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 تقديم

 

اتيجية  تؤديه الذي المركزي الدور انطالقا من ي خدمة المجتمع    بال ثينك للدراس              ات االس              ير
فن

ن  ي ب ل اتاته  خاص  ة الش  باب من نال الجنس  ير
وع   الفلس  طيتن ي  تم تص  ميم مش  ر

ن الش  باب فن تمكير

ة ي البيت   ة االقتص                 ادي   ة  الري   ادة والمش                 اري    ع الص               غير
  به   دي دي   ادة وبي الش               ب   اب الج   ام ي فن

 . لها  وبالتعاون مع شبكة أطلسالفلسطينية  والمعايير الناظمة 

ي وقت مبكر  ثمت حاجة ملحة لدى الش     
ة فن ي اهم طبيعة بناء المش     اري    ع الريادية الص     غير

 -باب فن

ن التعليم والمم  ارس                ة ليكونوا   -قب  ل تخرجهم من الج  امع  ة إذ تح  اول ب  ال ثين  ك س                د الفجوة بير

 . ي سوق العمل المحىلي والعالمي
 قادرين عىل المنااسة فن

ي للش    باب عير عدة مراحل  بدءا باختيار ا نامج التدريتر   25لفتة المس    تهداة   تم تنفيذ الير
ً
( مش    ارنا

 بالاش              يك مع مؤس             س             ات  
ً
ن  وتدريبهم عىل المهارات الريادية الالدمة  مرورا من نال الجنس             ير

ي التدريب عىل أقرانهم من  
ن فن ي تلقوها المش               اركير

المجتمع المحىلي  لنقل المعاري والمهارات التر

ي واألا ا15خالل تنفيذ    ي طرحت أثناء  ( ورش  ة عمل. ولا  مان جودة العمل الش  بانر
ر الخالقة التر

ن ثالس أوراق س        ياس        اتي ة التدريب  أنتج المش        اركير
ن  وتم عرض        ها عىل   ةاير اء رياديير اي خير بإشر

ي بيتة العمل 
ي قد تواجه المش اري    ع الش بابية الريادية فن

وس ائل اإلعالم  ناقش ت نااة التحديات التر

ن الناظمة للعمل الريادي.   الفلسطينية  والقوانير

 

 شعبان عمر 

اتيجية   مدير عام بال ثينك للدراسات االسي 
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 : مقدمة

نميةُّاالقيراااع، ة ُُّّتحقرقُّالي ُّالمشاااع الُّالراااجر اُّسا ُّاي اااعتُّعاُّالمايمعععُّالياُّت اااع ُّ ل ُُّّتعد ُّ
ُّ عُّن ُّ،ر ُّالمشاااااااااااااااع الُّالراااااااااااااا  ُُّّ لاميلُّالفئاععُّاالتيماعةياةُُُّّّ صُّعما  ُّعاُّتوعر ُّع ُُُّّّم  ُّهمجر اُّالانطالقاا

تلبيةُّاسييعتعتهمُّرنيطلبعتهمُُُّّّعا  اااااااععدُّذهاااااااحع ُّ   ُّالمشاااااااع الُُُُّّّّعل ُّنراااااااد ُّ،   ُُّّولرالحرااااااا
ُُّّذن ُُّّنُّهمُّ  ر ُّرذن ُُُّّّر  ُّ عهاةاُّثر ُّن ُّاالقيراع،   ُّذُّعل ُّا يمعمُّالكاين ُّال يُّتعلهعُّت ايحو ُُّّ؛الضا ر اة

ُُّّ عاُّالينميةُّاالقيرااع، ةُُُّّّكبر  ُُّّبشاا   ُّ ااع مُّرُّهعُّ  ُّئنشااع عل ُُُُّّّّالحث ُّرُُُّّّ تطوا ُّالمشااع الُّالرااجر امُّرُّ،ع ُّ
عنيةُُّّرلُّالن ُّشااااااع الُّالرااااااجر اُّ  اعُّاال يمعمُّ علن اااااابةُّللد ُّتحظ ُّالمكمعُُُّّّ لمايمل،ا  ُّاُُّّاالتيمعةيةرُّ

ُُّّ يقدنةرلُّالم ُّعفاُّالد ُُُّّّ؛ ااوا ُّرالميقدنةُّعل ُّسد  ُّ نععععُّالثقرلةُّ ل ُّالمشاا رعععُّالرااجر اُُّّتحيعجُّالراا  
ُّليةُّلهع.ر ُّايالياُّتقومُّ إنيعجُّالموا،ُّاي ع يةُّرُّ

فُّ  مُّالظ رُُُّّّكبر ااُُُّّّيكي ااااهُّ   ُّالمشااااع الُّذ ميةاُّعلمشااااع الُّالرااااجر اُّعاُّقطع ُّ  ا ُُّّل اااابةُُّّ علن  ُّذن عُّ
ُّ سرثُّالُّ م  ُّالحد ثُّع ُّالمشااااع الُّالرااااجر اُّعاُُُّّّ؛ هعُّالقطع ُّ م  ُُُّّّةُّاليايع اااايةُّراالقيرااااع،  ُّال اااا  

ُّع ُّالظ ُُّّقطع ُّ  اُّ مع ل ُّ عل ُُُُّّّّ ُّ الُّشااااااا   ُّراالتيمعةيةُّالياُّتؤث  ُُّّ راالقيراااااااع، ةُّ يع اااااااية رفُّال ااااااا  
اي ميةُّعاُّتنميةُّاالقيراااع،ُّعاُّقطع ُُُُّّّّ علغ ُُّّ ُّرقدُّكعنُّللمشاااع الُّالراااجر اُّ،ر  ُّيهع  عُّرا ااايم ا ا ُّو ُّتط

م ُّرسي 1994ُُّّ قيعمُّرنشاااااااطاُّال ااااااالطةُّالوةنيةُّالفل اااااااطرنيةُّعاُّالععمُُّّان ر اُُُّّّ م1967  اُّنن ُّععمُُّّ
االسياللُّاإل ا ائرلاُّلر ايااُُّّععناُّن ُّعُّ  الُّ  ُّناالقيراع،ُّالفل اطرناُُُُّّّّذن ُّ، اكنعُّ نلُُُُّّّّ ا  الوقتُّال  ُّ

البرئةُّاالقيرااااااع، ةُّراالتيمعةيةُُُُّّّّعلاُّعإن ُّ ُّربعلي ُّ عص ُُّّ اُّ شاااااا   ُّ رقطع ُُُُّّّّ ععم ُُّّالفل ااااااطرنيةُّ شاااااا   ُّ
 معُّعرهعُّذنشاااااطةُّالمشااااا رعععُّالراااااجر اُُُُّّّّ حيطةُّ عينشاااااطةُّاالقيراااااع، ةُّالمجيلفةُّالموتو،اُّسعلياعالم ُّ

 ُّالم اااااااايقبلاُّلقطع ُّالمشاااااااا رعععُّالرااااااااجر اُُّّو ُّل اُّ  تبطُّاليطُُّّ؛اُّن ُّ ت ا اعُّاالسياللتيطث ُّ شااااااااد ُّ
ليحفر ُّذع ا،ُّالمايملُّعل ُُُّّّ عل ااااايع اااااععُّراإلت ا اعُّالكفرلةُّ ع ااااايقالليةُّر،عمُّ  اُّالقطع  ُّ ياااااععةاُّ

راليععرنُّعاُّالاهو،ُُّّ راليكعن ُّ بع، اعُّاالقيرااااااااااع، ة ُّ معُّ ضاااااااااام ُّ اااااااااايع،اُّ ر ُّالمبع، االقيعمُّ علم ُّ
 ااااععُّالمايملُُّّرنؤ اااا ُُُّّّ طع ُّالجعصُّ قطعععتهُّالمجيلفةرالقُُّّ راإلن عنيععُّ ر ُّالمؤ اااا ااااععُّالح ونية

ر لقُّع صُُُُّّّّ ةرزاع،اُّاإلنيعتي ُُُّّّ اين ُّال يُّ  ف ُّتحقرقُّالمنعع ةُّ ر ُّالمشع الُّاالقيرع، ةُُّّ؛المدنا
 .تد دا ُُّّعم  ُّ

رالبرئةُّاالقيراع، ةُّراالتيمعةيةُّالمحيطةُُُّّّ  هعُّالقطع ُُّّالظ رفُّال ايع ايةُّراالقيراع، ةُّالياُّ م  ُُّّ ن ُّ
 ععُُّّاليحد  ُُُّّّتميلينشااااااطةُّاالقيرااااااع، ةُّت ادُّن ُّسعتةُّاالقيرااااااع،ُّالفل ااااااطرناُّ ل ُّتاعرزُُّّ مجيلفُّا
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ن ُّقباا ُُُّّّرالحقيقا  ُُُّّّ ي  ُّالاااد  ُُُّّّن ُّ اللُّاال يمااعم ُّذلاا ُُّّ  ُّرُّمُّراليطو ُّقااععُّالياُّتحولُّ،رنُّاليقااد ُّو ُّرالمع
 ُُّّ  اُّالقطع ُّنُُّّلُّ ه؛ُّلمعُّ يمي ُّ ااااااميةُّ قطع ُّالمشااااااع الُّالرااااااجر ا ااااااميةُّر ر ُّال  ُّتميلُّالاهععُّال  ُّ
ُّ ن ُّاي ديُّالععنلةُُّّم   ُّن ُُُّّّد تهُّعل ُّا ييعع ُّذكب ُّقد  ُّرق ُُُّّّ نهُّن ُّتوعر ُّع صُّعم  ُّ رعئصُّتم   ُّ

ُّاين ُّال يُّ  اااااااااااع مُّعاُّتنميةُّرتطوا ُّاالقيراااااااااااع،ُّالفل اااااااااااطرنا.ُُُّّّ؛ر معُّالج اار ُّالاعنعر  ُّ اااااااااااي ُّرال
ُُّّ الفل اااطرناُُُُّّّّاالقيراااع،ُُّّعإن ُُُّّّ ع، اُّع ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسراااع ُّالفل اااطرناربح اااهُّالبيعنععُّالرااا 

%ُّن 75ُُُّّّذن ُّ% ُّر93ُّ-%92تي ار ُّنعُّ ر ُُُُّّّّ كبر ا ُُُّّّ عيمدُّعل ُّالمشااااااااااا رعععُّالراااااااااااجر اُّ ن ااااااااااابة ُّ
ُّ(.2020)الد  ُّرتوا  ا ُُّّ%ُّ عملونُّلح ع همُّالجعص21ُّنقع  ُُّّنُّ طت  وُّالععنلر ُّ مُّن يجدن

 ؟ اإلدارية للمشاريع الصغيرة ماهي الخصائصُّ:ر وُّع  ئي اُُّّتط  ُّالو قةُّت عؤالاُُُّّّ عاُّ ةع ُّذل رُّ

ُّا:ُّطت ُّتيمث ُّفيمعُّ ة ُّع ةي ُُّّذ ئلة ُُّّا ُّئيسُّعد ُّ عؤلُّال  ُّنبثقُّع ُّ  اُّالي ُّترُّ

