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بورتالند تر�ست

التحديات
معدل البطالة  ،٪23و ٪39بني فئة ال�شباب ،وهي �أعلى ن�سبة يف املنطقة يف عام .2012
معدل تباط�ؤ منو الناجت املحلي الإجمايل  ٪50يف عام  ،2012بعد ت�سجيل معدل منو �سنوي بلغ يف
املتو�سط  ٪ 8.2بني عامي  2006و.2011
يحتاج االقت�صاد �إلى توفري مليون فر�صة عمل جديدة لتخفي�ض معدل البطالة �إلى  ٪10بحلول عام
.2030
ملواجهة هذه التحديات
مت حتديد  5قطاعات ذات �أولوية ت�شكل حمور خطة عمل القطاع اخلا�ص :الزراعة ،وتكنولوجيا
املعلومات وريادة الأعمال الرقمية ،وال�سياحة ،والبناء والت�شييد ،وقطاع الطاقة.
مت حتديد �أكرث من  50م�شروع ًا يف القطاعات اخلم�سة كمحفزات للنمو املحتمل.
الأثر املتوقع
بحلول عام  ،2030يتوقع �أن يزيد الناجت املحلي الإجمايل مبقدار  8مليارات دوالر ،و�أن يتم توفري
�أكرث من � 150ألف فر�صة عمل مبا�شرة جديدة وتوفري حوايل � 220ألف فر�صة عمل غري مبا�شرة
يف تلك امل�شاريع.
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متهيد من جلنة التن�سيق
يواجه االقت�صاد الفل�سطيني عدد ًا من التحديات ،لعل �أهمها القيود الناجمة عن الو�ضع ال�سيا�سي القائم ،والتي ال زالت ت�شكل �أهم عائق �أمام النمو االقت�صادي .كما �أن
حالة عدم اليقني وال�شعور بالإحباط ،نتيجة فقدان الأمل يف حدوث اخرتاق حقيقي وانفراج للو�ضع القائم ،بالإ�ضافة �إلى القيود الداخلية ،قد �أدت جميعها �إلى حدوث
ركود يف االقت�صاد .وعلى الرغم من �أن االقت�صاد �شهد منو ًا بني عامي  2006و� ،2011إال �أن ذلك يعزى بالأ�سا�س �إلى زيادة تدفق املعونات من اجلهات املانحة الدولية،
وبالتايل كان مقدّرا لهذا النمو �أن ال ي�ستمر على املدى البعيد.
وتظهر هذه احلقيقة جلية يف كون هذا النمو مل يرتجم �إلى توفري فر�ص عمل م�ستدامة ،وبالتايل بقيت م�شكلة احلاجة �إلى توفري فر�ص عمل جديدة قائمة .ويف الوقت
نف�سه� ،أدى تقلي�ص امل�ساعدات اخلارجية ،وبع�ض العوامل اخلارجية والداخلية� ،إلى تعميق الأزمة املالية ،ما �أ�ضعف من اال�ستقرار املايل.
ومع ذلك ،فان عودة املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي يف الآونة الأخرية �شكلت بارقة �أمل لإنهاء االحتالل كجزء من ت�سوية �سيا�سية نهائية .ولعل مثل
هذه الت�سوية ال�سيا�سية هي وحدها القادرة على خلق الظروف الالزمة لالقت�صاد الفل�سطيني ال�ستغالل كافة �إمكاناته .ويف ظل هذه الظروف ،يتوجب على �شركات
القطاع اخلا�ص �أن تقول كلمتها و�أال تقف مكتوفة الأيدي .ويجب على القطاع اخلا�ص دعم اجلهود ال�سيا�سية من خالل امل�شاركة يف حتمل م�س�ؤولياته للإ�سهام يف قيادة
امل�ستقبل االقت�صادي .لذا ،ينبغي على �شركات القطاع اخلا�ص االنخراط يف زيادة مرونة االقت�صاد وامل�ساهمة يف منوه بطريقة م�ستدامة والتي من �ش�أنها توفري فر�ص
عمل على املدى الطويل .وجند هنا ان�سجام ًا مع خطط ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،حيث �أكدت خطة الإ�صالح والتنمية ( 2010-2008واخلطط والربامج الالحقة
«خطة بناء م�ؤ�س�سات الدولة ،وخطط التنمية الوطنية») على �أهمية القطاع اخلا�ص كعامل حمفز للتنمية .ويف الآونة الأخرية� ،أدرجت احلكومة الفل�سطينية مو�ضوع
«تنويع االقت�صاد وتطوير بيئة الأعمال واال�ستثمار» واحدا من �أولوياتها اال�سرتاتيجية.
ومبا �أن القطاع اخلا�ص هو امل�شغل الأكرب للأيدي العاملة ،ف�إنه بحاجة �إلى ت�ضافر اجلهود وتوجيهها نحو خلق منو م�ستدام وتوفري فر�ص عمل دائمة .ومن منطلق حتمل
امل�س�ؤولية ،قمنا ب�إطالق هذه املبادرة التي يقودها القطاع اخلا�ص بدعم من م�ؤ�س�سة «بورتالند تر�ست» يف كانون الثاين عام  2013لتحديد ر�ؤية طويلة الأجل وخطة عمل
قابلة للتطبيق .وقد قمنا ب�إ�شراك عدد كبري من ال�شركاء لتحقيق ذلك� ،آملني �أن نتمكن من اال�ستمرار يف تو�سيع نطاق امل�شاركة وتنفيذ هذه اخلطة جنبا �إلى جنب مع
�شركائنا يف القطاع اخلا�ص والقطاع العام واملجتمع املدين وال�شتات الفل�سطيني .ترتكز جهودنا على جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية التي ميكن تنفيذها بهدف تقوية
االقت�صاد ،وتعزيز مرونته ،وتقليل اعتماده على املعونات اخلارجية .ويحدد هذا التقرير عددا من امل�شاريع التي ميكن للم�ستثمرين وال�شركات والرياديني تنفيذها ،كما
يقدم مبادرة تت�سم بطبيعة ديناميكية ،وبالتايل ف�إننا نتوقع تعزيز وتو�سيع قائمة امل�شاريع فيها كلما تقدمنا يف تنفيذها.
تعترب هذه املبادرة خمتلفة عن اجلهود التي يقوم بها حاليا مكتب ممثل اللجنة الرباعية و�إن كانت تتكامل معها .فم�ساعي مكتب ممثل اللجنة الرباعية ت�سعى �إلى حتقيق
منو كبري يف الناجت املحلي الإجمايل ،واحلد من البطالة على مدى فرتة ثالث �سنوات .وهي تركز على النهو�ض بثمانية قطاعات اقت�صادية من خالل بع�ض التدابري،
التي ت�شمل زيادة اال�ستثمارات الدولية ،وتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية ،ورفع القيود املفرو�ضة من قبل احلكومة الإ�سرائيلية .وال �شك �أن املبادرة التي بني �أيدينا التي يقودها
القطاع اخلا�ص الفل�سطيني �ستدعم جهود اللجنة الرباعية ،كما �أنها بدون �شك �ستت�أثر �إيجابي ًا يف حال ح�صول تقدم يف امل�سار ال�سيا�سي.
ن�أمل �أن ت�شكل خطة العمل املت�ضمنة يف هذا التقرير م�صدر �إلهام للقطاع اخلا�ص للقيام بخطوات ملمو�سة نحو حتقيق منو وتقدم اقت�صادي فل�سطيني �أكرث ا�ستدامة.

جلنة التن�سيق:
الدكتور �سمري عبد اهلل ،معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني -ما�س
عمار العكر ،جمموعة االت�صاالت الفل�سطينية
�سمري حليلة ،باديكو القاب�ضة
ب�شار امل�صري� ،شركة م�سار العاملية
الدكتور حممد م�صطفى� ،صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
ها�شم ال�شوا ،بنك فل�سطني
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بورتالند تر�ست

مقدمة :بورتالند تر�ست
بورتالند تر�ست م�ؤ�س�سة بريطانية غري هادفة للربح ،تعمل من خالل  3مكاتب لها يف لندن ورام اهلل وتل �أبيب .وقد ت�أ�س�ست يف عام  ،2003وبد�أت بتحقيق ر�سالتها يف
دعم جهود حتقيق ال�سالم واال�ستقرار بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني من خالل التنمية االقت�صادية.
وتركز امل�ؤ�س�سة على حتديد و�إطالق مبادرات ت�سهم يف تنمية القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ،واحلد من الفقر يف �إ�سرائيل من خالل اال�ستثمار االجتماعي والريادة
االجتماعية .وت�شتمل �أن�شطتها داخل فل�سطني على برامج خمتلفة تهدف �إلى توفري م�ساكن ب�أ�سعار معقولة ومنا�سبة ملختلف ال�شرائح ووفق ًا لقدراتها ال�شرائية ،والإ�سهام
يف تطوير �صناديق التقاعد للقطاع اخلا�ص ،وتعزيز االئتمان لل�شركات الفل�سطينية ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،من خالل �إن�شاء برامج �ضمان القرو�ض.
ت�ؤمن م�ؤ�س�سة بورتالند تر�ست ب�أن هناك حاجة ما�سة التباع منهج ثالثي مرتابط الأبعاد لت�سوية النزاعات ،ي�شتمل على ال�سيا�سة واالقت�صاد والأمن .ولتحقيق هذا
الهدف ،قامت امل�ؤ�س�سة ب�إجراء بحوث دورية ،مبا فيها درا�سات مقارنة مع دول �أخرى مثل �أيرلندا ال�شمالية ( )2007والبو�سنة والهر�سك ( ،)2009كما قامت بن�شر
تقرير حول دور القطاع اخلا�ص يف �صنع ال�سالم يف قرب�ص و�أيرلندا ال�شمالية وجنوب افريقيا وجنوب القوقاز (.)2013
ويف �أعقاب التباط�ؤ الأخري يف النمو وارتفاع معدالت البطالة يف فل�سطني ،ركزت م�ؤ�س�سة بورتالند تر�ست جهودها على حتديد جمموعة من املبادرات ذات الت�أثري الكبري،
والتي ميكن �أن يقوم بها القطاع اخلا�ص لتعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام وتوفري فر�ص عمل .ويف الآونة الأخرية ،مت الرتكيز على النهو�ض بالقطاع الزراعي ،وتطوير
قطاع الطاقة املتجددة ،وتوفري فر�ص احل�صول على التدريب واخلربة ملجتمع رجال الأعمال الفل�سطينيني.
تقوم الكثري من الدرا�سات املعدة بغر�ض تقييم �إمكانات منو االقت�صاد الفل�سطيني على افرتا�ض التو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية نهائية .ومما ال �شك فيه �أن التو�صل �إلى
مثل هذه الت�سوية (و�إقامة دولة فل�سطينية) يعترب �شرط ًا �ضروري ًا لتمكني التنمية االقت�صادية امل�ستدامة .وبالرغم مع ذلك ،نرى �أن هناك العديد من اخلطوات التي
ميكن �أن يقوم بها القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لتوفري فر�ص العمل وحتفيز النمو ،حتى يف ظل القيود القائمة (مثل القيود املفرو�ضة على احلركة والتنقل وعدم ال�سيطرة
على املوارد الطبيعية) .وتهدف مبادرة «ما بعد املعونات االقت�صادية» �إلى امل�ساعدة يف رفع م�ستوى مرونة االقت�صاد الفل�سطيني ،وتعزيز التنمية امل�ستدامة ،وحتفيز
النمو طويل الأجل ،وتوفري فر�ص العمل .وتت�ضمن املبادرة جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأجل ،التي ميكن �أن يقوم بها القطاع اخلا�ص،
مبا ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى دعم جهود ا�ستئناف عملية ال�سالم التي ترعاها الإدارة الأمريكية .ومن اجلدير بالذكر �أن اخلطة املعرو�ضة يف هذا التقرير تتكامل مع
خطة التنمية الوطنية املتو�سطة الأجل  2016-2014التي �أعدتها احلكومة الفل�سطينية ،وكذلك مع «املبادرة من �أجل االقت�صاد الفل�سطيني» التي يرعاها مكتب ممثل
اللجنة الرباعية.
ي�ستند هذا التقرير �إلى م�صادر متعددة �أ�سهمت يف جمملها �إلى حد كبري يف ا�ستنتاجاته .ومن �أهم هذه امل�صادر التحليالت االقت�صادية الذي قامت به �شركة ماكينزي
(والتي ندين لها بال�شكر اجلزيل على ما قدمته من دعم) ل�صالح م�ؤ�س�سة بورتالند تر�ست .كما نغتنم هذه الفر�صة لنعرب عن اعتزازنا بالعمل وبال�شراكة مع �أكرث من
� 250شخ�صية اقت�صادية وم�ؤ�س�سة من القطاع اخلا�ص املحلي ،والتي عربت عن دعمها لهذه املبادرة ،التي تعترب الأولى من نوعها يف فل�سطني.
ال�سري رونالد كوهني ،رئي�س بورتالند تر�ست
ال�سري هاري �سولومون ،نائب الرئي�س
نيكوال كوبلد ،املدير التنفيذي
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 .1ملخ�ص تنفيذي
�شهد االقت�صاد الفل�سطيني ما بني عامي  2006و 2011منو ًا بلغ متو�سطه ال�سنوي  ،٪8.2و�أ�صبح ي�ش ّغل ما جمموعه � 860ألفا من الأيدي العاملة بحلول عام .12012
وقد جاء جزء من النمو خالل تلك الفرتة نتيجة لتدفق املعونات الدولية (حوايل  2.2مليار دوالر يف عام � ،2008أي �أكرث من  ٪30من الناجت املحلي الإجمايل يف ذلك
العام) ،ما �أدى �إلى التو�سع ال�سريع يف �إنفاق القطاع العام .
ولكن ثبت فيما بعد �أن هذا التو�سع والنمو االقت�صادي الناجم عنه غري قابل لال�ستدامة ومعر�ض لل�صدمات اخلارجية .فمع االنخفا�ض املطرد يف امل�ساعدات الدولية
يف ال�سنوات التي �سبقت عام � ،22012أ�صبحت احلكومة تكابد للوفاء بالتزاماتها املالية .وقد �أدى ذلك �إلى حدوث �أزمة مالية خطرية كان من �أبرز �أعرا�ضها عجز
احلكومة عن دفع رواتب موظفيها .ففي عام  2012انخف�ض منو الناجت املحلي الإجمايل �إلى ( ٪5.9وهو �أدنى م�ستوى منذ عام  ،)2008وو�صل �إجمايل الناجت املحلى
3
اال�سمي �إلى  10.3مليار دوالر وبلغ معدل البطالة .٪23
ويف ظل حمدودية فر�ص النمو الإ�ضافية يف القطاع العام ،يبقى القطاع اخلا�ص هو الالعب الأ�سا�سي يف �إعادة التوازن لالقت�صاد الفل�سطيني وتقلي�ص اعتماده على
الدعم اخلارجي .وبعد م�شاورات مكثفة مع القطاع اخلا�ص و�إجراء حتليالت تف�صيلية ،تبني �أنه بحلول عام ( 2030ومن خالل �إقامة م�شاريع يف خم�سة قطاعات ذات
�أولوية) ،يتوقع �أن يزيد الناجت املحلي الإجمايل مبقدار  8مليارات دوالر ،4و�أن يتم توفري �أكرث من � 150ألف فر�صة عمل مبا�شرة جديدة ،وحوايل � 220ألف فر�صة عمل
غري مبا�شرة .5وهذا امل�ستوى من النمو امل�ستدام وتوفري فر�ص العمل �سي�ؤدي بدوره �إلى زيادة املرونة وتعزيز اال�ستقالل االقت�صادي.
يتميز هذا التقرير عما �سبقه من الدرا�سات بكونه ي�ستك�شف الفر�ص اال�ستثمارية احلقيقية التي ميكن للقطاع اخلا�ص ا�ستغاللها لتعزيز النمو وتوفري فر�ص العمل.

حتديات فر�ص العمل
يبلغ معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي يف فل�سطني حوايل  .6٪2.9وت�شكل فئة ال�شباب (حتت �سن � 25سنة)  ٪58من جمموع ال�سكان .و�أدى التو�سع احلا�صل يف القوى
العاملة �إلى احلاجة املتزايدة لتوفري فر�ص عمل جديدة وم�ستدامة .
وبرغم معدالت النمو املرتفعة التي مت ت�سجيلها يف الناجت املحلي الإجمايل منذ عام  ،2006ظل معدل البطالة مرتفعا ب�شكل عام .وقد �أ�سفرت اجلهود التي تبذلها
احلكومة لوقف ارتفاع معدالت البطالة (من خالل تو�سيع القوى العاملة يف القطاع العام على مدى العقد املا�ضي) �إلى ت�ضخم فاتورة الرواتب والأجور لتبلغ  ٪17من
الناجت املحلي الإجمايل .7وي�شري هذا املعدل (الأعلى بكثري من نظريه يف م�صر  ٪8والأردن � )٪5إلى �أن جمال التو�سع الوظيفي يف القطاع العام �أ�صبح حمدود ًا للغاية.
�إن حجم التحدي كبري للغاية ،خا�صة و�أن هناك حاجة �إلى توفري �أكرث من � 750ألف فر�صة عمل بحلول عام � 2030إذا ما �أردنا �إبقاء معدل البطالة عند م�ستواه احلايل
( .)٪23ويتعني على االقت�صاد توفري حوايل مليون فر�صة عمل جديدة لتخفي�ض البطالة �إلى  ٪10بحلول عام .82030
ويف حني �أثبتت جتارب املا�ضي �أن هذا الأمر ميكن حتقيقه (مثال :ت�ضاعف �إجمايل العمالة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل � 12سنة فقط بعد التوقيع على اتفاقات
�أو�سلو) ،ف�إن حتقيق معدل منو مماثل يف ال�سنوات الـ  17املقبلة ي�شكل حتديا كبريا بالنظر �إلى حالة �سوق العمل الفل�سطيني اليوم ،والتي �أ�صبحت �أكرث ن�ضجا.9
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اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح القوى العاملة ،2012 ،مبا فيها العمالة الناق�صة (.)77000
يف عام  ،2011انخف�ضت املعونة املقدمة من املانحني للحكومة لأقل من  700مليون دوالر ،بعدما كانت  1.1مليار دوالر يف عام  2010و 1.4مليار دوالر يف عام .2009
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،أداء االقت�صاد الفل�سطيني .2012 ،ما مل يرد خالف ذلك ،تكون الأرقام يف هذا التقرير بالدوالر االمريكي ح�سب قيمته يف عام  .2012وحيث ال تتوفر �أرقام ،يتم حتويل القيم من ال�سعر الثابت عام � 2004إلى �سعر عام
 2012ا�ستنادا �إلى معامل انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل املعمول به يف اجلهاز املركزي للإح�صاء .ويتم متثيل بيانات ال�سال�سل الزمنية باعتبار  2004هي �سنة اال�سا�س ل�سعر الدوالر.
وهذا ما يعرب عنه بنمو �إ�ضايف �إلى الناجت املحلي الإجمايل والبالغ  10.3مليار دوالر لعام  .2012بلغ متو�سط النمو ال�سنوي للقطاع اخلا�ص بني عامي  2000و 2012حوايل  .٪3.8واذا ما افرت�ضنا ثبات معدل النمو هذا حتى عام  ،2030فان م�ساهمة
القطاعات اخلم�سة يف الناجت املحلي الإجمايل لن تتجاوز اخلم�سة مليارات دوالرا.
هذه الأرقام ت�ستند �إلى حتليالت الفريق.
مي قيا�س معدل النمو على �أ�سا�س متو�سط معدل النمو ال�سنوي لل�سكان بني عامي  2000و.2012
�صندوق النقد الدويل (متوز � .)2013صندوق النقد الدويل يحث ال�سلطة الفل�سطينية واملانحني لإعادة تقييم الأولويات�( ،صندوق النقد الدويل).
هذه التقديرات م�ستندة �إلى حتليالت الفريق ،وهي تفرت�ض حتقيق منو اقت�صادي �سنوي مبعدل  .٪8.2اما ال�سيناريو الذي يفرت�ض بقاء معدل البطالة عند م�ستوى  ،٪23فيفرت�ض حتقق معدل منو �سنوي مبقدار .٪6.6
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح القوى العاملة .2012 ،منا معدل امل�شاركة يف قوة العمل بنحو  ٪70يف نف�س الفرتة ( .)2007-1995
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الدور احلا�سم للقطاع اخلا�ص
تو�صلنا من خالل املناق�شات امل�ستفي�ضة مع الكثري من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة والأهلية �إلى �أن القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لديه القدرة على خلق عدد كبري من فر�ص
العمل امل�ستدامة على املدى الطويل .فمنذ عام  ،2006وفرت ال�شركات اخلا�صة ما معدله  ٪65من �صايف فر�ص العمل املتاحة .ويف الآونة الأخرية (ويف ظل ظروف
�صعبة ومعقدة) حقق القطاع اخلا�ص منوا مثريا للإعجاب ( ٪13.5و ٪10.1يف العامني  2011و 2012على التوايل) .وهذا �إجناز يح�سب للقطاع اخلا�ص ،ولكن ال
تزال هناك فر�ص لتحقيق منو �أف�ضل.
�إن تعزيز دور القطاع اخلا�ص ومتكينه �سيتيح له قيادة االقت�صاد يف املرحلة القادمة بهدف حتقيق املزيد من املرونة االقت�صادية الالزمة لتوجيه اال�ستثمار بطريقة
تعطي الأولوية للنمو االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل ،مع حتقيق عوائد اقت�صادية معقولة .وهذا بدوره ميكن �أن ي�سهم يف حتديد وتعزيز ال�سيا�سات الهادفة لتح�سني
الرفاه العام.

مبادرة ديناميكية
يهدف هذا التقرير �إلى معاجلة �سبل كيفية تعزيز النمو احلا�صل يف القطاع اخلا�ص (بدعم من احلكومة) وحتويل هذا النمو �إلى توفري فر�ص عمل م�ستدامة ،وحتقيق
منو اقت�صادي على امل�ستوى الوطني .ويحدد هذا التقرير جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية اخلا�صة �سهلة التنفيذ وطويلة الأجل .وقد جاء حتديد هذه الفر�ص بالذات
كثمرة لتحليل وت�شاور م�ستفي�ض مع جمموعة وا�سعة من القطاعات االقت�صادية .كما يقرتح هذا التقرير برناجما لتنفيذ هذه الفر�ص .وخالل املراحل املختلفة التي
�ستمر بها هذه املبادرة ومع ان�ضمام املزيد من ال�شركات ،من املتوقع تعزيز وتو�سيع و�صقل الفر�ص اال�ستثمارية التي مت حتديدها يف التقرير .ومن هنا ينبغي �أن ينظر
�إلى هذا التقرير بو�صفه الركيزة الأ�سا�سية لربنامج حيوي وم�ستمر ومبادرة ديناميكية وقابلة للتو�سع مب�شاريع ومبادرات جديدة.

خم�سة قطاعات ذات �إمكانيات كبرية
ت�شري التحليالت �إلى �أن القطاع اخلا�ص ميكن �أن يكون له دور �أكرث فاعلية من خالل تركيز جهوده على القطاعات اخلم�سة ذات الإمكانيات الكبرية :الزراعة،
وتكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية ،وال�سياحة ،والبناء والت�شييد ،والطاقة.
ولتحديد هذه القطاعات ذات الأولوية ،مت �إجراء تقييم لأكرث من  20قطاعا يف االقت�صاد الفل�سطيني من حيث م�ساهمتها املحتملة يف منو الناجت املحلي الإجمايل وتوفري
فر�ص عمل م�ستدامة .كما مت �أي�ض ًا قيا�س م�ستويات اال�ستعداد والزخم و�إمكانية الت�صدير يف هذه القطاعات .10ويف حني �أن هناك فر�صا هامة للمبادرات الرامية �إلى
دفع عجلة النمو يف القطاعات الع�شرين (مبا يف ذلك القطاعات الهامة مثل ال�صناعة التحويلية)� ،إال �أن القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية تتميز بكونها قادرة على تعظيم
الفر�ص ق�صرية الأجل وطويلة الأجل ،ف�ضال عن الآثار الإيجابية غري املبا�شرة.
مت تقييم جمموعة من املبادرات وم�شاريع حمددة يف كل قطاع من القطاعات اخلم�سة ،ومن ثم ا�ستطاع التقرير التو�صل �إلى بع�ض امل�شاريع التي لديها القدرة على حتفيز
توفري فر�ص العمل وحتقيق منو م�ستدام (�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) .ويعر�ض اجلدول �أدناه قائمة غري �شاملة ب�أهم هذه امل�شاريع:

 10اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،أداء االقت�صاد الفل�سطيني� ،2011 -ص .30 .يف عام  2011بلغت ال�صادرات حوايل  720مليون دوالر (� ٪86إلى ا�سرائيل) .ومبا �أن الواردات بلغت  4.2مليار دوالر ،فقد و�صل العجز التجاري �إلى  3.5مليار
دوالر (حوايل  ٪35من الناجت املحلي االجمايل) .وهذا ي�ستدعي احلاجة �إلى تعزيز ال�صادرات يف املقام الأول ،ويف نف�س الوقت تنويع وجهات الت�صدير لتقليل االعتماد على ا�سرائيل.
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بورتالند تر�ست

اجلدول  :1ملحة عن امل�شاريع التحفيزية

1

ق�صرية االجل

متو�سطة االجل

طويلة االجل

الزراعة

•اال�ستثمار يف حمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي
•اال�ستثمار يف املحا�صيل ذات القيمة
امل�ضافة العالية
•�إن�شاء مركز للت�صدير يف دبي
•�إن�شاء مزرعة منوذجية يف �أريحا
•توفري وحدات متنقلة لتحلية املياه

•زيادة عدد حمطات معاجلة ال�صرف
ال�صحي
•�إن�شاء مزارع منوذجية يف مناطق �أخرى
•�إن�شاء مراكز ت�صدير اخرى (الإمارات
العربية املتحدة مثال)
•حمالت ت�سويق لدول جمل�س التعاون
اخلليجي
•تكثيف التحول �إلى املحا�صيل عالية القيمة
•ت�أ�سي�س هيكل للجمعيات التعاونية

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

تكنولوجيا املعلومات وريادة
االعمال الرقمية

•تن�شيط التعاقدات مع ال�شركات املتعددة
اجلن�سيات يف جماالت البحث والتطوير
والتعاقد اخلارجي خلدمات الأعمال
املتخ�ص�صة
•�إطالق مبادرات تعليمية
•�إن�شاء �صندوق لال�ستثمار املي�سر يف
التكنولوجيا الرقمية وتطوير احلا�ضنات

•تطوير مركز تكنولوجي مع بيئة حا�ضنة
للأعمال
•تطوير خمرجات التعليم عن طريق
حت�سني طرق التعليم
•�إطالق مبادرات احلكومة االلكرتونية
•ح�شد الدعم احلكومي لإ�سناد ودعم
اال�ستثمارات املخاطرة والريادة

•�إن�شاء منظومة للتعليم التقني عالية
امل�ستوى
•جذب �شركات متعددة اجلن�سيات لفتح
مراكز لها يف فل�سطني
•ت�شجيع البحث والتطوير بني القطاع
اخلا�ص واجلامعات
•اطالق خطة تو�صيل كل بيت بخدمة
الألياف ال�ضوئية

ال�سياحة

•م�شاريع تنمية مدن �أريحا وبيت حلم
والرتويج لها كمدن جاذبة لل�سياحة
واال�ستثمار
•�إطالق مبادرات للو�صول �إلى قطاعات
مهمة واجتذابها (مثل الكنائ�س)
•�إن�شاء مدر�سة مهنية لتعليم الفندقة
وال�ضيافة مب�ستوى عاملي
•�إن�شاء جمل�س لل�سياحة مب�شاركة احلكومة

•طرح حمالت ت�سويقية لبيت حلم و�أريحا
•�إطالق خطط تنموية للوجهات
• ال�سياحية :القد�س ونابل�س
•زيادة املبادرات التي ت�ستهدف ال�شتات
الفل�سطيني
•زيادة قنوات البيع املبا�شر

•حت�سني اخلدمات ال�سياحية
•تطوير  3-2مواقع �أ�سا�سية (غزة والبحر
امليت واخلليل)
•زيادة العرو�ض ال�سياحية املتخ�ص�صة
•ال�سعي لإقامة �شراكة �إقليمية �أكرث ات�ساع ًا

البناء والت�شييد

•�إن�شاء احتاد البناء للقطاع اخلا�ص
•�إجراء درا�سات جدوى للمباين واملواد
•و�ضع خطة للإ�سكان املي�سر وتنفيذها
بوا�سطة القطاع اخلا�ص

•�إن�شاء �أكرث من � 25ألف وحدة �سكنية
منا�سبة يف �شمال وجنوب ال�ضفة والقطاع
للفئات حمدودة الدخل
•ا�ستغالل قطاعات عدة يف �سل�سلة �إنتاج
القيمة
•و�ضع �أنظمة م�شرتيات تعاونية م�شرتكة
•حت�سني �إجراءات ت�سجيل الأرا�ضي

•تطبيق تكنولوجيا حديثة وطرق �إنتاج
حديثة يف القطاع
•زيادة ال�سكن ب�أ�سعار منا�سبة وبناء
م�ساكن للفقراء (�سكن اجتماعي)
•تطبيق املعايري الالزمة يف ت�صنيع مواد
البناء

الطاقة

•تركيب خاليا �شم�سية لال�ستعمال ال�سكني
والتجاري وال�صناعي
•�إطالق حمطة جنني لتوليد الكهرباء
العاملة بالغاز
•منح قرو�ض للم�شاريع اخل�ضراء ال�صغرية
واملتو�سطة
•تو�سيع انت�شار ا�ستخدام عدادات �صايف
اال�ستهالك

•بناء حمطات للطاقة يف غزة وال�ضفة
الغربية
•زيادة �إنتاج الطاقة اعتمادا على ال�شم�س
والرياح
•تنفيذ م�شاريع حتويل القرى �إلى قرى
خ�ضراء
•زيادة الوعي بالطاقة املتجددة من خالل
برامج التوعية مبوارد الطاقة البديلة

•زيادة �إنتاج الطاقة املتجددة ب�شكل �أكرب
•حتويل حمطة غزة للكهرباء �إلى االعتماد
على الغاز
•و�ضع منظومة متكاملة للت�شجيع على
ا�ستخدام الطاقة املتجددة

 1اجلدول ملخ�ص مقت�ضب جدا ،انظر التفا�صيل يف الف�صول املختلفة.

هذه القطاعات اخلم�سة لديها القدرة على توفري حوايل  ٪40من فر�ص العمل الالزمة لتقلي�ص البطالة �إلى  ٪10بحلول عام  .2030و�سن�ستعر�ض فيما يلي هذه
القطاعات واملبادرات اال�سا�سية (امل�ستندة �إلى حتليالت م�ستفي�ضة) ب�شكل مقت�ضب ،على �أن نبحثها ب�شكل م�ستفي�ض يف الف�صول الالحقة من هذا التقرير.
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الزراعة
بلغ الناجت املحلي الزراعي يف عام  2012حوايل  502مليون دوالر (�أي ما ن�سبته  ٪5من الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني) ،ويعمل يف هذا القطاع ما يقرب من ٪12
من جميع العاملني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وعلى الرغم من �أن املناخ ي�سمح بالإنتاج الزراعي على مدار ال�سنة� ،إال �أن الفل�سطينيني ما يزالون يعتمدون اعتمادا
كبريا على الواردات الغذائية .ويف املقابل ،ف�إن الإ�سرائيليني ،الذين يعي�شون يف ظل الأجواء املناخية نف�سها ا�ستطاعوا توفري غالبية احتياجاتهم الغذائية من م�صادر
حملية .كما ت�شري بيانات البنك الدويل �إلى �أن الإنتاجية الزراعية (املقا�سة ب�إنتاجية العامل) هبطت �إلى الن�صف بني عامي  1995و.2011
كما �أن  ٪20فقط من الأرا�ضي املزروعة حاليا يف ال�ضفة الغربية خم�ص�صة لإنتاج املحا�صيل
ذات القيمة املرتفعة .وهذا يعني �إمكانية ا�ستغالل الفر�ص الربحية التي يوفرها التحول
لإنتاج املحا�صيل ذات القيمة والإنتاجية العالية من خالل تو�سيع رقعة الأرا�ضي الزراعية.
ومبا �أن  ٪12فقط من الأرا�ضي املزروعة يف ال�ضفة الغربية تعتمد على نظام الري (مقابل
مزارع من ال�ضفة الغربية
 ٪78يف غزة) ف�إن التكنولوجيا احلديثة (خ�صو�صا حتلية املياه وا�ستغاللها للري ومعاجلة
املياه العادمة) ميكن �أن ت�سهم يف زيادة امل�ساحة املزروعة ،وامل�ساعدة على حتول القطاع
الزراعي �إلى املحا�صيل ذات القيمة املرتفعة مثل التمور والأع�شاب واخل�ضار .وعلى الرغم من �أن املياه الرمادية املعاجلة ميكن �أن ت�ستخدم فقط لري حما�صيل معينة
(مثل �أ�شجار الفاكهة واملحا�صيل العلفية) ،فان ا�ستخدامها �سيخفف ال�ضغط عن املياه العذبة والتي ميكن ا�ستخدامها حينئذ لري املنتجات ذات القيمة املرتفعة .وميكن
حتقيق تقدم فوري ملمو�س يف هذا االجتاه من خالل بع�ض امل�شاريع مثل �إن�شاء مزارع منوذجية �ضخمة ت�ستخدم فيها التكنولوجيا املتقدمة �أو بناء حمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي (�ضمن مناذج خمتلفة من ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص).
«نحن بحاجة لتزويد املزارعني بالأ�سا�سيات و�سيتحولون من
تلقاء �أنف�سهم �إلى �إنتاج ما هو مربح»

ومع مرور الوقت ،ميكن لالقت�صاد الفل�سطيني �أن ي�صبح حمور ًا مركزي ًا للزراعة يف ال�شرق الأو�سط ،وم�صدّر ًا رئي�سي ًا للمحا�صيل ذات القيمة املرتفعة .وبحلول عام
 ،2030ميكن �أن ت�صل قيمة ال�صادرات الزراعية �إلى  350مليون دوالر .كما �أنه بالإمكان م�ضاعفة �إنتاج هذا القطاع �إلى ما يربو على  1.4مليار دوالر ،وتوفري ما
جمموعه  36,000فر�صة عمل جديدة.

الركائز اال�سرتاتيجية
•التحول �إلى املحا�صيل ذات القيمة امل�ضافة املرتفعة.
•تعزيز �إنتاجية و�صادرات القطاع الزراعي.
•زيادة م�ساحة الأرا�ضي املروية .

تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية
ال يزال قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني يف مراحله املبكرة ،حيث ي�سهم فقط مبا ن�سبته  ٪1من الناجت املحلي الإجمايل ( 105مليون
دوالر يف عام  .) 2012ويعمل يف هذا القطاع حوايل � 1,500شخ�ص .وا�ستندت ن�ش�أة هذا القطاع �إلى تعاقدات مع اخلارج يف جماالت البحث والتطوير والربجميات،
التي تقدم حلو ًال معقدة ل�شركات كبرية متعددة اجلن�سيات .ويف حني �أن حجم العمل يف هذا القطاع ال زال منخف�ضا� ،إال �أن اخلرباء يرون �أن نوعية العمل فيه وم�ستوى
القيمة امل�ضافة التي يحققها والتكلفة التناف�سية التي يحظى بها جديرة باالهتمام والبحث.
ومع ذلك ،ف�إن قطاع التعاقدات اخلارجية ال زال يعاين من غياب املبادرات املدرو�سة ،ونق�ص ر�أ�س املال الب�شري الالزم لتلبية احتياجات �شركات تكنولوجيا املعلومات
الفل�سطينية ،حيث يفيد �أرباب العمل بوجود نق�ص كبري يف الكفاءات الب�شرية التي تتمتع بقدرات التفكري الناقد وحل امل�شكالت وتلك التي متتلك مهارات فنية عالية،
مثل مهارات الرتميز وهند�سة الربجميات� ،إ�ضافة �إلى النق�ص ال�شديد يف تعليم التقنيات الرقمية ،وخ�صو�صا على م�ستوى التعليم االبتدائي والثانوي .كما ترى الأطراف
املعنية يف هذا القطاع �أن هناك �أوجه ق�صور على م�ستوى التعليم اجلامعي ويف برامج التدريب بعد التخرج �أي�ضا .
بالرغم من ذلك ،هناك �آفاق واعدة لالبتكار وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني ،وخ�صو�صا بعد �إطالق �صندوق ر�أ�س املال املخ�ص�ص مل�شاريع التكنولوجيا ،و�إن�شاء �آلية
م�ؤخرا لت�سريع �إقامة تلك امل�شاريع .بالإ�ضافة �إلى عدد من الربامج الهادفة �إلى تنمية البيئة الريادية (مثل م�شروع �أ�سبوع امل�شاريع املبتدئة).
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ومما ال �شك فيه �أن التعليم هو عامل جوهري لتمكني قطاع تكنولوجيا املعلومات من حتقيق النجاح املن�شود ،وال �سيما التدريب الفني الفعال جلميع امل�ستويات .فعلى املدى
البعيد ،ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني �أن يجد لنف�سه م�ساحة معقولة يف �سوق املعلومات والتكنولوجيا الرقمية على امل�ستوى الإقليمي من خالل موا�صلة
تطوير الكوادر املتعلمة واملبدعة .
�أما على املدى الق�صري ،فهناك فر�ص لتو�سيع �أن�شطة البحث والتطوير ،مثل تطوير الربجميات ل�شركات عاملية تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،والتعاقدات
اخلارجية لتقدمي اخلدمات للعمليات التجارية (على �سبيل املثال تقدمي الدعم الالزم ملتطلبات �أنظمة الأمان للبنوك باللغتني الإجنليزية والعربية) .و�أما على املدى
املتو�سط ،ف�إن تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف القطاعات الأخرى وتطوير بيئة �أعمال فاعلة ل�شركات التكنولوجيا النا�شئة من �ش�أنه دفع عجلة النمو باجتاه االقت�صاد
الرقمي ،والذي قد ي�ستفيد يف امل�ستقبل من مبادرات احلكومة الإلكرتونية يف القطاع العام .كل ذلك ميكن �أن يحدث ب�سرعة ،على �سبيل املثال من خالل مبادرات ق�صرية
الأجل ت�سعى �إلى �إبرام تعاقدات خارجية يف جمال البحث والتطوير مع خم�س �إلى ع�شر �شركات متعددة اجلن�سيات.
من املتوقع �أن ي�شهد العقد املقبل تقدما كبريا يف جمال تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية ،وبحلول عام  2030قد ينمو هذا القطاع مبقدار ت�سعة �أ�ضعاف
ليبلغ �إنتاجه  960مليون دوالر وليبلغ عدد العاملني فيه � 20ألف موظف وموظفة ممن لديهم مهارات عالية يف جمال التكنولوجيا.

الركائز اال�سرتاتيجية
•تو�سيع التعاقدات اخلارجية مع ال�شركات الدولية يف جمال تقدمي خدمات البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ويف جمال خدمات العمليات التجارية املتخ�ص�صة.
•تطوير وتعزيز تكنولوجيا التعليم على جميع امل�ستويات .
•�إن�شاء نظام وبيئة م�ساندة لريادة االعمال.