 نعُّ وُّنفهومُّالمشع الُّالرجر ا؟ُّ -6

 للمشع الُّالرجر اُّعاُّقطع ُّ  ا؟ُّاإل،ا اةُُّّنعُّ اُّالجرعئصُُّّ-2

 ُُّّ؟قطع ُّ  االياُّتواتهُّالمشع الُّالرجر اُّعاُّاإل،ا اةُُّّ ععُّنعُّ اُّاليحد  ُُّّ-3
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ً
ة : أول  مفهوم المشاري    ع الصغير

سرثُّ جيلفُّاليع افُّن ُّ،رلةُّ ل ُُّّ؛الرااااااااجر اُّعاُّالععلمللمشااااااااع الُُُّّّشااااااااعن  ُّرُُُّّّععم ُُّّالُّ وتدُّتع اف ُّ
لك ُّس اااهُّنالسُّالوز ا ُّالفل اااطرناُُّّرُّاالتيمعةية ُُّّاالقيراااع، ةُّرُُُّّّتهعقو ُّرُُُّّّ ذ  ىُّ ع يالفُّنوا ، ع

نشاتعُّدُّللم ُّرانيفُّالوةناُّالموس ُّرزا اُّاالقيراع،ُّالفل اطرناُّنعع ر ُّالي ُّعُُّّعاُّتل ايهُّاي ر ا؛ُّعقدُّذق  ُّ
ةُُّّالم تعي ُّرُُُّّّ دُّالموس ُُّّاليع افُّال  اااامارُُُّّّ (ُّ وُّالمعيع نعيع ُّ)عد،ُّالعمعل حرثُّ  ونُُّّاالقيرااااع، ة ُُّّ

ُّلاميلُّالمؤ  ععُّعاُّ،رلةُّعل طر .

ترااااااااااااانيفُُُُّّّّدُّتم ُّ  اُّاليع افُّعل ُّاليرااااااااااااانيفُّس اااااااااااااهُّعد،ُّالعمعل ُّعقُّالوزا اُّعاُّربرنمعُّاعيمدعُّ
ُّن ُّ)ُُّّ اُّكعآلتا:ترااانيفعع ُّرُُّّة ل ُّ م اااُُّّالمشاااع الُّالراااجر ا  ُّهاااجر ا ُُّّاج  ُّهاااجر اُّتداُّينعهيةُّالرااا  
ُّنيو طة ُّكبر ا(.

ُّن ُّالمشااااع الُُُّّّت ع  ف ُّراشااااي  ُّذال ُُُّّّ(ُّععنلر  4ُُّّ-1ن ُّ)ُُُّّّ:ُّالمشااااع الُّالياُّتضاااام ُّ طن هعُّج ينعهيةُّالراااا  
:ُُّّطن هعُّاُّ  رنمعُّت اااااااااااع فُّالمشع الُّالرجر اُّتداُّ ُّذلفُّ،رال ُّذن ا ا100ُُُّّّااااااااااا  ادُّسامُّنبيععتهعُّع ُّال

200ُُُُّّّّااااااااااانواةُّع ُّالُّ  ادُّسامُّنبيععتهعُّال  ُّ(ُّععنلر  ُّراشي  ُّعرهعُّذال 9ُُُّّّ-5)ُُُّّّالمشع الُّالياُّتضم ُّ
ُّ(.Bnewsُّ 2021)ذ بع ُّالمعلُّرايعمعلُُّّذلفُّ،رال ُّذن ا ا

 ا ااااععُّال ااااع قةُّذاعُّالعالقةُّن ُّالد  ُُّّعسثر ُّعل ُّعد، ُّال ُّالبرن ُّ اللُّاة  ُُُّّّ راااانيف  اُّالي ُُّّعاُّظ   ُّ
نعظمُّالمشااااااع الُّعاُّقطع ُّ  اُُُُّّّّذن ُّنُُّّوُّلرااااااجر اُّعاُّقطع ُّ  ا ُّالسحُّالبعسث مويااااااو ُّالمشااااااع الُّا

ُّعل ُّذن ُّ  فترااااان ُّ ُّ ةُّالععنلر ُّعرهعلمحدر،  ُُُّّّاذل ُّنظ اُّا ُّرُّج ُّ ل ُّهاااااجر اُّتداُّهعُّنشاااااع الُّنينعهيةُّالرااااا  
تعو،ُّيهاحع ُُّّذن هعُّةُُّّ عها ُُُّّّ العيمع، عُّعل ُّ ؤرتُّذنوالُّهاجر ا ياعرزُّعشا اُّععنلر  ُّرُُُّّّال يُّال

ُّتل ُّالمشع ال.

ي قطاع غزةاإلدارية  الخصائص: ثانًيا  
 
ة ف  للمشاري    ع الصغير

ن ااابةُُّّ ُّالموا ،ُّالطبيعية ُّرُّليوع ُُُّّّانظ اُُُّّّ؛هعئ علم رنةُّعاُّ نشاااعالمشاااع الُّالراااجر اُّعاُّقطع ُّ  اُُّّتي  ااامُُّّ
ُُّّم2021ُّ%ُّلعاعم46.9 ُّ معادلُُّّقاد ُّالياُّت ُّرُُّّ العاعئاداُّال تفاع ُّن ااااااااااااااباةُّالبطاعلاةُُّّ العاعنلاةُّالكبر ااي اديُّ

2022ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرااااااع ُّالفل ااااااطرنا ُُّّ) ُّ( ُّراجلهُّعل ُّالمشااااااع الُُّّالراااااا  ُُّّعجر اُّ ج اُّذ ضااااااا
ُّالط ُّ ذاُُّّ اُُّّهااااجر ُُّّد ُّتعُُّّ موا ُّعل ُّ ؤرتُّذنوالُّععئليةالعيمع، عُّعاُّالي ُُُّّّانظ اُُّّ؛جراااااع لُّالععئلاُّالشاااا 

ُّت ُّ  ؤرتُّذنوالُّالمشااع الُّالميو ااطةُّرالكبر ا ُّرُّنعُّقو نتُّ ُُّّ عل ُّن ااعسععُّتج افيةُّهااجر اُُُّّّعقعمُّذ ضااا
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هاااااااااااعسهُّ"،ا اُّ علملكيةُُّّ ُّرت تبطُّعرهعُّاإلعلكي رنياُّ ذاُّنعُّكعنُّالمشااااااااااا ر ُُّّ ُُّّ ذرُّن اااااااااااعسةُّاعي اياااااااااااية
ر اهولةُّالوهاولُّلهعُُُّّّ ااالنيشاع ُّالكبر ُّللمشاع الُّالراجر اُّعاُّ   ُُّّذن ُُُّّّك ُّ نع عل   ُُّّرتد   ُّ" ُّالمشا ر 
ُّ واق.الي ُّن عنيةُّا يجدانهعُّعاُّاإلعالنُّرُّإرُُّّ االنيشع ُّالوا لُّلمواقلُّاليواه ُّاالتيمععاُّ ل  عو،ُّ

ُُُُّّّّ ميل ُّذهحع هعالمشع الُّالرجر اُّعاُّقطع ُّ  اُُُُّّّّ يععةاُّ ل ُّذل  ُّعإن ُّ "نهع اُّ ،ا اُّالمجعة ُّ ش   
(؛ُّل ل 144ُُّّ ُّص:2017الينعع يةُّلمشع اعهم"ُّ)الن اع  ُُّّنلحوظ  ُّرالياُّ ع متُّعاُّتحقرقُّالمر اُُّّ

ش ر ُّقب ُّلما ُّنث ُّ، ا ةُّتدرىُّإل،ا اُّالمش ر  طواعُّننهايةُُُّّّعدمُّاي  ُّ عر ُّاالعيبع ُّذي ُُّّعإن ُّ
ُّ وقُّ ر ُّنالئمةُّلل  ُّرُُُّّّ ةُّهعبةت واقي ُّةُّرُّ ضلُّذهحع ُّالمشع الُّعاُّنواقفُّ نيعتي ُُُّّّالبد ُّ ينفر  ؛

ُُُّّّا.ا ليةُّعاُّ   ُّ، ةُّالد ُّ رفُّاالقيرعللظ ُّرُّ

 ر ُّاإل،ا اُّرهعسهُُُّّّع لُّالف ،يُّعاُّاإل،ا ا ُّعالُّ وتدُّانفرعل ُّالط ُُُّّّعذ ضاُُُّّّ ُّتل ُّالمشع الراجلهُّعل
نععلاةُّالمش العُّعاُُُُّّّّا  ع مرُُُّّّ جعذُّالق ا اعُّعاُّات  ُُُّّّ ال ةاُّرُُُّّّن رنةاُُُّّّع ُّذسيعناُّ وع  ُّقدُُّّ  اُُّّالمش ر  ُّرُّ

ر اثيهعُُّّاكي ع هعُّرُُُّّّاتيةُّالياُّ يم ُّعل ُّالجب اعُّال  ُُُّّّعاُّذ ضاُّتعيمدُّالمشع الُّالرجر اُّعاُّ   ُُُّّّكمعُُّّ ر اةالد ُّ
ُّ؛اتاموا ُّال  ُّالعيمع،ُّتل ُّالمشع الُّعل ُّالي ُُُّّّ؛عاُّنعظمُّن اس ُّالمش ر ُُّّذ ع ا  ُُُّّّن ُّالععئلةُّ ش   ُّ

ُّهُّذعلمُّ  يفيةُّ ،ا اُّنعله.ُّسرثُّ  ىُّهعسهُّالمش ر ُّذن ُّ

التي ُّكمعُُّّ المشع الُّ اإلنيعجعاُُّّرجر اُُّّ مُّ ت ،  ُُُّّّىُّع ُّرقدُّ  ُُُّّّ القطع ُّ محدر، ةُّ ايريع ُُّّذل ُّ ل ُّ يُّ
بهُّعاُّقدُّ عو،ُّال  ُّنياععُّعاُّاي واقُّ ط عع ُّذق  ُّرُّرتو،ُّ دائ ُّللم ُّرُُُّّّ االقيرع، ةُّعاُّقطع ُّ  ا

الكعفيةُُّّذل ُُّّ المع عةُّ للم ُّتلي ُّ ُّ ل ُّعدمُّانيالكُّ الحد ثةُّ الي واقُّ العمعلةُُّّععُّ نياعع ُّراالعيمع،ُّعل ُّ
نع فياُّال ر ُُُُّّّّالكثيفة المش ر ُُّّعُّمؤ لةُّ الم ُُُّّّةرب يفيُُّّ  معُّ حيعتهُّ الجدنععُُُّّّ نياععُّ نيعجُّ تقد مُّ ذرُّ

ُّ علرو اُّاينث .