ال�سياحة
يف عام � 2012ساهم قطاع ال�سياحة مبا يقرب من  ٪2.5من الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني (حوايل  250مليون دوالر) ووفر حوايل  ٪2من جممل فر�ص العمل الفعلية
( 17,000فر�صة عمل) .وقد انخف�ضت م�ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل ويف التوظيف ب�شكل حاد يف الفرتة املمتدة بني عامي  2000و( 2006على �إثر اال�ضطرابات
ال�سيا�سية يف املنطقة العربية) ،ولكنه �شهد انتعا�شا ملحوظا خالل ال�سنوات الأخرية .وانعك�س ذلك من خالل بع�ض امل�ؤ�شرات ،فعلى �سبيل املثال ،ازدادت م�ساهمة الأن�شطة
الفندقية يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  .٪23ويف الوقت الراهن جتذب املواقع الدينية والتاريخية �سنويا �أكرث من مليون زائر �أجنبي و�أكرث من  3ماليني زائر حملي.
تعاين �أن�شطة هذا القطاع ب�شكل جزئي من عدد من القيود اخلارجية (وخ�صو�صا القيود املفرو�ضة على التنقل والو�صول �إلى الأماكن ال�سياحية) .كما يعاين هذا القطاع
من مواطن خلل داخلية تتعلق بتدين م�ستوى اخلدمات والت�أهيل يف املواقع الرئي�سية واملرافق امللحقة بها ،وتدين م�ستويات خدمات الإقامة والطعام والت�سويق وقنوات
البيع .ونتيجة لذلك ،يظل عدد الزوار الدوليني �أقل بكثري من عدد الذين يزورون �إ�سرائيل �سنويا ( 3ماليني زائر) .ويف عام � ،2011أم�ضى زوار ال�ضفة الغربية وغزة
ما يعادل  1.2مليون ليلة فندقية يف الفنادق املحلية� ،أي �أقل من  ٪6من جمموع الليايل ال�سياحية امل�سجلة يف �إ�سرائيل ( 21.8مليون ليلة)� .أما متو�سط �إ�شغال الغرف
فقد بلغ ( ٪26مقارنة بن�سبة  ٪66يف �إ�سرائيل).
ليال .ولتحقيق ذلك� ،سيحتاج هذا القطاع �إلى
ت�شري حتليالتنا �إلى �إمكانية توفري الآالف من فر�ص العمل اجلديدة عن طريق ت�شجيع الزوار على متديد �إقامتهم لب�ضع ٍ
تطوير املرافق الإ�ضافية الالزمة للإقامة لفرتات طويلة .كما ت�شري التحليالت �إلى �أن هناك �أربع �شرائح �سياحية رئي�سية )1( :ال�سياحة الدينية ( )2ال�سياحة الثقافية
( )3ال�سياحة الرتفيهية للفل�سطينيني داخل ا�سرائيل ( )4الزوار الفل�سطينيون املقيمون يف اخلارج.
ومع مرور الوقت� ،سي�ؤدي ت�سويق وتطوير املدن ال�سياحية (مثل �أريحا وبيت حلم) ،واالرتقاء بها وحتويلها �إلى مناطق جذب �سياحي� ،إلى الإ�سهام يف �إن�شاء مواقع �سياحية
مرموقة حتظى بزيارات على مدار العام لأغرا�ض ثقافية ودينية وترفيهية .و�سوف ت�سهم بع�ض املبادرات الإ�ضافية يف كل موقع �سياحي (على �سبيل املثال� ،إقامة متحف
يف �أريحا) وال�شراكات الدولية واال�ستثمار يف التدريب يف تعزيز منو هذا القطاع .
هناك �إمكانية على املدى الطويل جلذب ما ي�صل �إلى  5.5مليون زائر �سنويا ،مع مكوث كل منهم ثالث ليال يف املتو�سط و�إنفاق يومي يزيد مبقدار  ٪25عن متو�سط
الإنفاق احلايل .وهذا من �ش�أنه حتقيق فوائد كبرية وم�ستدامة لالقت�صاد الفل�سطيني ،مت ّكن هذا القطاع من �إ�ضافة  750مليون دوالر �إلى الناجت املحلي الإجمايل وتوفري
�أكرث من � 19ألف فر�صة عمل جديدة.
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الركائز اال�سرتاتيجية
•تطوير وجهات ومدن اجلذب ال�سياحي الرئي�سية.
•تو�سيع الت�سهيالت والعرو�ض ال�سياحية لقطاعات ال�سياح ذوي الإمكانات العالية .
•تو�سيع م�شاركة فل�سطينيي ال�شتات يف الن�شاط ال�سياحي .

البناء والت�شييد
ي�سهم قطاع البناء والت�شييد حاليا بنحو  ٪14من الناجت املحلي الإجمايل ( 1.4مليار دوالر) وحوايل  ٪15من �إجمايل العمالة ،ما يجعله م�ساهما هاما يف االقت�صاد� .إال
�أن الأرا�ضي الفل�سطينية تعاين من نق�ص ملحوظ يف امل�ساكن مي�سرة التكلفة لفئات الدخل املتو�سط واملنخف�ض .وتبلغ الكثافة ال�سكانية لكل وحدة �سكنية �ستة �أ�شخا�ص،
وهذه الن�سبة يف ارتفاع م�ستمر .ومن املالحظ �أن ارتفاع التكاليف وم�شكلة ت�سجيل الأرا�ضي امل�ستع�صية ال يزاالن ي�شكالن �أكرب التحديات �أمام تنمية هذا القطاع.
هناك ن�سبة كبرية من �أن�شطة هذا القطاع غري م�سجلة لدى �أية جهة ر�سمية ،ويعمل بها كثري من الأيدي العاملة ب�شكل غري ر�سمي ،وت�ستخدم التكنولوجيا التقليدية .وقد
�أدى ذلك �إلى انخفا�ض الإنتاجية وتدين كفاءة الإنتاج .ومل يتم بذل جهود كافية لال�ستفادة من �سل�سلة القيمة يف احلد من تكاليف البناء نظر ًا لقوة الطلب على امل�ساكن
من جانب ذوي الدخل املرتفع .ولكن ظهرت يف الآونة االخرية بع�ض املبادرات بهذا اخل�صو�ص .على �سبيل املثال ،خف�ض م�شروع مدينة روابي ( 5000وحدة �سكنية)
التكاليف بن�سبة  ٪25عن طريق �شراء الكثري من املواد من املنتجني املحليني (مثل احلديد وال�صلب والأبواب وطوب البناء) .ومع ذلك ،ال زالت هناك حاجة �إلى املزيد
من اجلهود يف هذا االجتاه ،فمن املمكن مثال �إن�شاء جمل�س لقطاع البناء والت�شييد لإطالق درا�سات جدوى بهدف تقييم الإمكانات االقت�صادية للإنتاج املحلي .
ميكن لهذا القطاع �أن يخف�ض هيكل التكاليف ،ما �سيعالج م�شكلة نق�ص الوحدات ال�سكنية مي�سرة التكلفة ب�صورة مربحة .ولال�ستفادة من �سل�سلة القيمة يف املواد
والت�صنيع ،ميكن ل�شركات البناء تطبيق ا�سرتاتيجية �شراء تعاونية ،وال�سعي لتو�سيع م�شاريع الإ�سكان مي�سرة التكلفة يف العديد من املدن .ومن ال�ضروري دعم ذلك من
خالل م�شاريع البنية التحتية الرئي�سية .
وميكن �أن ينمو حجم هذا القطاع بحلول عام � 2030إلى  2.8مليار دوالر ويرتفع عدد فر�ص العمل فيه �إلى � 175ألفا يف حال مت ا�ستغالل �سل�سلة القيمة ب�شكل جيد
وتخفي�ض تكاليف البناء.

الركائز اال�سرتاتيجية
•حت�سني التن�سيق القطاعي وخف�ض التكاليف.
•زيادة الوحدات ال�سكنية مبا يلبي احتياجات فئات الدخل املختلفة.
•زيادة الإنتاجية الكلية للقطاع .

الطاقة
يعتمد االقت�صاد الفل�سطيني حاليا ب�شكل كبري على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة ،حيث ت�أتي معظم هذه الواردات ( )٪95من �إ�سرائيل .وتعترب التكلفة
الإجمالية للطاقة مرتفعة ن�سبيا ،حيث ي�شكل الإنفاق على الطاقة  ٪6.4من اجمايل �إنفاق الأ�سرة الفل�سطينية باملقارنة مع  ٪2.7يف �إ�سرائيل .ويف نف�س الوقت ،ت�شري
م�ستويات اال�ستهالك املنخف�ض للطاقة يف القطاع ال�صناعي �إلى �أن الطاقة املتاحة (بتكلفة مرتفعة) تعمل على خنق النمو والتنمية ال�صناعية املحتملة .ففي عام
 ،2010بلغ جمموع احتياجات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من الكهرباء نحو 6,200جيجاواط� /ساعة ،بينما بلغت الطاقة الفعلية املتاحة حوايل  4,300جيجاواط/
�ساعة .ويف عام ( 2008وكنتيجة لنق�ص االمدادات) عانت غالبية الأ�سر يف غزة من انقطاع التيار الكهربائي لثماين �ساعات على الأقل يومي ًا ،وبع�ضها عانى من
انقطاعات و�صلت �إلى � 12ساعة يف اليوم.
تو�صل التقرير �إلى �أن هناك فر�صة حقيقية خلف�ض االعتماد على واردات الطاقة بحلول عام  2030من خالل زيادة الإنتاج املحلي عن طريق م�صادر الطاقة املتجددة
مي�سرة التكلفة ،وخا�صة الطاقة ال�شم�سية.
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ميكن البدء بذلك عن طريق تركيب �ألواح اخلاليا ال�شم�سية على �أ�سطح املنازل واملحال التجارية واملن�ش�آت ال�صناعية والبنايات العامة .وهناك حاجة لبذل اجلهود �أي�ضا
لتح�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف املنازل اجلديدة والقائمة واملباين التجارية ومرافق البنية التحتية .ت�شري حتليالتنا �إلى �أن  ٪70من جمموع احتياجات الأرا�ضي
الفل�سطينية من الكهرباء ميكن توفريها حمليا على املدى الطويل ،مع �إمكانية توفري  ٪50منها على الأقل من م�صادر الطاقة املتجددة ،ما �سي�ؤدي �إلى توفري نقدي
للأ�سر ويتيح لها زيادة �إنفاقها على �أوجه اال�ستهالك االخرى ،الأمر الذي �سيتيح لل�شركات تركيز جهودها على زيادة ا�ستثماراتها .وهذا بدوره قد ي�ؤدي �إلى توفري �أكرث
من � 17ألف وظيفة جديدة يف هذا القطاع (الذي كان يعمل به يف عام � 2012ألف �شخ�ص فقط) ،ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى  2.2مليار دوالر بحلول
عام .2030

الركائز اال�سرتاتيجية
•التو�سع يف �إنتاج الطاقة املحلية من م�صادر الطاقة املتجددة .
•تطوير البنية التحتية للطاقة .
•تو�سيع قاعدة �إمدادات الطاقة .

التنفيذ :التنظيم �أ�سا�س النجاح
يف الواقع ،ي�شكل تنفيذ هذه املبادرات حتديا ال ي�ستهان به ،حيث يتطلب ذلك تنظيما جيدا وتخطيطا فعاال ورقابة �سليمة ودعما قويا من جانب القطاع العام .
ومن خالل املناق�شات التي جرت خالل و�ضع هذه املبادرة ب�ش�أن �آليات التنفيذ مع اجلهات الفل�سطينية املعنية ،تو�صلنا �إلى �أن هناك خم�سة عنا�صر حمورية يف
ا�سرتاتيجية التنفيذ:
1.1ت�شكيل جلنة تن�سيق مكونة من قيادات القطاع اخلا�ص (مبا يف ذلك �أع�ضاء من ال�شتات) ملراجعة التقدم املحقق يف كل قطاع؛
2.2عقد لقاءات منتظمة بني قادة القطاع اخلا�ص وممثلني عن القطاعني اخلا�ص والعام بهدف احلفاظ على الزخم والآثار املتوقعة للم�شاريع قيد التنفيذ؛
3.3تعيني قيادات (�أفراد �أو م�ؤ�س�سات) لكل م�شروع ،لتويل �إدارة امل�شروع والتما�س الدعم من الآخرين وتوفري بيانات عن التقدم املحقق؛
�4.4إن�شاء �سكرتاريا عامة لت�سهيل االجتماعات و�إعداد املواد اخلا�صة بها وقيادة عملية الإ�شراف على تنفيذ املهام الناجتة عن االجتماعات وامل�شاريع؛
5.5تنظيم م�ؤمترات امل�ستثمرين التي ت�ستهدف عددا حمدودا من امل�ستثمرين املهتمني بالقطاعات وامل�شاريع املقرتحة .وقد عربت جمموعة وا�سعة من �شخ�صيات
القطاعني العام واخلا�ص وامل�ؤ�س�سات عن رغبتها يف دعم مثل هذه امل�ؤمترات وامل�شاركة يف �إثرائها.
�سوف ت�ساعد تلك العنا�صر الأ�سا�سية ،املدعومة ب�شكل ملحوظ بجهود جماعية ومن�سقة من احلكومة وال�شتات و�شركاء دوليني ،يف �ضمان ت�صميم ومتويل وت�شغيل
امل�شاريع امل�ستهدفة ب�شكل فعال ،و�إ�ضافة م�شاريع جديدة �أي�ض ًا.
ال �شك �أن التحديات التي تواجه االقت�صاد الفل�سطيني كبرية وبنيوية .وللقطاع اخلا�ص دور حموري يف مواجهة هذه التحديات .وت�شري حتليالتنا التي �أن املبادرات
امل�ستهدفة يف خم�سة قطاعات فقط ،يقودها القطاع اخلا�ص بدعم من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،ستكون قادر ًة على توفري ن�سبة كبرية من فر�ص العمل اجلديدة
املطلوبة ل�سد فجوة التوظيف طويلة الأمد ،ما �سي�سهم بدوره يف حتقيق منو م�ستدام طويل الأجل يف االقت�صاد الفل�سطيني ،ويجعله �أكرث حتم ًال لل�صدمات اخلارجية.
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 .2نظرة عامة على االقت�صاد :النمو غري امل�ستدام
بعد توقيع اتفاقيات او�سلو يف �أيلول من عام � ،1993شهد االقت�صاد الفل�سطيني يف ال�سنوات الـ  12الالحقة تغريات يف معدالت النمو هبوطا و�صعودا .و�أما يف الفرتة
املمتدة بني عامي  2006و 2011فقد �سجل االقت�صاد معدالت منو ملحوظة بلغت يف املتو�سط  ،٪8.2ومتجاوزة حاجز الـ  ٪12يف عام  .2011وكما يظهر يف ال�شكل
(� )1أدناه الذي ي�ستعر�ض معدالت النمو املحققة بني الأعوام  1994و 2012بالدوالر االمريكي (�سنة الأ�سا�س  ،)2004بلغ الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي يف عام
 2012حوايل  10.4مليار دوالر ،وهو ما يعادل  6.4مليار دوالر بالأ�سعار الثابتة ل�سنة الأ�سا�س .2004
ورغم �أن الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية قد بلغ  10.3مليار دوالر يف عام  ،2012هبط معدل النمو �إلى ما دون  ،٪5.9ما �أثار املزيد من خماوف جتاه
ا�ستدامة النمو ،وا�ستدعى احلاجة �إلى ايجاد و�سائل ل�ضمان قدر �أكرب من املرونة المت�صا�ص ال�صدمات االقت�صادية.
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حمددات النمو الناجت عن �أن�شطة القطاع العام
حتقق النمو املرتفع يف االقت�صاد الفل�سطيني بني عامي  2006و 2011جزئيا ب�سبب زيادة تدفق املعونات من اجلهات املانحة الدولية ،حيث فاقت امل�ساعدات يف الفرتة
املمتدة بني عامي  2006و 2010املليار دوالر �أمريكي �سنويا .وقد و�صلت هذه املعونات ذروتها يف عام  2008عندما تلقت ال�سلطة الفل�سطينية ما يقارب  2مليار دوالر
(�أي �أكرث من  ٪30من الناجت املحلي الإجمايل يف ذلك العام).
�أدت هذه املعونات �إلى التو�سع ال�سريع يف القطاع العام ،ما عزز النمو االقت�صادي الإجمايل (خا�صة من خالل ارتفاع النفقات احلكومية اجلارية واال�ستثمارية ،وارتفاع
م�ستويات اال�ستهالك لدى موظفي القطاع العام) .ويف عام  ،2008بلغ عدد موظفي القطاع العام نحو � 146ألف موظف باملقارنة مع � 111ألف موظف عام ،2004
�أي بن�سبة تزيد على  .٪30ويف عام  ،2012ارتفع عدد موظفي القطاع العام �إلى � 177ألف موظف� ،أي بزيادة قدرها  ٪21عن عام  2008و ٪60عن عام .2004
ويف عام  ،2011وب�سبب ت�أثر موازنات الدول املانحة بالأزمة املالية العاملية ،هبطت املعونات يف عام � 2011إلى �أقل من  700مليون دوالر �أمريكي بعد �أن بلغت 1.1
مليار دوالر امريكي يف عام  2010و 1.4مليار دوالر �أمريكي يف عام  .2009ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت احلكومة الفل�سطينية تنا�ضل للوفاء بالتزاماتها املالية ،وانخف�ض
منو الناجت املحلي الإجمايل يف عام � 2012إلى ( ٪5.9انظر ال�شكل .)2
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تفاقم الو�ضع املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الذي يعاين من �ضعف بنيوي ،خالل عام  ،2012حيث �أ�شار البنك الدويل �إلى �أن عجز املوازنة اجلارية كان �أعلى من
توقعات املوازنة التقديرية ،عازيا ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة الإنفاق احلكومي عما كان مقرر ًا ،وانخفا�ض الإيرادات العامة عما هو متوقع ،وتراجع املعونات اخلارجية.
قام القطاع امل�صريف �إثر ذلك بتقدمي متويالت مببالغ كبرية لتمويل العجز اجلاري يف موازنة ال�سلطة ،حيث و�صلت قيمة القرو�ض احلكومية من البنوك �إلى حوايل
 127مليون دوالر يف عام � ،2012أي بزيادة قدرها  ٪37عن العام ال�سابق .كما قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أي�ضا بتمويل جزء من العجز عن طريق تراكم
املت�أخرات امل�ستحقة للقطاع اخلا�ص :يقدر معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني -ما�س حجم هذه املت�أخرات لدى �إعداد هذا التقرير بنحو � 400إلى600
مليون دوالر امريكي.
ومع و�صول ديون احلكومة من القطاع امل�صريف �إلى حد ال ت�ستطيع معه البنوك تقدمي املزيد من التمويل ،توقع البنك الدويل �أن تقوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بتمويل
العجز من خالل مراكمة مت�أخرات �إ�ضافية ل�صندوق التقاعد وخف�ض بع�ض النفقات الأ�سا�سية ،والتي قد يكون لها تداعيات اجتماعية خطرية .ويف الواقع ،ف�إن قدرة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على توفري اخلدمات الأ�سا�سية (مبا يف ذلك �أن�شطة امل�ست�شفيات واملدار�س) قد تراجعت �إلى م�ستوى خطري.
و�أخريا� ،شكلت حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف الن�صف الثاين من عام � 2012ضغطا �إ�ضافيا على املالية العامة .ففي كانون �أول  ،2012قررت احلكومة الإ�سرائيلية
وقف حتويل عائدات اجلمارك وال�ضرائب التي جتمعها بالنيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وحتولها عرب �آلية املقا�صة ،ما ا�ضطر احلكومة الفل�سطينية �إلى ت�أخري
دفع الرواتب ملوظفي القطاع العام ،ومل ت�ستقر الأمور �إال يف الربع الأول من عام  .2013جدير بالذكر �أن االيرادات التي حتول عرب �آلية املقا�صة ت�شكل حوايل  ٪65من
�إجمايل الإيرادات الإجمالية للحكومة الفل�سطينية ،وحوايل  ٪40من النفقات اجلارية وما يقرب من  ٪80من فاتورة الأجور .وخالل تلك الأزمة �صرح رئي�س الوزراء
ال�سابق �سالم فيا�ض ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية �أ�صبحت على و�شك االفال�س.
يف املقابل� ،أظهر �أداء القطاع اخلا�ص مرونة ملحوظة خالل تلك الفرتة .ففي حني منا �إنتاج القطاع اخلا�ص مبعدل  ٪7فقط بني عامي  2006و( 2011فرتة تو�سع
الإنفاق احلكومي) ،ا�ستطاع هذا القطاع ت�سجيل منو ملحوظ بلغ  ٪10يف عام ( 2012ال�شكل  .)3ولكن هذا النمو مل يعو�ض االنكما�ش احلا�صل يف القطاع العام ،الأمر
الذي �أدى �إلى تباط�ؤ منو الناجت املحلي الإجمايل ب�شكل كبري .
ونظرا ل�ضعف بنية النمو الناجت عن �أن�شطة القطاع العام (واحل�صة الكبرية لهذا القطاع يف االقت�صاد)� ،أ�صبح لزاما على القطاع اخلا�ص قيادة دفة الأمور باجتاه توفري
بيئة مواتية مل�شاريع ا�ستثمارية قادرة على حتقيق دخل م�ستدام على املدى البعيد.
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ﺷﻜﻞ ) :( 3ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2004
 5.9% .ﺳﻨﻮﻳﺎ
6,797
+6%

2,054

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ²
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 8.2%ﺳﻨﻮﻳﺎ

6,421

 +11%ﺳﻨﻮﻳﺎ

2,111

4,322
+10%

1,264

 +7%ﺳﻨﻮﻳﺎ
4,744

4,310
3,058

2012

2006

2011

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

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

حجم م�شكلة البطالة
كان للنمو الناجم عن تو�سع �أن�شطة القطاع العام واملحقق بني عامي  2006و 2011ت�أثريا حمدودا على معدالت البطالة (ال�شكل  .)4فالقوى العاملة الفل�سطينية ت�ضم
�أكرث من  1.1مليون ،منهم حوايل  256,000عاطل عن العمل .ظلت معدالت البطالة مرتفعة ب�شكل بنيوي منذ عام �( 2001أكرث من  ٪20من القوى العاملة) وو�صلت
�إلى  ٪23يف عام  .2012ويرجع ذلك ،يف جزء منه� ،إلى عجز القطاع العام عن ا�ستيعاب الداخلني اجلدد �إلى �سوق العمل وعجز القطاع اخلا�ص عن �سد الفجوة
الناجتة� .أما البطالة بني ال�شباب (وهي الأعلى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) ،فقد ارتفعت من  ٪36يف عام � 2011إلى  ٪39عام .2012
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�أ�سفرت اجلهود التي بذلتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خلف�ض معدالت البطالة (من خالل ا�ستيعاب عدد كبري من العاملني
يف القطاع العام) على مدى العقد املا�ضي �إلى ارتفاع فاتورة رواتب و�أجور املوظفني احلكوميني (وعددهم � 177ألفا)
لت�شكل  ٪17من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  .2012وهذه الن�سبة متثل �أكرث من �ضعفي مثيلتها يف م�صر ( )٪8و�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف مثيلتها يف الأردن (،)٪5
ما ي�شري �إلى �أن التو�سع امل�ستقبلي يف التوظيف يف القطاع العام �أ�صبح حمدودا للغاية.
ويف حني �أن القطاع العام قد حقق الن�سبة الأكرب من منو الناجت املحلي الإجمايل بني عامي  2006و ،2011فقد ا�ستطاع توفري  ٪66من �صايف فر�ص العمل (230
�ألفا) التي �أتيحت خالل تلك الفرتة .وبعد جتميد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية للتعيينات يف عام  ،2012قام القطاع العام بتوفري فر�ص عمل كانت ن�سبتها �أقل بـ ٪30
من املتو�سط ال�سنوي لعدد فر�ص العمل التي مت توفريها بني عامي  2006و.2009

ومن املرجح �أن ي�ؤدي النمو امل�ستمر يف عدد ال�سكان والقوى العاملة �إلى زيادة ال�ضغوط على �سوق العمل .فمنذ عام  ،2000ينمو ال�سكان الفل�سطينيون بن�سبة �سنوية
ت�صل �إلى  ،٪2.9كما ارتفع �إجمايل امل�شاركني يف القوى العاملة من  ٪41يف عام � 2006إلى  ٪44يف عام  ،2012ويعزى بن�سبة كبرية �إلى ارتفاع م�شاركة الإناث
بن�سبة .٪19
�إن حجم التحدي كبري للغاية ،خا�صة و�أن هناك حاجة �إلى توفري �أكرث من � 750ألف فر�صة عمل بحلول عام � 2030إذا ما �أردنا �إبقاء معدل البطالة عند م�ستواه احلايل
( .)٪23ويتعني على االقت�صاد توفري حوايل مليون فر�صة عمل جديدة لتخفي�ض البطالة �إلى  ٪10بحلول عام � ،2030أي �أكرث من �ضعف عدد الأيدي العاملة التي يتم
ت�شغيلها حالي ًا (انظر ال�شكل .)5
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ﺷﻜﻞ ) :( 5ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ¹2030
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ²

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﺧﻠﻘﻬﺎ

~ 1.0
ﻣﻠﻴﻮﻥ

 % 10ﺑﻄﺎﻟﺔ

~ 750ﺍﻟﻒ

~ 350ﺍﻟﻒ

 % 23ﺑﻄﺎﻟﺔ

8.2%

6.6%

3.6%

 % 43ﺑﻄﺎﻟﺔ

 1ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4) %3.8ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  0.65xﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ) 2017ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( ،ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺨﻄﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ /ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ) 0.45xﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻟـ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ( ﻓﻮﻕ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ.
ﺍ - 2ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺟﺢ،ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ  %1ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2013ﻭ  ، 2014ﺣﻮﺍﻟﻲ  %1.5ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2013ﻭ ، 2020ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %2ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2013ﻭ
 ، 2030ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺨﻠﻖ  1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻫﻮ  %9.3ﺍﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺨﻠﻖ  750000ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻬﻲ . %7.5

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ويف حني �أن جتارب املا�ضي �أثبتت �أن هذا الأمر ميكن حتقيقه بالفعل (فقد ت�ضاعف �إجمايل العمالة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل � 12سنة فقط بعد التوقيع على
اتفاقات �أو�سلو) ،غري �أن حتقيق معدل منو مماثل يف ال�سنوات الـ  17املقبلة ي�شكل حتديا كبريا بالنظر �إلى حالة الن�ضج الن�سبي يف �سوق العمل الفل�سطيني.

زيادة الإنتاجية والأجور احلقيقية
رغم توفري ما يقرب من � 230ألف فر�صة عمل بني عامي  2006و ،2012انخف�ض متو�سط الأجور احلقيقية بن�سبة  ٪10يف نف�س الفرتة ،ما �أثر �سلبا على القدرة
ال�شرائية للعمال .وبالتايل ،ال بد لفر�ص العمل اجلديدة �أن 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�صت عملية املحاكاة التي �أجراها �صندوق النقد الدويل يف كانون �أول ( 2012كجزء من التقييم العام للخ�صائ�ص الهيكلية ل�سوق العمل الفل�سطينية) �إلى �أنه ال
بد من �إحراز منو �سنوي يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي و�إجمايل �إنتاجية عوامل الإنتاج بن�سبة  ٪8و ،٪3على التوايل لتحقيق منو يف الأجور احلقيقية بن�سبة ٪1.5
�سنويا وخف�ض معدل البطالة بن�سبة طموحة �إلى  ٪7بحلول عام .2020
ومبا �أن �إنتاجية العامل الواحد يف عام  2012مل تزد �سوى مبعدل  ٪7عن عام  ،2004ف�إن التحدي املتمثل يف زيادة الأجور احلقيقية ي�شري �إلى احلاجة �إلى تعزيز
الإنتاجية ،خا�صة و�أن الأجور احلقيقية قد انخف�ضت مبعدل � ٪1سنويا منذ عام  ،2004وانخف�ضت �إجماال بن�سبة  ٪10يف الفرتة بني عامي  2006و( 2012ال�شكل .)6
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ويف ظل معدالت الفقر املرتفعة يف كل من ال�ضفة الغربية ( )٪18وقطاع غزة ( ،)٪39ف�إن م�س�ألة توفري فر�ص عمل جيدة ب�أجور معقولة تعترب عن�صرا حيويا لتح�سني
م�ستويات املعي�شة .وخالل الن�صف الثاين من عام  2012تلقى حوايل  ٪40من الأ�سر الفل�سطينية م�ساعدات من ال�ش�ؤون االجتماعية ( ٪23يف ال�ضفة الغربية و٪74
يف غزة) .ومن اجلدير بالذكر �أن ما يقرب من  ٪20من هذه الأ�سر تعتمد كلي ًا على هذا النوع من امل�ساعدات.

ﺷﻜﻞ ) :(6ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺰﺓ

ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ 2004
+7%

8,880

8,712

8,875

8,519

8,561

7,240

7,437

8,332

8,293

ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ 2004
-10%

 -1%ﺳﻨﻮﻳﺎ
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�إن ال�ضعف البنيوي املزمن يف النمو املدفوع ب�أن�شطة القطاع العام بني عامي  2006و،2011
والذي واكبه �أداء قوي للقطاع اخلا�ص ،يوحي ب�أن الأخري لديه من الإمكانيات ما ي�ؤهله لدفع
عجلة االقت�صاد نحو حتقيق منو م�ستدام.
وهكذا ،ف�إن م�ستوى التحدي الذي يواجهه القطاع اخلا�ص كبري للغاية ،نظر ًا لأن خف�ض
البطالة �إلى م�ستوى �( ٪10أي �أقل من ن�صف املعدل احلايل) بحلول العام  2030يتطلب
منوا �سنويا يف االقت�صاد مبعدل  ٪8.2على مدار  17عاما .ويف هذا ال�سياق ،يتوجب على
القطاع اخلا�ص �أن يحقق ويحافظ على منو �سنوي بن�سبة  ٪9على االقل.
نبحث يف بقية هذا التقرير كيف �ستتمكن الن�شاطات امل�ستهدفة يف القطاعات اخلم�سة ذات
الآفاق الواعدة من تعزيز الزخم القائم ،ومتكني القطاع اخلا�ص من مواجهة هذا التحدي.
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«يجب �أن يلعب القطاع اخلا�ص دورا حموريا يف تعزيز مرونة
االقت�صاد الفل�سطيني ،وتقليل اعتماده على املعونة اخلارجية
وتوفري الوظائف .ويقدم هذا التقرير الدقيق حتليال و�أفكارا
ميكن �أن ت�ساعد القطاع اخلا�ص الفل�سطيني يف قيادة النمو
االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل “
الدكتور �أودو كوك
املمثل املقيم لل�ضفة الغربية وقطاع غزة
�صندوق النقد الدويل
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نبذة عن اقت�صادات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
�شهدت اقت�صادات كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تقدما ملحوظا يف عديد من املجاالت بعد توقيع اتفاقات �أو�سلو ،ولكن بقيت االختالفات البنيوية بني املنطقتني قائمة .
ففي عام  2009و�صل �إجمايل الناجت املحلى يف ال�ضفة الغربية �ضعفي قيمته يف عام � ،1994أما اقت�صاد غزة فلم ي�شهد معدالت منو م�شابهة .وقد ظل الناجت املحلي
الإجمايل اال�سمي للفرد يف غزة متخلفا عن نظريه يف ال�ضفة ،حيث بلغ يف عام  2012حوايل  1,565دوالر امريكي� ،أي ما يقرب من ن�صف مثيله يف ال�ضفة الغربية
( 3,196دوالر �أمريكي).
ويف حني �أن كال املنطقتني ت�أثرت بعوامل �سلبية �أعاقت جهود التنمية )مثل حمدودية فر�ص احل�صول على م�صادر املياه والطاقة ،والقيود املفرو�ضة على احلركة والعبور،
و�ضعف البنية التحتية)� ،إال �أن ت�أثريها كان �أعمق يف قطاع غزة .ونتيجة لهذه العوائق ،كان التباط�ؤ يف الن�شاط االقت�صادي يف غزة يف عام  2012ملحوظا ،حيث انخف�ض
منو الناجت املحلي الإجمايل من  ٪21يف عام � 2011إلى �أقل من  ٪7يف عام . 2012
وت�شري منظمة الأونكتاد �إلى �أن ح�صة قطاع غزة يف االقت�صاد الفل�سطيني قد انخف�ضت من الثلث �إلى نحو الربع بني عامي  2004و 2012نتيجة للح�صار االقت�صادي .وت�ضيف
الأونكتاد ب�أنه لو قدّر لغزة �أن حتافظ على ح�صتها التي حققتها عام  ،2004لكان ناجتها املحلي الإجمايل لعام  2012قد زاد بن�سبة  ٪40تقريبا ،لي�صل �إلى  2.5مليار
دوالر بدال من  1.8مليار دوالر .وخالل الفرتة نف�سها ،انخف�ض الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد يف غزة من � ٪75إلى  ٪50مقارنة بح�صة الفرد يف ال�ضفة الغربية.

املنهجية واال�ستنتاجات الرئي�سية
متثلت املنهجية الرئي�سية يف هذه الدرا�سة يف التعرف على القطاعات االقت�صادية التي متتلك من املزايا ما يجعلها ذات ت�أثري وا�ضح على االقت�صاد ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى
نقاط القوة املت�أ�صلة فيها ،واملزايا الن�سبية لالقت�صاد الفل�سطيني )1( :القوى العاملة املاهرة ذات الأجور التناف�سية (�أكرث من  ٪50من ال�سكان �أكملوا التعليم الثانوي،
و�أجورهم �أقل بكثري من نظريتها يف �إ�سرائيل وتركيا و�أقل قليال من نظريتها يف الأردن) )2( .مزايا املوقع (من حيث املناخ واملواقع ال�سياحية) )3( .ال�شبكات العاملية
النا�شئة (وجود جالية كبرية يف ال�شتات واتفاقيات التجارة مع دول املنطقة وعلى ال�صعيد العاملي).
بعد ذلك ،يقوم هذا التقرير بتقييم جمموعة من امل�شاريع القابلة للتنفيذ الفوري يف كل قطاع ،مع مراعاة القيود الداخلية واخلارجية القائمة .وكخطوة �أولى ،قام
الباحثون بتقييم �أكرث من  20قطاعا وقطاعا فرعيا و�إجراء مقارنة فيما بينها من حيث قدرتها على تعزيز النمو وتوفري فر�ص عمل م�ستدامة.
كما ركزت التحليالت �أي�ضا على حتديد املزايا املحتملة يف كل قطاع والقادرة على دفع عجلة النمو .ويف معظم القطاعات ،مت ا�ستخدام م�ؤ�شرات لتحديد فر�ص التو�سع
وتقدير �إمكانات توفري فر�ص العمل .ويف بع�ض القطاعات ،ا�ستندت توقعات الإيرادات والنمو �إلى �أمثلة حية من جتارب دولية ،كما اعتمدت على املناق�شات مع قادة
القطاع اخلا�ص الفل�سطيني .وقد جرى فيما بعد تقييم القطاعات من حيث �إمكانات الت�صدير واجلاهزية لال�ستثمار والزخم القائم.

حتديد خم�سة قطاعات ذات �إمكانيات كبرية
تو�صلت حتليالتنا �إلى حتديد القطاعات اخلم�سة التي متتلك الإمكانات الأكرب لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام ،وتوفري فر�ص العمل ،وهي الزراعة ،وتكنولوجيا املعلومات
وريادة الأعمال الرقمية ،وال�سياحة ،والبناء والت�شييد ،والطاقة.
ويف حني �أن حتليالتنا حددت املبادرات الهامة املطلوبة لدفع عجلة النمو يف معظم القطاعات الع�شرين� ،إال �أن اختيار القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية ُيعزى �إلى �أن
نتائج التحليالت قد خل�صت �إلى �أنها متتلك القدرات الأكرب لزيادة الفر�ص يف الوقت احلا�ضر وعلى املدى الطويل ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثرياتها الإيجابية غري املبا�شرة على
القطاعات الأخرى.
فقد قمنا ،على �سبيل املثال ،با�ستثناء قطاع االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية من القطاعات ذات الأولوية (على الرغم من حجم م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل
وت�شغيل الأيدي العاملة) وذلك لأن احتماالت تو�سع القطاع اخلا�ص يف �أن�شطة االت�صاالت يف امل�ستقبل �أ�صبحت حمدودة .و�أما الفر�ص املتاحة يف القطاعات الهامة
الأخرى (مثل ال�صناعات التحويلية :ثالث �أكرب قطاع اقت�صادي ،حيث كانت ح�صته من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  2012حوايل  992مليون دوالر �أمريكي ،وبلغ
عدد العاملني فيه حوايل � 75ألف عامل) ،فرمبا �سيتم البحث فيها يف مراحل التنفيذ الالحقة .وعموما ،ميكن القول �أن امل�شاريع املحددة �سيكون لها �آثار حا�سمة على
القطاعات الأخرى -على �سبيل املثال ،من املتوقع �أن ت�سهم م�شاريع قطاع الطاقة يف دعم النمو يف القطاع ال�صناعي .وباملثل ،ميكن للتو�سع يف قطاع الزراعة �أن يعزز
فر�ص الت�صنيع الغذائي ،كما �أن النمو يف قطاع البناء قد يعزز �صناعة مواد البناء.
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يبني ال�شكل � 7أنه يف حني �أن القطاعات اخلم�سة ذات الإمكانات العالية تختلف يف حجم م�ساهمتها امل�ستقبلية يف الناجت املحلي الإجمايل� ،إال �أن كال منها قد يكون له
ت�أثري كبري على توفري فر�ص العمل.
وقد مت حتليل كل قطاع من القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية لتحديد ما يلي )1( :امل�ساهمة احلالية للقطاع يف االقت�صاد ( )2تكوين و�سيولة �سل�سلة القيمة يف القطاع
املعني ( )3القيود التي ميكن �أن تعيق النمو يف القطاع ( )4الأطراف الرئي�سية يف القطاع .كما مت �أي�ضا �إخ�ضاع هذه القطاعات للتحليل من �أربعة جوانب هي:
•�إمكانية منو الناجت املحلي الإجمايل وتوفري فر�ص العمل يف هذا القطاع؛
•نهج العمل الأكرث مالءمة لتنمية هذا القطاع؛
•الأن�شطة التي ميكن توجيه اال�ستثمارات نحوها لتحقيق �أق�صى قدر من النتائج؛
•الإمكانات الكامنة يف امل�شاريع واملبادرات املحفزة اخلا�صة ذات القدرة على �إحداث ت�أثري م�ضاعف يف القطاع.

ﺷﻜﻞ ) :( 7ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2030
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﻡ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ¹2030

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

 1ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ

مت حتديد �أف�ضل املمار�سات املحلية والإقليمية والعاملية و�ساعد اخلرباء الدوليون يف حتديد �أف�ضل الفر�ص وتقدمي التوقعات حول النمو املحتمل .وبعد ذلك ،مت الت�شاور
مع الأطراف املعنية الفل�سطينية من كل قطاع (�أفراد وجماعات) ،من خالل لقاءات “املائدة امل�ستديرة” ،وذلك للم�صادقة على نتائج التحليالت وامل�ساعدة يف اختيار
الأولويات القطاعية .و�أخريا ،مت حتديد اال�سرتاتيجيات وت�صميم اخلطط لتنفيذ كل م�شروع حمفز.
�أما ترتيب القطاعات يف هذا التقرير ،في�ستند �إلى تقييم نوعي لعاملني رئي�سيني )1( :مدى �سهولة بدء القطاع اخلا�ص بتنفيذ امل�شاريع املذكورة ( )2م�ستوى الآثار
الإيجابية التي �ستخلفها هذه امل�شاريع على االقت�صاد الفل�سطيني على املدى الق�صري واملتو�سط.

20

بورتالند تر�ست

ما بعد املعونات االقت�صادية :مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لال�ستثمار والنمو والت�شغيل

وبعد هذا التقييم ،مت �أوال تناول القطاعات التي بد�أت فيها بع�ض امل�شاريع بالفعل و�/أو تلك التي من املتوقع �أن حتقق جناحات �سريعة على املدى الق�صري .على �سبيل
املثال ،يف جمال الزراعة ،هناك العديد من امل�شاريع املذكورة هنا �إما قد بد�أت بالفعل �أو �أن خططها جاهزة وبانتظار البدء بالتنفيذ� .أما يف قطاع تكنولوجيا املعلومات،
فمن املتوقع �أن ت�ستفيد امل�شاريع املقرتحة من التقدم احلا�صل فعال يف هذا املجال ،و�أن تبد�أ من حيث انتهى الآخرون ،مدفوعة بحوافز جتارية� .صحيح �أن احلكومة
مطالبة بتقدم املزيد من الدعم الهيكلي لتنفيذ امل�شاريع ال�سياحية املقرتحة� ،إال �أن هناك قاعدة �صلبة لالنطالق ،حتى �أن بع�ض امل�شاريع قد دخلت طور التنفيذ بالفعل.
�أما القطاعات ذات الإمكانات الكبرية والتي ال زالت (ب�سبب طبيعتها وبنيتها) حتتاج �إلى املزيد من الوقت واجلهد ،فنتناولها يف نهاية هذا التقرير .على �سبيل املثال،
رغم �أن قطاع البناء لديه القدرة على موا�صلة امل�ساهمة يف النمو وتوفري فر�ص العمل من خالل الوحدات ال�سكنية مي�سرة التكلفة� ،إال �أنه ال زال بحاجة �إلى فهم �أف�ضل
لل�سوق وا�ستغالل �سل�سلة القيمة ب�شكل �أمثل .و�أخريا ،هناك قطاع الطاقة الذي يوفر فر�ص عمل كثرية ومن املحتمل �أن يكون له ت�أثري وا�سع على قطاعات �أخرى يف
االقت�صاد ،ولكنه باملقابل بحاجة �إلى مزيد من الدعم احلكومي لتحقيق �إمكاناته.

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

المبادرات

1

الزراعة

2

التكنولوجيا والريادة
الرقمية

 زيادةًاألراضيًالمرويةًعنًطريقًاستخدامًتقنياتًريًجديدة
 االنتقالًإلىًزراعةًتشكيلةًمنًالمحاصيلًعاليةًالقيمة
 إنشاءًقنواتًتسويقًعالميةً



التوسعًفيًالبحثًوالتطويرًوالتعاقدًالخارجيًفيًمجالًأنظمةً
اإلدارةًالمتخصصةًذاتًالكفاءةًالمرتفعة
توفيرًبيئةًًمناسبةًوبرامجًللريادةًالرقميةًتركزًعلىًالمحتوىً
باللغةًالعربيةًوالبرمجيات
تحسينًالمكانةًاالقليميةًفيًصناعةًالبرمجياتًعنًطريق توفيرً
عروضًتعليميةًمتقدمةً





التركيزًعلىًسياحًالمواقعًالدينيةًوالثقافية
جذبًالفلسطينيينًالمتواجدينًفيًإسرائيلًأوًفيًالشتات
ترويجًوتطويرًالمدنًالتيًتشكلًوجهاتًسياحيةًمميزةًبحيثً
تصبحًمحاورًسياحيةًمميزةً(مثلًأريحاًوبيتًلحم)





زيادةًعروضًالمساكنًميسرةًالتكلفةًفيًعدةًمدنًومناطق
استغاللًأجزاءًأكبرًفيًسلسلةًقيمةًموادًالبناءًمحلياً
وضعًاستراتيجيةًشراءًتعاونية




زيادةًإنتاجًالكهرباءًمحليا
تنويعًإنتاجًالطاقةًبينًالوقودًالصناعيًوالمصادرًالمتجددةً
معًالتركيز الطاقة الشمسية




3

السياحة

4

اإلنشاءات

5

الطاقة

الناتجًالمحليًاإلجماليًالمحتمل
(( ¹)2030مليونًدوالر)

الوظائفًالمباشرةً
المحتملة
( )2030

مباشر1400 :

مباشر960 :

مباشر750 :

مباشر2800 :

مباشر2200 :
 8مليارات
دوالر تقريبا

 1يوجدًتأثيرًغيرًمباشرًلكلًًمنًالقطاعات على أساسًتأثيراتًالمضاعفًالتيًتتجمعًوتتداخل معًبعضهاًالبعض
 2تتطلبًجميعًمبادراتًاإلنشاءاتًدراساتًجدوى .تقدرًتكلفةً 10اآلفًوحدةًسكنيةًميسرةًالتكلفة بمبلغً 500مليونًدوالرً
 3تأثيرًالوظائفًالمباشرةًذاتًتأثيرًمضاعفًبقيمةًً،1.4xمنًخاللًتوفيرًفرصًعملًغيرًمباشرةً(فيًالمتوسطًماًبينًالقطاعاتًمثلًتوفيرًوظائفًفيًقطاعًتجارةً
التجزئةًوالجملة)

21

36,000

تقديراتًاالستثمارً
علىًالمدىًالقصير
(( )2030مليونًدوالر)

300

30

18500

19000

64000

17000
 155ألف
دوالر تقريبا

001

غيرًمتوفرً2

175
 600مليون
دوالر تقريبا

الوظائف غير المباشرة :
 220ألف وظيفة تقريبا ³

ما بعد املعونات االقت�صادية :مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لال�ستثمار والنمو والت�شغيل

بورتالند تر�ست

 .3ملحة عامة عن امل�شاريع املقرتحة
ن�ستعر�ض فيما يلي املبادرات وامل�شاريع يف كل قطاع من القطاعات امل�ستهدفة .ورغم �أن هذه امل�شاريع قابلة للتطبيق يف ظل الظروف احلالية� ،إال �أن ت�أثريها �سيكون �أكرث
فاعلية يف حال رفع القيود اخلارجية وحتقيق تقدم ملمو�س يف الو�صول �إلى حل �سيا�سي.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه بالإمكان تقييم بدائل لهذه امل�شاريع يف كل قطاع من القطاعات امل�ستهدفة ،وكذلك تقييم املتغريات �ضمن اخليارات املطروحة .ولذلك ،ينبغي
�أن ينظر �إلى هذه امل�شاريع على اعتبار �أنها �أفكار مل�شاريع �أولية قابلة للتعديل كلما تقدمنا يف تنفيذ الربنامج.
ويقدم ال�شكل � 9أدناه عر�ضا موجزا عن امل�شاريع املنتقاة .يذكر �أن امل�شاريع املدرجة يف خانة “املدى الق�صري” هي تلك غدت جاهزة للتنفيذ (�سنتطرق �إلى هذه
امل�شاريع بالتف�صيل يف الف�صول الالحقة املتعلقة بالتنفيذ) .وامل�شاريع متو�سطة الأجل تهدف عموما �إلى تعزيز م�شاريع املدى الق�صري ،كما ميكن اعتبارها مكملة لها.
�أما م�شاريع املدى الطويل فهي تنتمي �إلى مرحلة نا�ضجة من التنمية يف كل قطاع .وتهدف عاد ًة �إلى تعزيز املبادرات ق�صرية ومتو�سطة الأجل .ومن ثم يقدم التقرير
املزيد من املعلومات الأ�سا�سية وحتليال تف�صيلي ًا لكل مبادرة من املبادرات املو�صى بها.

ﺷﻜﻞ ) :( 9ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

•
1

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

2

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤ ﻴﺔ

3

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

4

5

ﺍﻹ ﻧﺸﺎءﺍﺕ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ1

ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
)(WWTP
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ

•
•
•
•

ﺑﻨﺎء ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻧﻤ ﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﺎ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

•
•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ )ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ(
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ

•

ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ) ( MNCﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ /ﺗﺨﺼﻴﺺ  /ﺇﺭﺳﺎء ﻋﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )( PBO
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﻃﻼﻕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼ ﺋﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺎﺕ

•

•
•

ﺩﻓﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋ ﺲ (
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

•
•
•
•

•
•

•
•

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺣﺔ

•
•
•

ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

•

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻓﺮ "ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء“ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ

•
•
•

ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﺕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ

•
•
•
•
•
•
•
•

ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
) ( MNC’s
ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  /ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎ ﻩ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺣﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳ ﺲ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

•

ﺇﻃﻼﻕ ﺧﻄﺔ "ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ"

ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺃﺭﻳﺤﺎ ﻛﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻃﻼﻕ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ

•
•
•
•

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

ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ) ( 25ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﺇﺩﺭﺍﻙ  /ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

•
•
•

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺓ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء

ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺰﺓ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء “

•
•
•

ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ
ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺣﺸﺪ  /ﺩﺧﺮ  /ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

 . 1ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
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ﺗﻮﻃﻴﺪ  /ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺟﺬﺏ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟ ﻲ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

بورتالند تر�ست

ما بعد املعونات االقت�صادية :مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لال�ستثمار والنمو والت�شغيل

 .4الزراعة
الركائز اال�سرتاتيجية
•التحول �إلى ت�شكيلة حما�صيل ذات قيمة مرتفعة.
•تعزيز �إنتاجية القطاع الزراعي و�صادراته.
•زيادة م�ساحة الأرا�ضي املروية .
يكت�سب القطاع الزراعي �أهمية خا�صة نظرا لإمكاناته ال�ضخمة و�أبعاده االجتماعية والثقافية ،حيث كان هذا القطاع خام�س �أكرب القطاعات يف االقت�صاد الفل�سطيني
يف عام ( 2012بقيمة م�ضافة بلغت  502مليون دوالر� ،أو  ٪4.9من الناجت املحلي الإجمايل) .وعلى الرغم من حتقيقه م�ستويات منو �سنوي بلغت يف املتو�سط  ٪5منذ
عام  ،2005ظل �إ�سهامه يف الناجت املحلي الإجمايل يف عام � 2012أقل منه يف الناجت املحلي عام ( 2000بالقيمة احلقيقية) .و�شكلت ال�صادرات الزراعية  ٪25من
�إجمايل ال�صادرات يف عام  ،2012ولكن قيمتها الإجمالية مل تتجاوز  120مليون دوالر �أمريكي.
ت�شكل املحا�صيل حوايل  ٪75من �إجمايل �إنتاج القطاع الزراعي من حيث القيمة ،بينما ت�شكل الرثوة احليوانية غالبية الـ  ٪25املتبقية ،يف حني �أن م�ساهمة قطاع
احلراجة و�صيد الأ�سماك يف الناجت الزراعي ال تكاد تذكر .وتعترب الزراعة من الأن�شطة الرئي�سية يف حمافظات جنني و�أريحا واخلليل وطوبا�س وطولكرم وقلقيلية ونابل�س
وقطاع غزة .وقد بلغت امل�ساحات املزروعة يف ال�ضفة الغربية حوايل � 930ألف دومن� ،أكرث من ن�صفها خم�ص�ص لزراعة الزيتون.
�أما م�ساهمة قطاع الزراعة يف العمالة ،فتعترب كبرية وهامة ،حيث عمل يف هذا القطاع يف عام  2012حوايل � 100ألف من القوى العاملة .ويف العقد املا�ضي ،تراوحت
ن�سبة العمالة يف هذا القطاع بني  ٪11و ٪17من �إجمايل العمالة� .أما يف وقتنا الراهن ،فان هذا القطاع ي�ش ّغل واحد ًا من كل ع�شر عاملني .جدير بالذكر �أن هذا القطاع
ي�ش ّغل �أكرث من خم�س الفل�سطينيات العامالت( .انظر ال�شكل .)10
ومع ذلك ،ال ُيعد توظيف �أعداد كبرية من القوى العاملة بال�ضرورة م�ؤ�شرا على التقدم يف هذا القطاع .ومع انخفا�ض الإنتاجية الزراعية
�إلى الن�صف بني عامي  1995و ،2011يرى البنك الدويل �أن منو العمالة يف هذا القطاع قد يعك�س عدم توفر فر�ص عمل �أف�ضل يف مكان �آخر وانت�شار زراعة الكفاف
لتوفري لقمة العي�ش.
يهيمن على القطاع الزراعي يف الأرا�ضي الفل�سطينية �صغار املزارعني والرعاة ،الذين يلج�ؤون �إلى الزراعة فقط لتوفري قوت يومهم ،وبيع منتجاتهم بهوام�ش ربح
منخف�ضة يف ال�سوق املحلي .وعلى الرغم من وجود بع�ض املزارع الكبرية ،بقي هذا القطاع راكدا على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ويرجع ال�سبب يف ذلك جزئيا �إلى
�سيطرة طرق الزراعة التقليدية وتركيز املزارعني على املحا�صيل ذات القيمة املنخف�ضة.

حمددات �إنتاجية القطاع الزراعي
بعيدا عن القيود اخلارجية ،هناك �أربعة اختالالت داخلية رئي�سية تعيق منو القطاع الزراعي الفل�سطيني وحتد من قدرته على ا�ستغالل �إمكاناته :نق�ص مياه الري،
والتوزيع غري الأمثل للمحا�صيل ،وعدم ا�ستغالل وفورات احلجم ،وعدم تطور قنوات التوزيع.

23

ما بعد املعونات االقت�صادية :مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لال�ستثمار والنمو والت�شغيل

بورتالند تر�ست

ﺷﻜﻞ ) :( 10ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﺑﺎﻷﻟﻒ

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ـ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 2012 %
100.0

98
36.1

89
19.6

ﺍﻟﻜﻠﻲ

100

ﺗﺠﺎﺭﺓ/
ﻓﻨﺎﺩﻕ /
ﻣﻄﺎﻋﻢ

ﺧﺪﻣﺎﺕ

14.4

ﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ

80

11.5

11.9

95

85

83

78

82

80

76

6.5

65

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ  /ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ

55

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
100

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ـ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 2012 %
58.0

23.7
ﺍﻟﻜﻠﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

8.5
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ/
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

8.4

1.1

0.3

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ /ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ
ﻓﻨﺎﺩﻕ /ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﻄﺎﻋﻢ

11 2012

10

09

08

07

06

05

04

03

02

2000 01

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %
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

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

يعترب النق�ص يف مياه الري �إلى حد بعيد العقبة الأكرب �أمام تطور القطاع ،حيث �إن الأرا�ضي املروية يف ال�ضفة الغربية ال ت�شكل �سوى  ٪12من جممل الأرا�ضي املزروعة
(مقارنة بـ  ٪78يف قطاع غزة)� .إن �إنتاج الدومن الواحد من الزراعة البعلية يف ال�ضفة الغربية قد ال ي�شكل �سوى  20/1من �إنتاج دومن مروي ذي طبيعة مماثلة .ويف هذا
ال�سياق يقول �أحد املزارعني يف ال�ضفة الغربية �أن “نق�ص املوارد املائية يحد من قدرتنا على زيادة �إنتاجنا من املحا�صيل املختلطة ،كما �أنه يحرمنا من زراعة حما�صيل
�أكرث ربحية وقابلة للت�صدير ،مثل اخل�ضروات والأع�شاب”.
ويالحظ �أي�ضا �أن توزيع املحا�صيل يف ال�ضفة الغربية ال ي�سمح ب�إنتاج حما�صيل ذات قيمة مرتفعة ،حيث �إن
�أكرث من  ٪50من الأرا�ضي املزروعة خم�ص�صة لإنتاج الزيتون .ويف املقابل ،ف�إن ربحية اخل�ضراوات (التي ال
ت�شكل �سوى  ٪12من الأرا�ضي املزروعة) قد ت�صل �إلى � 20ضعف ربحية �أ�شجار الزيتون .وبالنظر �إلى الأهمية
االقت�صادية والتاريخية والثقافية للزيتون يف املجتمع الفل�سطيني ،فمن املرجح �أن ي�ستمر �إنتاجه على املدى
الطويل ،وهذا بدوره يعني �أن زيادة ربحية و�إنتاجية املحا�صيل ذات القيمة العالية يتطلب تو�سيع رقعة الأرا�ضي
الزراعية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن نق�ص امل�صادر املائية يقلل من قدرة املزارعني على زراعة الأرا�ضي احلدية،
والتي ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض الزراعة .

«امل�شروع الذي نفذناه مع الفل�سطينيني
كان التجربة الأف�ضل من بني التعاقدات
اخلارجية التي قمنا بها يف هذا املجال».
ممثل رفيع امل�ستوى من �شركة تكنولوجيا
املعلومات متعددة اجلن�سيات

و�أما ت�شتت الأن�شطة الزراعية ،فقد حرم القطاع من ا�ستغالل وفورات احلجم .حيث ت�شري البيانات �إلى �أن حوايل  ٪93من احليازات الزراعية تقل م�ساحتها عن 40
دومن ًا ،كما �أن هناك �أكرث من  200جمعية تعاونية تن�شط يف ال�ضفة الغربية .وال تقت�صر �آثار ذلك على احلد من قدرة القطاع على اال�ستفادة من اخل�صومات يف �شراء

امل�ستلزمات الزراعية ،بل �أي�ضا منعه من التحرك خارج نطاق �سل�سلة القيمة امل�ضافة �إلى �أن�شطة �أكرث تطورا مثل جتهيز وتعبئة املحا�صيل وتوزيعها على نطاق وا�سع.
�أما �أن�شطة الرثوة احليوانية فتت�أثر ب�شكل خا�ص بارتفاع �أ�سعار امل�ستلزمات الزراعية ،وذلك لأن ارتفاع تكلفة الأعالف احليوانية والأدوية تخف�ض ربحية املزارعني.
كما �أن الت�شتت و�صغر احليازات يحرم القطاع الزراعي من الو�صول �إلى الأ�سواق العاملية ،وذلك لأن �صغار املزارعني ال ميلكون يف الغالب الو�سائل الالزمة لبناء العالقات
مع امل�شرتين الدوليني� ،أو القدرة على متويل اخلدمات اللوج�ستية الالزمة للت�صدير.
و�أخريا ،بالرغم من اجلهود التي بذلت يف الآونة االخرية� ،إال �أن قنوات التوزيع الدولية ال تزال حمدودة ،ما يحد من قدرة املزارعني على حتقيق �أ�سعار مرتفعة ملنتجاتهم.
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وبرغم كل ذلك ،ال زال القطاع يتمتع ب�إمكانات كبرية
برغم كل املعيقات الكبرية �سالفة الذكر ،ما زال القطاع ميتلك �إمكانات ت�سمح له بالتو�سع يف ال�سنوات املقبلة ،ف�ض ًال عن �إمكانية حت�سني ظروف الإنتاجية املتدنية حاليا
من خالل اال�ستفادة من عدد من املزايا الن�سبية التالية:
 .1املناخ املعتدل الذي ي�سمح بزراعة االر�ض على مدار العام ،ويعطي املزارعني الفر�صة للح�صول على هوام�ش ربح �أعلى من خالل الت�صدير خالل ف�صل ال�شتاء يف
الدول الأوروبية والآ�سيوية؛
 .2القرب من الأ�سواق النا�شئة ،ما ي�ساعد يف الدخول يف �شراكات جتارية؛
 .3توفر الظروف املنا�سبة لإنتاج حما�صيل خمتارة ذات قيمة عالية (مثل التمور والأع�شاب).
وميكن لتقنيات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وحتلية املياه املبتكرة �أن ت�سهم يف التغلب على حمدودية فر�ص احل�صول على موارد املياه العذبة.

�إمكانية تطور القطاع الزراعي كم�صدّر للمحا�صيل عالية القيمة
ت�شري حتليالتنا �إلى �أن االقت�صاد الفل�سطيني لديه القدرة على �أن ي�صبح �أحد �أكرب امل�صدرين للمحا�صيل ذات القيمة العالية .ويف هذا ال�صدد يقول �أحد املزارعني «�إن
املزارعني الفل�سطينيني لي�ست لديهم دوافع �أيديولوجية لزراعة حما�صيل حقلية ذات قيمة منخف�ضة �أو الزيتون» .و�أ�ضاف «مييل املزارعون لإنتاج املحا�صيل املربحة �إذا
توفرت لديهم العنا�صر الأ�سا�سية ،مثل املزيد من املوارد املائية وعالقات قوية وم�ستقرة مع الأ�سواق اخلارجية».
كما ت�شري حتليالتنا �إلى �أن متو�سط الإنتاج للدومن الواحد ميكن �أن يت�ضاعف مبقدار مرتني ون�صف ،و�أن م�ساحة الأرا�ضي املروية يف ال�ضفة الغربية ميكن �أن تزيد �إلى
ثالثة �أ�ضعاف ما هي عليه تقريبا .ما قد ي�ؤدي بدوره �إلى ارتفاع م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى نحو  1.4مليار دوالر وزيادة فر�ص العمل �إلى
� 134ألف فر�صة بحلول عام ( 2030يذكر �أن عدد العاملني يف هذا القطاع بلغ  98,000يف عام .)2012
يالحظ �أن الإمكانيات الزراعية امل�ستقبلية يف ال�ضفة الغربية كبرية ،حيث ت�شري املعطيات �إلى �إمكانية زيادة �إنتاج الفواكه واخل�ضروات والأع�شاب ذات القيمة
العالية .وقد ا�ستطعنا حتديد ثمانية حما�صيل ذات الإمكانات الأكرب للتو�سع ،وهي التمور والربتقال والعنب والفلفل والكو�سا والبندورة والأع�شاب واخليار
 .وميكن حتقيق ذلك من خالل زيادة ن�سبة الأرا�ضي املخ�ص�صة لزراعة �أ�شجار الفاكهة �إلى ال�ضعفني (�إلى حوايل � 140ألف دومن� ،أو  ٪15من �إجمايل الأرا�ضي
املزروعة)؛ ومن خالل م�ضاعفة ن�سبة الأرا�ضي املخ�ص�صة لزراعة اخل�ضار (�إلى حوايل � 260ألف دومن� ،أو  ٪25من �إجمايل الأرا�ضي املزروعة)؛ وزيادة ن�سبة الأرا�ضي
املخ�ص�صة لزراعة الأع�شاب �إلى ثالثة �أ�ضعاف (�إلى حوايل  6000دومن� ،أو  ٪0.5من �إجمايل الأرا�ضي املزروعة)؛ وكذلك من خالل البدء ب�إنتاج البذور (حوايل
 3000دومن بحلول عام  .)2030وهناك �أي�ضا اجتاه يف �أو�ساط املزارعني لتو�سيع احليازات ال�صغرية من اللوز والرمان ،والبحث عن املزيد من الفر�ص يف املنتجات
االخرى ذات القيمة العالية ،مثل الكينوا .ويبني ال�شكل � 12أدناه كيف ا�ستطاعت �إ�سرائيل زيادة �إيراداتها الزراعية من خالل زيادة �إنتاج املحا�صيل ذات القيمة العالية.

الدرو�س امل�ستفادة من قطاع غزة
ي�شري �أداء القطاع الزراعي يف قطاع غزة �إلى �إمكانية م�ضاعفة الإنتاجية يف ظل توفر م�صادر الري .فمن خالل ا�ستغالل املياه ،ا�ستطاع املزارعون يف قطاع غزة التحول
نحو املنتجات ذات القيمة العالية على الرغم من �أنهم يعانون من نف�س املعيقات التي يواجهها مزارعو ال�ضفة الغربية (انظر ال�شكل .)11
ت�شكل امل�ساحات املزروعة بالفاكهة ذات القيمة العالية واخل�ضراوات حوايل ن�صف الأرا�ضي املزروعة يف غزة .ويعود الف�ضل يف �إنتاج املحا�صيل ذات القيمة العالية
واخل�ضروات الطازجة �إلى اال�ستخدام املكثف للموارد املائية املتاحة .ونتيجة لذلك ،ت�ساوي ح�صة غزة من �إنتاج املحا�صيل ذات القيمة امل�ضافة  ٪30من القيمة امل�ضافة
الإجمالية للقطاع الزراعي ،على الرغم من �أن �أرا�ضيها الزراعية ال ت�شكل �سوى  ٪11من جممل الأرا�ضي املزروعة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن قطاع الزراعة يف غزة يعترب قطاعا ت�صديريا بامتياز ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إلى اجلهود التن�سيقية التي تبذلها �أربع تعاونيات حملية كبرية
وفعالة .وقد ت�أ�س�ست هذه التعاونيات مب�ساعدة من �شركة �إ�سرائيلية ومنظمات دولية �أخرى ،وتطور عملها فيما بعد .والآن تن�شط هذه التعاونيات يف جمال م�ساعدة
املزارعني على رفع قيمة �صادراتهم من خالل الأن�شطة التكميلية مثل الت�صنيع والتعبئة والتوزيع والت�سويق.
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ﺷﻜﻞ ) :( 11ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺗﺸﻜﻞ  %10ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ
ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ¹
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ (

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 25- 0ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
 50- 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
 75- 50ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
 100- 75ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻓﻮﻕ  100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺟﻨﻴﻦ
ﻃﻮﺑﺎﺱ

ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻏﺰﺓ
100%

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺳﻠﻔﻴﺖ

73.0%

ﺭﺍﻡ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ

100%

100%

82.2%

88.7%

ﺍﺭﻳﺤﺎ ﻭﺍﻻﻏﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
27.0%

ﻏﺰﺓ

ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

17.8%
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ

11.3%
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ

 1ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻨﻮﺳﻴﺮﻑ

ﺷﻜﻞ ) :( 12ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑـ %45
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ  1995ﻭ 2010
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ )(2010- 1995
ﺍﻟﻄﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ(%

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ )(2010- 1995
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﻡ ) 2010ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ (%

410,951

829
 % 30ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮ
241
)(29%

ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺠﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺗﺜﻴﺮ
ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻤﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

138,764
)(34%

16,418
)(4%

95
)(11%
41
)(5%

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻓﻠﻔﻞ ﺍﺧﻀﺮ

ﺗﻤﺮ

ﻣﺎﻧﺠﺎ

452
)(55%

ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ
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ﻓﻠﻔﻞ ﺍﺧﻀﺮ

ﺗﻤﺮ

11,540
)(3%

ﻣﺎﻧﺠﺎ

244,229
)(59%

ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﺧﺮﻯ
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ولعل البدء بتنفيذ بع�ض امل�شاريع ال�صغرية ،مثل توزيع �أدوات العمل الالزمة لإنتاج املحا�صيل ذات القيمة العالية ،ميكن �أن ي�ساعد يف ت�سهيل عملية التحول �إلى جمموعة
املحا�صيل الأكرث ربحية .ورمبا الأهم من ذلك هو �إدخال حت�سينات هيكلية �شاملة على البيئة التمكينية بهدف حتفيز هذا التحول.
وقد تو�صلنا يف هذا التقرير �إلى �أربعة عنا�صر ا�سرتاتيجية من �ش�أنها تعزيز فر�ص �إحداث حت�سينات جوهرية:
 .1زيادة ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية لزيادة كمية املياه املتاحة للزراعة؛
 .2توحيد �إنتاج �صغار املزارعني ،وذلك لال�ستفادة من وفورات احلجم؛
 .3ت�شجيع ا�ستخدام التقنيات واملمار�سات الزراعية احلديثة؛
 .4حتديث قنوات البيع والتوزيع بهدف ت�سهيل لوج�ستيات الت�صدير.

 .1زيادة املوارد املائية من امل�صادر غري التقليدية
تو�صلنا من التحليالت ،والت�شاور مع املنتجني املحليني ،وجتارب اال�سواق االخرى �إلى �أن زيادة املياه الزراعية تعترب عامال حا�سما يف متكني قطاع الزراعة .فعلى �سبيل
املثال ،لزيادة �إجمايل الأرا�ضي املزروعة بن�سبة  ٪10يف ال�ضفة الغربية (�أي زيادة م�ساحة الأرا�ضي املروية من � 110آالف دومن �إلى � 300ألف دومن) ،ف�إننا �سنكون
بحاجة �إلى  200-150مليون مرت مكعب �إ�ضايف من املياه.
ت�ساعد موارد املياه غري التقليدية وزيادة ا�ستخدام التقنيات احلديثة على توفري هذه الكميات الإ�ضافية من املياه .فمياه ال�صرف ال�صحي (املعاجلة �إلى م�ستويات جيدة
ت�سمح با�ستخدامها للأغرا�ض الزراعية) ميكن �أن تكون �أحد هذه امل�صادر .وميكن ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة ب�شكل �آمن يف بع�ض املحا�صيل فقط (مثل �أ�شجار
الفاكهة واملحا�صيل العلفية) .و�سي�ؤدي ا�ستخدامها �إلى وفورات يف املياه العذبة التي ميكن ا�ستخدامها حينئذ لري املحا�صيل ذات القيمة العالية .كما �أن ا�ستخدام املياه
العادمة املعاجلة يف �إنتاج علف احليوانات ميكن �أن ي�سهم �أي�ضا يف زيادة �إنتاج العلف املحلي (وبالتايل تقليل االعتماد على الواردات) ،ما يزيد بدوره من ربحية قطاع
الرثوة احليوانية .وهناك خيارات �أخرى متاحة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي (مثل حتلية املياه املاحلة) وجتميع مياه الأمطار.
وعدا عن زيادة حجم ونطاق املوارد املائية املتاحة للقطاع الزراعي� ،سوف تكون هناك حاجة �إلى اال�ستثمار يف البنية التحتية العامة لزيادة م�ستوى كفاءة �إمدادات املياه .

 .2زيادة حجم وكفاءة الإنتاج
ميكن حتقيق زيادة حجم وكفاءة الإنتاج من خالل تعزيز التن�سيق بني املزارعني وجتميع �إنتاج احليازات ال�صغرية والتو�سع يف املزارع الكبرية .
�إن ت�شجيع 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�ش الربح.
ويف هذا الإطار ،فان برامج التدريب وبناء قدرات التعاونيات يف ال�ضفة الغربية من املرجح �أن ت�ساعد هذه التعاونيات على القيام ببع�ض الأن�شطة الأ�سا�سية مثل التجهيز
والتعبئة والتغليف .كما ي�شمل ذلك التوزيع والت�سويق التعاوين الهادف �إلى الو�صول �إلى ال�سوق املحلي والأ�سواق العاملية .ومن املعقول �أي�ضا تعزيز �أن�شطة التعاونيات من
خالل �إن�شاء مراكز م�شرتكة للتجهيز والتعبئة والتغليف وكذلك من خالل �إن�شاء مراكز توزيع م�شرتكة (داخل منطقة حمددة) .وبالتايل ف�إن هذه اخلدمات التعاونية
�ست�سهم يف ت�سهيل جتميع املنتجات وزيادة قيمتها وتعزيز �إمكانات الت�صدير.
ميكن للقطاع الزراعي �أي�ضا حت�سني وفورات احلجم من خالل زيادة حجم احليازات ال�صغرية و�إن�شاء كيانات جتارية كبرية .ولتنفيذ ذلك على �أر�ض الواقع ،ال بد
�أوال من و�ضع نظام فعال لت�سجيل الأرا�ضي ،حيث ت�شري البيانات ب�أن م�ساحة �أرا�ضي ال�ضفة الغربية امل�سجلة ال تتجاوز � .٪30أما عملية الت�سجيل فهي طويلة ومعقدة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ترى الأطراف املعنية �أن عمليات ت�سوية املنازعات غري فعالة .ومن هنا ن�ستطيع القول �أن وجود نظام فعال لتمليك الأرا�ضي من �ش�أنه �أن ي�سهل عملية
�شرائها ،وبالتايل زيادة متو�سط حجم احليازات الزراعية.

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
�أ�صبح ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة لأغرا�ض الزراعة يف �أيامنا هذه �أكرث �شيوعا ،حيث يوجد العديد من هذه الربامج يف املنطقة .على �سبيل املثال ،م�شروع غرب
الدوحة يف قطر ،وهو م�شروع م�شرتك بني �شركتي ديغرميون الفرن�سية وماروبيني اليابانية خم�ص�ص لإنتاج مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة لري امل�ساحات اخل�ضراء
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والأرا�ضي الزراعية .وكجزء من امل�شروع ،يتم ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة ب�شكل متزايد يف ري املحا�صيل العلفية .و�أما م�شروع ال�صليبية يف الكويت ،وهو م�شروع
م�شرتك بني جمموعة اخلرايف الكويتية و�شركة ايكونك�س الأمريكية ،فيقوم مبعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي لال�ستخدام يف الزراعة وال�صناعة ورفد املياه اجلوفية.

 .3ت�شجيع ا�ستخدام التقنيات واملمار�سات الزراعية احلديثة
�إن اعتماد �أحدث التكنولوجيات والتقنيات الزراعية والتو�سع يف ا�ستخدامها ميكن �أن يعزز الإنتاجية والربحية ،ويزيد من جودة املنتجات الزراعية ،وي�ضاعف القدرة
التناف�سية يف ال�سوق ويح�سن من كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية املتاحة .
ويف هذا ال�صدد ،ي�شري اخلرباء �إلى �أن ما ي�صل �إلى  ٪25من اخل�ضروات ذات القيمة العالية والأع�شاب ميكن زراعتها يف ال�صوب الزراعية ( 65,000دومن) ،و�أن
الري بالتنقيط ميكن �أن ي�ستخدم يف  ٪25من الأرا�ضي املروية (حوايل  28,000دومن) بحلول عام  .2030وت�شمل امل�شاريع املحتملة لتحقيق هذا الهدف �إن�شاء
“مزرعة حا�ضنة” وتطوير مزرعة منوذجية (�سنتطرق لها بالتف�صيل الحقا يف ف�صل التنفيذ) .ويتمثل الهدف من وراء هذين امل�شروعني يف رفع م�ستوى الإنتاجية
الزراعية من خالل التبني املبا�شر للأ�ساليب الزراعية احلديثة .

 .4تطوير قنوات البيع والتوزيع
ميكن �أن ي�ساعد تطوير قنوات البيع والتوزيع يف ت�سهيل اخلدمات اللوج�ستية الالزمة للت�صدير وحت�سني التوزيع املحلي� ،إ�ضافة �إلى زيادة قيمة ال�صادرات الزراعية �إلى
 500مليون دوالر �أمريكي بحلول عام .2030
ينبغي للقطاع الزراعي درا�سة الأ�سواق الدولية لتحديد هوام�ش ربح �أعلى ملنتجاته (�سعر بيع متور «مدجول» العالية اجلودة يف الأ�سواق الربيطانية �أو الفرن�سية ميكن
�أن ي�صل �إلى �أكرث من �ضعفي ال�سعر يف ال�سوق املحلي) .وهذا من �ش�أنه ت�شجيع 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 ب�أ�سعار منخف�ضة .ومن املبادرات التي ميكن �أن ت�ساعد يف
زيادة حجم ال�صادرات:
•�إقامة مركز ت�صدير دويل لت�شجيع التجارة يف الأ�سواق ذات الإمكانات العالية؛
•البدء بحملة دولية لرت�سيخ ال�صورة الإيجابية للقطاع الزراعي؛
•التو�سع يف برنامج وزارة الزراعة اخلا�ص ب�شهادات الت�صدير .

التنفيذ
يقع تنفيذ امل�شاريع الزراعية على عاتق عدد �صغري ومتزايد من املزارع التجارية الكبرية وامل�ستثمرين الزراعيني ،ف�ض ًال عن الدور احلا�سم والهام للدعم املقدم من
م�ؤ�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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ﺷﻜﻞ ) :( 13ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

•

•

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺷﺘﺎﻝ.

• ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ •

ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ

•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﻠﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻷﻓﻮﻛﺎﺩﻭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺠﺎ(

• ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎء ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ •

ﺇﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺧﺎﺹ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.

•

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

ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺟﻨﻴﻦ ،ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ •

ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
)ﻛﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻠﻮﺯﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ(

)ﻣﺜﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ( ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺪﻭﺓ ﻛﺮﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮ(

ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻹﻃﻼﻕ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ
)ﺷﺮﻕ/ﻏﺮﺏ( ،ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ(

•

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

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

•

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

•

ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ

•

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻶﺑﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ

•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ

•

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�صري
تو�صلنا من خالل حتليالتنا يف هذا التقرير �إلى �أن نقطة االنطالق يف امل�شاريع ال�صغرية ميكن �أن تبد�أ ب�إن�شاء حمطات �صغرية ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وم�شاريع
لتحلية املياه ومركز لت�صدير املنتجات الزراعية الفل�سطينية ومزرعة منوذجية) لنقل املهارات وتبادل التجارب الف�ضلى� ،سواء بني املزارعني الفل�سطينيني �أو بني ه�ؤالء
املزارعني ومزارعني من دول �أخرى) .وميكن للحكومة دعم هذه اجلهود من خالل تطوير البنية التحتية للمياه بغر�ض زيادة الكفاءة ،وذلك با�ستخدام وحدات حتلية
مياه متنقلة لإعادة ت�أهيل الآبار.
تعترب الفر�صة اال�ستثمارية املتاحة يف قرية ف�صايل (يف وادي االردن) منوذجا على تلك اال�سرتاتيجية القطاعية .فهي تت�ألف من مزرعة ت�صل م�ساحتها �إلى  3000دومن
بالقرب من مياه ينابيع توفر �سنويا ما يزيد عن � 500ألف مرت مكعب من املياه .كما �أن هناك �إمكانية لإنتاج مليون مرت مكعب �إ�ضايف عن طريق حتلية املياه املاحلة،
والتي �ستخ�ص�ص لري املحا�صيل ذات القيمة العالية لأغرا�ض اال�ستهالك املحلي والت�صدير.
حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي :هناك زخم �إيجابي لإمكانيات ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة للأغرا�ض الزراعية .وم�ؤخر ًا �شارك  14مزارعا
فل�سطينيا يف جولة درا�سية �إلى الأردن يف �إطار برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDاملعروف با�سم كومبيت ( . )Competeومن خالل الزيارات
امليدانية وتبادل الآراء بني املزارعني من الطرفني ،ا�ستطاع املزارعون الفل�سطينيون تكوين فكرة عن مدى الأهمية االقت�صادية والبيئية ال�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة يف الزراعة .وخالل الرحلة اال�ستك�شافية ،مت ا�صطحاب ه�ؤالء املزارعني يف زيارات ميدانية �إلى خمتربات حماية النباتات ،وحمطات معاجلة املياه واملزارع يف
وادي الأردن والعقبة ووادي مو�سى .وتُنفذ الآن يف غزة ووادي الأردن م�شاريع جتريبية يف �إطار مبادرات منف�صلة ال�ستخدام وحدات حتلية املياه املتنقلة (للآبار عالية
امللوحة).
ميكن للقطاع اخلا�ص �أن ي�ساعد على الفور يف تطوير م�شروع حمطة معاجلة مياه ال�صرف احلالية يف جنني و�أن يلعب دورا �أكرث فاعلية يف عمل هذا امل�شروع ،مبا يف ذلك
بيع املياه املعاجلة للمزارعني .ومن هنا ف�إن دور امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص يف هذا امل�شروع ميكن �أن يخلق منوذجا يحتذى به من حيث م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف م�شاريع مماثلة يف حمافظات �أخرى .وبهذا ال�ش�أن بد�أت �سلطة املياه الفل�سطينية برناجما وا�سع النطاق لبناء حمطات ملعاجلة املياه العادمة ال�صاحلة واملنا�سبة
للأغرا�ض الزراعية .ويهدف هذا الربنامج �إلى �إن�شاء حمطات معاجلة للمياه العادمة يف كل من اخلليل ونابل�س وطوبا�س و�أريحا ورام اهلل وغزة و�شمال غزة وخان يون�س.
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ورغم �أن بناء مثل هذه املحطات يعتمد �إلى حد كبري على اجلهات املانحة والدعم احلكومي واخلربة الفنية الدولية� ،إال �أن القطاع اخلا�ص الفل�سطيني يبذل الآن جهودا
ال�ستك�شاف فر�ص حقيقية بهذا املجال يف كل من جنني ونابل�س واخلليل .وهناك جمموعة من النماذج لإ�شراك القطاع اخلا�ص يف مثل هذه امل�شاريع (انظر ال�شكل ،)14
حيث �أفاد م�س�ؤول حكومي ب�أن “املاء هو �أكرث القطاعات ا�ستعدادا لزيادة انخراط القطاع اخلا�ص ،ونحن منفتحون جدا للعمل مع القطاع اخلا�ص يف م�شاريع حمطات
معاجلة مياه ال�صرف يف خمتلف �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة”.