ُّرُّ  عضُُّّ م ننعُّا ااااااااينبع ُُُُّّّّ؛قطع ُّ  اعاُُّّةُّ علمشااااااااع الُّالرااااااااجر اُّمععُّالجعهاااااااان ُّ اللُّتل ُّال اااااااا  
 ععُُّّسرثُّ م  ُّترااانيفُّتل ُّاليحد  ُُّّ؛هاااحع ُّالمشاااع الُّالراااجر اواتهُّذ ععُّالياُّت ُّاليحد  ُّقععُّرُّو  ُّالمع
  واق(.ُّموا  ُّاي ديُّالععنلة ُّالي ُّاإل،ا ا ُّالي ُّ)ُّ:تيمث ُّعاُّ  ععُّتحد  ُّذ بعةُّ ل ُّ

ا 
ً
يات  : ثالث

ِّ
ي التحد

ي قطاع غزة تواجهالت 
 
ة ف  المشاري    ع الصغير

ُّتيشاعهُّ قععُّاإل،ا اة ُّالياُّ م  ُّذن  ليضام ُُّّتواتهُّالمشاع الُّالراجر اُّعاُّقطع ُّ  اُّالعد دُّن ُّالمعو  
نشاعك ُّاإل،ا ا ُّرعدمُّالفرا ُّ رنهعُّربر ُّهاعسهُّالمشا ر  ُّرالمشاعك ُّالمعلي ة ُّرالياُّتيثم ُّعاُّعدمُُّّ
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رتو،ُّ قع ةُّنعلية ُّرياااعفُّعاُّعمليععُّالي اااار ُّالمعلية ُّرنشاااعك ُّاليجطيطُّاإل اااي اتياا ُّرنقصُُّّ
زنةُّإل،ا اُّنشااااااع اعهم ُّرنشاااااا جرااااااية ُّراإل،ا ا ةُّالال  عك ُّتمواليةُّتيمث ُّعاُّعاُّالق د اعُّالفن  ية ُّرالشاااااا 

نقصُّ ؤرتُّاينوالُّالياُّت قعمُّعلرهعُّالمشاااااااع ال؛ُّنعُّ دعلُّذهاااااااحع هعُّللبحثُّع ُّنراااااااع، ُّتموالي ةُُّّ
 ع تية ُّ عإلياااااااععةُّ ل ُّرتو،ُّهااااااافععُّال   اع،اُّراليمر  ُّلدىُّذهاااااااحع ُّالمشاااااااع ال ُّرُّالعيمع،ُّعل ُُّّ

ُّاُّال وق.ايعكع ُّاليقلرد ةُّعاُّ نشع ُّالمشع ال ُّرالياُّ در  عُّت ادُّالمنعع ةُّع

للمشااا ر ُّاإل،ا اةُُُّّّالجراااعئصُّرال يُّكعنُّتحتُّعنوانُّ"ُّ    ُّالو قةُّرن ُّ اللُّا ااايبيعنُّذت ا ُّن عد ُّ
رقدُُّّ ن ُّذهحع ُّالمشع الُّالرجر ا35ُُّّ ُّ اااااااااااااااُّقد ُّت ُُُّّّنة ُّ ُّعل ُّعر  ُّؤُّت ا ُُّّتم ُّ ُّرُّالرجر ُّعاُّقطع ُّ  ا"

حد ععُّالياُّتواتهُّالمشاع الُّالراجر اُّعاُّقطع ُّ  اُّتيمث ُّعاُّذ بعةُّالي ُُّّذظه عُّنيعئجُّاال ايبيعنُّذن ُّ
ُّا:طتن يع يهعُّفيمعُّ نقع  ُّ

ُّإدارة المشروع: .6

الم يااااعسااااةُّ تع  فُّ ،ا اُّالمشاااااااااااااااااع الُّ ااااطن هااااع:ُّ"تنظيمُّعمليااااةُّاليجرر ُّعب ُّاليوظيفُّاينثاااا ُّللموا ،ُّ
ُّنعلوم  ُّن ُّ اللُّتنفرااا ُّزننا   ُّياااااااااااااام ُّ ةاااع   ُّنعر    ُّناموعاااةُّن ُُّّرالضاااااااااااااا ر ااااة؛ُّليحقرقُّ ااادف 

ُّ(.2008الن شعةعع ُّرالفععليععُّالم جط طة ُّرالم ب ناة ُّرالم ينع قةُّفيمعُّ رنهع"ُّ)الهندي ُّ

ُّنطلقُّعل ُّليع ُّالينظيم ُّراليجطيط ُّراليوظيفُّاينث ُُّّ رن ُّ اللُّاليع افُّال اااع ق ُّن ااايطيلُّذن 
ُّذسدُّرعليه ُُّّ؛ للموا ،ُّليحقرقُّالجع ةُّن ُّالمشاا ر ُّ ااااااااااااااااُّ"عوياا ُّالعمليععُّاإل،ا اة" ذ اابع ُّعشاا ُُّّعإن 

ــ  عو،ُّ ل ُّنعُّ  اااام ُّالمشااااع الُّ  ُّ:ُّتدا  ُّطن هعالياُّ م  ُّتع افهعُّ رُُّّ" عوياااا ُّالعمليععُّاإل،ا اة"بــــ
عاميلُّاينو ُّتكونُُُّّّ؛را يالةهعُّنلُّ عضااااااهعُّالبعضُُُّّّ مرر ُّ ر ُّاينو ُّرذ مريهعرعدمُّالي ُُُّّّ ايعمعل
  ُّنرعلحُّالمش ر .هُّعاُّتضع  ُّعُّ ي ب ُّنُّ؛جصُّنلُّالش ُُّّني عراةاُّ

ننااع اااااااااااااابااةُّليلاا ُُُُّّّّ ق ُّا ييااع ُّة ُّرُُُّّّ تحااد اادُّاي اادافرُُُّّّ رتو،ُّ ،ا اُّنااعتحااةُّتقومُّ ااعليجطيطُّالاراادُُُّّّن ُّ 
 ُُّّتطو ُّمُّرُّططُّن ااااااايقبليةُّللمحععظةُّعل ُّا ااااااايم ا اةُّالمشااااااا ر ُّت اااااااع مُّعاُّتقد ُّريااااااالُّ  ُّرُُّّ اي داف

تن ااااااااااااارقُّتهو،ُّالععنلر ُّ معُُّّرُُُّّّ  ُّاال يمعمُّ عإل،ا اُّالياُّتقومُّ يحد دُّالمهمععُّتاع  ُّذن عُّالمشااااااااااااا ر  ُّ
ُّ قو،ُّالمش ر ُّ ل ُّالفش .ُّعإن هُّ ينع هُّنلُّنج تععُّالمش ر ُّ

ُُّّ ُُّّال   ُّتم ُّ%(ُّن ُّذهااحع ُّالمشااع الُّالرااجر ا88.6ُّ)ُّذن ُّذشااع عُّنيعئجُّاال اايبيعنُُُُّّّّ د،ُّعاُّ  اُّالراا 
ُُّّجيص  ُّن ُُّّ قونونُّ إ،ا اُّنشااااااااااع اعهمُّ طنف ااااااااااهم ُّنقع  ُّ  بيهمُّ يوظيفُّشااااااااااجص ُّا اااااااااايطال ُّ  ائهمُُّّ
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 ذاُّنعُّتوع عُّلهمُُُّّّ و اُّاين ااهُّلنو ُّالمشاا ر ُّالجعصُّ همإل،ا اُّالمشاا ر ُّ علراا ُُّّ؛اإل،ا اةُُّّيععُّ علعمل
%(ُّن ُّذهاااااااااااااحع ُّالمشاااااااااااااع ال43.3ُُّّفيمعُّ عيقدُّ)ُُّّ %(85.7 لجتُّن ااااااااااااابيهمُّ)ُّقدُّرُُّّ القد اُّالمعلية

اُّكيفيةُُّّةُّ ب تهمُّعمُّالمشاا ر ُّ عو،ُّلقل ُّ  مُّعاُّتقد ُّ اابهُّتط  ُُّّذن ُّ ُّ  ائهمُُّّالا اايطُُّّال   ُّتم ُُّّ الرااجر ا
ُّ ،ا اُّالمشع ال.

ُّسولُُّّ جيرار ُّ عإل،ا اعتُّ تع ععُّذهاحع ُّالمشاع الُّال   ُّالُّ   بونُّ يوظيفُّذشاجعصُّن ُّتنو ُّكمعُّ
همُّايقد ُّعل ُّنع عةُّنعُّ حيعتهُُّّذن ُّعُّ  ؤاةُّالمشاا ر ُّرذ داعه ُّرُّذهااحع ُّتل ُّالمشااع الُّذكث ُّعلماُُّّذن ُّ

ُّالمش ر .

ُّمويل:. الت  2

ُّالي موا ُّن ُّ ذ اااااايع اااااايععُّ نشااااااع ُّرتطوا ُّالمشااااااع الُّالرااااااجر اُّ مجيلفُّذنواعهع؛ُّ ج  ُّتجطيةُُّّ عد 
ا ليةُّ اسييعتعتهعُّالي مواليةُّللقيعمُّ طنشاااطيهعُّرنهعنهعُّالمجيلفة؛ُّسرثُّتجيلفُّنراااع، ُّالي موا ُّ ر ُّالد 
جراااااايةُّللف ، ُّرالد عمُّالععئلاُّلرااااااعسهُّالمشاااااا ر  ُّرذ بع ُّالمشاااااا ر  ُّ الم يمثلةُّعا:ُّالم د   اعُّالشاااااا 

ُّ  اُّالمراااد ُّالحعتععُّالفعلي ةُّللمشااا ر ؛ُّعيولدُّالحعتةُّلمراااع، ُّرُّ االقي ا ؛ُّرُّعاُّالجعلهُّالُّ  اااد 
 تمواا ُّ اع تياة ُّتيمثا ُّ اعلبنوكُّاليااع ااة ُّرالمؤ اااااااااااااا  ااااااااااااااععُّالم هيما ةُّ ادعمُّالمشااااااااااااااع الُّالرااااااااااااااجر ا.ُّ

رالياُُُّّّننهعُّالمشاااااااااا رعععُّالرااااااااااجر ا المعوقععُّالياُّتععناُُُُّّّّذ م ُّ طن هعُُّّالمعوقععُّاليمواليةُُّّراااااااااان فُُّّت
نع اه ُّنث ُّالحراولُّعل ُّالق ر ُّ صُّالحراولُّعل ُّاليموا ُّالجع تاُّالم ُّ ُّعاُّهاعوبةُّع ُّتيال ُّ"

بعااةُّعاُّالمراااااااااااااااع فُّلطبيعااةُّ اا  ُّي ُّنااةُّالمعااع ر ُّالم ُّ المراااااااااااااااع فُّالياااع اااة ُّرذلاا ُّلعاادمُّنالن ُُّّ
 ُّلاهةُّعدمُّتوع ُّعُّالئمة ُّ ن ُّ اُّرن ُّموا ُّالالزمُّ شا ر ُّني ا ُّرنيطلبعتهعُّللحراولُّعل ُّالي ُُّّ المشا رعععُّ

ُّ موا ُّن ُّسرثُّالفوائدُّزنةُّالياُّتطلبهعُّتل ُّالمرااع ف ُّذرُّلاهةُّهااعوبةُّشاا ر ُّالي ُّمعنععُّالال ُّالضاا ُّ
 .(8:7ص:ُّصُُّّ 2006ُّ)ال بيعا ُّ د د"رعي اعُّالي ُُّّ رايق ع 