ﺷﻜﻞ ) ( 14ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎء ﻭﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ
1

ﺗﺼﻤﻴﻢ – ﺑﻨﺎء -
ﺗﺸﻐﻴﻞ
)( DBO

2

ﺗﻤﻠﻚ – ﺑﻨﺎء –
ﺗﺸﻐﻴﻞ – ﻧﻘﻞ
)( BOOT

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺸﺮﻁ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺪﻓﻖ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ.

ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺒﻨﻲ ﻭﻳﺘﻤﻠﻚ ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻌﺪ  20ﺍﻟﻰ  30ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺟﻴﺪ

ﺑﻨﺎء -ﺗﻤﻠﻚ  -ﺗﺸﻐﻴﻞ
)(BOO
3

ﻫﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺠﺬﺏ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻭﺟﺬﺏ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺒﻨﻲ ،ﻭﻳﺘﻤﻠﻚ ،ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻭﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ

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

�إقامة مركز للت�صدير :ميكن �أن ي�ساهم �إن�شاء مركز ت�صدير للمنتجات الزراعية الفل�سطينية يف �إمارة دبي يف زيادة حجم ال�صادرات (تقدر مبا يرتاوح بني � 15,000إلى
 20,000طن يف بداية عمل املركز) .و�سوف يكون هذا املركز حمور توزيع لفرز املنتجات الزراعية وجتهيزها .وميكن ملديري ال�صادرات الزراعية القيام بدور حيوي يف
ت�سهيل العالقات مع جتار اجلملة و�شبكات ال�سوبرماركت والبحث عن فر�ص للت�صدير �إلى الأ�سواق الأخرى .وال نن�سى �أن دبي يف حد ذاتها تعترب �سوقا جذابا لل�صادرات
نظرا لتوفر �شبكات ال�سوبرماركت واملطاعم وجتار اجلملة .كما �أن بيئتها منا�سبة لل�شركات الأجنبية ،عدا عن توفر امل�ستهلكني ذوي القدرة ال�شرائية املرتفعة ن�سبيا .
كما �أن ارتباط دبي بالأ�سواق الأخرى ،مثل االحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي وجنوب �آ�سيا ،ي�ضيف �أي�ضا �إلى قوتها كموقع حمتمل لهذا املركز.
�إن�شاء مزرعة منوذجية :تبني التجارب الناجحة يف دول �أخرى (مثل املغرب)� ،أن �إن�شاء مزرعة منوذجية (باحل�صول على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة �أو عن طريق التربع)
ميكن �أن يوفر �آلية جيدة لنقل املمار�سات الزراعية احلديثة �إلى جمموعة وا�سعة من املزارعني� .إن �إمكانية �إن�شاء مزرعة منوذجية كبرية مدارة جتاريا يف �أريحا� ،ست�شكل
منوذج ًا ملهم ًا للمزارعني ميكنهم من االطالع على �أر�ض الواقع على كيفية ا�ستخدام ال�صوب الزراعية احلديثة و�أ�ساليب الري يف �إنتاج الفواكه واخل�ضروات والأع�شاب
والتمور ذات القيمة العالية .ويف الوقت نف�سه ،ميكن لهذه املزرعة �أن ت�ساعد �صغار املزارعني على اال�ستفادة الق�صوى من ا�ستخدام قدراتهم الكبرية يف جمايل التجهيز
والتوزيع ،ف�ضال عن م�ساعدتهم يف اال�ستفادة من �شبكة عالقاتها مع امل�ستوردين يف الأ�سواق العاملية .وقد ت�سعى مثل هذه املزرعة النموذجية �إلى الدخول يف �شراكات مع
حيازات �صغرية �أو متو�سطة احلجم ،حيث تتكفل املزرعة بتحمل تكاليف اال�ستثمار الأولية الالزمة لتطوير نظام احليازات وزيادة كفاءة الإنتاج مقابل جزء من الأرباح.
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امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�سط
يف املدى املتو�سط ،هناك �إمكانية لزيادة عدد حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي (وزيادة طاقتها الإنتاجية) يف خمتلف �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتو�سيع
حجم �سلة ال�صادرات الفل�سطينية ،وزيادة عدد ونطاق قنوات الأ�سواق الدولية ،وجتميع �إنتاج احليازات الزراعية ال�صغرية .ومن �ضمن امل�شاريع املحتملة:
•التو�سع يف ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة :ميكن البدء بتو�سيع قدرات حمطات معاجلة املياه العادمة عن طريق زيادة كميات املياه املعاجلة من خالل
تطوير وتو�سيع �شبكات ال�صرف ال�صحي ،وزيادة خطوط النقل من املحطات �إلى الأرا�ضي املزروعة ،وزيادة العدد الإجمايل للمحطات .وعلى املدى املتو�سط ،ميكن
خ�صخ�صة �إدارة املحطات التي ميلكها القطاع العام ،ما �سي�ساهم يف زيادة كفاءتها وم�ستوى خربتها التقنية.
•ومثل هذه امل�شاريع ،جنبا �إلى جنب مع التو�سع يف ا�ستخدام وحدات حتلية املياه لإعادة ت�أهيل الآبار ذات امللوحة العالية� ،سوف ت�سهم يف زيادة وتعزيز عملية التحول
�إلى �إنتاج املحا�صيل ذات القيمة العالية.
•�إن�شاء مراكز ت�صدير �أخرى ومزارع منوذجية �إ�ضافية :ميكن على املدى املتو�سط تكرار منوذج مركز الت�صدير يف مناطق جغرافية �أخرى ذات �إمكانات عالية،
مثل مو�سكو (و�أ�سواق �أوروبية �أخرى) و�سنغافورة والريا�ض .كما ميكن زيادة حجم املحا�صيل يف مركز الت�صدير وتنويعها لت�شمل كميات �أكرب من املنتجات ذات
القيمة العالية مثل الفلفل الرومي والبندورة الكرزية� .أما املزارع النموذجية ،فيمكن �إن�شاء املزيد منها يف مواقع �أخرى مثل جنني ونابل�س ،حيث تعترب الزراعة من
القطاعات االقت�صادية التي ت�ساهم ب�شكل كبري الن�شاط االقت�صادي.
•طرح حملة ترويجية للمنتجات الفل�سطينية :هذه احلملة الرتويجية (التي ت�ستهدف �أ�سواق ت�صدير حمددة مثل دول جمل�س التعاون اخلليجي �أو االحتاد الأوروبي)
ميكن �أن تتم عن طريق ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص (وزارة الزراعة واحليازات الكبرية و�شركات الت�صنيع الزراعي).
•�إن�شاء مركز خدمة للرثوة احليوانية (يتبع القطاع اخلا�ص) :ميكن لهذا املركز �أن يوفر التلقيح اال�صطناعي واخلدمات البيطرية ،و�أن ي�سهم يف جتميع �إنتاج
املزارع ال�صغرية من الألبان يف مراكز توزيع ،ما يزيد من فر�ص بيع هذه الألبان للم�صانع املخت�صة.

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل
يف املدى الطويل� ،سيحتاج القطاع الزراعي �إلى �إيجاد �سبل لتو�سيع طاقته وقدراته ،رمبا من خالل نظام التعاقدات الزراعية و�إن�شاء مركز للبحوث الزراعية.
•تطوير نظام التعاقدات الزراعية :من املرجح �أن يوفر تطوير القطاع الزراعي على املدى البعيد فر�صا لتطوير تعاقدات زراعية مع �شركات زراعية متعددة
اجلن�سيات ،وال �سيما �شركات البذور .وميكن �أن يتمثل دور ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف �إطار هذه العقود يف توفري امل�ستلزمات الزراعية للمزارعني ،وتوجهيهم
ب�ش�أن كيفية اال�ستفادة من التقنيات الزراعية ،وجتميع �إنتاجهم �إما ال�ستخدامها كمواد �أولية لل�سلع الأخرى �أو لبيعها يف الأ�سواق الدولية .
•�إن�شاء معهد للبحوث الزراعية :يهدف هذا املعهد �إلى تطوير �إنتاج ال�شتالت املحلية و�إجراء جتارب على �أ�صناف جديدة من املحا�صيل وطرق الري.
•�إن�شاء نظام تعاوين فعال يف ال�ضفة الغربية :ميكن ملزارعي ال�ضفة الغربية اال�ستفادة من جتارب قطاع غزة وتعزيز التن�سيق بني التعاونيات كو�سيلة لتعزيز الكفاءة
والأن�شطة املكملة (مثل التجهيز والتعبئة والتوزيع والت�سويق) ،والتي بدورها ترفع من قيمة ال�صادرات الزراعية .
•تعزيز فر�ص احل�صول على ر�أ�س املال للحيازات الزراعية التي ت�سعى �إلى التو�سع :ميكن �إن�شاء �صندوق خا�ص م�ساهم لتوفري ر�أ�س املال واخلدمات الإدارية للمزارع
الكبرية ومتو�سطة احلجم التي ت�سعى �إلى اال�ستثمار يف الأن�شطة امل�ساعدة �أو التحول �إلى املحا�صيل ذات القيمة العالية .
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 -5تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية
الركائز اال�سرتاتيجية
•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 .
•�إن�شاء نظام بيئي لريادة الأعمال.
ال يزال قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية يف فل�سطني قطاع ًا نا�شئ ًا ،حيث �أ�سهم فقط بنحو  105ماليني دوالر يف عام �( 2012أي  )٪1من الناجت
املحلي الإجمايل .ويعمل يف هذا القطاع حوايل � 1500شخ�ص .وقد بد�أ هذا القطاع خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية يف بناء قواعد متينة للم�ضي قدم ًا.
وقد تو�سع هذا القطاع ب�شكل رئي�سي من خالل تطوير الربجميات ،وتقدمي خدمات البحث والتطوير للم�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات (مثل �سي�سكو ومايكرو�سوفت و�إنتل
وهيوليت باكارد) .ويعود الف�ضل يف ذلك ،ب�شكل جزئي� ،إلى جهود بد�أتها �شركة �سي�سكو يف عام  ،2008يف �إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية .وقد تطورت هذه املبادرة
ب�سرعة و�شكلت فر�صة حقيقية ا�ستطاعت �شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية من خاللها عر�ض قدراتها التناف�سية وتوقيع عقود مع بع�ض كربيات ال�شركات
متعددة اجلن�سيات.
وفرت التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات العمليات التجارية مع م�صادر خارجية (والتي تعترب يف معظمها خدمات ل�شركات حملية ،مثل دعم مراكز االت�صال
و�إدخال البيانات وخدمات تكنولوجيا املعلومات الأخرى) دعما �إ�ضافيا لتنمية هذا القطاع ،حيث توظف حاليا حوايل  1000موظف .على �سبيل املثال ،توظف �شركة
«ريت�ش» (�أول مركز ات�صال فل�سطيني) �أكرث من  600موظف بدوام كامل وتقدم حوايل � 70ألف خدمة ات�صال يف اليوم الواحد.
و�أخريا ،مت طرح مبادرات حيوية ريادية بهدف م�ساعدة �إطالق هذا الن�شاط وتقدمي الدعم الالزم له .وت�ساعد بع�ض هذه املبادرات (مثل “بيك�س” و”رام اهلل اوبن
كويف كلب”) على تعزيز الإح�سا�س باالنتماء للمجتمع .وهناك مبادرات �أخرى تقدم خدمات التمويل والإر�شاد لل�شركات النا�شئة من خالل برامج ت�سريع �إقامة الأعمال
(مثل “فا�ست فوروارد” وبرامج مري�سي كورب�س) .وقد تزامنت هذه املبادرات مع �إن�شاء «�صندوق �صدارة» ،وهو �أول �صندوق ر�أ�سمايل للم�شاريع التكنولوجية ي�ستهدف
ا�ستثمارات املراحل املبكرة .ويبلغ ر�أ�س مال ال�صندوق  30مليون دوالر �أمريكي جاهزة لال�ستثمار خالل ال�سنوات املقبلة .ويف الآونة الأخرية� ،أطلق برنامج « كومبيت»
التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �صندوق ًا مببلغ  2.5مليون دوالر لتمويل ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي للم�شاريع الريادية يف عدد من القطاعات ،مبا فيها التكنولوجيا.

البناء على نقاط القوة يف هذا القطاع
توفر هذه التطورات �أر�ضية �صلبة مت ّكن القطاع من التو�سع .وال �شك �أن قطاع تكنولوجيا املعلومات لديه القدرة على توفري خدمات ذات قيمة م�ضافة مرتفعة من خالل
اال�ستفادة من املدخالت الرئي�سية مثل ر�أ�س املال الب�شري واالبتكار .واليوم هناك الكثري من الكفاءات امل�ؤهلة التي تعمل يف حقل تكنولوجيا املعلومات ،والتي �أثبتت قدرة
فائقة على التكيف مع متطلبات ال�شركات .ويقدم ال�شكل � 15أدناه ملخ�صا لتقييمنا لهذه الكفاءات ولغريها من نقاط القوة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني.
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ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ت�شري حتليالتنا يف هذا التقرير �إلى �أنه ميكن زيادة م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى  960مليون دوالر �أمريكي وتوفري � 18ألف فر�صة يف الوظائف
عالية املهارات بحلول عام  2030وذلك من خالل اال�ستثمار امل�ستدام والرتكيز على تطوير ر�أ�س املال الب�شري.
تكمن الفر�ص �أ�سا�سا يف تو�سيع التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات وخدمات البحث والتطوير يف الن�شاطات ذات القيمة العالية ،حيث تكمن
املزايا الن�سبية لهذا القطاع .ومن �ش�أن التقدم يف هذا املجال �أن ي�ساعد يف توفري بيئة �أعمال حرة قوية و�صحية لدعم االبتكار الرقمي والتكنولوجي .
ونظرا لوجود قاعدة متينة من ر�أ�س املال الب�شري ،وتوفر الزخم الإيجابي ومزايا التكلفة التناف�سية للخدمات عالية امل�ستوى (كما ذكرنا �آنف ًا) ،ميكن لقطاع التكنولوجيا
الفل�سطيني �أن يتبو�أ مكانة مرموقة يف ال�سوق العربية .وقد منا �سوق و�سائل الإعالم الرقمية يف الوطن العربي ب�شكل ملحوظ يف الأعوام الأخرية (على �سبيل املثال ،زاد
الإنفاق على قطاع الإعالمي الرقمي مبعدل � ٪27سنويا بني عامي  2007و .)2011وحتى يف حال كان هذا النمو �أقل بكثري ( ،)٪15ف�إن بالإمكان م�ضاعفة حجم
ال�سوق بحلول عام ( 2030ال�شكل .)16
و�سي�ستطيع قطاع التقنية الرقمية الفل�سطيني امتالك ح�صة يف هذا ال�سوق من خالل تطوير قدراته يف �إنتاج الربجميات (مع الرتكيز على االبتكار يف جمال �إنتاج
الربجميات) .ومثلما ا�ستطاعت بع�ض الدول (مثل لبنان ودول �أخرى يف جمل�س التعاون اخلليجي) اال�ستثمار ب�شكل 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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وعلى �صغر حجمها ،تعترب التعاقدات اخلارجية يف ن�شاطات البحث والتطوير يف فل�سطني (من حيث جودتها وم�ستوى القيمة امل�ضافة التي حتققها والتكلفة التناف�سية
التي حتظى بها) جديرة باالهتمام والبحث .ومع ذلك ،ف�إن قطاع التعاقدات اخلارجية ال زال يعاين من عدم ات�ساق ا�سرتاتيجيات بناء ال�صورة الإيجابية للقطاع ،ما
�أ�ضعف م�ستوى الوعي العام ب�أهميته (ففي عام � ،2012أكرث من  ٪50من العمالء الدوليني مل يكونوا على علم بتوفر خدمات التعاقدات اخلارجية يف فل�سطني) .ويبقى
تطوير قطاع الأعمال العن�صر الرئي�سي لتحفيز النمو يف هذا القطاع .وعلى عك�س العديد من الدول �سواء يف املنطقة (مثل الأردن وم�صر واملغرب) �أو على امل�ستوى
العاملي (مثل بولندا) ،ال يوجد لدى احلكومة الفل�سطينية برنامج الجتذاب ال�شركات العاملية ،كما �أنها ال تقدم حوافز قوية للنمو يف قطاع التكنولوجيا.
وحل�سن احلظ ،هناك فر�ص حملية و�إقليمية كبرية .فعلى امل�ستوى االقليمي� ،سيطرت ن�شاطات التعاقدات اخلارجية يف قطاعي تكنولوجيا املعلومات وخدمات الأعمال
التجارية يف دول تعترب فيها الأجور �أدنى من تلك املوجودة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وهذا يوحي ب�أن �آفاق التو�سع لل�شركات الفل�سطينية تكمن يف التعاقدات
اخلارجية يف جمال البحث والتطوير واخلدمات التجارية ذات القيم املرتفعة ،ما ي�سهم يف نهاية املطاف يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف �شركات الربجميات التي يقودها
رياديون من ذوي املهارات العالية (ال�شكل .)17
ينبغي �أن تركز التعاقدات اخلارجية يف جمال العمليات التجارية على وجه اخل�صو�ص على خدمات القيمة امل�ضافة العالية ،وذلك لأنها عاجزة عن اال�ستفادة من الأجور
املنخف�ضة ن�سبيا .ولعل �أحد العنا�صر املحفزة هي حقيقة �أن امل�ستوى الأويل للمهارات لي�س عاليا مثل الأن�شطة الأخرى (كتطوير الربجميات مث ًال) و�أنه ميكن تدريب
املوظفني يف فرتة ق�صرية ن�سبيا (�ستة �إلى ت�سعة �أ�شهر).
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ، 2012ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ستطيع �شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية تو�سيع وتطوير قاعدة ر�أ�س املال الب�شري واال�ستفادة من قطاع التكنولوجيا الدولية يف �إ�سرائيل،
والذي يعرف برتكيزه على االبتكار واحللول املبدعة .على �سبيل املثال ،ميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني موا�صلة العمل مع �شركات البحث والتطوير متعددة
اجلن�سيات التي تن�شط يف ال�سوق الإ�سرائيلي ،واال�ستفادة من مهارات هذه ال�شركات وا�ستغالل الإبداعات املتوفرة لدى الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل (على �سبيل املثال
�شركة مثل «بروجينري» التي تعمل من خالل مكاتب يف القد�س ورام اهلل).

الآفاق املتاحة على املدى الق�صري
ميكن ل�شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية يف املدى الق�صري تو�سيع التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات البحث والتطوير من خالل الرتكيز على تطوير
الربجميات وتعزيز �إمكاناتها يف جمال البحث والتطوير وتوفري التعاقدات اخلارجية يف جمال خدمات الأعمال التجارية لل�شركات املحلية (انظر ال�شكل .)18
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومبا �أن خدمات التعاقدات اخلارجية ال تتطلب الكثري من التدريب ،ف�إن تطور هذا القطاع نحو جماالت خدمات �أخرى للزبائن (على �سبيل املثال،
دعم اللغة العربية والعمالء الذين يحتاجون �إلى �أنظمة �أمان م�شددة ،مثل البنوك) ميكن �أن يزيد عدد فر�ص العمل فيه �إلى حوايل ثالثة �أ�ضعاف على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.
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ويف حني �أن برامج التدريب ت�ستطيع �سد الفجوات يف جاهزية ر�أ�س املال الب�شري على املدى الق�صري ،ف�إن اال�ستثمارات طويلة الأجل يف جمال التعليم تعترب �أي�ضا حاجة
ملحة .ويف هذا ال�ش�أن قامت العديد من الدول يف املنطقة ب�إطالق برامج تعليمية �شاملة لدعم مبادرات تكنولوجيا املعلومات .ومن الأمثلة على ذلك “مبادرة التعليم
الأردنية” القائمة على ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بغر�ض �إعادة هيكلة التعليم التكنولوجي ،ومبادرة التعليم امل�صرية التي �أطلقت بالتعاون مع �أكادميية
�سي�سكو لل�شبكات ،وغريها من املبادرات �شبه الر�سمية مثل مبادرة البنك الدويل ومبادرة ومايكرو�سوفت ومبادرة �شركة �أبل لدعم التعليم يف تون�س .
�إن ت�ضمني التكنولوجيا يف مناهج املدار�س االبتدائية والثانوية ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز تكنولوجيا املعلومات والتعليم الرقمي يف اجلامعات� ،سوف ي�سهم يف �إعداد اخلريجني
امل�ؤهلني لتعزيز هذا القطاع يف امل�ستقبل .

الآفاق املحتملة على املدى املتو�سط
يف املدى املتو�سط ،ميكن للقطاع الرقمي التو�سع �أكرث يف حال انت�شار تكنولوجيا املعلومات يف قطاعات االقت�صاد الأخرى (مبا يف ذلك ال�شركات الكربى  /املجموعات
والقطاع امل�صريف و�شركات اخلدمات واحلكومة) و�إن�شاء نظام حمفز لريادة الأعمال .كما �أن تقدمي خدمات بوا�سطة التعاقدات اخلارجية لعمالء دوليني قد ي�سهم يف
ت�سريع عملية تطوير ال�شركات املحلية .كما من �ش�أنه �أي�ضا زيادة حجم ال�سوق املحلية مبا يتيح لل�شركات النا�شئة اختبار �أفكارها وطرح خدماتها فيها� .إ�ضافة �إلى ذلك،
ميكن لهذا القطاع تطوير التعاقدات اخلارجية يف جمال �صناعة الربجميات (ت�ستهدف يف البداية الدول العربية) والرتويج التجاري لهذا القطاع يف ال�سوق العاملية،
وذلك ل�ضمان جذب اهتمام ال�شركات الدولية الكربى (التي ت�سعى �إلى مثل هذه اخلدمات) جتاه ال�شركات الفل�سطينية والتعرف على �إمكاناتها.
ومن املحتمل �أن يقوم بع�ض الرياديني الذين يعملون يف �شركات تكنولوجيا املعلومات ب�إطالق م�شاريع تكنولوجية خا�صة بهم (�أو م�شاريع رقمية) .ويف هذا ال�سياق ،قال
�أحد �أ�صحاب امل�شاريع يف هذا القطاع �أن « ثقافة ريادة الأعمال ال تزال متر مبرحلة التطور ،ولكن ال�شباب الفل�سطيني ال يعرف حتى الآن كيف يكون رياديا ناجحا...
هناك الكثري مما ينبغي القيام به لإجناح امل�شاريع النا�شئة».
وعندما يتوفر لدينا نظام تعليمي فعال ،ف�إننا نوفر البيئة املواتية لالبتكار ،ما ي�شجع �أ�صحاب ر�أ�س املال على اال�ستثمار يف �شركات جديدة.
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الآفاق املحتملة على املدى الطويل
من خالل درا�ستنا لإمكانيات قطاع تكنولوجيا املعلومات على املدى الطويل ،تو�صلنا �إلى �أن هذا القطاع لديه القدرة على �أن يتبو�أ منزلة مرموقة يف ال�سوق الإقليمي
لتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الرقمية ،وذلك من خالل موا�صلة تطوير كوادره الب�شرية املبدعة .فتطوير التعليم التكنولوجي والرقمي �سيقود �إلى �إعداد خريجني
لديهم مهارات التفكري الناقد ومهارات �إبداعية ،بالإ�ضافة �إلى 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 �أن�شطة تطوير الربجميات ،وتوفري
حلول مبتكرة لكربى ال�شركات متعددة اجلن�سيات .
و�أخريا ،وبف�ضل تنامي ر�صيد هذا القطاع من ذوي اخلربة التقنية ،ميكن ملجموعات االبتكار وريادة الأعمال الرقمية يف االقت�صاد الفل�سطيني �أن ت�صبح جزءا من
النظام الفعال الذي ي�سهم يف ت�أ�سي�س �شركات جديدة على امل�ستوى الإقليمي ورمبا العاملي.

التنفيذ
ت�شري حتليالتنا يف هذا التقرير �إلى �أن حتقيق �أهداف قطاع تكنولوجيا املعلومات (املتمثلة يف ا�ستغالل طاقاته الكامنة) ،ي�ستدعي الرتكيز على اجتاهني حمددين:
تو�سيع نطاق التعاقدات اخلارجية املتخ�ص�صة ،و�إن�شاء نظام لدعم ريادة الأعمال واالبتكار .وميكن دعم هذين االجتاهني بخم�س مبادرات تهدف �إلى حت�سني البيئة
التمكينية.
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ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

•

ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ،
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ

•

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ •

ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ

•

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

•

ﺍﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻛﻞ ﺑﻴﺖ

ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ •

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

•
•

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ -
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﻼﺋﻤﻴﻦ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻟﻬﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ

• ﺍﻧﺸﺎء ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
•
ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
• ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺳﻊ • ﻭﺭﺷﺎﺕ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

•

ﺍﻃﻼﻕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ)ﺍﻧﺠﻞ( ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ

•

ﺩﻣﺞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﺣﺪ

•

ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ

•

ﺍﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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التعاقدات اخلارجية وتطوير الربجميات :ميكن ل�شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية البحث عن فر�ص للتوا�صل مع العمالء الدوليني املحتملني .وبهذا اخل�صو�ص،
يقول الرئي�س التنفيذي لإحدى �شركات تكنولوجيا املعلومات املحلية« :نحاول تطوير �أنف�سنا �إلى �شركات ...ولكننا بحاجة �إلى �إقامة �شراكات متعمقة مع ال�شركات
الدولية ».وينبغي �أن ترتكز جهودنا على ا�ستقطاب �شركات متعددة اجلن�سيات (� 10شركات قد تفي بالغر�ض) للتعاقد ب�ش�أن احل�صول على خدمات البحث والتطوير
وخدمات الربجميات من ال�شركات الفل�سطينية .وقد تو�صلنا يف هذه التحليالت �إلى �أن �إجمايل �إيرادات التعاقدات اخلارجية قد تنمو �إلى  250مليون دوالر �أمريكي يف
عام ( 2030بعد �أن كانت  25مليون دوالر فقط يف عام  ،)2012وميكن �أن ت�ساهم يف الناجت املحلي الإجمايل مببلغ ي�صل �إلى  330مليون دوالر ،وتوفري  7000فر�صة
عمل �إ�ضافية.

�أهم املبادرات لدعم تنمية هذا القطاع
•الرتويج التجاري وتطوير الأعمال� :إن القيام بحملة ت�سويقية كبرية للرتويج لقطاع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني كوجهة رئي�سية للتعاقدات اخلارجية يف جمال
البحث والتطوير� ،سيقود �إلى تعزيز التوا�صل مع �شركات تطوير الربجميات املتعددة اجلن�سيات .وميكن حتديد جمموعة ال�شركات امل�ستهدفة على �أ�سا�س قيم
عرو�ض التعاقدات اخلارجية اجلاري تنفيذها حاليا .وباملثل ،ميكن لل�شركات الفل�سطينية التعاقد مع ال�شركات متعددة اجلن�سيات لتزويدها بخدمات �شاملة،
وخدمات باللغة العربية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وميكن على املدى البعيد اجتذاب ال�شركات متعددة اجلن�سية لت�أ�سي�س عمليات البحث والتطوير
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
•مركز تكنولوجيا املعلومات� :إن بناء مركز للتكنولوجيا الحت�ضان وتقدمي الت�سهيالت ل�شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية� ،سيدعم حملة الت�سويق و�سي�ساعد
على جذب عقود من �شركات عاملية ت�سعى للح�صول على خدمات يف جماالت البحث والتطوير عرب التعاقدات اخلارجية .ويف الوقت احلايل ،يجري تقييم الفر�ص
املتاحة لتطوير مثل هذا امل�شروع يف مدينة روابي .وميكن لهذا املركز �أي�ضا توفري حوافز تتعلق بالعقارات والبنية التحتية االفرتا�ضية ،وب�إمكانه �أي�ضا اال�ستفادة
من ال�سيا�سات احلكومية الهادفة �إلى تعزيز النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
•احلكومة الإلكرتونية :ميكن ملبادرة احلكومة الإلكرتونية التي تفتح جماالت عمل كبرية ل�شركات تطوير الربجميات �أن ت�سهم يف تعزيز هذا القطاع يف املدى
الق�صري ،وتزويدها بتجارب ثرية الختبار منتجاتها يف ال�سوق املحلية .كما تتوفر �أي�ضا فر�ص لتطوير حلول برجمية للخدمات الإلكرتونية مثل خدمات الت�سجيل
(الأرا�ضي والرتاخي�ص وت�سجيل ال�شركات) وال�ضرائب .وعلى املدى املتو�سط ،ميكن التو�سع يف هذه اخلدمات لت�شمل البلديات.

ريادة الأعمال الرقمية :ت�شمل مبادرات دعم تنمية هذا القطاع:
•�أوال ،ت�ستطيع ال�شركات ت�أ�سي�س مكان عمل م�شرتك يجمع �أ�صحاب امل�شاريع الرقمية يف مركز للتكنولوجيا الفائقة يوفر املكاتب والبنية التحتية االفرتا�ضية وبيئة
عمل ت�شجع على التعاون.
•ثانيا� ،إن�شاء �صندوق ت�أ�سي�سي يوفر اال�ستثمارات الر�أ�سمالية غري الر�سمية لرواد الأعمال من �أجل م�ساعدة ال�شركات املبتدئة لت�صبح م�ؤهلة ملزيد من اال�ستثمار
والنمو .وميكن للجهود يف هذا الإطار �أن ت�ستفيد من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي �أطلقت م�ؤخر ًا حتت ا�سم كومبيت ،والتي يجب �أن تركز ب�شكل
متزايد على ال�شركات التكنولوجية والرقمية املبتدئة.
•ثالثا ،ميكن ت�أ�سي�س حا�ضنة �أو م�سرعة �أعمال لل�شركات التكنولوجية والرقمية املبتدئة بهدف التن�سيق بني املبادرات املوجودة بالفعل (على �سبيل املثال
«فا�ستفوروارد ،و»احلا�ضنة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت -بيكتي» ،و»مري�سي كورب�س») وتعزيزها .وميكن �أن يح�صل هذا امل�شروع على الإر�شاد
والدعم الر�سمي من امل�ستثمرين غري الر�سميني لتطوير امل�شاريع الرقمية (ال�شكل .)20
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ﺷﻜﻞ ) :( 20ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺑﻮﻟﺪﺭ ،ﻃﻮﺭﺕ ﻛﻮﻟﻮﺭﺍﺩﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻧﻤﻮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
•
•
•
•

ﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻮﻟﺪﺭ ،ﻛﻮﻟﻮﺭﺍﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺫﺍﺗﻴﺎ :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ  100،000ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ، 1995ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻃﻼﺏ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ
ﺑﺪﺃ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1995ﻭ  ، 2001ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺭﺃ ﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ  ,ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﻝ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ،ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ، 2006ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺣﺎﺿﻨﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨﺪﺭﻱ ﻭﺗﻴﻚ ﺳﺘﺎﺭﺯ  -ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﺮﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ .

"ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺑﻮﻟﺪﺭ"  -ﺑﺮﺍﺩ ﻓﻴﻠﺪ )ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨﺪﺭﻱ (

ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
•
•
•
•
•
•

ﻛﻴﺮﺑﻮﻑ  -ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻓﻴﺮﻳﻮ – ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺭﺍﻟﻲ ﺳﻮﻓﺖ ﻭﻳﺮ – Cloud Computing
ﺳﻮﺷﺎﻟﺜﻨﻎ  -ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻡ ﺃﻛﺲ ﻟﻮﺟﻴﻚ  -ﺃﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺑﻮﻝ  -ﺍﻟﻔﻀﺎء

ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
•

•

ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻘﺎﺩﺓ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ :ﻗﺎﺩﺓ )ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ( ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﻳﻦ )ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ( .
“ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺻﺒﺤﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﻳﻦ ﻗﺎﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ" .

•

•

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

•

•

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

•

•

ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) ( TechStarsﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻔﻼﺕ ﻋﺸﺎء
ﺃﻭ ﻛﻮﻛﺘﻴﻞ ﺑﺎﺭﺗﻲ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋ ﺔ
ﻭﻫﻲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ.

•
•

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ، 2011ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ  $ 375ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ، 2012ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻮﻟﺪﺭ ﻣﻨﺰﻻ ﻝ200
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻭ  7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ
ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻭﻧﺪﺭﻱ ﺟﺮﻭﺏ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎ ﻝ
 225ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻧﻤﺖ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 675
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  6ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻴﺴﺮ.
ﺳﻤﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻹﻧﺸﺎء
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

Source: press cliping, fast company, feldThough

تطوير البيئة التمكينية
يعترب ر�أ�س املال الب�شري �أهم مدخالت قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وللنظام التعليمي دور حيوي يف توفري بيئة متكينية مواتية .ويف الوقت احلايل ،هناك �أكرث من � 4آالف
طالب ملتحقني بربامج علوم احلا�سوب �أو دورات ذات �صلة بالهند�سة يف اجلامعات الفل�سطينية .ومع ذلك ،ف�إن عدد املر�شحني امل�ؤهلني للعمل يف مهن تطوير الربجميات
منخف�ض للغاية ،حيث يجد �أرباب العمل �صعوبات يف العثور على اخلريجني امل�ؤهلني اجلاهزين لاللتحاق بالعمل .وبالتايل يجد �أ�صحاب ال�شركات �أنف�سهم م�ضطرين
لتدريب ه�ؤالء اخلريجني ملدة �ستة �أ�شهر يف املتو�سط ل�ضمان �إتقانهم للمهارات املطلوبة للقيام بالعمل ب�شكل فعال.
وترى ال�شركات املعنية �أن امل�شكلة اال�سا�سية يف نظام التعليم تكمن يف الرتكيز على احلفظ بد ًال من الأ�ساليب التعليمية التي ت�شجع على مهارات حل امل�شكالت والتفكري
الناقد� -أي املهارات التي تعزز االبتكار الالزم لتطوير الربجميات املتطورة .كما ترى هذه ال�شركات �أن مهارات �إدارة امل�شاريع تعترب من الأمور امللحة التي حتتاج �إلى
ال�صقل والتطوير.
وللتغلب على هذه املعيقات ،ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية ،بدعم من القطاع العام ،العمل على خم�سة حماور هامة لتطوير البيئة التمكينية لقطاع تكنولوجيا املعلومات:
تطوير التعليم العايل ،واعتماد �أ�ساليب التفكري الناقد يف التعليم التكنولوجي ،وت�ضمني م�ساقات التكنولوجيا يف مناهج التعليم االبتدائية والثانوية ،وحت�سني فر�ص
احل�صول على اخلدمات التكنولوجية ،وتوفري الدعم احلكومي الوا�سع لقطاع تكنولوجيا املعلومات .
•تطوير التعليم العايل :يبني بحثنا �أن هناك ثالثة جماالت ميكن حت�سينها يف نظام التعليم العايل:
�أوال ،يتعني على نظام التعليم معاجلة الفجوة احلالية بني خمرجات التعليم وبني املهارات املطلوبة يف �سوق العمل ،وو�ضع برامج تدريبية توفر املهارات الالزمة لاللتحاق
الفوري ب�سوق العمل (على �سبيل املثال ،من خالل تقدمي برامج مدتها �شهر واحد لتلبية متطلبات خدمات التعاقدات اخلارجية  ،وبرامج مدتها � 9-6أ�شهر لتدريب
مهند�سي برجميات البحث والتطوير)
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ثانيا ،ت�شري �أف�ضل املمار�سات يف �أنظمة التعليم والتوظيف يف جميع �أنحاء العامل �إلى �أهمية التن�سيق بني اجلامعات و�أرباب العمل لزيادة االلتحاق بالعمل .وميكن �أن
يتحقق التطوير امل�شرتك لربامج الهند�سة وعلوم الكمبيوتر مث ًال من خالل �إن�شاء جمل�س لتطوير املناهج الدرا�سية العملية ذات ال�صلة باحتياجات تطوير �صناعة
الربجميات .
وعلى املدى الطويل ،ت�ستطيع ال�شراكات بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل والقطاع اخلا�ص يف جمال البحث والتطوير �إن�شاء ترابط قوي بني التعليم الأكادميي وقطاع الأعمال.
وقد ت�ؤدي هذه ال�شراكات �إلى توفري فر�ص للطالب للم�شاركة يف م�شاريع بحثية عملية على �أر�ض الواقع خالل فرتة درا�ستهم ،ما ي�سهم يف �صقل مهاراتهم لدى تخرجهم.
و�أخريا ،ميكن �إدراج وحدات درا�سية تغطي مهارات �إدارة الأعمال والريادة يف املناهج الدرا�سية اخلا�صة بامل�ساقات التكنولوجية .وميكن �أن ت�شمل هذه الوحدات تنمية
مهارات االت�صال والت�سويق وتخطيط الأعمال والتمويل.
•حت�سني مهارات حل امل�شكالت :من املرجح �أن ي�سهم اعتماد منهج التفكري الناقد يف التعليم التكنولوجي يف رفع املعايري يف اجلامعات .وميكن غر�س مهارات
التفكري الناقد من خالل تنظيم ور�ش العمل للمعلمني ،حيث يقدم الرواد والقادة يف جمال التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر والهند�سة التدريب الالزم للمعلمني يف
اجلامعات .ومن ال�ضروري �أن تركز هذه الور�ش على التجارب الناجحة يف هذا الإطار وعلى طرق التدري�س الكفيلة بغر�س حمتوى االبتكار يف امل�ساقات التدري�سية.
كما ميكن للجامعات الفل�سطينية اال�ستفادة من الأ�ساليب املتبعة يف �أبرز اجلامعات العاملية ،مثل معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا وجامعة �ستانفورد ،وذلك من
خالل االطالع على املناهج الدرا�سية املن�شورة على �شبكة االنرتنت.
•ت�ضمني م�ساقات التكنولوجيا يف مناهج التعليم االبتدائية والثانوية :وميكن �أن ي�شمل ذلك بع�ض االن�شطة التي تنفذ خالل وبعد �ساعات الدوام املدر�سي ،حيث
تتوفر جمموعة كبرية من الربامج املتاحة للمراحل االبتدائية والثانوية (ال�شكل  .)21على �سبيل املثال ،ميكن و�ضع برنامج جتريبي بعد �ساعات الدوام املدر�سي
خا�ص مبهارات الرتميز لتطوير الربجميات بالتعاون مع مزودي خدمات التدريب (مثل كود �أكادميي) .وميكن �أي�ضا �إدخال التكنولوجيا والربجميات يف املناهج
الدرا�سية يف جميع مراحل التعليم االبتدائي والثانوي (من ريا�ض الأطفال حتى ال�صف الثاين ع�شر) .وقد ي�شمل ذلك جتريب �أحد برامج معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا يف ال�صفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر يف خم�س مدار�س حملية ،ومن ثم ميكن تعميم التجربة على جميع املدار�س الفل�سطينية �إذا ثبت جناح هذا
الربنامج.