يااحتُّ، ا ااةُّ تمواليةُّ  اابهُُّّ%ُّن ُّذهااحع ُّالمشاا رعععُّالرااجر اُّ واتهونُّهااعوبعع70ُُّّ"ُُّّذن ُّرذر 
ُُّّع المشاا رععهااج ُّسامُُّّ مُّ ليععُّ نظ  ُُُّّّااااااااااااااااد ُّنوس ُُُّّّ ُّنظعم ُّ عإليااععةُّ ل ُّعدمُّتوع ُُُّّّ معنععُّرنقصُّالضاا 

ُّعم ُّالقطع ُّاإلنيعت نعُُُّّّرذ م ُّ ؛رال ااايع اااععُّالضااا ابيةُّراليشاااايعيةُّ ر ااايع اااععُّاإلق ا ُُّّ جر اُّالرااا 
اعُّعد ُّ ُّرتطوا ُّالم ُّالزمُّليمواا ُّ ذتُّالماعلُّالععنا عمُّالتوعر ُّالق ر ُّرالد ُُّّ:هتُّ هُّ   ُّالد ا ةذر ُّ

ذ معلية ُّرتشايلُّالبنوكُّعل ُّتموااااااا ُّالمشاااااا رعععُّالرااااااجر اُّ ط عع ُّععئداُّننجفضة ُُّّرايهولُّال  ُّ
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قةُّن ُّذنشاااااطةُّتموا ُّتل ُّحق ُّكإعفع اعُّيااااا ابيةُّعل ُّاي بع ُّالم ُُّّ؛ ةن ُّ اللُّننحهعُّانييعزاعُّنع،  ُّ
 .(2011ُّالمش رععع"ُّ)الفلرت 

لُّالراااااااجر اُّتقومُّعل ُّ ؤرتُّذنوالُّذهاااااااحع ُّيةُّايكب ُّن ُّالمشاااااااع االكم  ُُّّياااااااحُّاال ااااااايبيعنُّذن ُّرذر ُّ
ُّ 74.3ُّعكعنتُّن ااااابيهمُّ)ُّ؛ةالمشاااااع الُّالجعهااااا  سرثُّ لجتُّن ااااابةُُُّّّ؛ةُّلليموا %( ُّ  مُّسعتيهمُّالمع ااااا 

%(ُّن ُّذهااحع ُّالمشااع ال45.7ُُّّن اابةُّ)ُّيعئجُّذن ُّضاايفُّالن ُّت ُّرُُُّّّ %(85.7)ُُّّالفئةُّالياُّتحيعجُّتمواالاُّ
ُّن ُّق ب ُّالمؤ  ععُّالمعنحةُّن ُّقب .ُّواُّ يموا  ُّقدُّسظ ُّ

 يدي العاملة:. األ3

المشااع الُّعل ُّعد،ُُُّّّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرااع ُّالفل ااطرناُّ عيمدُّعاُّتراانيفُّذشاا نعُّ ااع قاعُّ ل ُّذن ُّ
رعل ُّال  مُُُُّّّّ عمعل(4ُُّّ-1ن ُّ)ُُّّر ُّعرهعالمشع الُّالرجر اُّ اُّالياُّ ي ار ُّعد،ُّالععنلُّد ُّالعمعل ُّرتع

ُّ ال ُّاتجعذ عُّليرااانيفُّالمشاااع الُّعاُّعل اااطر  ُُُُّّّّن ُّالمعع ر ُّالحد ثةُّالياُّتم ُُّّعد،ُّالعمعلُّ عد ُُّّذن ُُُّّّن 
ياععُُّّعادمُّالمع عاةُّالكاعفياةُّ اعآللرُُُّّّ ةُّالمشاااااااااااااا ر  ماعهيا ُّ ُُّّقادُّ  ونُّ ر ُّنؤ ا ُُّّ)كمعياع (ُُّّعاد،ُّالعماعلُُّّذن ُّ

عل ُُُُّّّّع ُّ اااااالباُّ ؤث  ُُُّّّال يُّ در  ُّقدُّذرُّتقد مُّالجدنععُُّّ نياععُّيعجُّالم ُّن الرااااااحيحةُّالياُّن ُّ اللهعُّ يمُُّّ
ُّ ر ُّالمش ر .

ُّقدُّ ر ُّلرُّ سرثُّ لجتُّن اابةُُُّّّ؛الععنلر ُّعاُّالمشااع الُّالرااجر اُّعفُّالمع عاُّلدى ُّاال اايبيعنُّندىُّالضاا 
ةُّالمشاااااااااا ر ُّ معهي ُُّّنع عةاُّرُُُّّّ ُّ حيعتونُّع اقُّعم ُّذكث ُّ، ا ةاُّذهااااااااااحع ُّالمشااااااااااع الُّالرااااااااااجر اُّال  

ععناُّن ُّقلةُّطع ُّ  اُّت ُّاي ديُّالععنلةُّعاُّالمشاااع الُّالراااجر اُّعاُّقُّذن ُّرب ل ُّن اااينيجُُُُّّّّ %(54.3)
ُّعل ُّس هُّنو ُّالمش ر .ُّكالاُُّّ ذرُّتقد مُّالجدنععُُّّ المع عةُّعاُّ نيعجُّالمنياععُّالمهع اُّرُّ

 سويق:. الت  4

ُّذ ااع اايةُّالُّ م  ُّ  فعلهعُّذرُّالي ُّرُُّّنهمةاُُّّ ااواقُّ طوااُّالي ُُُّّّ مث     ذاُّكعنتُّالمشااع الُُُُّّّّةاُّقراار ُّعرهع ُّ عهاا 
لهعُُّّللحراولُّعل ُّنوة ُّقدم ُُُّّّ؛كبر ااُُُّّّت اواقيةاُُُّّّااُّععلمشاع الُّعاُّنشاطتهعُّتحيعجُّقو ُُُّّّ؛رعاُّ دا يهعُُّّهاجر ااُّ

سرثُّ لجتُّن ااابةُّال   ُّ ععنونُّنشاااعك ُّعاُّعمليةُّالي اااواقُُّّ؛ُُّّنعع ااار وقُّالمملو ُّ علم ُّعاُّر اااطُّال ااا ُّ
لتُّ تع عتهمُّسولُّنو ُّالمشااااعك ُّرتمث ُُُّّّ %(74.3)ُُّّالرااااجر اُّعاُّقطع ُّ  ان ُّذهااااحع ُّالمشااااع الُّ

ُّراتهو عُّعاُّاآلتا:الياُّ

ُّ.،قرق ُُّّ يهدعةُّ ش   ُّعدمُّالقد اُّعل ُّتحد دُّالفئععُّالم ُُّّ-ُّ
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ُّ. يهلكر ُّرتحد دُّندىُّاالسييعجُّالفعلاُّللمنياععُّهعوبةُّالوهولُّ ل ُّالم ُُّّ-

ُّ عدمُّانيالكُّالمقد اُّالكعفيةُّسولُّكيفيةُّتقد مُّعك اُّالمنيجُّ ط اقةُّ  اااااااااايطيلُّالم اااااااااايهل ُّعهمهعُُّّ-ُّ
ُّ.را ييعع ُّسعتيهُّلهع

ُّنع هُّنشع اعهم.ةُّت ُّالقد اُّعل ُّريلُّ طةُّت واقي ُّعدمُُّّ-ُّ

،تردُُُّّّعمليةُّالي اااااااواقُّتحيعجُّ ل ُّ ذتُّنعل ُُُّّّ ل ُّذن ُُّّ    ُُُّّّنو  ُُُّّّ مر ُُّّ ربعإلياااااااععةُّ ل ُّذل  ُُّّهيفتقر  ٍ 
ُّرُُّّ هاااعسهُّالمشااا ر ُّالمبيد  ُّافضااا   ر   رنُُُّّّ الي اااواقيةُّن ُّ اللُّالي اااواقُّ نف اااهةُُّّ ُّتوعر ُّالحرااا 

ُّرهولُّننياعتهمُّ  ع ىُّ ل ُّ و ُّايسوالُّاالقيرع، ةُّعاُّقطع ُّ  ا.ُّةُّال بهُّعاُّقل ُُّّ  رنُّذن ُّ

تائج : رابًعا 
َّ
 الن

ُُّّ اُّةُّتيميلُّ هعُّالمشاااااع الُّالراااااجر اُّعاُّقطع ُّ   ُّا ااااايع اياااااهُّن ُّ راااااعئصُّ ،ا ا ُُُّّّعاُّياااااو ُّنعُّتم ُّ
ُُُّّّ؛ع ُّالمشاااع الُّالراااجر اُّعاُّقطع ُّ  االياُّتواتهُّذهاااحةُّاإل،ا ا ُُُّّّ ععُّ عإلياااععةُّ ل ُّاليحد  ُّ لتُُّّتوهااا 

ُّ:هعذ م ُُّّ اُّنيعئج قةُّ ل ُّعد ُّالوُّ

ُّ  جلهُّعل ُّذهاااحع ُّالمشاااع الُّالراااجر اُّعاُّقطع ُّ  اُّا تبع ُّاإل،ا اُّ راااعسهُّالمشااا ر  -6
ُّ.راسد ُُّّ ن ُّعاُّرقيعنهُّ معظمُّالمهعمُّاإل،ا اةُّراإلنيعتيةُّ

ر ُُُُّّّّ-2 ن اااااااابةُّال   ُّ قونونُّ إ،ا اُّنشااااااااع اعهمُّتفوقُّ ن اااااااابةُّكبر اُّال   ُّ لاؤرنُّليوظيفُّن جيراااااااا  
و اُّايقد ُّعل ُّ ناعسه. ،ا ار ُّ ُّإل،ا اُّنشع اعهمُّ علر 

 وتدُّ ، اك ُّترد ُّسولُّندىُّذ ميةُّتوظيفُّذشااااااااجعصُّنجيراااااااار ُّ عإل،ا ا ُّررعاُّ مدىُّا تبع ُُُُّّّّ-3
ُّناع ُّالمش ر ُّ عإل،ا اُّالاردا.