ﺷﻜﻞ ) :( 21ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺃﻟﻴﺲ  -ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ

 CodeSH-ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ

•
•
•

ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻏﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

•

ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺟﺎﻓﺎ ,ﺱ ++ﻭ ﺱ( #
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ
alice.org

•
•

ﻛﻮﺩﻭ  -ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

•
•
•

ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ) ﺟﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ(

•

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

•

ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ

•

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

•
•

ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﻛﺎﺭﻳﻞ ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻓﺎ ﺳﻜﺮﻳﺒﺖ ،ﻭﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
 – Code Academyﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

kodugamelab.com

•
•

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ
ﺧﺒﺮﺓ

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

 - MEETﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻋﺎﻩ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ

ﻟﻐﺔ ﺟﺎﻓﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

•

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

•

ﻳﻌﺰﺯ "ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ" ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ

•

ﺛﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  /ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
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ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ,ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﻧﺸﻄﺎء ،ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻋﻄﺎء ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ
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•حت�سني فر�ص احل�صول على خدمات التكنولوجيا :وي�شمل ذلك تطوير البنية التحتية ورفع م�ستوى وعي املواطنني با�ستخدام التكنولوجيا .وعلى الرغم من توفر
البنية التحتية املادية ل�شبكة الإنرتنت ،ظلت ن�سبة املنازل املت�صلة ب�شبكة الإنرتنت منخف�ضة ( ٪30يف عام  .)2010وعلى املدى الطويل ،ميكن حت�سني فر�ص
احل�صول على خدمات الإنرتنت من خالل خدمة «الألياف الب�صرية يف املنازل» بغر�ض رفع م�ستوى ا�ستخدام الإنرتنت يف املنازل �إلى م�ستوى م�شابه لدول االحتاد
الأوروبي ( ٪61يف عام  .)2010وهناك �أي�ضا حاجة لتوعية خمتلف ال�شرائح (مبا يف ذلك الطالب ال�شباب و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية) حول الفر�ص التي
توفرها التكنولوجيا والإنرتنت.
•توفري دعم حكومي وا�سع لقطاع تكنولوجيا املعلومات .ينبغي على القطاعني العام واخلا�ص العمل معا لت�شجيع تكنولوجيا املعلومات والتعليم الرقمي وا�ستخدام
التكنولوجيا يف جميع امل�ستويات وعرب جميع قطاعات االقت�صاد .وميكن �أن ت�شمل جهود القطاع العام �أي�ضا ت�شجيع �شركات التكنولوجيا من خالل الإعفاءات
ال�ضريبية والإعانات العقارية .وينبغي �أي�ضا على القطاع العام �ضمان �سهولة ا�ستخدام الإطار الرقابي املنظم لعمل ال�شركات من منظور االمتثال .كما ينبغي
على احلكومة ت�سهيل عملية ت�سجيل ال�شركات وتوفري الوقت وخف�ض التكاليف الالزمة لبدء امل�شاريع– حيث تعترب هذه التكاليف يف فل�سطني من �أعلى املعدالت يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (ال�شكل .)22

ﺷﻜﻞ ) ( 22ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺰﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 %ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ
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ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﺍﻻﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﻗﺎﻓﺮﻳﻴﺎ

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻣﺼﺮ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
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 .6ال�سياحة
الركائز اال�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�شاركة فل�سطينيي ال�شتات .
يتمتع قطاع ال�سياحة الفل�سطيني ب�إمكانات هائلة ،ولكن الكثري منها غري م�ستغل يف الوقت احلايل .وي�ستطيع القطاع اخلا�ص �إطالق عملية تنمية هذا القطاع ولو
مب�ساعدة حمدودة من قبل احلكومة .ي�شري الو�ضع احلايل �إلى وجود �آفاق واعدة لزيادة عدد ال�سياح ،ومتو�سط مدة الإقامة ،ومتو�سط الإنفاق يف اليوم الواحد .ومن
�ش�أن حت�سني هذه امل�ؤ�شرات الثالثة امل�ساهمة يف توفري فر�ص العمل يف هذا القطاع ودعم الكثري من ال�شركات املحلية.

قطاع ال�سياحة مرن ولكنه ال ي�ستغل كامل امكاناته
يتميز قطاع ال�سياحة الفل�سطيني ب�أربع �سمات رئي�سية )1( :توافر املواقع التاريخية والدينية ( )2القرب من دول حتظى ب�أ�سواق �سياحية متطورة وعرو�ض �سياحية
مكملة لها ( )3عدم الن�ضج يف تطوره امل�ؤ�س�سي والتجاري ( )4تربز مرونته يف انتعا�شه ال�سريع يف �أعقاب فرتات عدم اال�ستقرار.
ففي بداية العقد الأول من هذا القرن ،تراجع قطاع ال�سياحة الفل�سطيني ب�سبب حالة عدم اال�ستقرار يف املنطقة (خا�صة فرتات االنتفا�ضة الثانية وحرب لبنان) ،حيث
انخف�ض الإنتاج بنحو  ،٪75وتقل�صت العمالة بن�سبة  .٪50ولكن منذ عام  2006انتع�شت ال�سياحة وازداد عدد نزالء الفنادق مبعدل �سنوي و�صل �إلى  ٪25وارتفعت
العمالة يف الفنادق مبعدل  ٪11بني عامي  2006و( 2012ال�شكل  .)23ويف عام � ،2012أ�سهم قطاع ال�سياحة مبا ن�سبته  ٪2من �إجمايل العمالة (�أو حوايل 17000
فر�صة عمل) ،وبلغت ح�صته املبا�شرة يف الناجت املحلي االجمايل �أقل بقليل من ( ٪2.5حوايل  250مليون دوالر) .ويف نف�س العام� ،أ�سهم هذا القطاع ب�شكل غري مبا�شر
يف  ٪1من حجم العمالة و ٪1.5يف الناجت املحلي الإجمايل.
وتكمن امليزة التناف�سية لهذا القطاع يف عمق الأهمية الدينية والتاريخية للمنطقة ،حيث ت�ضم ال�ضفة الغربية وقطاع غزة العديد من
املواقع الدينية والتاريخية التي تعترب من �أكرث املواقع �أهمية يف العامل والتي ت�شمل كني�سة املهد يف بيت حلم وامل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل
وامل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة يف القد�س ال�شرقية ومواقع اجلذب ال�سياحي يف �أريحا (التي تعترب �أقدم مدينة يف العامل) مثل ق�صر ه�شام وجبل الأربعني ونبع الي�شع
وجعلت هذه الرثوة ال�سياحية الأرا�ضي الفل�سطينية قبلة للزائرين من خمتلف امل�شارب .فبالإ�ضافة �إلى جذبها للزوار من خمتلف الأرا�ضي الفل�سطينية وفل�سطينيي
ال�شتات ،تعترب كل من بيت حلم و�أريحا مناطق جذب لل�سياح من خمتلف بقاع االر�ض ،والذين ي�أتون لأغرا�ض دينية وثقافية وتاريخية (ال�شكل .)24
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ﺷﻜﻞ ) :(23ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�ضفة الغربية مت�صلة جغرافيا ب�إ�سرائيل والأردن ،اللتان تعتربان من الأ�سواق ال�سياحية املتطورة ن�سبيا حيث تقدمان عرو�ضا �سياحية تناف�سية
مرتابطة .ويبلغ عدد ليايل املبيت يف فنادق الأردن و�إ�سرائيل  2.8مليون و 4.5مليون ،على التوايل ،كما بلغ النمو ال�سنوي يف هذا القطاع حوايل  ٪7يف الأردن و ٪8يف
�إ�سرائيل كمعدل خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية� ،أي �أن هذين البلدين يجذبان �أعدادا كبرية من ال�سياح �إلى املنطقة .وال �شك �أن ب�إمكان قطاع ال�سياحة الفل�سطيني
اال�ستفادة من هذه التدفقات من خالل ترويج مفاهيم ال�سياحة عرب احلدود و�إعداد باقات �سياحية بالتعاون مع اجلهات املعنية يف كل من الأردن و�إ�سرائيل.
بالإ�ضافة �إلى فر�ص التعاون املتبادلة ،ميكن اال�ستفادة من قطاعي ال�سياحة الأردين والإ�سرائيلي كمعايري لتقييم �أداء قطاع ال�سياحة الفل�سطيني يف ظل الإمكانيات
املتاحة .ففي حني �أن حوايل  ٪55من زوار الأردن وحوايل  ٪80من زوار �إ�سرائيل يقيمون على الأقل ليلة واحدة يف فنادق هذين البلدين ،ت�شري الإح�صاءات �أن ما
ن�سبته  ٪11فقط من الزوار يقيمون يف فنادق الأرا�ضي الفل�سطينية .ويف عام  ،2012بلغ متو�سط معدل الإ�شغال يف فنادق الأرا�ضي الفل�سطينية  ،٪30مقارنة ب�أكرث
من  ٪55يف كل من الأردن و�إ�سرائيل .
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•
•
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ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﻭﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪ
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ﺑﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻗﻠﻌﺔ ﻫﻴﺮﻭﺩﻭﺱ
ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺛﻴﻮﺩﻭﺳﻴﻮﺱ؛ ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺭ ﺳﺎﺑﺎ؛ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮﺭﺝ
) ﺍﻟﺨﻀﺮ (
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ) ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(
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•

ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ )ﻛﻬﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻛﺔ(
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺟﻨﻴﻦ

ﻃﻮﺑﺎﺱ

•

ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺔ
ﻗﻼﻉ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
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ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﺍﺭﻳﺤﺎ

ﺭﺍﻡ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ
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•
•
•
•
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ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ

•
•
•
•
•

ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﺮﻭﻓﻴﺮﺱ
ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻫﻴﻼﺭﻳﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﺰﻱ)ﺗﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ,ﺗﻞ ﺍﻟﻌﺠﻮﻝ (

ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﻏﺰﺓ
ﺩﻳﺮﺍﻟﺒﻠﺢ

ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺭﻓﺢ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
VisitPalestine.ps, Travelpalestine.ps

�إن �ضعف �أداء قطاع ال�سياحة الفل�سطيني يف جذب الزوار للمبيت يف الفنادق م�صحوب ًا بتدين الأ�سعار ُيعد ال�سبب الرئي�سي لتدين �إنفاق ال�سياح القادمني �إلى الأرا�ضي
الفل�سطينية .ويقدر متو�سط الإيرادات من كل �سائح �أقل من  80دوالر �أمريكي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،مقارنة مبا يزيد عن  400دوالر �أمريك يف الأردن.
ويعزى هذا الأداء ال�ضعيف �إلى حد كبري �إلى عدد من القيود .فمواقع اجلذب ال�سياحي الرئي�سية ،واخلدمات املتوفرة داخل وحول املواقع التاريخية ال تزال غري متطورة،
ويف بع�ض احلاالت تفتقر �إلى الالفتات الإر�شادية �أو املتاحف �أو البنية التحتية ال�سياحية الأ�سا�سية� .أما الأن�شطة ال�سياحية الأ�سا�سية ،مثل الأن�شطة الثقافية وال�سكن
والطعام ،فهي تفتقر �إلى التنوع من حيث اجلودة والأمناط .وبرغم هذه القيود ،ف�إن �آفاق التطوير وا�سعة و�آلياته متعددة ،خا�صة الرتويج والت�سويق والتدريب ال�سياحي
املهني ،وهي �آليات �أثبتت فاعليتها يف حتفيز النمو يف العديد من دول العامل.

العقبات الداخلية قابلة للمعاجلة
على الرغم من �أن عملية تطوير �صناعة ال�سياحة الفل�سطينية تت�أثر بعدة عوامل خارجية (مثل القيود املفرو�ضة على احلركة والو�صول �إلى املواقع ال�سياحية وحمدودية
�سيطرة الفل�سطينيني على بع�ض املواقع) ،فقد �أظهرت نتائج البحث �أن هناك �أربعة معيقات هامة تعرت�ض حتقيق النمو يف هذا القطاع ميكن معاجلتها من خالل جهود
م�شرتكة بني القطاعني اخلا�ص والعام (ال�شكل .)25
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�أوال� ،ضعف البنية التحتية واخلدمات ال�سياحية تقو�ض �أداء القطاع .على �سبيل املثال ،تفتقر العديد من املواقع ال�سياحية الهامة (مثل مدينة نابل�س القدمية وجبل
الأربعني يف �أريحا) �إلى الفتات �إر�شادية وتف�سريية كافية ،وكذلك �إلى البنية التحتية ال�سياحية الأ�سا�سية ،مثل دورات املياه والأر�صفة .ووفقا خلرباء ال�سياحة املحلية
«يذهب النا�س �إلى بيت حلم ويف ذهنهم �أنهم �سيمرون بتجربة مقد�سة ،ولكنهم بدال من ذلك يجدون بيئة فو�ضوية».
ميكن �إجراء بع�ض التح�سينات ب�شكل �سهل ن�سبيا ،مثل �إزالة النفايات وتزويد املواقع احل�ضرية ذات املناظر اخلالبة (مثل الأ�سواق وال�ساحات التاريخية) ب�أر�صفة
خم�ص�صة للم�شاة وتوفري خرائط �سياحية جمانية .وهناك خطوات �أخرى ميكن القيام بها ،ولكنها حتتاج �إلى ت�صاميم معمارية وا�ستثمارات كبرية ،مثل ترميم الآثار
املعمارية واملرافق العامة يف مراكز املدن .وبالإ�ضافة �إلى وجود فجوات يف البنية التحتية ،ي�شري بع�ض املهتمني �أن عدم كفاية الأن�شطة والفعاليات (مثل املهرجانات
الثقافية والريا�ضية والرتفيهية) و�ضعف التنوع بني الفنادق واملطاعم يف تقدمي خدمات نوعية ي�شكل عقبات رئي�سية يجب معاجلتها لإطالق النمو.
ثاني ًا ،ينظر �إلى ال�ضفة الغربية كمنطقة خطرة على الرغم من التح�سينات الرئي�سية يف جمال الأمن باملقارنة مع بدايات العقد املا�ضي .ولتغيري هذه النظرة ال�سلبية،
ال 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�شكل  .)25وغالب ًا ما تقود هذه اجلهود ،وغريها من جهود �أف�ضل املمار�سات م�ؤ�س�سة تابعة للقطاع اخلا�ص ،مثل جمل�س ال�سياحة .وللأ�سف ال
يوجد يف فل�سطني حاليا م�ؤ�س�سة منوطة بقيادة حمالت الرتويج لفل�سطني كوجهة �سياحية .فقد ان�صبت جهود وزارة ال�سياحة والآثار على الرتويج للقاءات الأعمال بني
ال�شركات (على �سبيل املثال ،من خالل املعار�ض التجارية) ،وهذه العالقات غالبا ما ترتكز على امل�صالح التجارية العامة ،وال تهدف �إلى تغيري الت�صورات اخلاطئة عن
الأرا�ضي الفل�سطينية.
ثالثا ،يعتمد قطاع ال�سياحة الفل�سطيني اعتمادا كبريا على وكالء ال�سفر الأجانب باعتبارهم القناة الرئي�سية ملبيعات عرو�ض الباقات ال�سياحية .و�أما قنوات البيع
املبا�شر ،مثل بوابات الإنرتنت �أو برامج �إدارة العالقات مع امل�ؤ�س�سات (مثل دوائر الأعمال يف الكنائ�س الدولية الرئي�سية) ،فال تزال يف مراحلها االولى.
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و�أخريا� ،ضعف التن�سيق بني الأطراف املعنية على امل�ستوى القطاعي :على الرغم من وجود ثالث جمعيات على م�ستوى القطاعات ال�سياحية الفرعية والعديد من
م�ؤ�س�سات القطاع العام ذات ال�صلة ،ال زال هذا القطاع يفتقر �إلى الإطار امل�ؤ�س�سي الالزم لت�سهيل التعاون على نطاق �أو�سع ،مما يعيق التخطيط اال�سرتاتيجي والأن�شطة
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 و�إيرادات القطاع من خالل م�ؤ�س�سات التن�سيق التي تنظم العمل اجلماعي بني خمتلف اجلهات املعنية من القطاع اخلا�ص والعام .وقد �أدت مثل هذه
اجلهود يف الأردن �إلى �إن�شاء جمل�س ال�سياحة الأردين� ،أما يف املغرب فقد اتخذت �شكل م�ؤمتر �سنوي لل�سياحة .وتعترب جمال�س ال�سياحة �إحدى الو�سائل الناجحة يف
جتميع موارد القطاع وتن�سيق جهود بناء القدرات وقيادة حمالت الرتويج الرئي�سية .وقد لعبت �أدوارا حا�سمة يف و�ضع الوجهات النا�شئة مثل كو�ستاريكا وتنزانيا ونيبال
“على خريطة” �أغلبية ال�سائحني.

�إمكانات القطاع يف �أرقام
�إن فر�ص منو قطاع ال�سياحة الفل�سطيني بحلول عام  2030كبرية و�آفاقه وا�سعة .وت�شري حتليالتنا �إلى �أنه بحلول عام  ،2030ميكن �أن تنمو م�ساهمة هذا القطاع يف
الناجت املحلي الإجمايل من  250مليون دوالر يف عام � 2012إلى  750مليون دوالر يف عام  ،2030و�أن ينمو عدد العاملني فيه من � 17ألف ًا �إلى � 38ألف ًا لنف�س الفرتة.
هناك �أي�ضا �إمكانية جلذب ما ي�صل �إلى  5.5مليون زائر �سنويا (مبا يف ذلك حوايل  3.7مليون �سائح من دول العامل وما يقرب من  1.7مليون من الفل�سطينيني يف
�إ�سرائيل) مع مكوث كل منهم ثالث ليال يف املتو�سط بد ًال من  2.3ليال ،وزيادة معدل الإنفاق اليومي �إلى نحو  ٪25عن متو�سط الإنفاق احلايل.
ميكن حتقيق هذه الأهداف طويلة الأجل عن طريق الرتكيز على �أربعة قطاعات �سياحية ذات �إمكانات وا�سعة من خالل عدد من املبادرات اال�سرتاتيجية )1( :تطوير
باقات عن الوجهات ال�سياحية الفل�سطينية اجلاذبة وت�ضمينها كجزء من �صناعة ال�سياحة على امل�ستوى االقليمي ( )2حت�سني التن�سيق على نطاق القطاع وتنفيذ �أن�شطة
الرتويج ال�سياحي ب�شكل مركزي من خالل جمل�س ال�سياحة (�أو هيئة تن�شيط ال�سياحة) ( )3تطوير العوامل الرئي�سية امل�ساعدة ،مثل قنوات البيع والتوزيع ،والتدريب
املهني لل�ضيافة ،واحل�صول على التمويل .

الرتكيز على �أربعة قطاعات ذات �إمكانات وا�سعة
هناك �أربعة قطاعات �سياحية قادرة على حتقيق زيادة �سريعة يف عدد الزوار وتعزيز الإيرادات )1( :ال�سياحة الدينية ( )2ال�سياحة الثقافية والتاريخية ( )3ال�سياحة
للفل�سطينيني يف �إ�سرائيل (� )4سياح ال�شتات الفل�سطيني .
.1

ال�سياحة الدينية (احلجاج) :على الرغم من �أن التقديرات ت�شري �إلى �أن �أكرث من مليون حاج م�سيحي زاروا بيت حلم يف عام  ،2012ت�شري بيانات اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني وبع�ض الأطراف املعنية الذين �أجريت معهم املقابالت �إلى �أن �أقل من  ٪25منهم ق�ضوا ليلة فندقية واحدة يف بيت حلم ،كما �أن  ٪25فقط
ممن زوار بيت حلم يقومون بزيارة مواقع م�سيحية �أخرى يف �أريحا ونابل�س و�شمال ال�ضفة الغربية .وهذا يدل على وجود فر�صة لزيادة ليايل املبيت له�ؤالء ومتديد
متو�سط مدة �إقامتهم من خالل تطوير باقات حج �شاملة� .أما ال�سياح امل�سلمون فيمثلون ما ن�سبته  ٪10فقط من جمموع زوار ال�ضفة الغربية ،على الرغم من وجود
امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة يف ال�ضفة الغربية ،اللذان ميثالن وجهة احلجيج من امل�سلمني .هذا بالإ�ضافة �إلى العديد من املواقع الإ�سالمية الأخرى (مثل احلرم
الإبراهيمي ومقام النبي مو�سى) .ومبا �أن ن�سبة كبرية من الزوار امل�سلمني قد يواجهون �صعوبات يف ال�سفر �إلى فل�سطني ،ف�إن دور القطاع اخلا�ص هنا هو الرتكيز
على امل�سلمني الذين ال يجدون �صعوبة يف احل�صول على الت�أ�شرية الإ�سرائيلية (مثل م�سلمي اململكة املتحدة والواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي).

.2

ال�سياحة التاريخية والثقافية :ت�ضم املدن الفل�سطينية عددا كبريا من املواقع الأثرية والتاريخية التي يعود تاريخها �إلى الع�صر احلجري احلديث والع�صر
الروماين واخلالفة الإ�سالمية االولى والدولة العثمانية .والعديد من هذه املواقع تعترب مكملة لآثار موجودة يف الأردن و�إ�سرائيل .ويف حال مت تزويد هذه املواقع
بو�سائل الراحة املنا�سبة واخلدمات امل�ساعدة ،ف�إنها �ست�صبح من مواقع اجلذب ال�سياحي النوعية ،ما ي�شكل قاعدة لبناء املجموعات ال�سياحية ،والتي ميكن
الرتويج لها بعد ذلك �ضمن �إطار �أو�سع من خالل ال�شراكات مع رواد ال�سياحة يف كل من �إ�سرائيل والأردن ،وذلك جلذب عدد من زوار �إ�سرائيل والأردن لزيارة
فل�سطني من جهة ،ولرفع العدد الإجمايل لل�سياح القادمني �إلى املنطقة من جهة ثانية.

.3

ال�سياحة الرتفيهية لفل�سطينيي �إ�سرائيل :ميثل الزوار الفل�سطينيون القادمون من �إ�سرائيل �شريحة �سياحية متنامية (ارتفع عددهم من � 31ألف ًا يف عام 2000
�إلى � 67ألف ًا عام  ،)2012وي�شكلون حاليا نحو  ٪30من �إجمايل ال�سياح القادمني .وما مييز ه�ؤالء الزوار بالذات �إنفاقهم العايل ومرونتهم (حيث ي�أتون من

�إ�سرائيل للت�سوق والرتفيه يف نهاية الأ�سبوع ،وعادة ما يكونون �أقل عر�ضة للمخاوف الأمنية مقارن ًة بال�سياح الدوليني)� .إن اال�ستمرار يف تو�سيع �أماكن االقامة
والرتكيز على الأن�شطة التي تلبي حاجات هذه ال�شريحة (�شريحة �سريعة النمو ولها �شبكة عالقات وا�سعة) ،مع الأخذ بعني االعتبار قدرتها ال�شرائية ،ميكن �أن
يعزز ا�ستقرار القطاع والنمو دون احلاجة �إلى برامج ترويجية على نطاق وا�سع.
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بورتالند تر�ست

�سياح ال�شتات الفل�سطيني :على الرغم من �أن فل�سطينيي ال�شتات ميثلون �شريحة �سياحية �صغرية ن�سبيا (تقدر ب�أقل من � 100ألف زائر �سنويا)� ،إال �أن ت�شجيع
هذه ال�شريحة على زيارة الأرا�ضي الفل�سطينية ميكن �أن ي�شكل ا�ستثمارا واعد ًا .ويف الأ�سواق الأخرى حيث توجد جاليات كبرية ،مثل �إ�سرائيل و�أيرلندا ولبنان،
جنحت جهود جذب �سياح ال�شتات (من خالل الزيارات املمولة �أو الربامج ال�سياحية الرتاثية) يف حتقيق �إيرادات غري مبا�شرة �إلى جانب الفوائد املبا�شرة
لل�شركات ال�سياحية .وميكن �أن تت�ضمن الفوائد غري املبا�شرة املحتملة ال�ستهداف هذه ال�شريحة بناء وتو�سيع ال�شبكات االجتماعية والتجارية الفل�سطينية ،وتوفري
فر�ص لت�شجيع اال�ستثمار .

تطوير املدن كوجهات �سياحية
�أثبتت جتارب الأ�سواق الأخرى (مثل �أم�سرتدام �أو دبي) �أن تطوير بع�ض املدن كوجهات �سياحية (بدال
من الرتويج للقطاع ككل) ميكن �أن يكون و�سيلة فعالة لزيادة عدد ال�سياح �ضمن �شرائح حمددة.

«كل مدينة فل�سطينية لها هويتها اخلا�صة .بيت حلم
تعني الدين� ،أريحا هي التاريخ ،نابل�س هي الغذاء
واحلياة الفل�سطينية»

يعترب تطوير املدن ال�سياحية الراقية عن�صرا بالغ الأهمية لتمكني القطاع ال�سياحي الفل�سطيني من
جذب املزيد من الزوار للإقامة لفرتات طويلة .ومن اجلدير بالذكر �أن الغالبية العظمى من املعامل
عامل بال�سياحة املحلية
الدينية والتاريخية الفل�سطينية ال تبعد �أكرث من �ساعتني يف ال�سيارة �أو احلافلة عن املدن الإ�سرائيلية
و�/أو الأردنية .هذا القرب من الأ�سواق الأكرث ن�ضجا قد يكون �سالح ًا ذا حدين :فمن ناحية ،ميكنه �أن
ي�سهل و�صول ال�سياح �إلى الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن يجعل الفنادق واملطاعم الفل�سطينية هدفا للمناف�سة من قبل املطاعم والفنادق الإ�سرائيلية
والأردنية� .إن و�ضع خطط �شاملة للمدن ال�سياحية و�إدخال حت�سينات على البنية التحتية ال�سياحية وو�ضع “باقات �سياحية” للمدن ي�شتمل على الأن�شطة والفعاليات (مثل
املهرجانات املو�سمية) وتطوير الفنادق واملطاعم املميزة (على �سبيل املثال ،داخل املباين التاريخية املرممة) ميكن �أن يرتك انطباعا خا�صا لدى الزوار و�أن يجعل املدن
الفل�سطينية (ولي�س فقط املواقع ال�سياحية املنت�شرة هنا وهناك) وجهة لل�سياح.

ت�شمل امل�شاريع املحتملة للمدن ال�سياحية:
خطة �أريحا :قد يتم بناء هذا امل�شروع حتت م�سمى «�أريحا� :أقدم مدينة يف العامل» ،وي�شمل ترميم املباين التاريخية (مثل وينرت باال�س هوتل) وا�ستغاللها لأغرا�ض
جتارية متنوعة وحتديد �أولويات اال�ستثمارات الالزمة يف البنية التحتية والإقامة واملطاعم واملحال التجارية .ومن �ش�أن بناء مرافق �سياحية جديدة (مثل متحف يركز
على تاريخ احل�ضارات التي �سكنت �أريحا) �أن ير�سخ الهوية الثقافية لأريحا يف عيون الزوار املحتملني.
•�صندوق تطوير فنادق القد�س ال�شرقية :ميكن �إن�شاء �صندوق ا�ستثمار للم�ساعدة يف تو�سيع نطاق العرو�ض الفندقية و�ضمان �أن القد�س ال�شرقية تقدم لزوارها
�أماكن فريدة وجذابة للإقامة ،ما ي�شجع الزوار على متديد �إقامتهم املخطط لها يف املدينة.
مبادرة تطوير بيت حلم :ي�شمل هذا امل�شروع (قيد التطوير حاليا) التعريف ببيت حلم كمدينة �سياحية ،مع الرتكيز على �أهمية املدينة بو�صفها مهد ال�سيد امل�سيح.
و�سيقوم امل�شروع برتميم �ساحة املهد ومركز املدينة ،وذلك لإن�شاء �أر�صفة جذابة وممرات للم�شاة .كما ي�شمل �أي�ضا �إجراء �إ�صالحات �شاملة للبنية التحتية للمدينة.
ويهدف امل�شروع �إلى زيادة جمالية املدينة وتو�سيع املرافق والأن�شطة داخل بيت حلم واملنطقة املجاورة.
•خطة تطوير البلدة القدمية يف نابل�س :يهدف هذا امل�شروع �إلى ترميم وتطوير �شامل للبلدة القدمية يف نابل�س .وي�شتمل م�شروع الرتميم على خيارات متعددة ،من
�ضمنها التطوير الفندقي الفريد داخل �أ�سوار البلدة القدمية ،وتن�شيط و�سط املدينة ،ون�شر الالفتات واملعلومات الهادفة �إلى �إعادة �إحياء الرتاث الديني والثقايف.
ويف حني �أن هذه املبادرات قد ت�ستقطب ال�سياحة الدينية بالذات (ب�سبب وجود بئر يعقوب والأقلية ال�سامرية)� ،إال �أن اجلهود ميكن �أن تن�صب �أي�ضا على جعل
املدينة وجهة لل�سياحة التاريخية والثقافية ،بالإ�ضافة �إلى �سياحة «الرتاث» التي ت�ستهدف ال�شتات الفل�سطيني يف املقام الأول.

كيف رممت دبي حي الب�ستكية
يف عام  ،2006قامت بلدية دبي برتميم احلي التاريخي يف الب�ستكية مبا يحويه من م�ساكن كان يقطنها الأثرياء من جتار الل�ؤل�ؤ يف القرن التا�سع ع�شر ،وذلك من خالل :
•جتميل وترميم �شوارع املدينة القدمية؛
•ترميم املنازل التاريخية املبنية على الطراز املعماري التقليدي ،والتي ت�ضم �أبراج الرياح ومواد بناء تقليدية؛
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•متاحف �صغرية متخ�ص�صة (مع معلومات تاريخية وتو�ضيحية) يف جميع �أنحاء املدينة القدمية؛
•خرائط ميكن طباعتها وحتميلها وا�ستخدامها يف جوالت ذاتية التوجيه على الأقدام �سواء للأفراد �أو للمجموعات ال�سياحية .تقود هذه اخلرائط ال�سياح �إلى املباين
التاريخية التي مت حتويلها �إلى جممعات جتارية راقية ،مبا يف ذلك:
•املعار�ض الفنية؛
•املقاهي واملطاعم؛
•فندق راق (فندق بوتيك).

�إن�شاء جمل�س ال�سياحة (�أو هيئة ت�شجيع ال�سياحة) كهيئة م�س�ؤولة عن الرتويج التجاري والت�سويق ال�سياحي
يف �إطار خطط املدن ال�سياحية ،ميكن لقطاع ال�سياحة اال�ستفادة من ارتباطه ب�أ�سماء مدن �سياحية
معروفة مثل بيت حلم و�أريحا .ويف هذا الإطار ،فان �إطالق حمالت ترويجية مبا�شرة يتطلب تن�سيقا
وا�سعا مع اجلهات املعنية من القطاعني اخلا�ص والعام ،وخربة يف جمال الت�سويق والتمييز التجاري،
و�إمكانيات ر�أ�سمالية كبرية .ولذلك ف�إن �إن�شاء املجل�س بقيادة القطاع اخلا�ص وبدعم قوي من
عامل بال�سياحة املحلية
القطاع العام (على �سبيل املثال يف �إطار �شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام) �سي�سهم يف توفري
هذه املتطلبات الثالثة (التن�سيق والرتويج وتوفري ر�أ�س املال) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن �إن�شاء ما
يعرف با�سم «قيادة القطاع» بهدف الدخول يف �شراكة مع نظرائه يف الأردن و�إ�سرائيل وغريها من الأ�سواق من �أجل تعزيز الباقات ال�سياحية الإقليمية .

«�أريحا ال تزال لديها مكانة خا�صة يف عقول النا�س ،ولكننا
بحاجة �إلى �إعادة واقع املدينة من جديد وفقا لذلك»

حت�سني العوامل التمكينية الإ�ضافية
هناك ثالثة عوامل متكينية من املرجح �أن ت�سهم ب�شكل 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�ضع برنامج لإدارة العالقات مع العمالء من امل�ؤ�س�سات
الرئي�سية (مثل منظمي جوالت احلج �إلى الكنائ�س).
•جودة اخلدمة� :إن �إن�شاء كلية فندقية بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة دولية رائدة يف هذا املجال من �ش�أنه زيادة جودة اخلدمة يف املن�ش�آت ال�سياحية الفل�سطينية .
•احل�صول على التمويل وا�ستدامة امل�شاريع :ي�سهم حت�سني و�صول ال�شركات ال�سياحية �إلى التمويل واملعلومات يف تعزيز منو هذا القطاع .ويف هذا الإطار ،ف�إن �شراكة
القطاع اخلا�ص والعام ،و�/أو �إن�شاء �صناديق للتمويل امل�ساهم �سوف تكون مبثابة الركائز الأ�سا�سية خلطط املدن ال�سياحية .وميكن �إن�شاء وتن�سيق عمل هذه الهيئات
من قبل قيادات القطاع اخلا�ص مع ا�ستثمارات وخماطر فردية حمدودة .هناك �أي�ضا بع�ض الإجراءات التحفيزية الإ�ضافية التي ت�شمل تعزيز �شفافية ال�سوق من
خالل ت�شكيل فريق �صغري ملراقبة ال�سوق وو�ضع املعايري الرئي�سية واالجتاهات التي ت�ساعد يف و�ضع خطط ا�سرتاتيجية �سليمة .و�أخريا ،ميكن للقطاع ا�ست�ضافة
امل�ؤمترات الدولية العادية لت�شجيع اال�ستثمار (رمبا حتت رعاية جمل�س ال�سياحة �أو جمموعة من �صناديق تطوير املدن ال�سياحية).

التنفيذ
ميكن تنفيذ هذه املبادرات من خالل عدد من امل�شاريع املحفزة ،بحيث يتم تطويرها على مراحل بغر�ض اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة على املدى الق�صري واملتو�سط
والطوي .
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ﺷﻜﻞ ) :( 26ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

•

ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺃﺭﻳﺤﺎ

•

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻳﻚ ﺩﻭﻟﻲ

•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﻣﺪﺭﺍء ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.

•

ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

•

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻤﻲ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

•

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
 ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ (
 ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 -ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ

•

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

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﻏﻨﺎء ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .

•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

•
•

ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ  /ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺇﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻐﺒﻞ
ﺣﺎﻓﻼﺕ ﻟﻠﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ(
• ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ،
ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ  3-2ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺑﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ(

•

ﺍﻷﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ( ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺣﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

•

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  /ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﺘﺤﻒ ﺭﺋﻴﺴﻲ 2- 1 ،ﻓﻨﺎﺩﻕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (

•

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�صري
ميكن �أن تتحرك ال�شركات الفل�سطينية فورا باجتاه تعزيز ال�شراكات الدولية لتح�سني البنية التحتية
ال�سياحية وتوفري الفعاليات والأن�شطة يف بع�ض املناطق ال�سياحية ذات الإمكانات الوا�سعة .وقد
تو�صلنا يف حتليالتنا �إلى عدد من امل�شاريع التي ميكن البدء بتنفيذها على الفور ،وت�شمل:

«يجب �أن تكون بيت حلم املكان املف�ضل للحجاج للبقاء»
عامل بال�سياحة املحلية

•تنظيم فعاليات دينية للحجيج :ميكن لتنظيم وت�سويق املهرجانات والأعياد الدينية و�إن�شاء
مكتب �إدارة عالقات احلج والكني�سة �أن ي�سهم يف زيادة االيرادات من خالل زيادة �إنفاق الزوار.
•ت�سويق العرو�ض ال�سياحة للزوار العرب القادمني من �إ�سرائيل بطريقة اكرث فاعلية� :إدخال حت�سينات على اجلدول الزمني للفعاليات املحلية (مثل احلفالت
املو�سيقية والعرو�ض امل�سرحية واملعار�ض ومباريات كرة القدم) التي ت�ستهدف على وجه التحديد هذه ال�شريحة من الزوار وبدء حملة ترويجية لأريحا كمدينة
�سياحية ومركزا لل�سياح العرب القادمني من �إ�سرائيل .
• تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية :جذب عدد كبري من ال�سياح من جميع القطاعات من خالل تنظيم جمموعة من الأن�شطة التي تهدف �إلى االحتفال بالثقافة
املحلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وميكن �أن ت�شمل هذه املهرجانات عرو�ضا للرق�ص واملو�سيقى املحلية ،وت�سويق املنتجات الفل�سطينية ،واملهرجانات ال�سينمائية،
واالحتفاالت بالأعياد الرئي�سية (مثل عيد امليالد وعيد الف�صح وعيد الفطر وعيد اال�ضحى و�شهر رم�ضان)� ،سواء على النطاق املحلي �أو امل�ستوى الوطني.
•افتتاح كلية فندقية لتقدمي التدريب املهني :نظرا للحاجة امللحة لتح�سني اخلدمات التي يقدمها قطاع ال�سياحة ،فان �إن�شاء كلية فندقية تركز على التدريب املهني
ميكن �أن ت�شكل فر�صة لتحفيز ال�سياحة ،كما توفر يف نف�س الوقت فر�ص ًا ا�ستثمارية .ويف هذا الإطار ميكن �إن�شاء فندق ربحي يوفر تدريبا فعاال (حتت �إ�شراف
هيئة تدري�سية و�إدارية) يف جميع املراكز ال�سياحية الرئي�سية .هذا وتقوم كل من جامعة بيت حلم وجمعية الفنادق العربية (بالتعاون مع جمعية منظمي اجلوالت
ال�سياحة يف الأرا�ضي املقد�سة) حاليا با�ستك�شاف الفر�ص يف جمال التدريب على اخلدمات الفندقية يف �أريحا.
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بورتالند تر�ست

وت�شري التجارب الدولية يف هذا املجال �إلى �أن هذه الكليات ميكن �أن تعمل كفنادق �صغرية �أو متو�سطة احلجم حتتوي على مطاعم تقدم كافة اخلدمات ،حيث ي�شكل
الطالب معظم املوظفني ،وبالتايل توفري التدريب العملي كجزء من املناهج الدرا�سية .كما ميكن اال�ستعانة ب�شريك دويل للم�ساعدة يف ت�صميم املناهج الدرا�سية و�ضمان
جودة املعايري التعليمية.
•مبادرة متعددة ال�سنوات لتن�شيط 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 �أريحا �إلى مدينة �سياحية ،و�إطالق �صندوق تطوير فنادق القد�س ال�شرقية.
•بوابة �أريحا :يتكون هذا امل�شروع (الذي يعترب جزءا ال يتجز�أ من خطة تطوير �أريحا �إلى مدينة �سياحية) من مبان �سكنية وجتارية وترفيهية (مثل متحف) وتنظيم
رحالت �إلى �أح�ضان الطبيعة ،وذلك بهدف تعزيز جاذبية �أريحا كوجهة �سياحية .يهدف هذا امل�شروع (الذي من املتوقع �أن يقام على  3000دومن) �إلى تطوير
�أريحا كوجهة �سياحية عاملية .
•مبادرات توعية فل�سطينيي ال�شتات :ي�سعى قطاع ال�سياحة حاليا �إلى ا�ستك�شاف �إمكانيات ا�ستهداف ال�شتات الفل�سطيني يف الأردن (�شريحة كبرية وقريبة و�إمكانية
دخولها �إلى ال�ضفة الغربية �سهلة ن�سبيا) من خالل بذل املزيد من اجلهود نحو تو�سيع الربامج القائمة ،مثل مبادرة رحلة اعرف تراثك ال�شبابية �أو م�ؤمترات
اال�ستثمار.
•التعرف على الأ�سواق اخلارجية :ميكن ملنظمي اجلوالت ال�سياحية �إجراء البحوث املتخ�ص�صة وحتديد الفر�ص يف الأ�سواق اخلارجية (مثل اجليل الثالث من
ال�شتات يف بع�ض دول �أمريكا الالتينية ،وال�شراكة مع الكني�سة الكاثوليكية يف ت�شيلي).
العوامل التمكينية مل�شاريع املدى الق�صري :ينبغي جلهود القطاعني اخلا�ص والعام �أن تركز على ت�شكيل جمل�س �سياحة فل�سطيني ،وو�ضع نظام مقايي�س الت�صنيف
والدرجات (للفنادق واملطاعم) وو�ضع مناهج درا�سية و�شهادات موحدة لأن�شطة ال�سياحة (وذلك لدعم مبادرة التدريب املهني) .كما �أن هناك حاجة لال�ستثمار بغر�ض
متويل البنية التحتية اجلديدة للمدن ال�سياحية ،وخا�صة �شبكات املياه والكهرباء خلدمة �أعداد متزايدة من الزائرين.

امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�سط
على املدى املتو�سط ،يجب �أن يتحول االهتمام 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�شرتكة وترويج �سياحة احلج الإ�سالمية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن تطوير عدد من املواقع الثانوية التي ميكن �أن ت�سمح با�ستهداف
�شرائح �سياحية جديدة .وب�إمكان احلكومة �أي�ضا ا�ستك�شاف �إمكانيات التو�سع يف احلوافز القطاعية.