 ععناُّذهاااحع ُّالمشاااع الُّالراااجر اُّعاُّ   اُّن ُّهاااعوبععُّنعليةُّتمنعهمُّن ُّتوظيفُّذشاااجعصُُُُّّّّ-4
ر ُّ إ،ا اُّالمشع ُّ ال.ن جير  

ة ُّ  مُّعدمُّكفع يهعُُُُّّّّ-5  عيمدُّذهحع ُّالمشع الُّعاُّقطع ُّ  اُّعل ُّ ؤرتُّاينوالُّالف ،  ةُّالجعه 
مُّعاُّالمش ر . ُّليحقرقُّتقد 

ُّرتو،ُّسعتة ُّكبر ا ُّ ر ُّذهحع ُّالمشع الُّالرجر اُّ ل ُّاليموا .ُّ-6
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ىُّع اقُّالعم ُّ ععناُّقطع ُّالمشاااااع الُّالراااااجر اُّن ُّقلةُّالمهع ا ُّرعدمُّرتو،ُّالمع عةُّالكعفيةُّلدُُُّّّ-7
حيحةُّللمش ر . ُّ معهي ةُّالمش ر  ُّربعلط  قُّاإلنيعتيةُّذرُّالجدنعتيةُّالر 

ةُّرقل ُُُّّّ ةعاُّالمع عةُّالي ااواقي ُُّّالجدنععُّعاُّاي ااواقُّلنقص ُّنياععُّرُّعاُّة  ُّالم ُّتوتدُّهااعوبععُُُُّّّّ-8
ُّ.المشع الُّالرجر ا ؤرتُّالمعلُّالياُّت قعمُّعلرهعُّ

الي واق ُّرالياُّتيمث ُّعاُّعدُّالقد اُّعل ُّتحد دُّالفئععُّالم  يهدعة ُّتوتدُّهعوبععُّعاُّعمليععُُُُّّّّ-9
ُّرهعوبععُّعاُّالوهولُّللم يهلكر  ُّرعدمُّالقد اُّعل ُّنع عةُّاالسييعجُّالفعلاُّلل وق.

ُّرتو،ُّنقصُّنع عاُّعاُّكيفيةُّريلُّ ططُّت واقيةُّت نع هُّنشع اعهم.ُُّّ-10

؛ُّال ايجدانهعُّعاُّالعمليععُّ-وع ا ر ُّنيُُّّ–اسييعجُّذهاحع ُّالمشاع الُّ ل ُّقد اُّنعليةُّ ياعفيةُُُُّّّّ-11
ُّالي  واقية ُّرذل ُّ  بهُّ و ُّايسوالُّاالقيرع، ة.

 : خامًسا 
َّ
ياساتية وصياتالت  السِّ

ُّالُُّّتم ُُُّّّعاُّياااااو ُّالنيعئجُّاليا الياُّن ُُُُّّّّال ااااايع اااااعتية ُُّّوهااااايععُّالي ُُُّّّ ُّتقي  ُّالو قةُّناموعةاُّ ُّ لرهعيوهااااا 
رتفع،يُُُّّّ  يةُّللمشااااااااع الُّالرااااااااجر ااإل اعاإل،ا اةُُُّّّن ُّالجرااااااااعئصُُُّّّشااااااااطنهعُّاال اااااااايفع،اُّقد ُّاإلن عن

ُّاإل،ا اةُُُّّّالجراااااااعئصُّ الياُّتواتهُّذهاااااااحع ُّالمشاااااااع الُُّّاإل،ا اةُُُّّّ ععُّرك ل ُّنععلاةُّاليحد  ُُُّّّ لبيةال ااااااا 
ُّا:ُّطتالمشع ال ُّرالياُّن يع يهعُّفيمعُّ  ُّ   ُّ معُّ  ع مُّعاُّتطو ُُّّ الرجر ا

رتوترهمُّسولُّالط قُُُّّّ مبيدئر ُّعاُّالمشاااااااااااااع الُّالراااااااااااااجر الفةُّلعقدُّر شاااااااااااااععُّتد ابيةُّن ث ُّ -6
ُّبععهعُّإلناع ُّالمش ر .الرحيحةُّالياُّ اهُّات  ُّ

قي سةُُّّوترهععُّالم ُّييحُّيهااااحع ُّالمشااااع الُّاال اااايفع،اُّن ُّالي ُّعنيةُّت ُّتوعر ُّن عتهُّا اااايشااااع اةُّنا ُُُّّّ-2
ُّسولُّكيفيةُّ ،ا اُّنشع اعهم.

دعمُُّّن ُّ اللُّعما ُّنر انياععُّلاُُّّ تشااااااااااااااايلُّقطاع ُّالجادناععُّالماعلياةُّعل ُّذ،ا ُّ،ر  مُّاالتيماععاُُّّ-3
ُّالمشع الُّالرجر ا.

تط رلهمُّ معُّ ينع ااهُُّّرُُُّّّ المشااع الُّالرااجر اعاُُُّّّ-الععنلر ُّ–نععُّتعم ُّعل ُّتد اهُّ نشااع ُّسعيااُُّّ-4
ُّنلُّنيطلبععُّالمش ر .
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اُّاإل،ا اُّرالي  ااااااواق ُّسولُّذ ااااااعلرهُّالي ااااااواقُّالارداُّرالحد ثة ُُُّّّ-5 تقد مُّة  قُّر لي ععُّن ُّن جيراااااا  
ُّرالياُّتالئمُّن  ياد اعُّال وق.

6-ُُُّّّ عل ُّ نشاااااع ُّ رئةُّس ونيةُّت عن ُّ علمشاااااع الُّالراااااجر ا ُّرتوترههع ُّرت اقهُّندىُّتطو  ع ُُّّالحث 
ُّرت ععد عُّعاُّتحد دُّاسييعتعتهع.

 المراجع:  

(.ُّر قةُّسقعئق:ُّالمشااااااااع الُّال اع، ةُّللشاااااااابع ُّعاُّظ ُّكو رنع ُّياااااااام 2020ُّالد   ُّ ال ُّرتوا  ا ُّرعع ُّ) •
  نعنجُّتع ا ُّالمشاع كةُّالد مق اةيةُّللشابع ُّالفل اطرنا ُّالم ك ُّالفل اطرناُّي حعسُّال ايع اععُّرالد ا اععُُّّ

ُّن ع اع ُّ امُّهللا ُّعل طر .ُّ–اال ي اتيايةُُّّ
الراااجر اُّعاُّقطع ُّ  اُّر،ر  عُّعاُّالينميةُّاالقيراااع، ة ُّالعد،ُّالثعنا ُّ(.ُّ"المشاااع ال2011ُّالفلرت ُّعو،اُّ) •

ُّالمالدُّاليع لُّعش  ُّنالةُّالاعنعةُّاإل النيةُّ) ل لةُّالبحوسُّاإلن عنية( ُّ  ا ُّعل طر .
(.ُّذ مُّالمشاعك ُّرالمعوقععُّالياُّتواتهُّتموا ُّالمشا رعععُّالراجر اُّالممولة2015ُُّّالمشاه اري ُّال نالريُّ) •

ياةُّالعاعنلاةُّعاُّقطاع ُّ  اُّن ُّرتهاةُّنظ ُّالعاعنلر ُّ هاع ُّالعاد،ُّالثاعنا ُّنالاةُّتاعنعاةُّن ُّالمنظماععُّايتنب
ُّايقر  ُّ  ا ُّعل طر .

(.ُّذث ُّ ،ا اُّالمجعة ُّلدىُّذهاااحع ُّالمشاااع الُّال اع، ةُّعاُّتحقرقُّالمر اُّالينعع اااية2017ُّالناع  ُّ  اااعنُّ) •
ُّلمشع اعهم ُّ  علةُّنعت ير  ُّالاعنعةُّاإل النية ُّ  ا ُّعل طر .

ُّ(.ُّ،ر اُّتد ابيةُّ)تجطيطُّرترميمُّالمشع ال( ُّشب ةُّالمنظمععُّاي لية ُّ  ا.2008،يُّ)الهندي ُّعع •
عل طر  ُُُّّّ– ُّ امُّهللا(2022- ُّن حُّالقوىُّالععنلةُّ) ذا (2022الم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ)الاهعزُُّّ •

 https://2u.pw/Bp6TJنيع ُّعل ُّال ا ط:ُّ
ُُّّاالقتصادية، متاح نعع ر ُّاليع افُّراليرنيفُّالوةناُّللمنشتعُُّّ.ُُّّBnewsُُُّّّ(2021)ذ بع ُّالمعلُّرايعمعلُُّّ •

 https://2u.pw/6qCG5عل ُّال ا طُّاليعلا:ُّ
 .(2020ُّ-2015سرااااااااااااااعئاُّالم ك ي ُّنعدلُّالبطعلةُّن ُّالمشااااااااااااااع كر ُّن ُّكالُّالان اااااااااااااار ُّ)الاهعزُّاإل •

https://2u.pw/dJp2A 
قااااااطاااااااع ُّ اااااا ا". • عاااااااُّ الراااااااااااااااااااجااااااراااااا ُّ لاااااالاااااامشااااااااااااااااااا ر ُّ اإل،ا ااااااااةُّ "الااااااجراااااااااااااااااااااعئااااااصُّ ُّاال اااااااااااااااااااياااااابااااااياااااااعنُّ

https://forms.gle/yQjm7Gooaw7G4q5y9ُّ

 

 

 

https://2u.pw/Bp6TJ
https://2u.pw/6qCG5
https://2u.pw/dJp2A
https://forms.gle/yQjm7Gooaw7G4q5y9
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ي الناظم لها
   الريادية واإلطار القانون 

 

 

 

 

 

 إعداد 
 أشرف سكر، هند عدوان 
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 مقدمة:  

قُّع هااااااةُّ ل ُّ ل ُّرل ُّ تةُّاي هدفُّ علد ُُُّّّقعئم ُُّّرُّتطوا ُّنشاااااا ر  ُّذُّ تد د ُُّّ اع،ي  ُُّّشااااااع ُّنشاااااا ر  ُّ نُّن ُّ 
عدالعُّضُّن ُّالمشاااااااااع الُّال اع، ةُّتعم ُّعل ُّ ف ُُُّّّن ُّإرله اُّعُُّّ؛  ا آللُُّّرن ُّثم ُُُّّّ اع،يُّنف اااااااااهعم ُّلل   ُّ
ُُّّتمث   ُُّّسرثُُّّ؛العُّالفق عد ُّرتجفيفُّن ُُُّّّ شُّ   انة ُّرالعي ُُُّّّ نميةُّاالقيرااااااااااع، ة صُّالي ُّرتع ا ُّع ُُّّ البطعلة

 اياااُُّّاع، ةُّعاُّايواتهُّالمشااع الُّال   ُّ اُُّّعُّكبر اُّعاُّقطع ُّ  اُّتحد اُُُّّّال اايع اايةُّراالقيرااع، ةُُّّريااع اي
  اااااابهُّاالسياللُُُّّّاُّلمعُّ ععنيهُّالقطع ُّن ُّظ رفُّنط ااااااعراةنظ اُُُّّّ؛ عهااااااةُّقطع ُّ  ارُُُّّّ الفل ااااااطرنية

لُّاإل  ائرلاُُّّ ُّا يطع ُّن ُّ اللهُّاالسيالععناع15ُُّّر ُّعل ُّالقطع ُّلمعُّ  ادُّع ُُّّ  ائرلاُّالمف ُّاإل
ربماعُّعرهاعُُُّّّ القطاععاععُّاالقيرااااااااااااااع، اةُّتميلدُُّّكبا ُُُّّّ؛ُّناعااةُّالح كاةُّلرع ا،ُّرالبضااااااااااااااعئلمُّعاُّس   ُّاليح  ُّ

 نعكُُُُّّّّ ربعإلياااااععةُّ ل ُّذل ُُّّ   ع عُّرتطو ُّنمو ُُّّرذععقُُّّ اع، ةُّ  اااااعئ ُّاقيراااااع، ةُّ ع ظةالمشاااااع الُّال   ُّ
ُُّّ ُّاع،يمع  ااةُّالعم ُّال   ُّرن ُُّّ اع، ةت تبطُّ علبرئةُّال   ُُّّ ةذنعمُّالمشااع الُّال اع،  ُُُّّّععئقاعُّ ععُّذ  ىُّتقفتحد  ُّ

عظمُّلعم ُّالن ُُُّّّارك ل ُّاإلةع ُّالقعنونُُّّ اع، ر ُّذنف اهمةُّالجب اُّرالمع عةُّلدىُّال   ُّقل ُُّّ:رالياُّن ُّيامنهع
ُّ.نفر  ُُّّالي كر ُّعليهُّعاُّ   ُّالو قةُّ ش   ُُّّرال يُّ وفُّ يم ُُّّ المشع الُّال اع، ة

رنموُُُُّّّّ رتطوا ُُّّ  ميةُّقرااااوىُّعاُّتشااااايلذُّةع ُّالقعنوناُّالنعظمُّلعم ُّالمشااااع الُّال اع، ةُّ ُّاإل شاااا   ُّ
ُُّّكبر  ُُّّرالياُّت ااااع مُّ شاااا   ُُُّّّ نشااااطةركفع اُّتل ُّاي،ا ُّذتطثر ُّكبر ُّعل ُّرُّذُّعهوُُُّّّ نشااااطةُّال اع، ةاي
ُّ ننع ااااااه ُُُّّّقعنونا ُُُّّّةع  ُّ رتو،ُُّّ ضاااااا ر اُُّّرايضااااااععفُّاال يمعمُُُُّّّّ ععم ُُُّّّموُّاالقيرااااااع،يُّ شاااااا   ُّالن ُّعاُّ

نيو اااطةُّالحامُّعاُّاالقيراااع،ُُّّرُُُّّّ نشاااتعُّالراااجر ار عهاااةُّالم ُُُّّّ للمشاااع الُّال اع، ةُُّّسعيااانة ُُّّرذنظمة ُّ
 لبيةُُّّايُُّّنيو اااااطةُّالحامُّعاُّاالقيراااااع،ُّرُُُّّّ ا ُّفيهُّالمنشاااااتعُّالراااااجر اُّتداُّال يُّتشااااا   ُُُّّّ الفل اااااطرنا

ُّ س اااااهُّ يعنععُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسراااااع ُُُُّّّّ%95عسقةُّن ُّسرثُّعد، عُّ)سرثُّ لجتُّالن ااااابةُُّّال ااااا 
تمعلاُُّّ ن ُُُّّّ%82 ديُّالععنلةُّالياُّ لجتُّرن ُّسرثُّن اااااااااااع ميهعُّعاُّتشاااااااااااجر ُّاي ُُّّ(2021ععمُُّّل

ُّم.2018 ديُّالععنلةُّالفل طرنيةُّعاُّالععمُّاي

هي المعوقات التي تواجه إنشوواذ المشوواريع   هو: ما  ا،رئيسووً   تطرح الورقة تسووا  ً   ،في ضوووذ كل 
 طار القانوني الناظم لها؟واإل

 ا:طتاُّذ ئلةُّع ةية ُّتيمث ُّفيمعُّ ئيسُّعد ُّ عؤلُّال  ُّنبثقُّع ُّ  اُّالي ُّترُّ
 اع، ة؟نعُّ وُّراقلُّالمشع الُّال   ُّ -
 ؟عاُّقطع ُّ  ااع، ةُّ اُّ رعئصُّالمشع الُّال   ُُّّنع -
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 اع، ة؟المشع الُّال   ُُّّ االقيرع، ةُّعلثع ُّ اُّاآلُّنع -
 ةع ُّالقعنوناُّالنعظمُّلعم ُّالمشع الُّال اع، ة؟نعُّ وُّاإل -

 المشع ال؟شع ُّ نقععُّوُّ اُّنعُّنع -

  
ً
ي األ : أول

 
ي الفلسطينية خاصة قطاع غزةواقع المشاري    ع الريادية ف

  راض 

الياُّ عيمدُّعلرهعُّالشااابع ُّالمراااع، ُُّّ كثذُّن ُّذل ُّ ُُّّم2020ُُّّلععمسراااع ُّالفل اااطرناُُّّتشااار ُّ يعنععُّاإل
رالبنوكُّ ُُّّ%30  اعُّالععئليةُُّّد ُّم ُّرال ُُّّ%41 ن ااااااابةُُُُّّّّ   اعُّالشاااااااجرااااااايةد ُّنشاااااااع اعهمُّ اُّالم ُّليموا ُُّّ
ُُّّثُّسرُّ(؛2020ُُّّ)الاهعزُّالم ك يُّلإلسراااااااع ُّالفل اااااااطرنا ُُّّ%10ُُّّ  ىُُّّذرنراااااااع، ُّ ُُّّ%19ُُّّ ن ااااااابة
لممع  ااااةُّ ح ااااهُّتق ا ُّالبن ُّالدرلاُُُّّّ الععلمعاُُُّّّ،رلةا189ُُُّّّن ُّ ر 134ُُُُّّّّتُّعل ااااطر ُّالي ترهُُّّاسيل ُّ
هُّت اااار ُُّّذُّ يطل ُّ ُّ؛ ُّ مشاااع الُّتد دال ُّهاااعوبةُّالبد ُّ شاااع ُُّّذال يُُُُّّّّم 2014عمعلُّالياع اةُّللععمُُّّاي

ل ُّ رت تفلُّتكلفةُّ د ُّالمشااااااع الُُُُّّّّ ع ونا45ُُُّّّل ُّ اُّتراااااا ُُّّلمد ُُّّ ت ا اعُّ ُُّّةت ااااااعُّرُّالشاااااا كةذالمشاااااا ر ُّ
   ُّالقوناُّللف ،.ن ُّنيو طُّالد 86%ُُّّ

 خصائص المشاري    ع الريادية : ا ثانيً  

 تيمر  ُّالمشع الُّال اع، ةُّ عد اُّ رعئص ُّذ م هع:

ُّ.اع،يجصُّال   ُّععشُّالويلُّالمع،يُّلدىُّالش ُّن ُّ  -
ُّطوا .زُّلد هُّ ر ُّالبحثُّرالي ُّنعُّ ع   ُُّّ؛اع،يجصُّال   ُّاتاُّللش ُّيعُّال  ُّ   ُّعلعو ُّ تع ا ُّالش ُّ -
رالبنيةُُُُّّّّ راالقيرااع، ةُُّّ عليميةرالي ُُُّّّ يةرتح اار ُّالاوانهُّالرااح  ُُُّّّ  ااع مةُّعاُّتنميةُّالمايملالم ُّ -

ُّة.ي ُّياليح
 .كعن رالي ُُّّ دنعجاالن ُّاال يق ا ُّاالقيرع،ي ُّرُُّّتحقرق -
 .يععُّقل  ُّ ُّاياع،اُّعل ُّتفعر ُّ،ر ُّت ععدُّال   ُّ -

 
ً
ي قطاع غزةللمشاري    ع الرِّ  ةر االقتصادياثال  : ا ثالث

 
 يادية ف

موُّاالقيراع،يُّعل ُّالم ايوىُُّّ اع ميهعُّعاُّالن ُّاع، ةُّ وُّن ُّثع ُّاالقيراع، ةُّللمشاع الُّال   ُّاآلُُّّ م  ُّذُّن ُُّّلع  ُّ
ُُّّ موُّاالقيرااااااااااااااع،يُّلُّعالاةُّالن ُّااع، ونُّعاُّ،ع ُّر ُّالا يُّ لعباهُّال   ُّاُّلطبيعياةُّالاد ُّنظ اُُُّّّ ُّرذلا ال ااع،يُّالكلا

 ُّالمشاااع الُُّّتشااا   ُُُّّّ؛ اااوا ُّعنيةُّعل ُّسد  ُّرلُّالميطو اُّرالن ُّعفاُّنعظمُّالد ُُُّّّ؛ي  ىُُُّّّال يُّ جيلفُّن ُّ،رلة ُّ
للمنشاتعُّعاُّنعظمُُّّتمعلاُُّّن ابيهعُّن ُّالعد،ُّاإلعسقةُّن ُّسرثُُّّ لبيةُّال ا ُّاي ُّجر ارالرا ُُّّ االراجر اُّتداُّ
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ُُّّر   ُّالنيياةُّتم ُُّّ  الةُّلدىُّرزا اُّاالقيرع،ُّن ُّالمشع الُّالم 90ُُُّّّالااااااسرع ُّنعُّ قع  ُُّّ القطععععُّ)تمُُّّ
كب ُّن ُُّّر اُّتيبلُّالا  ُّايُُّّ د ا ُّعاُّرزا اُّاالقيراااع،(م ُّالسدُُّّذنُّنلُُّّوُّالبعسثُّقعمُّ هع   عُّن ُّنقع لةُُّّذ

ُُّّعد، ُّ ،ُّاقيرااااااع، عُُّّرت ر  ُُُّّّ ضااااااععةُّعاُّنعظمُّالدرلُّالنعنيةالقيمُّالم ُّ ُُّّ للُّرالجدنععُّالياُّتنياهعُّن ُّال اااااا  
ُُُّّّكمع ُُّّ نعظمُّالشااا كععُّالميو اااطةُّرالكبر اذن  رالبحثُُُّّّ المعلونععُُُّّّععُّعاُّقطععععُّتكنولوتي راااوهاااا

ل ُّش كععُّعمالقةُّنلُُّّ لتُُّّرتحو ُُُّّّ هجر ا ُُُّّّ اع، ة ُُُّّّسيعنُّكمبع، ا ُّ لهُّايذُّراليطوا ُّكعنتُّقدُّ دذعُّعاُّ
ُّ رالميو اطةُُّّ راجر االرُُُّّّ اعُّالراجر اُّتداُّتمنشاالُُّّ عهاةاُُُّّّ عرتشاهدُّتميلُّاالقيراع، ععُّا يمعناُُّّ ن ال  ُّ

ُّ  ع.هعُّرتطو ُّعئنشإلُّرب انجُّ عهةُّيهع  يع ُّسرثُّعملتُّعل ُّتطوا 

ُُّّاث اُّذُّد ُّر  اُّ عُُّّ   ا رتشاااااجر ُّاآلُّ اتاشاااااجر ُّال  ُّرالي ُُُّّّ  صُّعم قُّع ُّعل ُّ ل ُّالمشاااااع الُّال   اع، ةُّتعم ُّ
ُّالظ رفُُُُّّّّعاُّظ   ُُُّّّ عهااةاُُّّ يةُّرا ااعة م  ُّذُُّّاذُُُّّّعاقيرااع، اُّ ُُّّ رناُّعبةُّعاُّالمايملُّالفل ااطاالقيرااع، ةُّالراا 