�أما �أهم امل�شاريع الواعدة املحتملة على املدى املتو�سط فت�شتمل على:
•حت�سني مرافق ال�سياحة الدينية (مرافق احلج) :لزيادة �أعداد الزائرين ،ال بد من �إدخال حت�سينات كبرية على املرافق ال�سياحية .وميكن �أن ت�شمل هذه الأن�شطة
تطوير مرافق ذات جودة عالية بالقرب من املواقع الدينية ،كاملتاحف اجلديدة �أو ترميم القائم منها ،والتي بدورها حتتاج �إلى التو�سع يف التدريب املهني .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،قد ت�سعى بع�ض ال�شركات الفل�سطينية �إلى زيادة عدد الفنادق يف املدن ال�سياحية ،مثل نابل�س وبيت حلم و�أريحا ،وكذلك زيادة عدد مكاتب احلج
والرتكيز على الكنائ�س ب�شكل مبا�شر.
•حمالت ترويجية لبيت حلم و�أريحا :ميكن زيادة حجم ال�سياحة التاريخية والثقافية من خالل حمالت الرتويج لبيت حلم و�أريحا� .أما التو�سع يف بناء الفنادق
الراقية (فنادق البوتيك) وفنادق «املبيت والإفطار» يف نابل�س واخلليل وجنني ،فقد ي�ساعد على جذب املزيد من الزوار .
• بناء «مدينة �ضوء القمر» :كجزء من خطة تو�سيع العرو�ض ال�سياحية يف �أريحا ،يجري الآن العمل على م�شروع يف �شمال �أريحا يقع على م�ساحة  4200دومن،
و�سي�ضم مرافق ترفيهية و�سياحية م�ساحتها الإجمالية  200دومن .وي�ستهدف هذا امل�شروع ال�سياح املحليني والدوليني ،حيث يوفر لهم العديد من و�سائل اال�ستجمام،
مبا يف ذلك حديقة مائية وبحرية والعديد من الفنادق.
•مبادرات توعية فل�سطينيي ال�شتات :بالإ�ضافة �إلى امل�شاريع ذات ال�صلة على املدى الق�صري ،ميكن �إن�شاء م�ؤ�س�سة للتوا�صل مع ال�شتات ،والتي من املتوقع �أن تعمل
من خالل ثالثة �أو �أربعة مكاتب خارجية ،على �سبيل املثال يف ت�شيلي والأردن ودول جمل�س التعاون اخلليجي .وال بد يف نف�س الوقت من دعم املبادرات القائمة
للتوا�صل مع ال�شتات وتعميمها على نطاق وا�سع .
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• تطوير الربامج ال�سياحية بال�شراكة مع الأردن جلذب ال�سياحة التاريخية والثقافية :من �ش�أن �إطالق اثنني �أو ثالثة من الربامج ال�سياحية باال�شرتاك مع الأردن،
واال�ستفادة من قنوات الرتويج والبيع الأردنية �أن جتذب �أعدادا �أكرب من ال�سياح �إلى فل�سطني والأردن .وميكن �أن ت�شتمل الربامج امل�شرتكة على باقة ال�سياحة
الإ�سالمية (مبا فيها الرتويج للم�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة ومقام النبي مو�سى واحلرم الإبراهيمي ،وكذلك املواقع الأردنية مثل جبل مو�سى – جبل نبو� ،أو باقة
املوقع الأثرية ،مبا يف ذلك ق�صر ه�شام والبلدة القدمية يف نابل�س ،وكذلك البرتاء وجر�ش يف الأردن).
العوامل التمكينية مل�شاريع املدى املتو�سط :ينبغي �إدخال حت�سينات على العوامل التمكينية الأ�سا�سية على املدى املتو�سط .ففي هذه املرحلة� ،سيكون هناك على الأرجح
حاجة لإن�شاء م�ؤ�س�سة مركزية تتولى مهام الرتويج التجاري والت�سويق ال�سياحي (رمبا تتولى �إن�شاءها هيئة ت�شجيع ال�سياحة) .كما ت�شمل هذه التح�سينات تعزيز تواجد
ال�شركات ال�سياحية الفل�سطينية على مواقع ال�سفر على االنرتنت ،وتو�سيع �إمكانيات احلجز عرب الإنرتنت .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ينبغي �إدخال حت�سينات على نظام
املوا�صالت داخل املدن ،من خالل تنظيم �أف�ضل ل�سيارات الأجرة وحافالت النقل .ويحبذ توفر نظام حوافز �شامل (قائم على املعايري الدولية ،مبا يف ذلك منح الأرا�ضي
واحلوافز ال�ضريبية التي ت�ستهدف حتفيز اال�ستثمار) .و�أخريا ،ال بد من تطوير الالفتات والإر�شادات يف املدن الرئي�سية.

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل
ينبغي �أن تركز التح�سينات على املدى الطويل على حمورين رئي�سيني :زيادة عدد الزوار ذوي الإنفاق املرتفع ،وحت�سني االت�صاالت مع الأ�سواق الدولية ،وذلك خللق
الفر�ص لتدفق �أعداد كبرية من ال�سياح من الدول املجاورة ،مثل دول جمل�س التعاون اخلليجي .وفيما يلي �أهم امل�شاريع الواعدة:
•تطوير املزيد من املدن ال�سياحية :مع الت�أكيد على ارتباط هذه املبادرات بالآفاق ال�سيا�سية امل�ستقبلية ،وميكن �أن ت�شمل هذه امل�شاريع ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
تطوير منتجع بحري يف غزة �أو البحر امليت ،وتطوير املواقع التاريخية يف �سب�سطية والبلدة القدمية يف اخلليل.
•متابعة ال�شرائح ال�سياحية الراقية من جميع الفئات اال�سا�سية يف الأ�سواق امل�ستهدفة :ميكن �أن ي�شمل ذلك تطوير الفنادق واملطاعم القائمة بناء على �أذواق
ال�شرائح الراقية ،والقيام بحمالت ت�سويقية عرب قنوات منتقاه ،وتنظيم الفعاليات املميزة الراقية وت�سهيل الزفاف ال�سياحي يف الكنائ�س واملواقع التاريخية.
•تو�سيع باقات ال�سياحة البيئية :ميكن تو�سيع عرو�ض ال�سياحة البيئية وو�ضع برامج م�شرتكة مع الأردن و�إ�سرائيل (حيث ال يزال هذا القطاع يف بداياته ولكنه ينمو
با�ستمرار).
•ت�شجيع ال�سياحة الإقليمية :ميكن للقطاع �إن�شاء فندق �أو فندقني �إ�سالميني من الفنادق الفاخرة التي حتوي مرافق خم�ص�صة لل�سياح من دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
العوامل التمكينية مل�شاريع املدى الطويل :على املدى الطويل� ،سوف يحتاج القطاع لتح�سني �شفافية ال�سوق من خالل م�ؤ�س�سات مثل هيئة مركزية لأبحاث ال�سوق .وب�إمكان
القطاع �أي�ضا ا�ستحداث برامج دولية لبناء القدرات يف جماالت معينة مثل ت�سويق وترويج الوجهات ال�سياحية (وميكن يف هذا الإطار اال�ستفادة من جتربة هيئة تن�شيط
ال�سياحة يف الأردن) .و�أخريا ،ال بد من ت�شجيع زيادة فر�ص اال�ستثمار (مث ًال من خالل �إن�شاء �صناديق التنمية ال�سياحية).
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 .7البناء والت�شييد
الركائز اال�سرتاتيجية
•حت�سني التن�سيق القطاعي وخف�ض تكاليف الأداء .
•زيادة الوحدات ال�سكنية مي�سرة التكلفة.
•زيادة الإنتاجية الكلية للقطاع .
قطاع البناء والت�شييد هو واحد من �أكرب القطاعات يف االقت�صاد الفل�سطيني ومن �أكرث القطاعات
ا�ستيعاب ًا للعمالة .فمنذ عام  ،2006ينمو هذا القطاع مبعدل �سنوي يقدر بـ  ،٪20.5كما �أنه �أكرب
القطاعات �إ�سهاما يف منو الناجت املحلي الإجمايل منذ ذلك احلني.

«عدد مواطنينا ينمو ،و�ستكون هناك حاجة للمزيد من
امل�ساكن ،خ�صو�صا للأزواج من ال�شباب .نحن مطالبون
ببناء م�ساكن من�سجمة مع م�ستويات الدخل ب�شكل �سليم»

قطاع هام ولكن عر�ضة للتقلبات يف حني �أن قطاع البناء �أ�سهم مببلغ  1.4مليار دوالر يف االقت�صاد
الفل�سطيني يف عام ( 2012حوايل  ٪14من �إجمايل الناجت املحلي)– وبنحو ملياري دوالر �إذا
اعتربنا القطاع العقاري جزءا منه ،ال يزال هذا القطاع واحدا من �أكرث القطاعات تقلبا ،حيث �أنه
�شديد احل�سا�سية للظروف ال�سيا�سية غري امل�ستقرة .يذكر �أن جزءا كبريا من النمو الذي حققه هذا القطاع منذ عام  2007يعود الف�ضل فيه �إلى معونات اجلهات املانحة
التي ت�ستهدف امل�شاريع التنموية.
الرئي�س التنفيذي ل�شركة تنمية عمرانية كربى

كما �أن الأهمية الن�سبية لهذا القطاع تختلف �أي�ضا بني اقت�صادات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (ال�شكل  .)27فالأهمية الن�سبية للبناء يف قطاع غزة (من حيث النمو
وتوفري فر�ص العمل) �أكرب من نظريتها يف ال�ضفة الغربية ،ولكن ال يزال هذا القطاع يف غزة يعاين من قيود على ا�سترياد املواد اخلام وغريها من م�ستلزمات البناء.
�أما االنتعا�ش يف هذا القطاع بعد عام  2008فكان بالأ�سا�س نتيجة لأن�شطة �إعادة الإعمار يف �أعقاب احلرب يف تلك ال�سنة.

ﺷﻜﻞ ) :( 27ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ  / 2004ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
955.7

541.6

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻏﺰﺓ

895.2

562.2

538.4
387.8
418.6

414.1

346.2

333.0
119.8

2012

10

11

315.7

298.5

311.5

310.8

275.0

225.6

217.4

181.2

73.0

94.1

129.6

89.0

07

06

05

04

41.6

40.7

09

08

297.8

237.8
148.8

144.2
95.6
48.5

94.6
62.6
32.0

161.5

199.1

99.4
62.1

98.7

2

1

2000

3

 %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
10.8

11.8

9.7

8.7

7.4

6.8

7.3

6.3

5.3

3.9

2.8

3.8

6.8

23.4

20.1

8.5

3.3

3.5

5.9

7.0

7.7

6.4

3.6

3.0

5.2

8.1

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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على الرغم من هذه التقلبات ،ال يزال �إ�سهام هذا القطاع يف العمالة مرتفعا ،حيث ي�ستوعب حاليا ما ن�سبته  ٪14.4من �إجمايل العمالة الفل�سطينية .وبرغم النمو
املطرد منذ عام � ،2002/2001إال �أن عدد الأ�شخا�ص الذين يعملون يف هذا القطاع حاليا (حيث و�صل العدد �إلى � 112ألف عامل يف عام  )2012لي�س �أكرب بكثري من
الرقم الذي �سجل يف عام ( 2000حوايل � 103آالف عامل) (انظر ال�شكل .)28
يف عام  ،2012ارتفع عدد الأيدي العاملة يف �أن�شطة البناء يف قطاع غزة بن�سبة  ٪30مقابل  ٪3فقط يف ال�ضفة الغربية .كما �أن حوايل  ٪40من �إجمايل العاملني يف
هذا القطاع يعملون يف �إ�سرائيل �أو امل�ستوطنات (�أي  ٪57من جممل العمالة الفل�سطينية يف �إ�سرائيل وامل�ستوطنات).

ﺷﻜﻞ ) :( 28ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ % -
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺎﻷﻟﻒ
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46%

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻏﺰﺓ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
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+10% p.a.
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50%
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30%
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31%
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11%
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01

2000

 ٪ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ:1
14.4

13.9

13.2

11.7

10.7

10.9

11.0

12.8

11.5

12.9

10.7

14.2

19.4

ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﺴﺢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء 2012- 2000

ميكن تق�سيم قطاع البناء والت�شييد �إلى ق�سمني :القطاع العقاري التجاري وال�سكني ،وقطاع البنية التحتية .ومن اجلدير بالذكر �أن اقرتاح توقعات حول منو هذا القطاع
على املدى الطويل يعترب عملية �شديدة ال�صعوبة ،وذلك ل�سببني �أولها الدور الكبري للم�ساعدات التنموية يف تطوير البنية التحتية ،وثانيها القيود اخلارجية اخلارجة عن
�سيطرة القطاع اخلا�ص.
ولذلك �سرنكز يف هذا التقرير على قطاع العقارات ال�سكنية .يف عام  ،2012بلغ حجم الإنفاق على املباين ال�سكنية  380مليون دوالر من اجمايل الإنفاق يف هذا القطاع
البالغ  900مليون دوالر .وقد كان توزيع ما تبقى من الإنفاق كاالتي 110 :مليون دوالر على املباين التجارية ،و  320مليون دوالر على �أن�شطة غري حمددة ،و 90مليون
دوالر على املباين املختلطة .ويف هذا ال�سياق ،تركز حتليالتنا ب�شكل خا�ص على الفر�ص ال�سكنية املتاحة ب�أ�سعار معقولة ،ونرتك البحث يف القطاع ككل لدرا�سات جدوى
وحتليالت �أخرى م�ستقبلية .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن عددا من امل�شاريع يف القطاعات الأخرى ذات الأولوية من �ش�أنه �أن توفري فر�ص عمل �إ�ضافية يف قطاع البناء (مثل
بناء فنادق جديدة وم�شاريع البنية التحتية للطاقة).
ننطلق يف حتليالتنا من االفرتا�ض القائل ب�أن ال�سوق اال�سرائيلي �سي�ستمر يف توفري فر�ص عمل للعمال الفل�سطينيني على املدى الطويل ،كما تفرت�ض هذه التحليالت �أي�ضا
�أن القيمة امل�ضافة لقطاع البناء �سوف ت�ستمر يف النمو يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ما يعني بالتايل �إمكانية توفري حوايل � 64ألف فر�صة عمل وامل�ساهمة يف
الناجت املحلي الإجمايل بقيمة  2.8مليار دوالر بحلول عام .2030
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تنمية القطاع عن طريق تلبية الطلب على امل�ساكن منخف�ضة التكلفة
يتزايد الطلب على امل�ساكن ب�شكل مطرد ،ففي عام  ،2012بلغ عدد الوحدات ال�سكنية يف ال�ضفة وغزة حوايل � 920ألف وحدة �سكنية .وبرغم م�شاريع البناء يف
�ضواحي �سكنية جديدة (مثل مدينة روابي وحي الريحان يف رام اهلل وحي اجلنان قرب جنني) ،تقدر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أنه بحلول عام � 2020سيبلغ العجز
يف الوحدات ال�سكنية حوايل � 200ألف وحدة .و�سينتج هذا العجز جزئيا عن الطلب املتزايد املرتافق مع منو �سنوي مبعدل  ٪3يف عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سنوات
املقبلة.
ويف حني �أن ال�سنوات اخلم�س املا�ضية �شهدت منوا يف عدد امل�ساكن ،بقيت �أ�سعار الوحدات ال�سكنية يف املجمل مرتفعة للغاية بالن�سبة لفئات الدخل املحدود (من 100
�ألف دوالر �إلى � 130ألف دوالر) .وترى م�ؤ�س�سات تطوير هذا القطاع �أن م�شاريع الإ�سكان ال�ضخمة (من � 5000إلى  10000وحدة �سكنية) من ال�صعب �أن تقدم عرو�ضا

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

كما ترى م�ؤ�س�سات تطوير هذا القطاع ب�أن تباين �أ�سعار الوحدات املعرو�ضة للبيع يعك�س (يف جزء منه) التف�ضيالت وامليول الثقافية للعمالء ،فميل امل�شرتين لوحدات
�أكرب م�ساحة ذات ميزات �أف�ضل من �ش�أنه رفع الأ�سعار يف نهاية املطاف .وت�شري هذه امل�ؤ�س�سات �إلى �أن العديد من الفل�سطينيني يتطلعون �إلى �شراء وحدة �سكنية
باعتبارها منزل العمر �أو ا�ستثمار متعدد الأجيال .ويف عام  2010بلغت ن�سبة الوحدات ال�سكنية التي تقل م�ساحتها عن  80مرتا مربعا حوايل  ٪14فقط ،وغالبية هذه
الوحدات يتولى بنا�ؤها مقاولون �صغار ال ت�سمح لهم �إمكاناتهم بتقدمي الوحدات ب�أ�سعار �أقل.

ﺷﻜﻞ ) :( 29ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻡ²

ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
)ﺩﻭﻻﺭ(

300

•
•
•

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

200,000+

150

•
•
•

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺃﺭﺿﻴﺎﺕ ﺭﺧﺎﻡ ،ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺦ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ /ﺣﻤﺎﻡ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

130,000

130

•
•
•

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺃﺭﺿﻴﺎﺕ ﺭﺧﺎﻡ ،ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺦ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ /ﺣﻤﺎﻡ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

100,000

100

•
•
•

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

75,000

80

•
•
•

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

65,000

50

•
•

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﺤﺠﺮ ،ﻭﻋﺪﺩ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ

50,000

ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ومع ذلك ،ت�شري حتليالتنا �إلى �أن م�ؤ�س�سات تطوير هذا القطاع ميكنها من خالل �إعادة ت�صميم �سل�سلة التوريد توفري بدائل �سكنية مي�سرة التكلفة ،و�إقامة البنية التحتية
الالزمة لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية لالقت�صاد ،ويف نف�س الوقت حتقيق �أرباح معقولة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن ل�شركات البناء تخفي�ض تكاليف مواد البناء من خالل
الت�صنيع املحلي (على نطاق �ضيق) مل�ستلزمات البناء (مثل �ألواح اجلب�س وك�سارات حبيبات الإ�سمنت واملواد الالزمة يف الت�شطيب) ،ما �سي�سهم �أي�ضا يف زيادة فر�ص
العمل يف قطاع ال�صناعات التحويلية .ومن �ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية من�سقة للم�شرتيات (تركز على توفري م�ساكن مي�سرة التكلفة) �أن حتقق ا�ستغال ًال �أمثل ل�سل�سلة القيمة.
وقد ك�شفت املقابالت مع �أ�صحاب ال�شركات �أن جتارب بيع وحدات م�ساحاتها بني � 80إلى  120مرتا مربعا قد �أتت بنتائج طيبة ،وخا�صة يف �أو�ساط الأزواج من ال�شباب.
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ويجري عر�ض هذه الوحدات ب�أ�سعار ترتاوح بني � 50إلى � 70ألف دوالر .ويقول املدير العام لإحدى ال�شركات املحلية لتطوير الإ�سكان“ :عندما بد�أنا بتقدمي وحدات
�أ�صغر ب�أ�سعار �أقل ،تفاج�أنا مب�ستوى الإقبال وال�سرعة التي بيعت فيها هذه الوحدات ،ما يعترب حتو ًال ثقافي ًا يف �أذواق العمالء ”.ورغم هذه امل�ؤ�شرات يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة� ،إال �أنه من غري املرجح �أن يكون هذا التحول �سريعا مبا يكفي لإحداث التوازن يف العر�ض ،ما ي�ستدعي احلاجة �إلى توعية اجلمهور وتغيري مفاهيمه الثقافية.

التحديات التي تواجه قطاع العقارات ال�سكنية
يواجه قطاع العقارات ال�سكنية عددا من التحديات ،حيث تو�صلنا من خالل املقابالت �إلى �أنه حيثما ين�شط القطاع غري املنظم (عادة يف امل�شاريع �صغرية احلجم)،
يقل عدد امل�شاريع التي ينفذها املقاولون املرخ�صون بن�سبة ت�صل �إلى  .٪15ومن هنا ف�إن ت�سجيل وتنظيم امل�شاركني يف �أن�شطة القطاع ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى رفع
هوام�ش الربح ،ويف الوقت نف�سه ت�ساعد على التحكم يف جودة البناء ومعايري ال�سالمة .كما تو�صلنا �إلى �أن املهارات احلالية لإدارة امل�شروع غري كافية �إذا ما قي�ست
مبعايري اجلداول الزمنية للأداء� ،أو بالعوامل امل�ستندة لل�سوق �أو با�ستخدام تقنيات البناء احلديثة .وترى بع�ض ال�شركات يف هذه ال�صناعة �أن عدم ا�ستغالل العمالة
بال�شكل املنا�سب �أو ا�ستخدام �أ�ساليب بناء غري فعالة ي�ؤخر �إجناز امل�شاريع ،ما يجعل مدة �إجناز امل�شاريع �أطول بن�سبة  ٪100-50مقارنة ببيئة العمل ال�صحية والفاعلة.
هناك حتد �آخر يتمثل يف االعتماد الكبري على الواردات من املواد اخلام ،مبا يف ذلك املواد التي ترفع تكلفة البناء ،مثل الإ�سمنت وال�صلب ،ما ي�ؤدي �إلى ارتفاع التكاليف
وت�أخريات حمتملة يف �إجناز امل�شاريع ب�سبب القيود على اال�سترياد .على �سبيل املثال ،يف الربع الأول من عام  2013كانت واردات الإ�سمنت حمدودة للغاية ب�سبب نق�ص
الإمدادات من �إ�سرائيل ،ما �أدى �إلى توقف البناء يف ال�ضفة الغربية لفرتة زمنية ق�صرية .ويف ال�سنوات االخرية ،ظهرت حماوالت لإنتاج �أو ت�صنيع املواد حمليا ،ونريد
�أن ن�ؤكد هنا �أن على قطاع البناء �أن ي�ضع هذا الأمر من �ضمن �أولوياته يف ال�سنوات املقبلة.
وبرغم كل هذه التحديات� ،إال �أن هناك فر�صا لتعزيز ال�شراكات بني القطاعني اخلا�ص والعام بهدف دعم م�شاريع الإ�سكان املن�سجمة مع القدرة ال�شرائية ،وتهيئة البنية
التحتية و�إقامة م�شاريع مت�صلة ب�إدارة النفايات وم�شاريع تتعلق بالطاقة الالزمة لقطاعي الزراعة والطاقة.

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�صري
يف املدى الق�صري ،ال بد من حت�سني م�ستوى التن�سيق بني ال�شركات العاملة يف ال�سوق العقاري يف جانبي العر�ض والطلب .ويجب درا�سة وحتليل حجم الطلب يف جميع
الأرا�ضي الفل�سطينية .ومن املهم �أي�ضا �إجراء تقييم تف�صيلي ل�سل�سلة القيمة اخلا�صة مبواد البناء ،وذلك للتعرف على الفر�ص املتاحة على الفور.
ومع ازدياد امل�شاريع ال�ضخمة ،واملجمعات ال�سكنية اجلديدة ،التي تقدم عرو�ضا ب�أ�سعار منا�سبة ،من املحتمل �أن يبد�أ الإنتاج املحلي من مواد البناء بالنمو .و�ست�ساعد
م�سوحات الطلب (املذكورة �أعاله) القطاع اخلا�ص على فهم �إمكانات اال�ستثمار الكامنة.
كما �أن تغيري املفاهيم الثقافية ،ومعاجلة االحتياجات التمويلية� ،سي�سهمان يف حتفيز النمو يف قطاع الإ�سكان .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ينبغي على امل�شاريع التجريبية ،املعنية
بالتنمية يف املقام الأول� ،أن تفح�ص خيارات الإ�سكان املنا�سب للقدرة ال�شرائية كجزء من امل�شاريع ال�سكنية الكبرية.

امل�شاريع املحتملة على املدى املتو�سط
من امل�ؤكد �أن و�ضع ا�سرتاتيجية تعاونية ل�شراء املواد الالزمة لقطاع البناء يعود بالنفع على القطاع ب�أكمله ،وذلك لأن فر�ص احل�صول على �أ�سعار خمف�ضة من املوردين
تزداد �إذا كانت هناك جهود تفاو�ضية م�شرتكة .كما �أن حت�سني عملية جمع البيانات القطاعية و�إجراء درا�سات اجلدوى� ،ست�ساعد ال�شركات على تقييم احتياجات
الفئات امل�ستهدفة ،ال �سيما الوحدات ال�سكنية املتنا�سبة مع القدرة ال�شرائية ملعظم الأ�سر.
وعلى املدى املتو�سط �أي�ضا� ،ستكون هناك حاجة لإجراء املزيد من التقييمات لظروف ال�سوق بهدف دعم تطوير القطاع .كما ينبغي على ال�شركات العاملة �أن ت�أخذ بعني
االعتبار احتياجات القطاعات غري امللباة ،وتقدمي حلول معقولة لها يف جميع �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية .ويف هذا الإطار ،ميكن تعميم جتربة املراكز ال�سكنية الكربى
التي �أقيمت م�ؤخرا يف و�سط ال�ضفة الغربية على بقية املناطق (مبا يف ذلك قطاع غزة) ،وذلك تبعا لتف�ضيالت كل منطقة ومفاهيمها الثقافية.
كما ذكرنا �أعاله ،جتاوز الإقبال على الوحدات ال�سكنية ال�صغرية الأقل تكلفة كل التوقعات .وبعد حتليل متعمق ،تو�صلنا �إلى �أنه ميكن تخفي�ض تكاليف البناء ،وبيع
الوحدات ال�سكنية ب�أ�سعار معقولة ،ويف نف�س الوقت حتقيق هام�ش ربح ي�صل �إلى  ٪12من خالل (على �سبيل املثال ال احل�صر) بناء وحدات �صغرية مبميزات �أقل .وتتطلب
مثل هذه امل�شاريع �أن تقوم احلكومة بتوفري البنية التحتية� ،أو من خالل الدعم عرب الوحدات املرتفعة الثمن يف نف�س املجمع ال�سكني (ال�شكل  ،)30وهذا بدوره �سي�ساعد
يف خلق الظروف املنا�سبة لإقامة م�شاريع �صناعية جديدة ،وتوفري �أر�ضية لال�ستفادة من وفورات احلجم الالزمة لإنتاج املواد حمليا بتكلفة �أقل من تكلفة امل�ستورد منها.
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ومن اجلدير بالذكر �أي�ضا �أن املقابالت مع رجال االعمال يف هذا القطاع دلت على �أنه نتيجة لالعتبارات الثقافية واملجتمعية ،ال يوجد هناك جمال لبناء جممعات �سكنية
كبرية خم�ص�صة ح�صريا للوحدات منخف�ضة الثمن ذات امليزات املتوا�ضعة ،كما �أن هذا الأمر ال يعد من املمار�سات اجليدة الالزمة لتطوير املجتمعات احل�ضرية.
وبالتايل ،يبدو �أن �أف�ضل الفر�ص تكمن يف تطوير جممعات �سكنية حتتوي على كافة �أ�شكال العرو�ض (مرتفعة ومتو�سطة ومنخف�ضة الثمن).
ﺷﻜﻞ ) :( 30ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ،ﺁﻻﻑ

ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻭﺣﺪﺓ 100ﻡ²
 ٪ 15ﻛﺪﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ  ٪ 5.5ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  25ﻋﺎﻣﺎ؛ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ$ 390 :
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺣﺠﻢ ﺃﺻﻐﺮ ،ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺃﻗﻞ ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

10

75

0

8

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٪ 15
ﻛﺪﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ) 11،250ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ 18ﻣﻦ
ﻭﺣﺪﺓ 100,000$
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9
12%
ﻫﺎﻣﺶ
ﺍﻟﺮﺑﺢ

ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﻴﺴﺮﺓ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺃﺭﺽ

ﺳﻌﺮ
ﺍﻟﺒﻴﻊ

 1ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟـ  1،500 $ - 1،000 $ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

وبالإ�ضافة �إلى م�شاريع الإ�سكان ،ميكن توفري العديد من الفر�ص من خالل ال�شراكات بني القطاعني اخلا�ص والعام ،واملتعلقة بالذات مب�شاريع البنية التحتية الالزمة
لتلبية احتياجات ال�سكان واملتطلبات القطاعية من خدمات النقل والطاقة والنفايات .وميكن دعم هذه امل�شاريع ب�شكل مبا�شر من قبل احلكومة �أو من خالل امل�ساعدات
اخلارجية املي�سرة.

امل�شاريع املحتملة على املدى الطويل
مع النمو املطرد لالقت�صاد ،من املرجح �أن ي�ستمر هذا القطاع يف التو�سع ويتح�سن �أدا�ؤه ،وهذا يتطلب ،يف املقام االول ،تطبيق تكنولوجيات حديثة بهدف خف�ض
التكاليف ،وزيادة الإنتاجية الإجمالية جلميع �أن�شطة القطاع .هذا بالإ�ضافة �إلى �إمكانية البدء بت�صدير مواد البناء مع حت�سن التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج املحلي.
وينبغي �أن يعمل هذا القطاع جاهدا لتلبية كامل االحتياجات ال�سكنية ،مبا يف ذلك الوحدات ال�سكنية التي ت�ستهدف متو�سطي الدخل ،والإ�سكان االجتماعي لذوي الدخل
املنخف�ض يف جميع مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

التنفيذ
ويف كافة املراحل (الق�صرية واملتو�سطة والطويلة) ،هناك مبادرتان حتفزان النمو يف قطاع البناء وت�سهمان يف الت�صدي للتحديات التي تواجهه :ت�أ�سي�س جمعية للبناء
للقطاع اخلا�ص ،وتعزيز الرغبة يف تقدمي عرو�ض �سكنية مي�سرة التكلفة مبا يتفق مع القدرة ال�شرائية.
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ﺷﻜﻞ ) :( 31ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

•

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻄﻮﺭﻳﻦ
ﻭﻣﻘﺎﻭﻟﻴﻦ

 ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء -ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ

•
•
•

•

ﺇﻧﺸﺎء ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

•

ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

•

ﺇﻧﺸﺎء ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ /ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ
ﻛﻔﺎءﺓ

•
•

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ

ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

 -ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

 ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ

 -ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ

 -ﺇﻧﺸﺎء ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺮﺍء ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ

 -ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺮﺷﻴﻘﺔ

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

•

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﻤﺸﺮﺍﻳﻊ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
•

•

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:

•

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

•

ﺇﻧﺸﺎء ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ

•

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ

•

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻨﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ:
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺿﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻟﺬﻭﻱ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎء.

تعزيز التن�سيق والكفاءة
هناك حاجة ملحة لتن�سيق جهود �شركات القطاع اخلا�ص من خالل ت�أ�سي�س جمعية لقطاع البناء ت�ضم كافة م�ؤ�س�سات تطوير هذا القطاع واملقاولني ،ما �سريفع م�ستوى
كفاءة الأداء والتعرف على الفر�ص املتاحة يف ال�سوق.
•املدى الق�صري :تتمثل اخلطوة الأولى يف ت�أ�سي�س جمعية قطاع البناء والتي �ست�سعى يف البداية �إلى ( )1جمع البيانات و�إجراء درا�سات اجلدوى حول مدى القدرة
امل�ستقبلية على �إنتاج مواد البناء ،مثل تفتيت حبيبات الإ�سمنت وت�صنيع �ألواح اجلب�س وطوب البناء ومواد الت�شطيب (كتلك الالزمة للأبواب والنوافذ والتمديدات
ال�صحية) )2( ،جمع بيانات امل�سوحات حول تف�ضيالت الطلب لتحديد احتياجات قطاع الإ�سكان بدقة وما يتعلق به من �أن�شطة فرعية ،ال �سيما العقارات التجارية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن �أي�ضا تو�سيع برامج التدريب املهني وحت�سينها بحيث ت�شمل تقدمي دورات تدريبية ق�صرية للعاملني ومديري امل�شاريع ،مع الرتكيز على تطوير
مهارات التنفيذ وتطبيق �أحدث تقنيات البناء لزيادة الكفاءة وحت�سني اجلداول الزمنية لتنفيذ امل�شاريع.
•املدى املتو�سط :بعد �إجراء الدرا�سات الأولية ،ميكن للجمعية البدء بتطبيق التو�صيات على مواد الت�شييد والبناء ،وذلك باال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من �سل�سلة القيمة،
الأمر الذي �سي�ؤدى على الأرجح �إلى تعزيز النمو يف قطاع ال�صناعات التحويلية .ويف ذات الوقت ،ومع ا�ستمرار النمو يف قطاع البناء ،على �أع�ضاء اجلمعية التعاون
فيما بينهم لتطوير ا�سرتاتيجية لل�شراء بهدف خف�ض تكلفة الواردات الرئي�سية ومنع حدوث نق�ص يف تلك الواردات ،وخا�صة عندما نتحدث عن م�شاريع الإ�سكان
مي�سر التكلفة ،التي يقوم بها عدد من امل�ستثمرين يف مناطق خمتلفة يف وقت واحد ،كما هو مبني �أدناه .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن لهذه اجلمعية �أن ت�ضغط باجتاه
تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع البناء ،مثل و�ضع قوانني البناء املرنة و�إنفاذ قوانني الإيجار وت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع العقاري.
•املدى الطويل :ب�إمكان امل�شاريع الكبرية �أن ت�ستفيد من مزايا التكنولوجيات احلديثة يف خف�ض تكاليف مواد البناء ،مبا يف ذلك ت�صنيع جدران الباطون اجلاهزة
(يف امل�صانع �أو 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  ،٪20-10وي�سرع البناء بن�سبة
 .٪50-30ومع تطور فرع مواد البناء ،ف�إن التو�سع يف الإنتاج لتلبية امل�شاريع الكبرية ميكن �أن ي�ؤدي �أي�ضا �إلى تعزيز فر�ص الت�صدير .
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�أخريا ،ميكن للجمعية امل�ساعدة يف تقليل حجم ونطاق عمل قطاع البناء غري املنظم ،كو�سيلة ل�ضمان ا�ستيفاء جميع الأن�شطة ملعايري اجلودة ،و�ضمان خ�ضوعها للإطار
التنظيمي ،والت�أكد من �أن العرو�ض توفر وحدات �سكنية مي�سرة التكلفة جلميع الفئات.

تغيري الت�صورات ال�سلبية عن الإ�سكان مي�سر التكلفة
يرتكز الطلب على امل�ساكن حاليا على هام�ش �ضيق من اخليارات ،ما ي�ستدعي احلاجة لأن يركز القطاع اخلا�ص جهوده على تو�سيع قطاع البناء لتلبية الطلب على
الإ�سكان مي�سر التكلفة .وميكن يف هذا الإطار �إطالق عدد من امل�شاريع على املدى الق�صري واملتو�سط والطويل ،مع اال�ستفادة من كافة اجلهود والتجارب املتعلقة بجمع
البيانات وعمليات ال�شراء و�أ�ساليب البناء .
وبهدف تعزيز الطلب على امل�ساكن مي�سرة التكلفة ،ينبغي على امل�ستثمرين ال�سعي �إلى توعية امل�ستهلكني (وخا�صة الأ�سر ال�شابة) بالفر�ص الكامنة التي تقدمها املنازل
ال�صغرية والب�سيطة .فالأ�سر ال�صغرية حتتاج يف البداية �إلى منزل �صغري ،ومع زيادة حجم الأ�سرة ميكن بيع املنزل ال�صغري واالنتقال �إلى م�سكن �أو�سع (وهو �أمر نادر
احلدوث يف الوقت احلايل).
•املدى الق�صري :ال بد من �أن يقوم القطاع اخلا�ص بو�ضع خطة للإ�سكان مل�ستويات الدخل املختلفة ،بهدف تقييم الطلب على هذا النوع من ال�سكن يف جميع �أنحاء
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،والبحث يف �سبل التغلب على املعيقات التي قد تن�شا يف امل�ستقبل (مثل نق�ص قطع الأرا�ضي املتوا�صلة فيما بينها ونق�ص البنى التحتية).
وميكن للربامج التجريبية ال�صغرية للم�ساكن مي�سرة التكلفة �ضمن املجمعات ال�سكنية ال�ضخمة يف و�سط ال�ضفة الغربية �أن متهد الطريق لزيادة املعرو�ض من الوحدات
ال�سكنية مي�سرة التكلفة (من � 50إلى � 75ألف دوالر) .فب�إمكان م�شروع روابي ،على �سبيل املثال� ،إ�ضافة �ألف وحدة �سكنية ب�سعر � 50ألف دوالر للوحدة الواحدة .ويف نف�س
الوقت ،ميكن مل�شروع «الغدير» توفري ما يقرب من  400وحدة ت�ستهدف �شرائح ذات �إمكانيات �أعلى قليال ،مع تقدمي �شقق معقولة امل�ساحة (�أكرث من  100مرت مربع).
و�أما م�شروع �ضاحية الريحان ،فلديه القدرة على توفري  300وحدة �سكنية من هذا النوع .ويف جميع هذه امل�شاريع ،قد ت�سهم الوحدات ال�سكنية مرتفعة الثمن بدعم
العائد من عرو�ض الإ�سكان املذكورة �أعاله  .ومن الأمور التي تزيد جدوى هذه امل�شاريع قيام احلكومة بتوفري البنية التحتية (مثل الطرق) وحت�سني مناخ اال�ستثمار.
وبالإ�ضافة �إلى الربامج التجريبية ال�صغرية املذكورة �آنفا ،هناك فر�ص تتمثل يف �إن�شاء وحدات �سكنية وفقا الحتياجات الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض (على �سبيل املثال،
توفري الوحدات ال�سكنية للعاملني يف اجلمعيات والنقابات) .وهناك م�شاريع يف طور الدرا�سة يف منطقة نابل�س واملنطقة ال�صناعية يف �أريحا ،والتي قد تخدم كم�شاريع
جتريبية يف هذا املجال .ومن الأمثلة على ذلك فكرة م�شروع «حي البنف�سج» يف �شمال ال�ضفة الغربية بر�أ�س مال من املتوقع �أن ي�صل �إلى  120مليون دوالر خم�ص�صة لبناء
 1000وحدة �سكنية ب�سعر � 60إلى  70الف دوالر للوحدة .ويجري حاليا درا�سته كم�شروع م�شرتك مع نقابة عمال فل�سطني ،والتي عر�ضت توفري قطعة �أر�ض لهذا الغر�ض،
بق�صد توفري م�ساكن مي�سرة التكلفة لأع�ضائها .وهذه امل�شاريع �ستتطلب �أي�ضا دعما للبنية التحتية املادية واالجتماعية (مثل املدار�س وامل�ؤ�س�سات الدينية ومراكز التدريب).
وبالإ�ضافة �إلى جهود التخطيط املذكورة ،ال بد من القيام بحملة توعوية للجمهور حول فوائد متلك املنازل وتقبل �شراء امل�ساكن املتنا�سبة مع م�ستوى دخلهم ،والنظر
�إلى ذلك باعتباره جزءا من االختالفات يف الأذواق والإمكانيات .وهذا من �ش�أنه زيادة الطلب على هذا النوع من امل�ساكن ،ما ي�سهم على املدى البعيد يف تغيري النظرة
ال�سلبية �إلى هذا النوع من امل�ساكن ،وبالتايل التحول �إلى احللول امل�ستدامة التي ميكن �أن تعالج �أزمة ال�سكن التي تلوح يف الأفق .
وعالوة على ذلك� ،سوف تكون هناك حاجة �إلى و�ضع �آليات متويل �إ�ضافية ال�ستهداف ال�شرائح ذات الدخل املنخف�ض ،والتي ال ت�ستطيع حتمل الدفعة االولى (نتحدث
هنا عن الإ�سكان املمول من قبل البنوك وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض الأخرى) .ويف نف�س الوقت ،ينبغي التفكري يف حلول للأفراد الذين ال يقدمون على االقرتا�ض لأ�سباب دينية،
وبالتايل تقدمي حلول بديلة لهم (كالتمويل الإ�سالمي مث ًال) من خالل التن�سيق بني قطاعي البناء واخلدمات امل�صرفية ،باعتبارهم �شركاء يف تطوير م�شاريع الإ�سكان.
•املدى املتو�سط :ينبغي للقطاع اخلا�ص �أن ي�أخذ يف االعتبار تلبية احتياجات الإ�سكان املتوقعة من خالل توفري � 25ألف وحدة �سكنية �أو �أكرث ب�أ�سعار معقولة على
املدى املتو�سط ،وذلك من خالل حت�سني وتو�سيع املفاهيم وامل�شاريع التجريبية القائمة .و�سيكون من الأهمية مبكان توفري بنية حتتية منا�سبة (من �شبكات طرق
و�صرف �صحي وكهرباء) لتعزيز القدرة على حتمل تكاليف الوحدات اجلديدة عندما ال تعود الوحدات ال�سكنية املرتفعة الثمن قادرة على تعوي�ض العجز املايل
الناجت عن عرو�ض الإ�سكان املي�سر ،خا�صة مع ا�ستمرار م�شاريع الإ�سكان يف النمو بعيدا عن املدن الكبرية ،وبالتايل بعيدا عن وجود البنية التحتية.
ومن الأمثلة على ذلك م�شروع «مدينة �ضوء القمر» �شمال من �أريحا ،حيث يتم التخطيط لبناء وحدات �سكنية على م�ساحة تقرب من  3000دومن بغر�ض �إيواء � 21ألف
ن�سمة (على الأكرث) ملواجهة الأعداد املتزايدة من ال�سكان ،ويف الوقت نف�سه توفري املرافق املجتمعية مبا يف ذلك امل�ساحات اخل�ضراء واملمرات واملناطق الزراعية جنبا
�إلى جنب مع املدار�س واملباين العامة (لي�صل �إجمايل امل�ساحة �إلى � 4آالف دومن) .وي�أخذ هذا امل�شروع يف ح�سبانه االعتبارات الثقافية القائمة ،حيث �سيوفر مزيج ًا من
الوحدات ال�سكنية الب�سيطة �إلى جانب الفيالت ،وذلك بغر�ض بناء جمتمع ناب�ض باحلياة .
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ومن الأمور التي يجب العمل عليها على املدى املتو�سط �إدخال حت�سينات على عملية ت�سجيل الأرا�ضي ،نظر ًا لأن ذلك ي�سهل العمل يف امل�شاريع وا�سعة النطاق التي
تتطلب �شراء قطع �أرا�ضي املت�صلة .هناك �أي�ضا حاجة �إلى املزيد من الدعم احلكومي الالزم لت�سهيل عملية �شراء وت�سجيل ح�ص�ص معينة داخل قطع الأرا�ضي لتلبية
االحتياجات املتزايدة يف جمال الإ�سكان ل�شرائح الدخل املختلفة.
•املدى الطويل :لتلبية الطلب املتزايد على امل�ساكن يف خمتلف �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ال بد من التو�سع يف عرو�ض الإ�سكان مي�سر التكلفة التي تتنا�سب
مع �شرائح الدخل املختلفة ،مبا يف ذلك م�شاريع ال�سكن االجتماعي للفئات الأقل دخال من ال�سكان .وباال�ستعانة بالتكنولوجيات احلديثة و�أ�ساليب البناء املبتكرة،
ميكن احلفاظ على الأ�سعار املنخف�ضة للم�ساكن ،ويف نف�س الوقت حتقيق �أرباح معقولة للم�ستثمرين.
واخريا ،يعترب موا�صلة جهود تو�سيع وتطوير البنية التحتية عن�صر ًا هام ًا لتعزيز اال�ستدامة .وميكن �أن ي�أخذ الدعم احلكومي للم�شاريع �آنفة الذكر �أ�شكاال متعددة ،لعل
�أهمها توفري حوافز للم�ستثمرين ولل�شركات العقارية� ،إلى جانب دعم الأ�سر ذات الدخل املحدود ،والتي تواجه �صعوبات يف احل�صول على م�أوى منا�سب.
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 .8الطاقة
الركائز اال�سرتاتيجية
التو�سع يف �إنتاج الطاقة املحلية من خالل م�صادر الطاقة املتجددة .
تطوير البنية التحتية للطاقة
تو�سيع قاعدة �إمدادات الطاقة .
يعمل قطاع الطاقة باعتباره حمفزا رئي�سيا جلميع قطاعات االقت�صاد ،حيث �أن �إمكانية احل�صول على �إمدادات م�ستقرة من الطاقة وب�أ�سعار معقولة يعترب �أحد مقومات
النمو االقت�صادي .فمحطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وامل�صانع ومراكز التكنولوجيا املتقدمة والفنادق والعديد من املرافق الأخرى تتطلب ما يكفي من الطاقة كي
تعمل بفعالية .وم�صادر الطاقة مطلوبة �أي�ضا يف املنازل لتوفري �سبل الراحة ،ويف املدار�س لتوفري بيئة تعليمية منا�سبة ،ويف امل�ست�شفيات لتوفري الرعاية املنا�سبة للمر�ضى.

الفجوة يف �إمدادات الطاقة تعيق النمو االقت�صادي
يعتمد االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل كبري على واردات الطاقة ٪90( ،منها م�ستورد)�( .شكل  ،)32و�أما ما تبقى فيتم توليده من خالل حمطة غزة لتوليد الكهرباء،
والتي تعتمد على الوقود ال�صناعي امل�ستورد لإنتاج الطاقة .وت�أتي �أغلبية الكهرباء امل�ستوردة من �إ�سرائيل.

ﺷﻜﻞ ) :( 32ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
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تبلغ الطاقة الإنتاجية ملحطة غزة لتوليد الكهرباء نحو  140ميغاواط ،ولكنها تعمل حاليا بحوايل ن�صف طاقتها الإنتاجية (حوايل  70ميغاواط) .ولعل الأ�سباب
الرئي�سية وراء ذلك هي القيود املفرو�ضة على نقل الوقود وتدهور مرافق املحطة والتكاليف الباهظة للوقود ال�صناعي امل�ستخدم يف ت�شغيل املحطة ،ما يجعل ثمن الطاقة
املنتجة يف املحطة �أعلى من ثمن الطاقة امل�ستوردة (والتي غالبا ما يتم �إنتاجها با�ستخدام الغاز الطبيعي).
وقد �أدى االعتماد على الواردات� ،إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج املحلي� ،إلى حدوث فجوة كبرية بني العر�ض والطلب .وقد تو�صلنا من خالل املقابالت التي �أجريناها
مع الأطراف املعنية �أن االحتياجات ال�سنوية من الكهرباء يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ُقدرت بحوايل 6200جيجاواط يف ال�ساعة يف عام  ،2010يف حني بلغ العر�ض
فقط  4300جيجاواط يف ال�ساعة .ونتيجة لنق�ص الإمدادات يف عام  ،2008عانت غالبية الأ�سر يف قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي لثماين �ساعات على الأقل
يومي ًا ،وانقطاعها ملدة ت�صل �إلى � 12ساعة يوميا يف بع�ض املناطق .وبعك�س احلال يف ال�ضفة الغربية ،ال تزال �إمدادات الطاقة متثل �إحدى امل�شاكل الرئي�سية يف غزة.
�أما امل�شكلة الثانية ،فتتمثل يف �ضعف البنية التحتية ،حيث يقدر البنك الدويل فاقد الكهرباء بحوايل ( ٪25مقابل حوايل ن�صف هذه الن�سبة يف الأردن وحوايل  ٪3يف �إ�سرائيل).
وت�شري املقابالت التي �أجريناها مع الأطراف املعنية �أن امل�ستهلك هو الذي يتحمل خ�سائر هذا الفاقد ،وذلك عن طريق رفع �أ�سعار الكهرباء ،ما يف�سر انت�شار ظاهرتي ال�سرقة
وارتفاع معدالت التخلف عن �سداد فواتري الكهرباء (حوايل  ٪30من قيمة اال�ستهالك) ،ما ي�ضطر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لتعوي�ض �شركات التوزيع عن خ�سائرها.
ونتيجة الرتفاع �أ�سعار الكهرباء ،ف�إن معدل ا�ستهالك الفرد من الكهرباء يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة هو الأدنى يف املنطقة .وعلى الرغم من ذلك ،ت�شكل تكلفة
الكهرباء عبئا على الدخل املتاح للأ�سر ،حيث ي�شكل الإنفاق على الطاقة  ٪6.4من �إجمايل �إنفاق الأ�سرة الفل�سطينية (مقارنة بـ  ٪2.7يف �إ�سرائيل) .ويف نف�س الوقت،
ت�شري م�ستويات اال�ستهالك املتدنية للطاقة يف القطاع ال�صناعي �إلى �أن حمدودية الطاقة والأ�سعار املرتفعة تعمل على خنق النمو يف هذا القطاع ،حيث يعترب ا�ستهالك
القطاع ال�صناعي من الكهرباء منخف�ضا (فقط  )٪6مقابل  ٪10يف �إ�سرائيل و ٪21يف الأردن و ٪27يف م�صر.

�إمكانات قطاع الطاقة
تو�صلنا يف هذه التحليالت �إلى �أنه من خالل زيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتوفري �إمدادات م�ستدامة ومرنة
وخف�ض واردات الطاقة ،ميكن لالقت�صاد الفل�سطيني توليد ما ي�صل �إلى  ٪70من احتياجاته من الكهرباء
(ن�صف هذا الإنتاج من م�صادر الطاقة املتجددة) بحلول عام  .2030و�إذا ما حتقق ذلك ،فقد ي�ؤدي �إلى
ا�ستحداث �أكرث من � 17ألف فر�صة عمل يف هذا القطاع (الذي كان ي�ش ّغل �ألف �شخ�ص فقط يف عام ،)2012
خبري حملي يف الطاقة املتجددة
ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى  2.2مليار دوالر .ولتحقيق ذلك� ،سوف حتتاج �شركات القطاع
اخلا�ص ،بدعم من احلكومة� ،إلى �إيجاد حلول لأربعة حتديات داخلية تواجه هذا القطاع ،وتنفيذ مبادرات الطاقة املتجددة والبنية التحتية للطاقة .

«الطاقة ال�شم�سية هي يف كل مكان ،ولي�س
علينا �أن نعتمد على �أي �شخ�ص للو�صول �إليها»

التغلب على معيقات النمو
هناك العديد من القيود اخلارجية املفرو�ضة على االقت�صاد الفل�سطيني ،والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قطاع الطاقة ،ولكن ال ميكن للفل�سطينيني عمل �شيء حيالها لأنها
خارج نطاق �سيطرتهم .ومن هذه القيود مثال عدم قدرة الفل�سطينيني على ا�سترياد الوقود لتوليد الكهرباء والهام�ش ال�ضيق املتاح لهم لإدخال حت�سينات على البنية التحتية.
�أما على امل�ستوى الداخلي ،نالحظ وجود �أربعة معيقات ميكن للفل�سطينيني القيام بالكثري للتغلب عليها:
•عدم كفاية خمزون الطاقة ونق�ص مرافق �إنتاج الكهرباء املحلية ،مثل حمطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ،ما يدفع بالقطاع �إلى االعتماد على الواردات.
•ارتفاع معدالت �سرقة الكهرباء والفاقد والتخلف عن دفع الفواتري ميكن �أن ي�ؤدي �إلى رفع تكلفة الإنتاج ،وبالتايل �إلى رفع �أثمان الكهرباء على امل�ستهلكني امللتزمني.
ونتيجة لذلك ،قد يواجه ه�ؤالء امل�ستهلكون �صعوبات متزايدة يف دفع فواتريهم ،ما يزيد يف نهاية املطاف العبء املايل على كاهل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي
ت�ضطر �إلى ت�سديد تلك الفواتري امل�ستحقة ل�شركات التوزيع.
•عدم وجود حوافز لت�شجيع اال�ستثمار يف جمال الطاقة املتجددة .وعلى الرغم من �أن الظروف البيئية مواتية مل�صادر الطاقة املتجددة (حيث تتطلب هذه
اال�ستثمارات نفقات ر�أ�سمالية عالية وحتقق عوائد بطيئة)� ،إال �أن اال�ستثمار يف هذا املجال يكاد يكون معدوما .ويف هذا االطار ،ميكن �أن ت�سهم الإعانات يف
التخفيف من عوامل املخاطرة ،عدا عن الر�سالة التي جت�سدها بخ�صو�ص الأولوية التي يحظى بها قطاع الطاقة املتجددة يف االقت�صاد الفل�سطيني.
•افتقار قطاع الكهرباء �إلى ال�سيا�سات التي ت�شجع امل�شاريع ال�صغرية لتوليد الطاقة .على �سبيل املثال ،ا�ستخدام خدمة “عدادات �صايف القيا�س” �أو تخزين فائ�ض
الكهرباء من �ش�أنه �أن ي�شجع الأفراد وال�شركات ال�صغرية على توليد الكهرباء اخلا�صة بهم من خالل امل�صادر املتجددة.
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نقاط القوة يف القطاع
بالرغم من كل تلك املعيقات (الداخلية واخلارجية على حد �سواء)� ،إال �أن هذا القطاع يتمتع مبزايا ن�سبية كبرية ،والتي ميكن ا�ستغاللها لتوفري املزيد من الفر�ص .ومن
�ضمن هذه املزايا م�صادر الطاقة املتجددة املتاحة وق�ص�ص النجاح احلالية والزخم الإيجابي وارتفاع م�ستويات الوعي العام بق�ضايا الطاقة.
• م�صادر الطاقة املتجددة املتاحة :تتمتع املنطقة مب�ستويات �إ�شعاع �شم�سي قد تكون الأعلى يف العامل ،مبتو�سط �سنوي قدره  5.15كيلوواط يف ال�ساعة/املرت
املربع .وعلى �سبيل املقارنة ،يف �أملانيا (التي تعترب الأولى يف العامل يف جمال توليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية والتي تقدم حكومتها دعما وا�سعا لتوليد الطاقة
املتجددة) يبلغ م�ستوى الإ�شعاع ال�شم�سي  2.71كيلوواط يف ال�ساعة/املرت املربع فقط .ويقول �أحد املواطنني الفل�سطينيني« :كل ما �أريد القيام به هو تثبيت الألواح
الكهرو�ضوئية على �سطح منزيل ،ولكن عملية ا�ست�صدار ت�صريح لذلك ت�ستغرق وقتا طويال� -أنه �أمر حمبط للغاية ».كما ت�شري البيانات من �إ�سرائيل (�شكل )33
�أن الت�شجيع على ذلك من جانب احلكومة ميكن �أن ي�سهم يف زيادة �إقبال املواطنني ب�شكل كبري .كما تعترب طاقة الرياح م�صدرا هاما �آخر لتوليد الطاقة املتجددة،
والتي ميكن ا�ستغاللها لتوليد الكهرباء يف بع�ض املناطق الفل�سطينية (على �سبيل املثال ،جنوب اخلليل).

ﺷﻜﻞ ) ( 33ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  -ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 2008
ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ

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

238.0

MW

189.7

ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
69.9

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 99ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
12

ﺳﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 90ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

11

10

24.5

3.0

1.8

1.3

09

08

07

06

1.0
05

0.9
2004

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

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

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ )( 2012

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

175
7

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

ﻋﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

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

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

MW
50

3,700

4,700

ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

•ق�ص�ص النجاح� :أدى ارتفاع �أ�سعار الكهرباء �إلى ارتفاع مواز يف تكلفة الأ�ساليب التقليدية لت�سخني املياه ،ما دفع حوايل  ٪80من املباين اجلديدة الآن ال�ستخدام
�سخانات املياه ال�شم�سية على �أ�سطح املنازل اللتقاط حرارة ال�شم�س الطبيعية.
•الزخم الإيجابي� :شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية منوا كبريا يف قطاع الطاقة .فقد ارتفع عدد �شركات توليد الطاقة ال�شم�سية ،على �سبيل املثال� ،إلى �أكرث من 20
�شركة يف ال�سنوات الثالث املا�ضية .ويف عام  ،2012مت �إطالق �أول مركز تدريب للطاقة املتجددة ملهند�سي الكهرباء الفل�سطينيني ،وهناك العديد من ال�شركات

واملنظمات التي تعكف الآن على درا�سة امل�شاريع وعقد امل�ؤمترات اخلا�صة بقطاع الطاقة .
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•الوعي العام بق�ضايا الطاقة :ال �شك �أن ارتفاع �أ�سعار الكهرباء ي�ؤثر على جميع ال�سكان� ،سواء كانوا �أفرادا �أو �شركات (�صغرية �أو متو�سطة �أو كبرية) �أو املكاتب
احلكومية .ولهذا ف�إن املواطن الفل�سطيني يدرك متاما �أهمية ا�ستقرار �إمدادات الكهرباء و�أ�سعارها ،كما �أنه يدرك احلاجة لتطوير هذا القطاع لتح�سني م�ستوى
معي�شته.

عدادات �صايف التدفق
ت�سمح خدمة عدادات �صايف التدفق (من خالل ال�سماح للطاقة املنتجة من م�صادر الطاقة املتجددة باالن�سياب مبا�شرة يف �شبكة الكهرباء املركزية) للم�ستهلكني
باال�ستفادة من تركيب الألواح ال�شم�سية �أو مولدات الرياح املحلية .ويتم �إ�ضافة القيمة النقدية للطاقة املولدة مبا�شرة �إلى ح�ساب امل�ستهلك .وعندما تقل الطاقة
امل�ستهلكة عن الطاقة املولدة (بعد مرور فرتة حمددة �سلفا) ،يتم دفع �صايف الفرق للم�ستهلك على �شكل �أرباح.
يتم تو�صيل م�صدر الطاقة املتجددة �إلى العاك�س الكهربائي الذي يحول التيار الكهربائي امل�ستمر �إلى تيار مرتدد ،والذي يتم بعد ذلك ربطه بعداد مزدوج (ذي
اجتاهني) مو�صول مع ال�شبكة ،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 االقت�صاد والبيئة .وقد حظيت هذه الطرق با�ستح�سان
امل�ستهلكني و�أثبتت جناحها يف العديد من الدول حول العامل.

التنفيذ
كما ذكرنا �أعاله ،ترى الأطراف املعنية �أهمية توفر ثالث ركائز �ضرورية لنمو قطاع الطاقة :
•الطاقة املتجددة :تطوير م�صادر الطاقة املتجددة (ال �سيما الطاقة ال�شم�سية) لزيادة االعتماد على الذات يف جمال الطاقة وتوفري �إمدادات تتمتع باملرونة.
•البنية التحتية للطاقة :تطوير البنية التحتية احلالية من �أجل تقليل اخل�سائر وحت�سني كفاءة الإنتاج والتوزيع.
•البيئة التمكينية :من �ش�أن �إدخال حت�سينات على البيئة التمكينية الأ�سا�سية الت�أثري على جميع جوانب قطاع الطاقة وتقدمي الدعم الالزم لتنفيذ املبادرات التي
تهدف �إلى حتقيق النمو.
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ﺷﻜﻞ ) :( 34ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ

▪

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

–

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ  600ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﻁ

▪

ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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▪

ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﺧﻀﺮﺍء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺤﺪﺩﺓ

▪

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

–
–
–
–

ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻭﺿﻊ ﺍﻃﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻧﺼﻒ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﻏﺰﺓ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ
ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺳﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ "ﻗﺮﻳﺔ ﺧﻀﺮﺍء" ﻛﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻧﺘﺎﺝ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺸﺎء ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻀﺮﺍء ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.

امل�شاريع املحتملة على املدى الق�صري
هناك العديد من م�شاريع القطاع اخلا�ص التي ميكن �أن يكون لها �آثار ايجابية كبرية على املدى الق�صري ،مبا يف ذلك تطوير قرية منوذجية خ�ضراء ،وحمطات �صغرية
للطاقة ال�شم�سية يف املناطق ال�صناعية ،ومزارع الرياح ،وبناء جممع تعليمي للحفاظ على البيئة.
•حمطات �صغرية للطاقة ال�شم�سية :ت�شري حتليالتنا �أن بناء حمطات �صغرية للطاقة ال�شم�سية
يف املناطق ال�صناعية (بقدرة �إنتاجية ت�صل �إلى حوايل  1-0.5ميغاواط) هو �أحد الو�سائل
اجليدة لتوفري الطاقة للقطاع ال�صناعي .ومن الأف�ضل بناء هذه املحطات يف مناطق غري
م�ستغلة �أو على �أ�سطح املباين ،وذلك للحفاظ على الأرا�ضي ال�ستخدامات �أخرى .وتقوم
م�ستثمر حملي
منطقة بيت حلم ال�صناعية حاليا ب�إن�شاء حمطة للطاقة ال�شم�سية بقدرة �إنتاجية ت�صل �إلى
 0.6ميجاواط داخل من�ش�آت املنطقة ال�صناعية ،وذلك لتغطية جزء من احتياجاتها من
الطاقة .وقد �أجريت درا�سات جدوى م�ستفي�ضة بهذا اخل�صو�ص ،ويعكف القائمون على امل�شروع يف الوقت احلايل على درا�سة فر�ص التمويل مع �أحد امل�ستثمرين
الدوليني .و�إن ُقدر لهذا امل�شروع النجاح ،ف�إنه �سي�شكل منوذجا يحتذى به من قبل من�ش�آت �صناعية وزراعية �أخرى.
«ينبغي متكني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من رفع قيمة
ر�أ�سمالها ،والتعاون مع ًا ،للنفاذ �إلى الأ�سواق اخلارجية»

•مزارع الرياح وحمطات الكتلة احليوية :يرى خرباء الطاقة �أنه بالإمكان بناء مزارع �صغرية للرياح يف املناطق التي تكرث فيها الرياح ،مثل جنوب اخلليل .وعلى
الرغم من �أن تكنولوجيا الرياح حتتاج �إلى ر�أ�س مال �ضخم� ،إال �أن جناح بع�ض التجارب ال�صغرية �سيكون مبثابة م�ؤ�شر على �إمكانية ا�ستخدام الرياح كم�صدر
للطاقة املتجددة .وهذه النجاحات ال�صغرية قد جتذب املزيد من اال�ستثمارات يف جمال تكنولوجيا طاقة الرياح .كما يقرتح اخلرباء �أي�ضا 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 �شركة فل�سطني لتوليد الطاقة و�سلطة الطاقة الفل�سطينية درا�سات جدوى مل�شروع يهدف �إلى �إن�شاء حمطة للطاقة
تعمل بالغاز الطبيعي يف منطقة جنني �شمال ال�ضفة الغربية .ومن املتوقع �أن تولد هذه املحطة حوايل  200ميجاواط من خالل نظام الدورة املدجمة .وجتري حاليا
�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة مفاو�ضات للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة وتوقيع اتفاقيات �شراء الطاقة.
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ما بعد املعونات االقت�صادية :مبادرة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني لال�ستثمار والنمو والت�شغيل

•وقد ا�ستطاعت هذه ال�شركة ا�ستقطاب جمموعة من املمولني من قطاعات التمويل والبنوك والت�أمني والتطوير العقاري ،والتي من املتوقع �أن توفر الدعم املايل
واخلربات الإدارية والفنية .وتعول ال�شركة كثريا على جتربة �أكرب م�ساهميها (�شركة كهرباء فل�سطني) ،والتي قامت ببناء وت�شغيل حمطة غزة لتوليد الكهرباء يف
الوقت احلايل .
•القرو�ض اخل�ضراء للم�شاريع ال�صغرية� :أطلق بنك فل�سطني م�ؤخرا برنامج «القرو�ض اخل�ضراء» .وقد مت ر�صد متويل �أويل بقيمة  10ماليني دوالر (على �شكل
قرو�ض مي�سرة مدعومة جزئيا من قبل البنك) لتمويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة لتوليد الطاقة ال�شم�سية ومعاجلة املياه العادمة و�إعادة التدوير .وتعود
هذه املبادرة وغريها من املبادرات املماثلة بالنفع على ال�شركات املحلية العاملة يف جمال الطاقة املتجددة ،كما �أنها ت�سهم يف رفع الوعي وت�ساعد على االنتقال
التدريجي نحو ا�ستقاللية قطاع الطاقة.

امل�شاريع ممكنة التنفيذ على املدى املتو�سط
من �أجل اال�ستفادة من الزخم احلا�صل يف هذا القطاع ،هناك عدد من امل�شاريع الإ�ضافية التي قد تكون مطلوبة على املدى املتو�سط ،وت�شمل:
•التو�سع يف �إنتاج الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح :عندما تنخف�ض تكاليف البنية التحتية والتكنولوجيا امل�ستخدمة يف توليد الطاقة املتجددة (ب�سبب االنخفا�ض
املتوقع يف تكاليف النفقات الر�أ�سمالية) ،ميكن للم�ستثمرين اال�ستفادة من الزخم الذي حتقق بالفعل لتو�سيع وتطوير �إنتاج الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،والتي
�ستكون م�شاريع �صغرية �أو متو�سطة احلجم.
•�إن�شاء مرافق التخزين :ي�ساهم بناء م�ستودعات ومرافق تخزين مل�شتقات الوقود يف زيادة مرونة نظام توزيع الطاقة ،ومتكني حمطات الطاقة من اال�ستجابة
لتقلبات الطلب .وقد نتج عن النق�ص احلايل يف مرافق تخزين الوقود ا�ضطرار الفل�سطينيني �إلى ا�سترياد الوقود بكميات �صغرية على �أ�سا�س �شبه يومي لتلبية
االحتياجات ،الأمر الذي ي�شكل �ضغطا كبريا على نظام التوزيع.
•تر�شيد الطلب :ميكن خف�ض معدل هدر الطاقة ب�شكل كبري عن طريق حت�سني كفاءة البنية التحتية للطاقة الكهربائية .ومن �ضمن الو�سائل الب�سيطة لتحقيق ذلك
�إحكام غلق �أماكن الت�سريبات حول وحدات تكييف الهواء والنوافذ والأبواب .هناك و�سائل �أخرى �أكرث جناح ًا ،ولكنها �أكرث تكلفة مثل �إعادة جتهيز املباين احلالية
بتكنولوجيات �أكرث كفاءة فيما يخت�ص بالإ�ضاءة والعزل والتدفئة والتربيد.
•القرية النموذجية :ب�إمكان جمموعة من امل�ستثمرين حتويل �إحدى القرى �إلى «قرية خ�ضراء» من خالل تركيب الألواح الكهرو�ضوئية على �أ�سطح املنازل وتركيب
عدادات التدفق املزدوجة (ثنائية االجتاه) ،لت�سهيل نظام عمل عدادات �صايف التدفق .وميكن اختيار القرية بناء على عدد من املعايري :م�ستويات الإ�شعاع
ال�شم�سي؛ والأثر االجتماعي املحتمل (مثل القرى التي تنفق فيها الأ�سر ن�سبة عالية من دخلها على فواتري الكهرباء)؛ وتوافر �أ�سطح منازل منا�سبة؛ و�أي �أثر
اجتماعي حمتمل .ومن �ش�أن قرية خ�ضراء ناجحة من هذا القبيل �أن متثل منوذجا ي�شجع املواطنني على ا�ستخدام الألواح الكهرو�ضوئية على �أ�سطح منازلهم.
وميكن �أن ي�ؤدي جناح النموذج� ،إلى ت�شجيع احلكومة على و�ضع �سيا�سات لت�سهيل انت�شار عدادات �صايف التدفق.
•حمطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي :ميكن للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص النظر يف امل�شاركة يف بناء وت�شغيل حمطتني �أو ثالث حمطات �صغرية �أو
متو�سطة تنتج حوايل  200ميجاواط من الطاقة ،وذلك با�ستخدام الغاز الطبيعي امل�ستورد �أو املنتج حمليا (عندما يتم ا�ستغالل حقول الغاز املحلية) .ومن املرجح
�أن تكون هناك حاجة �إلى مثل هذه املحطات حتى يف ظل توافر موارد الطاقة املتجددة ،وذلك لأن عملية تخزين الطاقة الكهربائية التي تنتجها تلك امل�صادر
مرتفعة التكلفة ،وبالتايل ف�إن االعتماد على مرافق التخزين احلالية ميكن �أن يرفع �سعر الكيلوواط بنحو  0.1دوالر .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه من ال�ضروري �أي�ضا
تنويع م�صادر توليد الطاقة من �أجل �ضمان املرونة يف �إمدادات الكهرباء.

امل�شاريع املمكنة على املدى الطويل
من املرجح �أن تبقى م�سالة �إمدادات الطاقة وكفاءتها �إحدى االهتمامات الرئي�سية بالن�سبة ملعظم دول العامل على املدى املنظور ،وبالتايل فان هذه الدول حتتاج �إلى
حت�سني مرونة �إمدادات الطاقة على املدى الطويل .ومن امل�شاريع املمكنة على املدى الطويل :
•حتويل حمطة غزة لتوليد الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي :تعمل حمطة غزة لتوليد الكهرباء حاليا با�ستخدام الوقود ال�صناعي مرتفع التكلفة ،وبن�صف طاقتها
الإنتاجية فقط� .إن حتول املحطة �إلى الغاز الطبيعي ،ويف نف�س الوقت ،تو�سيع طاقتها الإنتاجية� ،سي�ؤدي بال�ضرورة �إلى خف�ض تكلفة الكهرباء املنتجة املحلية
بالتوازي مع زيادة ح�صة الإنتاج املحلي .وقد تو�صلنا يف هذا التقرير �إلى �أن فرتة ا�سرتداد ر�أ�س املال لهذا اال�ستثمار من املرجح �أن تكون �أقل من عام واحد فقط.
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•التو�سع يف �إنتاج الطاقة املتجددة :حتى يف ظل غياب احلوافز احلكومية ،هناك فر�ص حقيقية �أمام �شركات القطاع اخلا�ص لتو�سيع اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة
املتجددة .ومع التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والغاز� ،ستتعزز هذه اال�ستثمارات من خالل منو حجم ال�سوق.
•تنويع م�صادر الواردات :لتحقيق املزيد من املرونة ،ميكن تنويع م�صادر ا�سترياد الوقود ،باال�سترياد من الدول الغنية بالنفط ،ما قد ي�ؤدي �إلى تخفي�ض تكلفة الغاز
الطبيعي امل�ستخدم يف املحطات املحلية لتوليد الطاقة.

التغيريات على البيئة التمكينية
•الإطار التنظيمي وال�سيا�سات العامة :ب�سبب ت�أثريه على كافة القطاعات االقت�صادية ،يتطلب قطاع الطاقة دعما خا�صا من القطاع العام ،كما �أنه يحتاج �إلى �إطار
تنظيمي فعال .وكما قال �أحد امل�ستثمرين يف هذا القطاع« :ال ميكن لهذا القطاع حتقيق تقدم ملمو�س دون توفري ال�سيا�سات احلكومية الداعمة“ .من ال�ضروري
�أن يكون االطار التنظيمي داعما للتغيري يف ا�سرتاتيجية القطاع ،وخا�صة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج املحلي وتطوير امل�صادر املتجددة (على نطاق البيوت واملناطق
ال�صناعية) .ويف هذا ال�سياق ،ميكن �أن ت�شمل جهود املدى الق�صري تو�سيع املبادرة الفل�سطينية للطاقة ال�شم�سية (لت�شمل املزيد من املن�ضوين فيها) ،وو�ضع
الت�شريعات لل�سماح با�ستخدام عدادات �صايف التدفق وو�ضع �إطار �شامل لتعزيز ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص� .أما على املدى الطويل ،فينبغي و�ضع
برنامج متكامل من احلوافز لت�شجيع ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف املنازل وامل�صانع .ويعر�ض ال�شكل ( )35بع�ض الأمثلة العاملية على كيفية اتخاذ احلكومات
ل�سيا�سات حتفيزية بهدف م�ساعدة القطاع اخلا�ص على التخفيف من املخاطر وجذب اال�ستثمارات.
•البنية التحتية :يجب ا�ستخدام ال�شبكات الذكية لتقليل اخل�سائر وزيادة الكفاءة يف اال�ستهالك ،حيث �إن امل�ستوى احلايل للخ�سائر ي�سهم يف م�ضاعفة التكاليف وهدر
املوارد الثمينة .فمن �ش�أن ال�شبكات الذكية (التي متكننا من تتبع ا�ستخدام الطاقة) ،ميكن تقليل اخل�سائر وحت�سني كفاءة وموثوقية وا�ستدامة �إنتاج وتوزيع الكهرباء .
•التوعية العامة والتعليم :ينبغي دعم ال�سيا�سات التوعوية التي ت�ساعد امل�ستهلكني على ا�ستخدام تقنية عدادات �صايف التدفق و�أ�سعار تغذية ال�شبكة من منتجي
الطاقة املتجددة) من خالل زيادة الوعي العام بفوائد ا�ستخدام اخلاليا ال�شم�سية على �أ�سطح املنازل .ومن �ش�أن �إن�شاء جممع تعليمي للحفاظ على البيئة امل�ساعدة
يف زيادة الوعي حول ق�ضايا الطاقة مثل �أمن الطاقة وا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة .و�ستكون هذا املجمع مدعوم ًا بالبنية التحتية اخل�ضراء املتكاملة ،كما
�أنها �ستدفع املواطنني �إلى حث احلكومة على حت�سني ال�سيا�سات بهذا اخل�صو�ص.
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•متويل امل�شاريع :بالإ�ضافة �إلى اجلهود التي يبذلها القطاع اخلا�ص للم�ساعدة يف متويل م�شاريع توليد الطاقة يف املنازل وال�شركات ال�صغرية ،يحتاج القطاع �إلى
البحث عن امل�ستثمرين املحتملني الذين لديهم اال�ستعداد لال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة التي تتطلب نفقات ر�أ�سمالية �ضخمة (والتي تكون فيها فرتات اال�سرتداد
بطيئة ن�سبيا) .وللقيام بذلك ،ف�إن ال�شركات بحاجة �إلى ت�صميم خطط عمل متقنة وو�ضع �آليات لتخفيف املخاطر والرتكيز على الفر�ص التي ميكن تطويرها يف
ظل القيود القائمة .كما �أن البحث عن فر�ص التمويل ال ينبغي �أن يقت�صر على امل�ستوى املحلي و�إمنا يتجاوزه �إلى ا�ستقطاب امل�ستثمرين من اخلارج .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إن دعم اجلهات املانحة الذي ي�صل من خالل �آليات معينة– مثل هيئة جذب املنح (انظر الف�صل  –)9قد يكون ذا �أهمية كبرية.
•التدريب التقني وا�ستقدام العمالة املاهرة :ت�سهم بع�ض برامج التدريب الإ�ضافية يف بناء قوى عاملة ماهرة قادرة على ت�أ�سي�س (واحلفاظ على) البنية التحتية
الالزمة لإنتاج الطاقة وتوزيعها .وميكن تنفيذ هذه الربامج من قبل كليات التدريب املهني واجلامعات والكليات املحلية ،وكذلك من خالل �شركات القطاع اخلا�ص.
•ا�ستخدام التكنولوجيا الفائقة منخف�ضة التكلفة :تتطلب اال�ستثمارات الناجحة يف قطاع الطاقة قنوات توزيع للتكنولوجيات ذات اجلودة واملوثوقية والفاعلية ،ما
ي�ساعد يف تطوير امل�شاريع التي توفر بيئة م�شجعة على اال�ستثمار.
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 .9التنفيذ :ح�سن التنظيم من �أجل النجاح
ال يتطلب التنفيذ الناجح للمبادرات التي ناق�شناها �سابق ًا احل�صول على دعم وا�سع النطاق من القطاع العام فح�سب ،و�إمنا ا�سرتاتيجية تنفيذ فعالة وملكية وا�ضحة
للم�شاريع من قبل القطاع اخلا�ص .وبينما نتوقع �أن يوا�صل القطاع اخلا�ص جهوده للتطوير ب�شكل طبيعي ،فقد يرغب امل�ستثمرون يف اال�ستفادة من التحليالت وفر�ص
التن�سيق املحددة يف هذا التقرير .ولذلك ف�إن املبادرات التي ناق�شناها يف هذا التقرير �سوف ت�شتمل على جهود لإن�شاء هيئة تنظيمية كف�ؤة ذات �أدوار وم�س�ؤوليات
وا�ضحة ،وذلك للم�ساعدة يف �ضمان كفاءة امل�شروع وكفاءة �أداء الإدارة وال�شفافية وامل�صداقية لكافة امل�شاركني .وقد يكون من �ضمن م�س�ؤوليات هذه الهيئة امل�ساعدة يف
تقييم امل�شاريع املقرتحة والو�صول �إلى امل�ستثمرين املحتملني ...الخ.
ي�شتمل الإطار التنظيمي املبني �أدناه (ال�شكل  )36على خم�سة عنا�صر )1( :جلنة تن�سيق للإ�شراف على التنفيذ والتن�سيق مع ممثلي القطاعني اخلا�ص والعام ()2
جمموعات عمل قطاعية لدعم مبادرات القطاعات ( )3قادة م�شاريع ي�ضطلعون مب�س�ؤولية �إدارة وتنفيذ امل�شاريع املنفردة (� )4سكرتاريا عامة لدعم عمل جلنة التن�سيق
( )5جمل�س ا�ست�شاري دويل لتقدمي الإر�شاد والتوجيه ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات.
ي�سرت�شد هذا الإطار التنظيمي بخربات الدول الأخرى وخربة جلنة التن�سيق التي �شكلت لهذا الغر�ض ،والذي يهدف �إلى �إ�شراك ال�شركات الرائدة يف القطاع اخلا�ص
للعمل جنبا �إلى جنب مع احلكومة وامل�ؤ�س�سات املعنية الأخرى .

ﺷﻜﻞ ) :( 36ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ

•

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

•

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

•

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

•

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮ

•

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ

•

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ

•

ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻗﺎﺋﺪProject
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
Project
champion
champion

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻗﺎﺋﺪProject
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
Project
champion
champion
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ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء

Project
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
Project
champion
champion

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟ ﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟ ﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﻲ

Project
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
Project
champion
champion

Project
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﺋﺪ
Project
champion
champion
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 .1جلنة التن�سيق
تتولى جلنة التن�سيق الإ�شراف على الربنامج ل�ضمان تنفيذ املبادرات ،و�ستت�ألف من  12-8ممثال عن القطاع اخلا�ص الفل�سطيني وال�شتات وامل�ستثمرين الفل�سطينيني.
ويتمثل دورها الرئي�سي يف تعزيز وتن�سيق املبادرات مع اجلهات املعنية املحلية والدولية وامل�ستثمرين املحتملني.
�سوف يعقد �أع�ضاء اللجنة اجتماعات دورية ال�ستعرا�ض التقدم املحقق عموما وتقدمي الدعم والتوجيه ملجموعات العمل القطاعية وقادة امل�شاريع.

 .2جمموعات العمل القطاعية
وهي عبارة عن جمموعات عمل خا�صة بقطاعات حمددة ،تتولى كل جمموعة فيها م�س�ؤولية دعم م�شاريع القطاع اخلا�ص يف جمال عملها ،و�ست�ضم كل جمموعة 6-3
خرباء ،والذين �سيعقدون اجتماعات دورية .وتكون هذه املجموعات م�س�ؤولة عن تن�سيق عمل قادة امل�شاريع (كما هو مبني �أدناه) وتناق�ش حزمة امل�شاريع كلما اقت�ضت
احلاجة من �أجل حتديد واقرتاح امل�شاريع ذات الأولوية والتحفيز على النتائج وا�ستعرا�ض التقدم املحقق يف امل�شاريع .و�سيكون لكل جمموعة ممثل يف جلنة التن�سيق
العام لتقدمي الن�صح.

 .3قادة امل�شاريع
يتولى قيادة كل من امل�شاريع واملبادرات فرد واحد �أو �أكرث �أو �شركة واحدة �أو �أكرث من �شركات القطاع اخلا�ص .ويتولى ه�ؤالء القادة (هم والفريق الداعم لهم) م�س�ؤولية
تعزيز وقيادة و�/أو تنفيذ امل�شاريع .ويف �إطار هذه الدائرة املتكاملة من العمل امل�شرتك ،تقوم جلنة التن�سيق وجمموعات عمل القطاعات بتقدمي الدعم ورفع تقارير
عن التقدم املحقق يف امل�شاريع .ومن اجلدير بالذكر �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يقوم القادة بتمويل امل�شاريع �أو اال�ستثمار فيها ،مع العلم �أن بع�ضهم يقوم بذلك يف كثري من
احلاالت.