  ،ا،ُّالعم ُّال اع،يُّ؛ُّسرثُّعك ُّ اااااااع قاُّرا تفع ُّنعدالعُّالبطعلةُّكمعُّذ ُُُّّّا قطع ُّ  ُُّّرعل ُّرتهُّالي حد دُّ
ا لر ُُّّيُّت اتعتُّفيهُّقد اعُّالح ونععُّعاُّعل اااااطر ُّعل ُّا اااااييعع ُّالد ُّ ُّعاُّقطع ُّ  اُّعاُّالوقتُّال

ُُُّّّ وقُّل ُّال اا ُّ ،ُُّّد ُّالا ُّ ُُّّ  ارقطع ُّ ُُّّ الفل ااطرنية اياااُُّّشااهد ُّايترنعُُُّّّ ا لاعُّ عدُّاالنق ااعمُّالد ُّ رااوهااا
لوتيةُّالاد داُّعل ُُّّوُّسداسُّاليكنذرُُُّّّ مُّاليكنولوتا  اااااااابهُّاليقد ُُُّّّك ل رُُُّّّ ن ُّانعدامُّالوظعئفُّالح ونية

ُّ وا .ُّرالح ونععُّعل ُّسد  ُُّّ عل ُّن يوىُّالش كععُّالكب ىُُّّ  ديُّالععنلة ُّايعس 

ياديةطار الاإل  : رابًعا  ي الناظم للمشاري    ع الرِّ
 قانون 

ُُّّ عفع اعُّننهعُّ عضُّاإلُُّّ ناموعةُّن ُّالم ا عم1998ُُّّلععمُُُّّّ(1)اال اااااايثمع ُّ قمُُُّّّمُّقعنونُّتشااااااايل قد  ُّ
ُّ لفُّ،رال ذ250ُُّّتُّنعلهعُّذرالياُّ ياعرزُّ ُُُّّّ عقطُّعل ُّالمشااااااااع الُّالكبر االم ا عُّالم منوسةُّتقيراااااااا ُُّّرُّ

ُُّّن اينيجُُُُّّّّ؛رعاُّياو ُّذل ُُّّم 2011 ر ُّععمُُّّس اهُّاليعد  ُّاي ُُّّ البرئةُّالقعنونيةُّالفل اطرنيةُّالُّتمر  ُّذن 
رُّنيو اااطةُُّّذُُّّ رُّهاااجر اذُّ ا لبهعُّنشاااع الُّنبيدئةُّهاااجر اُّتداُّذُّرالياُُُُّّّّ عمعلُّللشااابع ُّنشاااع الُّ اع،اُّاي

ُُّّ عفع اعُّرالحواع ُّعاُّقعنونُّتشااااااااايلُّاال اااااااايثمع ُّعلرهعُّاإلُُّّعلاُّالُّتنطبقربعلي ُُّّ سوالس اااااااا ُّايذعاُّ
  اع اُّلهعُّعاُّتش اعععُّالض ائه. تمرر ُُّّك ل ُّالُّ وتدُّرُّ

 

ُّ
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هيئة تشوووووييع ا سوووووت مار  مة من  قد  سوووووييل في واارة ا قتصووووواد الوطني الم  وفوائد الت  . مميزات  1
 الفلسطيني:

ن ُّ اللُُُّّّ لواععُّالينميةُّعاُّعل اااطر ر ُّذ دافُّرُّذُّت اااع ُّ رئةُّتشاااايلُّاال ااايثمع ُّالفل اااطرنيةُّليحقرقُُّّ
قُّننعخُُّّ ل ُُُّّّن ُّذت ُُّّ؛عمعلرت اااهر ُّ رئةُّايُّ رتنميةُّا ااايثمع اعُّقعئمةُُّّ ا ااايقطع ُّا ااايثمع اعُّتد دا

ُّ:(2021)رزا اُّاالقيرع،ُّالوةنا ُّننهعُُّّ اُّر عئ عب ُّعد ُُّّنالئم ُُّّ  ُّا يثمع
 .معنععُّللم يثم ا ُّراال يثمع اعُّالقعئمةتقد مُّالض ُّ -
  ُّرالمحععظةُّعليه.ننعخُّنالئمُّلال يثمع ُّتوعر  -
 .رنواتهةُّذيُّتعقرداعُّتواتهُّاال يثمع ُّ تقد مُّت هرالعُّ -
 .للم يثم ا  ُّي ابيةُّر ر ُّي ابيةُّننحُّسواع -
 .اال يف ع اعُُّّتميلتوعر ُّنحطةُّراسداُّلإلتع ةُّعل ُّ -

 :. حوافز قانون تشييع ا ست مار الفلسطيني2
)رزا اُُّّ ُّذ م هعُُّّنشااااااااطةذاُُّّ ُّقعنونُّتشااااااااايلُّاال اااااااايثمع ُّالفل ااااااااطرناُّعل ُّ،عمُّرننحُّالحواع ُّلعد ُّ ك ُّ

ُّ(:2021االقيرع،ُّالوةنا ُّ
 .نشع الُّعاُّقطع ُّال  اعة -
 ُّ.الرنععةنشع الُّعاُّقطع ُّ -
 .يعسةل   ُّنشع الُّعاُّقطع ُّا -
%(ُّن ُّسامُّنبيعاعتهاع40ُُّّ)ُُّّع ُُّّاادُّ  ُُّّ ُّناعرالياُّترااااااااااااااد  ُُّّ نشااااااااااااااع الُّنوتهاةُّلليرااااااااااااااد   -

 اإلتمعلا.
 .(ليةر ُّذاعُّرنوا،ُّنُّالمحلاُّ)نعد ُّ%ُّن ُّالم و  70ُُّّن بيهُّالمشع الُّالياُّت يجدمُّنع -
 ع.نوظفا25ُُّّالُّ ق ُّع ُّنعُّالمشع الُّالياُّ عم ُّ هعُّ -
 .ةتطوا ُّنشع الُّقعئم -

ُّ مُّ دنةوةيةُّالياُّتقد  ُّرالياُّتشام ُّالمشاع الُّالن ُُُّّّ الممنوسةُّيام ُّنظعمُّعقدُّس نةُّالحواع ُّالمشاع ال -
رُُّّذُُّّ رُّ دنععُّةعقةُّ د لةذُّ ،رليةاُُُّّّ رئيةاُُُّّّعاُّشااااااااااااا رةاُّرُّتلب  ُّذُُّّ جعهاااااااااااااةالرُّقيمةُّتيواعقُّنلُّالمعع ر ُُّّذ

هااااااااادا ُّعقو،ُّسواع ُّلقطع ُّالطعقةُّ ُُّّاُّتم ُّنؤ  اُّرُُُّّّ ةُّتنمواةا ُّوُّرلذالمشاااااااااع الُّالياُّتقلُّعاُّننعةقُّذاعُّ
  .عيمدا.نشع الُّيم ُّنطعقُّالمنعةقُّالرنعةيةُّالم ُّرُُّّ ياد،االم ُّ
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 :. خطوات تسييل المشاريع لدى واارة ا قتصاد واليهات المختصة3 

ولقد    لمختص ،  و ليهرت  القتص رد وز ية  لدى  لمش ريي  تس يي  خطو ت   لش ل  يوض ِّح  ذا 

 . لعالق، ا ت  ليهرت وبيرنرت معلومرت بعد يم   لبرحثين  بو سط، إعد ده تم  

  



 20 

 :واارة ا قتصادنواع الشركات لدى أطرق تسييل . 4

 

 

 

 

 

:شركة عادية عامةتسجيل 

إلى 2في حال وجود شراكة بين .1
. شخًصا20

يتم تقسيم كل ما ينتج عن .2
.الشركة من ربح وخسارة

يكون جميع الشركاء مسؤولين.3
بصفة شخصية وبالتضامن 

والتكافل

تسجيل شركة مساهمة 
خصوصية 

شركة المساهمة . 1
سم الخصوصية هي شركة ينق

.رأسمالها  إلى أسهم

ن تكون مسؤولية المساهمي.2
بها محدودة بمقدار حصة كل 

منهم برأس مال الشركة 

:تسجيل شركة عادية محدودة

20إلى 2في حال وجود بين .1
.شخًصا

بح يتم اقتسام كل ما ينتج من ر.2
.وخسارة

يشمل هذا الشكل القانوني . 3
:  نوعين من الشركاء، األول

شريك عام أو أكثر، مسؤولون 
بصفة شخصية بالتكافل 

والتضامن عن ديون الشركة 
.وجميع عقودها والتزاماتها 

الثاني شريك أو أكثر محدودو 
المسؤولية، كل منهم مسؤول 
ةبراسماله الذي دفعه في الشرك

رتسجيل شهادة تاج

في حال كان . 1
.االمشروع بسيطً 

هو الشخص .2
الوحيد المسؤول

ال تنفصل . 3
شخصية المشروع
االعتبارية وذمته 
المالية عن مالكها 
وهذا يعود لكونه 

.المالك الوحيد 

تسجيل شركة مدنية 

.  تتخذ الشركة المدنية شكل الشركة العادية العامة، وتكون غايتها ممارسة األعمال المدنية، ومزاولة المهن الحرة.1

.تنشأ بين أشخاص من ذوي االختصاص المهني المتكامل أو المتماثل .2

.  يقتصر عملها على ممارسة األعمال واألنشطة المتعلقة والمترابطة بتلك المهن دون أن تهدف لممارسة العمل التجاري. 3
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ُّ:. كيفية الحصول على رخصة الحرف والصناعات5

 :خصةصدار الر  إخطوات 

 . ا،ُّت  يرهعاُّالم ُّطهُّللبلد ةُّالياُّتيبلُّلهعُّالمنشاليوت ُّ •
 .رالرنععععُّتقد مُّةلهُّ  رةُّالح فُّ •
 .علُّ  ومُّالطلهُّعاُّهندرقُّالبلد ة،ُّ •
 .سضع ُّالوثعئقإ يمُّتعبئةُّرُّ •

 للفرد:

هاو اُّشاجرايةُُّّرُُّّ هاو اُّع ُّالهواةرُُُّّّ عقدُّيامعنرُُّّ عقدُّالملكيةرُُُّّّ  اع هاو اُّع ُّعقدُّاإل •
×2.ُّ

 ة:للشرك

ُّ.رُّعقدُّيمعنُّذُّ رُّعقدُّالملكيةذُّ  اع هو اُّع ُّعقدُّاإلُّ •
ُّ.هو اُّع ُّ واةُّك ُّش ا  •
ُّ.ش ا لك 2ُُّّهو اُّشجريةُّ×ُّ •
رُّن ُّذُّ ن اقهُّالش كععُُّّ مفو ُّالش كةُّس هُّشهع،اُّالي ار ل2ُّهو اُّشجريةُّ×ُّ •

ُّ.ُّعيهُّالش كةُّ طياُّتفو ُّ
ُّ.نظعمُّالدا لاعقدُّاليط يسُّرال •
ُّ.ُّنعمُّن اقهُّالش كععُّذشهع،اُّت ار ُّالش كةُّ •
 ا.، نع ا144ُُّّ-24ربر ُُّّ ،نعنر ُّ  ومُّالطلهُُّّة:ُّ م ال  وم •