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

 .5املجل�س اال�ست�شاري الدويل
بالإ�ضافة �إلى البنى التنظيمية الواردة �أعاله� ،سيتم ت�أ�سي�س جمل�س ا�ست�شاري دويل يتكون من قادة من القطاع اخلا�ص من املجتمع الدويل .و�سوف ي�ساعد املجل�س
اال�ست�شاري يف ا�ستقطاب ال�شركاء الدوليني ،وذلك بهدف اال�ستفادة منهم يف جمال �أف�ضل املمار�سات ،وكذلك لت�أمني م�صادر للتمويل .كما �سيلعب هذا املجل�س دورا
حموريا يف تنظيم م�ؤمترات امل�ستثمرين .ومن املرجح �أن ينعقد املجل�س اال�ست�شاري الدويل كل �ستة �أ�شهر.
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 .10اال�ستنتاجات
يهدف هذا التقرير �إلى تقدمي ملخ�ص لال�ستنتاجات الرئي�سية التي تو�صلنا اليها يف حتليالتنا ،والتي ن�أمل �أن ت�شكل م�صدر �إلهام وقاعدة لنقل االقت�صاد الفل�سطيني
�إلى مرحلة جديدة من النمو واملرونة .ون�سعى لتوجيه تنفيذ املبادرات الواردة يف هذا التقرير يدا بيد مع ال�شركاء من القطاعني العام واخلا�ص واملجتمع املدين وال�شتات
الفل�سطيني .ومن هنا نرحب مب�شاركة رجال الأعمال وامل�ستثمرين ملواجهة التحديات امل�شرتكة ،وزيادة اجلهود من خالل الن�شاطات املن�سقة.
ومن �أهم اال�ستنتاجات التي تو�صلنا اليها من خالل هذه التحليالت �أنه ب�إمكان ال�شركات توجيه ا�ستثماراتها لدعم النمو االقت�صادي وتوفري فر�ص عمل م�ستدامة ،ويف
نف�س الوقت حتقيق عوائد اقت�صادية كبرية .وقد مت حتديد جمموعة �أولية من الفر�ص احلقيقية التي ميكن للم�ستثمرين وال�شركات ورواد الأعمال ا�ستغاللها .ومن املتوقع
�أن يتم تعزيز وتو�سيع نطاق هذه الفر�ص مع تقدم القطاع اخلا�ص يف تنفيذ هذا الربنامج.
و�إذا ما مت تنفيذ اخلطة الواردة يف هذا الربنامج بنجاح ،ف�إن ب�إمكان خم�سة قطاعات فقط �أن ت�سهم يف الناجت املحلي الإجمايل ب�أكرث من  8مليارات دوالر بحلول عام
 ،2030ف�ض ًال عن توفري �أكرث من � 150ألف فر�صة عمل جديدة مبا�شرة ،وحوايل � 220ألف فر�صة عمل غري مبا�شرة (حوايل  ٪40من العدد املطلوب خلف�ض البطالة
�إلى  ٪10على املدى الطويل) ،وكذلك جذب ا�ستثمارات بقيمة  600مليون دوالر تقريب ًا على املدى الق�صري.
قطاع الزراعة :ب�إمكان هذا القطاع �أن ي�صبح م�ص ّدرا رئي�سيا ملحا�صيل خمتارة ذات قيمة مرتفعة ،ما يرفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى نحو  1.4مليار دوالر
(والذي �ساهم مببلغ  502مليون دوالر فقط يف عام  ،)2012وتوفري ما جمموعه  36000فر�صة عمل جديدة بحلول عام .2030
قطاع تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية :ب�إمكان �شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية و�شركات رواد الأعمال يف التكنولوجيا الرقمية �أن ترفع م�ساهمة
هذا القطاع املبا�شرة يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى ثمانية �أ�ضعاف� ،أي �إلى  960مليون دوالر (من حوايل  105ماليني دوالر يف عام  ،)2012وتوفري �أكرث من � 18ألف
فر�صة عمل عالية املهارات يف جمال التكنولوجيا الفائقة بحلول عام .2030
قطاع ال�سياحة :ميتلك هذا القطاع �إمكانات للنمو ب�شكل كبري بحلول عام  ،2030ورفع م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل من حوايل  250مليون دوالر يف عام 2012
�إلى ما يقدر بنحو  750مليون دوالر ،وزيادة عدد العاملني فيه من � 17ألف ًا �إلى � 38ألف ًا بحلول عام .2030

قطاع البناء :لدى هذا القطاع ،الذي يعترب من �أهم قطاعات االقت�صاد الفل�سطيني ،القدرة على م�ضاعفة م�ساهمته ال�سنوية يف الناجت املحلي الإجمايل �إلى  2.8مليار
دوالر ،وتوفري ما ي�صل �إلى � 64ألف فر�صة عمل جديدة بحلول عام .2030
قطاع الطاقة� :إن خف�ض االعتماد على واردات الطاقة وزيادة ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة قد يوفر � 17ألف فر�صة عمل ،ورفع ح�صة هذا القطاع يف الناجت املحلي
الإجمايل �إلى  2.2مليار دوالر بحلول عام  .2030وعالوة على ذلك ،ف�إن امل�شاريع املقرتحة يف هذا القطاع �ستعمل على خف�ض تكلفة الكهرباء للأ�سر وال�صناعات ،ما
يحرر الأعباء على الدخل ور�أ�س املال لال�ستخدامات الأخرى ،الأمر الذي �سيكون له �آثار ايجابية كبرية غري مبا�شرة على الناجت املحلي الإجمايل.
�إن وجود قطاع خا�ص فل�سطيني قوي ،ومدعوم من القطاع العام ،ي�ستطيع قيادة امل�سرية لزيادة املرونة االقت�صادية .فالتقدم على هذا الطريق �سيكون حماطا بالتحديات،
ما ي�ستوجب تعاونا وا�سع النطاق وجهود من�سقة بني الأطراف املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص ل�سنوات عديدة .فمما ال �شك فيه �أن م�ستقبل وا�ستقاللية ومرونة
االقت�صاد الفل�سطيني باتت على املحك!
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امللحق �أ :العوامل التمكينية
ال ميكن تنفيذ املبادرات الواردة يف هذا التقرير ب�شكل فاعل ما مل يعمل القطاعان العام واخلا�ص معا لتح�سني البيئة التمكينية لالقت�صاد .وعلى وجه التحديد ،يتطلب
حتقيق النمو وتوفري فر�ص العمل يف القطاعات اخلم�س امل�ستهدفة تو�سيع وتعزيز و�/أو �إ�صالح خم�سة عوامل متكينية :تنمية ر�أ�س املال الب�شري ،والبنية التحتية ،وتنظيم
وت�سجيل الأرا�ضي ،واحل�صول على ر�أ�س املال ،والرتويج التجاري.
بينما ا�ستعر�ضنا العوامل التمكينية لكل من القطاعات املدرو�سة ،ف�إن العوامل التمكينية اخلم�س التالية ت�ؤثر على االقت�صاد ككل.

ر�أ�س املال الب�شري
تتطلب الغالبية العظمى من املبادرات الواردة يف هذا التقرير ا�ستثمارات وا�سعة النطاق يف تنمية ر�أ�س املال الب�شري .ففي القطاع ال�سياحي على �سبيل املثال ،يعتمد
جذب املزيد من ال�سياح وزيادة مدة �إقامتهم على توافر موظفني يف قطاع ال�ضيافة من ذوي الكفاءة العالية ،وهذا بدوره يعتمد على �إن�شاء معاهد للتدريب املهني يف
قطاع ال�ضيافة على م�ستوى عاملي (التي �سيديرها القطاع اخلا�ص على الأرجح) .وباملثل ،ف�إن معايري اجلودة التي تتطلبها عقود �شركات الربجميات الدولية يف جمال
تكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية تتطلب ا�ستثمارا فوريا يف برامج التدريب.
�أن تو�سيع قاعدة ر�أ�س املال الب�شري (من رياديني وعاملني) يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات الرقمية (لدعم النمو امل�ستدام) يعتمد على اال�ستثمار يف
حتديث وتو�سيع املعرفة يف جمال لغات الرتميز ،ويف برامج التعليم /التدريب التكنولوجي ب�شكل عام يف امل�ؤ�س�سات العامة .وبهذا اخل�صو�ص ،يقول الرئي�س التنفيذي
لإحدى �شركات تكنولوجيا املعلومات يف رام اهلل“ :هناك الكثري من املواهب يف فل�سطني ،ولقد ر�أينا ذلك على �أر�ض الواقع ،ولكننا ال زلنا بحاجة لعمل الكثري للحاق
بامل�ستوى العاملي ،خا�صة يف جمال التعليم لتخريج طالب م�ؤهلني مب�ستوى رفيع يف حقول علم احلا�سوب واملجاالت التقنية”.
وعلى نطاق �أو�سع ،ميكن للقطاع اخلا�ص الإ�سهام يف حتديث التعليم من خالل برامج التدريب املهني والتعاون مع امل�س�ؤولني يف القطاع العام لت�صميم مناهج درا�سية
تركز على احتياجات �سوق العمل والتدريب على املهارات املطلوبة على �أر�ض الواقع .كما �أنه ب�إمكان القطاع اخلا�ص امل�ساعدة يف ت�صميم برامج تدريبية للمعلمني
وتدريبهم ليكونوا قادرين على تدري�س املواد اجلديدة املقرتحة يف املناهج.
�إن م�ستوى االلتحاق يف التعليم يف الأرا�ضي الفل�سطينية مرتفع ن�سبيا (حوايل  ٪95من ال�سكان �أكملوا املرحلة الثانوية ،و�أكرث من  ٪50يلتحقون بالتعليم العايل ،مقارنة
بـ  ٪30يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا)� .إن احلفاظ على النجاحات احلالية وتوفري املزيد من الفر�ص ي�شكل حتديا للمنظومة التعليمية من حيث حت�سني
خمرجاتها كم ًا ونوع ًا (ال�شكل .)37
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ﺷﻜﻞ ) :( 37ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻢ  15ﻋﺎﻣﺎ 2010
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﻳﺔ
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0
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13.7

18.6
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17.6
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22.7

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

40.4

38.3

42.4

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﻤﻠﻮﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ ) 2011ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﻳﺔ(

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

50.2

1.4

4.5

ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

1.6
7.0
ﺍﻧﺜﻰ

30.6

ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
2.2 1.1

ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﻣ ﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺫﻛﺮ

ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

على الرغم من ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي ،ترى الكثري من الأطراف املعنية (مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات التعليمية و�أرباب العمل والطلبة) �أن جودة نظام
التعليم الفل�سطيني قد تراجعت يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية .ويعتقد الكثري من ه�ؤالء �أن ذلك يرجع �إلى تقادم املناهج الدرا�سية و�إلى اتباع الأ�ساليب الرتبوية التقليدية.
بينما يرى بع�ضهم �أن ال�سبب وراء ذلك يرجع �إلى �أن املنظومة التعليمية احلالية تعطى الأولوية لأهداف وطرق تعليمية خاطئة .وقد خل�ص لنا �أحد الذين �أجرينا معهم
املقابالت (ويعمل يف قطاع التعليم) الأمر بهذه الكلمات“ :ال تزال برامج �إعداد وتدريب املعلمني واملناهج الدرا�سية واملواد التعليمية تركز على احلفظ ،متجاهلة التفكري
الناقد ومهارات حل امل�شكالت”.
كما �أن هناك ت�صورات �سلبية فيما يتعلق بنوعية برامج التعليم املهني ونوعية الطالب الذين ت�ستقطبهم هذه الربامج .فقد �أ�شار �أحد املعنيني ممن �أجرينا معهم
املقابالت �إلى �أن “الطالب امللتحقني بالربامج املهنية ال يتعلمون املهارات احلديثة املطلوبة يف جماالت تخ�ص�صاتهم” ،م�ضيفا �أن هذه الربامج “ت�ستقطب فقط الطلبة
�ضعاف التح�صيل”.
�إن �إدخال التح�سينات الالزمة على برامج التدريب املهني ال تتطلب زيادة عدد الربامج النوعية فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا تغيري النظرة ال�سلبية �إلى هذا امل�سار التعليمي (التي
تعتربه الطلبة �أقل �ش�أن ًا من املهن الأكادميية التقليدية) .كما �أن �إقامة ال�شراكات بني القطاعني اخلا�ص والعام ميكن �أن ي�سهم يف �إيجاد و�سائل تعليمية مبتكرة وعملية
وامل�ساعدة يف تغيري الت�صور ال�سلبي للتعليم املهني .ولتحقيق ذلك ،حتتاج م�ؤ�س�سات التعليم املهني �إلى تو�ضيح فوائد العرو�ض اجلديدة ،ومتييز نف�سها عن امل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات اخلدمات املتدنية.
ب�إمكان القطاع اخلا�ص امل�ساعدة يف زيادة فر�ص احل�صول على التعليم بتكلفة معقولة من خالل تقدمي بدائل عرب الإنرتنت ،والتي ميكن �أن تتم من خالل ال�شراكة مع
املدار�س الدولية .وت�سمح �أنظمة “التعلم املدجمة” ،التي جتمع بني التعلم الذاتي عرب الإنرتنت والدرو�س داخل الغرف ال�صفية والإر�شاد وجمموعات العمل الطالبية،
للطالب اال�ستفادة من املواد التعليمية ذات امل�ستوى العاملي وتر�سيخ مبد�أ التعلم الذاتي.
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البنية التحتية
يعترب تطوير وحتديث البنية التحتية املادية �أحد مقومات النمو االقت�صادي( ،خا�صة يف القطاعات اخلم�سة التي ناق�شناها يف هذا التقرير) التي حتتاج �إلى جهود
م�شرتكة من قبل القطاعني العام واخلا�ص .وعلى وجه التحديد ،هناك حاجة �إلى حت�سني البنية التحتية يف جماالت مياه ال�صرف ال�صحي وجمع النفايات/التخل�ص
منها ،و�إمدادات املياه ،والنقل ،وتكنولوجيا املعلومات ،و�إمدادات الطاقة.
ت�ؤثر �شبكات ال�صرف ال�صحي املت�آكلة ،ونظم جمع النفايات والتخل�ص منها ،ب�شكل �سلبي على ال�سياحة ،خا�صة ب�سبب انت�شار القمامة يف ال�شوارع ،والتي يتم التخل�ص
منها عن طريق احلرق .وترى الأطراف املعنية �أن ذلك يقلل من جاذبية بع�ض املدن كوجهات �سياحية رئي�سية ،مثل �أريحا وبيت حلم.
يعترب تطوير البنية التحتية لإمدادات املياه �أمرا حيويا للقطاع الزراعي ،ب�سبب �أن خطوط الأنابيب احلالية ت�سمح بت�سرب كميات كبرية من املياه ،حيث يرى اخلرباء
الذين �أجريت معهم املقابالت �أن املزارعني ي�ضطرون يف كثري من الأحيان �إلى دفع مبالغ �أكرب من قيمة ما يح�صلون عليه من كميات املياه ،وذلك لأنه يتم قيا�س
اال�ستهالك بال�ساعة بدال من قيا�س الكمية امل�ستهلكة.
و�أما بالن�سبة للبنية التحتية للنقل ،ف�إنها حتظى �أي�ضا بنف�س القدر من الأهمية كونها تعزز النمو يف ال�سياحة والزراعة والبناء .وهناك �أي�ضا
فر�صة لتح�سني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،وخا�صة م�ستويات النفاذ �إلى �شبكة الإنرتنت ،حيث ال زال معدل نفاذ الأرا�ضي الفل�سطينية
�إلى الإنرتنت ال�سلكي والال�سلكي من �أقل املعدالت يف املنطقة� .أما بالن�سبة للهواتف النقالة ،فعلى الرغم من القيود املفرو�ضة على الرتددات
 ،ي�صل معدل انت�شارها �إلى  .٪95و�أما معدل انت�شار الإنرتنت املنزيل ،فال يزال منخف�ضا (� .)٪30إن �إطالق برنامج وطني �شامل ،وا�ستغالل البنية التحتية احلالية
(ذات اجلودة العالية) ،ميكن �أن يح�سن من فر�ص احل�صول على خدمات الإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات من خالل خدمة «الألياف ال�ضوئية �إلى املنازل» (انظر الف�صل
 .)5ومن املرجح �أن يكون لهذا الربط �أثر �إيجابي على الإنتاجية يف القطاعات التي عادة ما تكون فيها تكاليف املعامالت مرتفعة ،مثل اخلدمات املالية ،والقطاعات ذات
الكثافة العمالية العالية ،مثل ال�سياحة .كما �أن هذا الربط ي�سهل اعتماد املمار�سات التجارية الأكرث كفاءة بني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ويحفز النمو يف قطاعي
جتارة اجلملة والتجزئة من خالل التجارة الإلكرتونية.
و�أخريا ،هناك حاجة �أي�ضا �إلى تطوير البنية التحتية للطاقة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام ال�شبكات الذكية ،وبناء خمازن للوقود موزعة ب�شكل ا�سرتاتيجي ،والتي قد ت�ساعد
�أي�ضا يف تطوير م�صادر الطاقة املتجددة.
على الرغم من �أن القطاع العام �سيتحمل اجلزء الأكرب من �أعباء تطوير البنية التحتية� ،أال �أن هناك فر�ص النخراط القطاع اخلا�ص يف هذا املجال من خالل ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص .وميكن �أن تقوم احلكومة ،على �سبيل املثال ،بالتعاقد مع �شركات القطاع اخلا�ص لبناء وت�أهيل وجتديد البنية التحتية املادية (انظر بدائل
منوذج حمطات تنقية املياه يف ال�شكل  14-الف�صل  .)4وي�ستطيع هذا النهج اال�ستفادة من اخلربات الفنية لل�شركات الدولية وبناء القدرات يف ال�شركات املحلية.

البيئة التنظيمية وت�سجيل الأرا�ضي
ترى الأطراف املعنية يف القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية �أن بيئة الأعمال مثقلة بالت�شريعات النافذة املتقادمة (وهي ت�شريعات موروثة من عهد االنتداب الربيطاين
والقانون الأردين) .على �سبيل املثال ،ي�شري تقرير للبنك الدويل �أن قانون ال�شركات املعمول به يحد من منو ن�شاط م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،ال �سيما ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة اململوكة للأجانب .ويف هذا ال�سياق ،يقول �أحد امل�ستثمرين املحليني�« :إن العقبات �أمام �إقامة م�شروع جديد متنع الكثري من ال�شباب من جمرد التفكري بالأمر».
هناك حاجة لإيجاد بيئة ت�شريعية ومتكينية �شاملة لت�سهيل التو�سع يف القطاع اخلا�ص .فحوافز تعزيز النمو ،وت�شريعات اال�ستثمار املنا�سبة وغريها ،يجب �أن ت�ؤدي �إلى
ت�سهيل عمل ال�شركات .ولن ي�ساهم ذلك يف ت�سريع ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا جذب امل�ستثمرين الدوليني لتنفيذ اال�ستثمارات امل�شرتكة� .إن منح
اعتبارات خا�صة لرتويج القطاعات ذات الأولوية ميكن �أن ي�شجع على املزيد من املبادرات التنموية ،وفقا لتجارب بع�ض الدول يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
(مثل الأردن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملغرب يف قطاع ال�سياحة).
يتفق معظم من �أجرينا معهم مقابالت على �أن هناك طرقا فعالة ت�ستطيع احلكومة من خاللها حت�سني بيئة الأعمال بوا�سطة الأنظمة اجلديدة ،مثل �إزالة متطلبات احلد
الأدنى لر�أ�س املال الالزم لت�أ�سي�س ال�شركات �أو ال�سماح قانونيا ب�أعمال جتارية فردية� ،أي التي ميلكها �شخ�ص واحد.
�أما خدمة ت�سجيل الأرا�ضي ،فتعترب �أي�ضا عامال حا�سما �ضمن العوامل التمكينية ،حيث �إن م�ساحة الأرا�ضي امل�سجلة يف ال�ضفة الغربية يف الوقت الراهن ال تتعدى ،٪30
ما يجعل من ال�صعب على ال�شركات �أو الأفراد �إبرام العقود .وتعترب اجراءات الت�سجيل معقدة وطويلة (قد ت�صل �إلى خم�سني يوما) وت�ستلزم مراجعة �أربع م�ؤ�س�سات:
البلدية ووزارة املالية وبنك جتاري ودائرة ت�سجيل الأرا�ضي.
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وب�سبب غمو�ض وتعقيدات الإجراءات ،يحجم الكثري من املواطنني عن ت�سجيل �أرا�ضيهم ،كما �أنها تعيق وترفع التكلفة على امل�ستثمرين عند حاجتهم ل�شراء م�ساحات
وا�سعة من قطع الأرا�ضي .وهذا بدوره يحد من �إمكانيات النمو يف قطاع البناء ،وي�ضع عقبات �أمام تطور عرو�ض الوحدات ال�سكنية للفئات متدنية الدخل على وجه
اخل�صو�ص .ان �إدخال حت�سينات يف جمال ت�سجيل الأرا�ضي ي�سهم �أي�ض ًا يف تعزيز النمو يف قطاع الزراعة .كما �أن تب�سيط �إجراءات ت�سجيل الأرا�ضي� ،إلى جانب �إطالق
حملة وا�سعة النطاق لت�شجيع ت�سجيل الأرا�ضي� ،سي�ساعد يف حتقيق تقدم كبري على املدى الق�صري.

احل�صول على ر�أ�س املال
ت�شكل �صعوبة احل�صول على ر�أ�س املال الالزم �إحدى العقبات التي تعرقل منو القطاع اخلا�ص ،ال �سيما ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .وقد ذكر ما يقرب من ثلثي
�أ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �أنهم بحاجة �إلى متويل خارجي لزيادة وتطوير �أن�شطتهم يف عام .2010
وبح�سب �أ�صحاب ال�ش�أن ،تت�ضمن عقبات احل�صول على التمويل التي تواجهها ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ما يلي )1( :عدم تطبيق الإجراءات املحا�سبية املنا�سبة،
ما ي�ضعف �سجالت الأداء والتقييمات االئتمانية ( )2ذهاب غالبية القرو�ض البنكية �إلى قطاعات امل�شرتيات اال�ستهالكية والعقارات وال�شركات الكبرية واحلكومة.
(� )3شرط توفر الأ�صول الثابتة ك�ضمان للح�صول على القرو�ض (خا�صة الأرا�ضي ،وما يرافقها من �إجراءات ت�سجيل معقدة) (� )4إحجام البنوك عن حتمل املخاطر،
ورف�ضها متويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف بيئة الأعمال غري امل�ستقرة .ونتيجة لذلك ،لوحظ �أنه يف الربع الأول من عام � ،2013أحجمت  ٪98من
ال�شركات الفل�سطينية حتى عن تقدمي طلب للح�صول على التمويل .11وقد تو�صلت درا�سة �أعدها معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) يف عام 2010
�إلى �أن  ٪80من ال�شركات تعتمد بدال من ذلك على التمويل الذاتي.12
وحل�سن احلظ ،هناك العديد من اخليارات املمكنة للتعامل مع تلك الق�ضايا .على �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ساهم ت�أ�سي�س دائرة لل�سجل العقاري يف زيادة فر�ص احل�صول
على التمويل ،وذلك من خالل متكني ال�شركات والأفراد من تقدمي الأرا�ضي ك�ضمان للقرو�ض امل�صرفية.
يف قطاع البناء ،ت�ساعد برامج التمويل املبا�شر للإيجار بغر�ض التملك على توفري متويل الإ�سكان لل�شرائح ال�سكانية التي ال ت�ستطيع احل�صول على التمويل البنكي .وهذه
الطريقة يف التمويل تعفي ذوي الدخل املحدود (من امل�شرتين املحتملني) من �شرط �سداد الدفعة الأولى عند اقرتا�ضهم من البنوك .كما �أنه بالإمكان تطوير خيارات
التمويل الإ�سالمي لبع�ض �شرائح ال�سكان.
ويف نف�س الوقت ،ميكن مل�ؤ�س�سة منح القطاع اخلا�ص ،يف حال ت�أ�سي�سها من قبل اجلهات املانحة� ،أن ت�شجع على تطوير امل�شاريع اخلا�صة .13ففي ظل �شح املعونات
وانكما�ش �أ�سواق االئتمان ،وتزايد ال�صعوبات التي تواجهها امل�شاريع الكبرية يف احل�صول على التمويل ،يتعني على اجلهات املانحة القيام بدور جديد وتوفري التمويل
الالزم لنمو القطاع اخلا�ص� .إن �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة �سيعزز من قدرة القطاع اخلا�ص على جذب التمويل ،وذلك من خالل احل�صول على ن�سبة من اال�ستثمار الكلي
للم�شروع كتمويل ابتدائي .على �سبيل املثال� ،إذا كانت قيمة املنحة تعادل  ،٪15ف�إن  100مليون دوالر من امل�ساعدات املقدمة بهذه الطريقة من �ش�أنها جذب ا�ستثمارات
من القطاع اخلا�ص بقيمة  700مليون دوالر .وقد ا�شتملت اجلهود التي تبذلها م�ؤ�س�سة بورتالند تر�ست (لت�صميم وت�أ�سي�س هذه الأداة التمويلية) عدة جوالت من
امل�شاورات مع الهيئات الدولية والقطاع اخلا�ص الفل�سطيني وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وحيث �إن الفكرة قد حظيت بت�أييد وا�سع ،فقد �أ�صبح بالإمكان و�ضع قائمة
�أولية من امل�شاريع التي ميكن تنفيذها على هذا الأ�سا�س من بني املبادرات املحددة يف هذا التقرير .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن درا�سة اللجوء لإ�صدار �سندات التنمية
ك�آلية لتمويل خمتلف القطاعات.14

الرتويج التجاري
و�أما �آخر العوامل التمكينية ،فيتعلق بتح�سني ال�صورة اخلا�صة باملنتجات واخلدمات الفل�سطينية .وهي خطوة هامة ب�شكل خا�ص للقطاعات الت�صديرية مثل الزراعة
وتكنولوجيا املعلومات وريادة الأعمال الرقمية ،حيث تلعب ال�صورة الإيجابية دور ًا هام ًا يف تر�سيخ اجلودة وامل�صداقية والإ�سهام يف فتح �أ�سواق جديدة ما من �ش�أنه
زيادة حجم ال�صادرات .كما �أن التمييز التجاري يلعب دورا بالغ الأهمية يف متكني قطاع ال�سياحة ،ب�سبب ت�أثريه على ال�سياح وعلى خياراتهم للوجهة التي يق�صدونها.

11
12
13
14

اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (ني�سان  ،)2013م�سح ت�صورات �أ�صحاب/مدراء ال�شركات ال�صناعية فيما يتعلق بالو�ضع االقت�صادي للربع الأول .2013
ما�س (امل�صدر ال�سابق).
بورتالند تر�ست ( ،)2010اقرتاح لت�أ�سي�س هيئة توجيه املنح للقطاع اخلا�ص الفل�سطيني.
التمويل االجتماعي ،اململكة املتحدة www.socialfinance.org.uk/work/developmentimpactbonds
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وعلى الرغم من فرتات الهدوء الن�سبي يف املدن الفل�سطينية (حتى يف �أوقات التوتر)� ،إال �أن ال�صورة احلالية للحالة الأمنية الإقليمية ال زالت للأ�سف ت�ؤثر �سلبا على
قطاع ال�سياحة .وبوجه عام ،تعترب ال�صورة ال�سلبية جلودة ال�سلع واخلدمات الفل�سطينية ظاهرة وا�سعة االنت�شار لي�س فقط يف الأ�سواق الدولية ،و�إمنا �أي�ضا على امل�ستوى
املحلي ،حيث يف�ضل امل�ستهلكون املحليون� ،أفرادا و�شركات ،املنتجات امل�ستوردة على الرغم من �أن بع�ضها �أعلى تكلفة من البدائل املحلية.
�إن تغيري هذه ال�صورة النمطية �سي�ستغرق وقتا طويال و�سيتطلب جهودا م�ضنية وا�ستثمارات م�ستمرة .وقد تبد�أ هذه اجلهود من طرف احلكومة ،التي ينبغي عليها و�ضع
خطة ت�سويقية ت�ستهدف الأ�سواق اخلارجية ،مع الرتكيز على ال�صادرات ال�سلعية واخلدمية عالية اجلودة .وميكن ملثل هذه اجلهود �أن تقود �إلى تو�سع دائرة ال�صورة
الإيجابية لل�سلع واخلدمات الأخرى يف الأ�سواق الدولية .و�أخريا ،ميكن حلمالت الرتويج الواعية واملوجهة بال�شكل ال�صحيح �إلى الأ�سواق الإقليمية والدولية ا�ستغالل
االرتباطات التاريخية وامل�شاعر الدينية لدى ال�شعوب الأخرى بفل�سطني للم�ساعدة يف الرتويج لقطاعي ال�سياحة والزراعة.
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امللحق ب :املقابالت

هدى اجلاك� ،صندوق �سراج
م�صطفى ح�سن� ،شركة حلول للتنمية اال�ست�شارية
�صالح هدمي ،البنك العربي

�شخ�صيات عامة

مروان احلرباوي� ،شركة ال�صناعات الورقية

ح�سن عبد اجلبار ،وزارة االقت�صاد الوطني

نافذ احلرباوي  ،منتدى الأعمال الفل�سطيني -اخلليل

طارق عبا�س ،ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار املحدودة (�أيبك)

�ستيفاين هولدن� ،شبكة MBC

فادي عبد اللطيف ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

فايز احل�سيني ،الوطنية موبايل

ندمي ع�صفور ،القن�صلية الفرن�سية

دانيا �إ�سماعيل� ،شبكة MBC

د .فتحي �أبو مغلي ،املعهد الفل�سطيني لأبحاث ودرا�سات التنمية

�إياد جودة� ،شركة حلول للتنمية اال�ست�شارية.

هادي حممد �أبو �شهال ،مكتب ممثل اللجنة الرباعية

ب�شار جربان� ،شركة ال�صناعة العربية (�ستار)

مها �أبو �شو�شة ،جمل�س ال�شاحنني الفل�سطيني

ل�ؤي القدوميHD Vision ،

زياد �أبو زياد ،املدون

نبيل اخلطيب� ،شبكة MBC

حممد عابد ،رميا

�سوزان خوري  ،بنك فل�سطني

د� .سميح العبد� ،صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

�أمل �ضراغمة امل�صري ،جمموعة اوغاريت

عبداحلميد العبوة� ،صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

اياد م�سروجي� ،ﺷﺮكة القد�س ﻟﻠﻤ�ﺴﺘﺤ�ﻀﺮات الطبية

خالد العرجا� ،شركة العرجا للن�سيج

معن ملحم ،جوال

�إلي�س العرجا ،جمعية الفنادق العربية

�إبراهيم جنار ،بال �سريكل�س

د .جهاد اجلربيني ،اجلربيني ملنتجات الألبان

فرا�س نريوخ� ،شركة نريوخ ل�صناعة القبانات واملوازين والأثاث املعدين

د .حممد املبي�ض ،امل�ؤ�س�سة الدولية لل�شباب

د .حممد ن�صر ،جامعة بريزيت

زاهي عنبتاوي� ،شركة بوظة الأرز

حممد منر العملة� ،شركة �سوبر منر ال�صناعية اال�ستثمارية

عنان عنبتاوي ،نابكو

ن�سيم نور ،مكتب ممثل اللجنة الرباعية

كينغ�سلي اتكينز� ،ش�ؤون ال�شتات

خالد الع�سيلي ،جمموعة الع�سيلي

�أحمد عوي�ضة ،بور�صة فل�سطني

�سحر عثمان ،منتدى �شارك ال�شبابي

الدكتور �أوهان باليان ،وزارة االقت�صاد الوطني

فرا�س رعد ،مكتب ممثل اللجنة الرباعية
�سوزي ر�سول ،وكالة مع ًا االخبارية

جون كريفيلد ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

رزق اخلليلي ،غرفة جتارة و�صناعة حمافظة رام اهلل والبرية

يو�سف الدجاين� ،شركة كهرباء حمافظة القد�س

�سامي ال�صعيدي ،البنك الإ�سالمي العربي

�ضحوك داوودي ،جامعة بريزيت

راية �سبيتاين ،بنك فل�سطني

طاهر دويات �شركة ال�سلوى للمنتجات الغذائية

�أنور �شنطي� ،شركة تر�ست العاملية للت�أمني

طالل نا�صر الدين� ،شركة بريزيت للأدوية

كرمي �شحادة ،الغرفة التجارية الفل�سطينية االمريكية

�إبراهيم برهم ،بال تريد
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كاتيا �سيلفا ليندر� ،شركة البدائل التطويرية

عامر خليفة� ،شركة ت�صدير املحا�صيل

مارك �سنجليتون ،مكتب ممثل اللجنة الرباعية

عبد اهلل حللوح ،وزارة الزراعة

مازن �سنقرط� ،شركة القد�س القاب�ضة

مي�ساء املنا�صرة� ،شركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

حنان طه ،بال تريد

عميد امل�صري� ،شركة تلم لال�ست�شارات

منار التميمي ،الزين للعالقات العامة

زهري املنا�صرة� ،شركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

مروان ترزي ،جامعة بريزيت

كامل جماهد ،م�ستثمر زراعي

زياد طعمة ،وزارة االقت�صاد الوطني

ع�صام نوفل ،وزارة الزراعة

ب�سام ولويل� ،شركة مطاحن القمح الذهبي

عماد ن�سيبة ،ثمار

وليد الزرو� ،شركة البدائل التطويرية

اياد ن�سيبة ،ثمار

منذر زغري� ،شركة رويال ال�صناعية التجارية

حممد �صوافطة� ،أوك�سفام

الزراعة
د .وليد عبد ربه ،مكتب هورايزون للتنمية امل�ستدامة
د .حممد عبد اللطيف ،االغاثة الزراعية الفل�سطينية
�أ�سامة �أبو علي ،بال تريد

عبداهلل �شعراوي ،باديكو
خليل �شيحة ،الغاثة الزراعية الفل�سطينية
يون�س مينيMoon Valley Enterprises ،

تكنولوجيا املعلومات والريادة الرقمية

ع�صام �أبو خيزران ،م�شروع كومبيت

زيكا ابزوك� ،سي�سكو

طارق �أبو لنب ،وزارة الزراعة

غ�سان عنبتاوي� ،شركة ريت�ش خلدمات االت�صاالت

حممد �أبو خيزران� ،شركة زادنا للمنتجات الزراعية

م�صطفى ديب ،م�شروع كومبيت

�أحمد احلاج قا�سم� ،شركة نخيل فل�سطني لال�ستثمار الزراعي

عبري حزبون ،احتاد �شركات انظمة املعلومات الفل�سطينية (بيتا)

ريا�ض ال�شاهد ،وزارة الزراعة

�سام احل�سيني� ،شركة ليون هريت

�سمري اجلنيدي،�شركة اجلنيدي

عمر كمال� ،شركة بروجنري للتكنولوجيا

د� .صالح الكفري ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني

ح�سن قا�سم ،احتاد �شركات انظمة املعلومات الفل�سطينية(بيتا)

�أجمد املغري ،وزارة الزراعة

جورج خ�ضرPEEKs ،

الدكتور جون ا�شلي ،مكتب هورايزون للتنمية امل�ستدامة

طارق مياح ،اجزولت تكنولوجيز

�سمري الربغوثي ،املركز العربي للتطوير الزراعي

�سعيد نا�شف� ،صدارة

�ألك�سندر دهان ،م�شروع كومبيت

داليا عثمان� ،سوق تل

ا�سماعيل ادعيقVTCO ،

يحيى �صلقانJaffa.net ،

عبد احلكيم فقهاء� ،شركة دواجن فل�سطني

توفا �شريMercyCorps ،

�إيهاب اجلعربي ،م�شروع كومبيت

نزار �شعث ،بالتل.

ديفيد جوبMoon Valley Enterprises ،

رامي �شم�شوم ،ح�ضارة

عماد قمحاوي ،م�شروع كومبيت

مراد طهبوب� ،شركة ع�سل للتكنولوجيا
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حممود يا�سني� ،شركة املحرتفون خلدمات تكنولوجيا املعلومات PITS

�أحمد احلاج ح�سن ،البنك الوطني

فار�س زاهر ،يا م�سافر

عرفات ع�صفور ،جمموعة ن�صار
�أمري الدجاين،بيتي للخدمات العقارية (م�سار ،روابي)

ال�سياحة

عمر حنون ،فل�سطني لال�ستثمار العقاري ()PRICO

كرمي عبد الهادي ،باديكو-ال�سياحة

�سليمان حزينة ،البنك العربي

�سامي �أبو دية ،فندق االمب�سادور

جمال حوراين ،البنك العربي

يو�سف �ضاهر ،وكالة �ضاهر ال�سياحية

عمر جيو�سي ،احتاد املقاولني الفل�سطينيني

كري�س فيزندر ،جامعة بيت حلم

عي�سى ق�سي�س� ،شركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري ()PMHC

د� .سمري حزبون ،غرفة جتارة و�صناعة حمافظة بيت حلم

حممد اخلطيب ،جمموعة بردج للتنمية

مازن كرم ،م�ؤ�س�سة تطوير بيت حلم

عمر خف�ش ،املجل�س الفل�سطيني للإ�سكان

زاهي خوري ،باديكو -ال�سياحة

�أحمد مالك� ،شركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري ()PMHC

�سامي خوريVisitpalestine.ps ،

عادل عودة ،احتاد املقاولني الفل�سطينيني

مو�سى جاروري� ،شركة جورج غرابديان

نا�صر الع�سيلي� ،شركة الع�سيلي للتجارة واملقاوالت

نبيل م�ضفي ،جامعة بيت حلم

بدوي القوا�سمي� ،صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

فهمي الن�شا�شيبي ،فندق جولدن والز

�سامي ال�صعيدي ،البنك الإ�سالمي العربي

جمال منر ،جمعية الفنادق العربية

منيف طري�ش ،جمموعة عمار العقارية

يو�سف ال�ساحوري ،وزارة ال�سياحة والآثار

جمال يحيى� ،شركة احتاد املقاولني ()CCC

عبداهلل �شعراوي ،باديكو

الطاقة

�سليم ال�سكاكيني ،ارجوان
حمدان طه ،وزارة ال�سياحة والآثار

حممد �أبو غربية ،م�ست�شفى الأهلي

حممد الطويل ،م�شروع كومبيت

حممد احللو� ،شركة ال�صن للطاقة ال�شم�سية (م�ساهمة حمدودة)

منيف طري�ش ،جمموعة عمار

عبد الر�ؤوف ال�شيخ� ،شركة كهرباء اخلليل ()HEPCO

رامي زيدان ،منظمي الرحالت ال�سياحية للأرا�ضي املقد�سة
()Holy Land Incoming Tour Operators

يو�سف دجاين� ،شركة كهرباء حمافظة القد�س ()JDECO
عماد غنيم� ،شركة الطاقة الهند�سية

حممد زملط ،فندق جراند بارك

برنارد حيدرPWC ،

م�ؤيد حمد� ،شركة ايافا

قطاع البناء والت�شييد

د .ريا�ض هوديل ،جامعة بريزيت

عالء �أبو عني ،جمموعة رويال للإن�شاءات واملقاوالت

من�صور من�صور� ،شركة بال �سوالر للميكانيك وحلول الطاقة

النا �أبو حجلة ،م�ؤ�س�سة الريادة للإقرا�ض واخلدمات املالية ()CHF

فرا�س قوا�سمي� ،شركة كهرباء حمافظة القد�س ()JDECO

ن�ضال �أبو الوي ،فل�سطني لال�ستثمار العقاري ()PRICO

د� .إبراهيم يحيى ،مركز املثلث للبحث والتطوير

خالد ال�سبعاوي� ،شركة االحتاد للإعمار واال�ستثمار
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