ائب المُ  : خامًسا    المشاري    ع الرياديةق عىل  طبَّ نظام الض 

رُُّّذُُُّّّرليع ُّهاااايغُّقعنونيةُّتحماُُّّ نقص ُُُّّّرن ااااؤرلوُّالوزا اعُّالفل ااااطرنيةُّرتو، ُُُّّّ الد ا ااااععُُُّّّتميل ُّدُّتؤك  ُّ
راااااع،قةُّت ُّالم ُّذن ُُّّ ُّرُّ(2015ُُّّ لُّاال ااااايثمع ُّعاُّناعلُّالمشاااااع الُّال اع، ةُّالراااااجر اُّ)ن حولتشاااااا  ُّ

 :ر اُّ ش ر ُّة ُّثالثيوع ُّتُّن ُّذ اهُُّّ؛عل ُّالمش ر ُّاال يثمع يُّ
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نعلُّالمشااااااااا ر ُّع ُُّّتُّذُّ ق ُّ ُّال ُّذرُُُّّّ زنةُّن ُّالاهععُّالمعنية ا يصُّالال ُّالحراااااااااولُّعل ُّالي ُّ .1
هاااااااحع ُُّّيُُّّنُّ ميل ذرُُُّّّ   ُّرالمبن ينععداُّا ُُّّهاااااااولُّثع يةيلفُّ،رال ُّعاُّشااااااا ا ُّذ100ُُّّ

رالمشااااااا ر ُُّّ عُّعاُّالشااااااا كععُّالعع، ةن ُّذُّايق  نعلُّاي اااااااهمُّالععمُّع ُّتُّذ 1/3ُُُّّّالمشااااااا ر ُّ
ُّ.تُّالمعلذفياهُّانيالكُّكعن ُّ ُُُّّّ؛الف ،ي

ُُّّ تكونُّنعظمُّالعمعلةُّعل اااطرنيةُّ علمشااا ر ُُّّن ُّذةُّت اااهرالعُُّّ  ُّذ شاااي  ُّالقعنونُّللحراااولُّعل ُُّّ .2
ُّعاُّعي اُُّّععنالا15ُُُّّّرع ُُُُّّّّ عمعلُّعل اطرنرر 10ُُّّنيعتاُّع ُُُّّّ ق ُّعد،ُّعمعلُّالمشا ر ُّاإلال ُّذرُّ

ُّ.  ىُّنيعجُّعاُّالمشع الُّاياليشجر ُّراإل
نُُّّطُّ شُّم 1998ل نةُُُّّّ(1)قعنونُّ قمُُّّ(23) قمُّيُّتع ُّعاُّالمع،اُّ ُّالُّ(8) ويحُّ ندُّ .3

ُّا:ُّطتُّعُّ كمعفع اعُّالض ابةُّللش كععُّاال يثمع ُّعاُّعل طر ُّاإلُُّّايلشت
ن ُّياااااااااااا ابةُُُُّّّّعفع اُّ ُّمنحُُّّق ُّن ُّنلرونُّ،رال ُّ  ُّذل ُّ لفُُّّذذيُّا اااااااااااايثمع ُّقيميهُّن ُّنعئةُُّّ •

رُّن ارلةُُّّذُُّّ نيعجن ُّتع اخُّ دا ةُّاإلُّذتبدُُّّ اُّ مسُّ اااااااااانواعُّلمد ُُُّّّ ا اااااااااايحقعقهع  ُّلدىُّالد ُّ
 .بحال   ُُّّ علُّراجضلُّلض ابةُّ،   ُُّّ النشع 

  ُّلدىُّن ُّياااااا ابةُّالد ُُُّّّعفع اُّ ُّ م ااااااةُّنال ر ُّ،رال ُّعمعُّعوقُّ منحُُّّذيُّا اااااايثمع ُّقيميهُُّّ •
 .ا يحقعقهعُّلمداُّ مسُّ نواعُّ

ُّالقعنونُّذي ُُّّل ُّو ُّرلمُّ  ُُّّ تميلُّ   ُّالشااااا ر ُّ راااااعهُّتطبيقهعُّعل ُّالمشاااااع الُّال اع، ةُُّّن ُّالواياااااحُّذن ُّ
 مُّالقطععععُُّّذُّن ُُّّم نةُّلواسد ُّ ةُّا ااااايثمع اعُّن ُّذ اااااقطُّن ُّس اااااع عتهُُّّ ُّكمعُّذاع، ةللمشاااااع الُّال   ُُُّّّا يمعم ُّ

ُُّّاإلنياعتياة اما ُّالعملياةُّرالياُّلهاعُّ،ر ُّرتاطثر ُّعل ُّن ُُّّ الينموااةُّالفاععلاةُّرالناعشااااااااااااااطاةُّعاُّعل ااااااااااااااطر 
 .  رالد ُّ

قات إ: سادًسا   نشاء المشاري    ع الرياديةمعوِّ

ُّ ُُّّ الُّال اع، ةُّعاُّنعظمُّالدرلتواتهُّالمشاااااااااع رالياُّن ُّ رنهعُّعل اااااااااطر ُُُُّّّّ رلُّالنعنيةعُّالد ُّر راااااااااوهاااااااااا
ُُّّ؛هااااااااحع ُّالمشااااااااع الُّال اع، ةُّالجعهااااااااةُّ همُّذسالمُّرةموسععُّذتحولُّ،رنُّتحقرقُُُُّّّّ قععُّنيعد،اوُّنع
  ااابهُُُُّّّّ؛قععُّنضاااععفةوُّ واتهونُّنعإن همُُّّعُُّّ ال اع، ةُّعاُّقطع ُّ  اُُّّالمشاااع الُّهاااحع ُّذعل ُّهاااعردُّع

 ااااااااااا ائرليةُُّّراالعيدا اعُّاإلُُّّ راالنق اااااااااااعمُّ نيياةُّتداةيععُّالحراااااااااااع ُُّّ  هعُّالقطع ُّالظ رفُّالياُّ م  ُّ
ُُّّتل ُّالمعوقعع: م ُّذُّاُّطتر نينعرلُّفيمعُّ ُّ الميك  ا
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ا ايم ا ُّرُُُّّّ المُّن ُّتهة ُّنفعرياععُّال ا ُّ،ىُّا ايم ا ُّتعث ُّذُّلقدُّ:  العوامل السوياسوية وا قتصواد ة •
الفل طرناُّالدا لاُّن ُّرا يم ا ُّاالنق عمُُُُّّّّ عيةُّن ُّتهةُّثعنيةقم ُّت ا اعُّر يع ععُّاالسياللُّال 

 واتهُّال يُُّّ ةُّعاُّقطع ُّ  اربجعها ُُُّّّ  ر ُّن ايق اُُّّراقيراع، ة ُُُّّّ ايع اية ُُُّّّل ُّ لقُّ رئة ُّ تهةُّثعلثةُُّّ
يُّ شااايدُّعاُّك ُّ ُّنيياةُّتداةيععُّالحراااع ُّالُُّّ؛ هعُّقععُّنضاااععفةُّ  ااابهُّالظ رفُّالياُّ م  ُّوُّنع

ال اايط اُّراليح مُّاالسياللُّاإل اا ائرلاُُُّّّا اايطع ُّن ُّ اللهُُّّع ععنا15ُُُّّّنن ُُُّّّازالُّن اايم اُُّّرنعُُّّععم 
ُّ؛مشاع الُّال اع، ةالُُّّ  اع اُّالعد دُّن ُُّّهُّعانعُّت اب ُُّّ؛ القععُّ ُّرع  ُُُُّّّّ علمعع  ُّالياع اة المطلقُّ
هاااااااحع ُّالمشاااااااع الُّذُُّّتنق  وانر ُّهاااااااع نةُّعاُّقرع  ُُُُّّّّ الجعمُّالمطلوبةُُّّ ُّالموا، ُّعدمُّتوع ُّنيياةُُّّ

وانر ُّهااااع نةُّعل ُُّّق ُُّّرك ل ُّع  ُّ ُّواهاااا ُّنلُّالععلمُّالجع تاف ُّرالي ُّمُّن ُّال اااا ُّرننعهُّ اع، ةال   ُّ
الجعزُُّّ:نث ُّ ةا ااااااااايجاللُّالموا ،ُّالطبيعيةُّالمهم ُُُّّّس نعنُّالفل اااااااااطرنرر ُّن رُّ ُُّّكيةاليحواالعُّالبن ُّ

 كيشفُّعل ُّشواة ُّ  اُّ.الم ُّ
بإجراذ فريق البحث قام ُّحرمان المشوووواريع الرياد ة من الخدمات المقدمة من المتسووووسووووات: •

ُّقعلُّسرثُّ ؛مدير تسوييل الشوركات لدى واارة ا قتصواد ،بو رويضوةأهللا   سوتاك عدداألمع قابلة  
 ُّر  اُّالم ااام ُُّّ( تعت ) ُُّّضاااعفُّتحتُّن ااام ُّ اااار ُّالمشاااع الُّال اع، ةُّعاُّرزا اُّاالقيراااع،ُّ  ُّتُّن ُّ 

رالشااااااااااااااؤرنُُّّ الرااااااااااااااحانر ُُّّطالياُّنثا :ُُّّ: ااااااااااااااععاداعُّرالم ُُّّ ناةلُّ اعلجادناععُّالمقاد ُّ ح نهمُّن ُّاليمي ُّ
راسيمعليةُُُُّّّّ ال اع،يُّعاُّ دا ةُّالمشوا ُّكونُُُّّّ؛ يهعنُّ هالُّ  ُُُّّّعععئقاُُُّّّمث راُّ وظيفرالي ُُُّّّة االتيمعةي

 نشع ُّالمشع الُّال اع، ة. ُّذنعمُّعععئقاُُّّد ُّل ل ُّ عُّ؛ن ُّ عضهمعُّةناع ُّالمش ر ُّرعشلهُّنيقع ب
نيياةُُُّّّ؛البرئةُّالقعنونيةُّراليشاااااااا اعيةُّ ر ُّ،اعمةُّللمشااااااااع الُّال اع، ةُّد ُّ:ُّتعالقوانين والتشوووووريعات •

كونهُّلمُّ  يطلُّنععلاةُّالجل ُُُّّّ؛رل ُّ قعنونُّاال يثمع ش عليةُّاياإلتيعلقُُُّّّ ش عليعع رتو،ُّعداُُّّ
ةالقُّالمشاااااااااع الُّ نعمُُّّذعُُّّنعُّ شااااااااا  ُّععئقاُّ؛ُّ،ُّالم تعيععُّرتعد ُُّّ عتمُّع ُّقراااااااااو ُّاليشااااااااا اعععُّالن ُّ

ُّشاااااااإلرتيعل قُّاُّ ال اع، ة عاُُُّّّاةُّ ي اااااااار ُّ  ا اعُّاال ي ا ُّالموتو،ُّ عليةُّالثعنيةُّ علقوانر ُّالجعهااااااا 
ُّن ُّإعُُّّربعليعلاُُّّ عاُّعمليةُّالي ااااار ُُّّع بعكاُّ ر وُّنعُّ حدسُُُّّّ ُّن ُّرزا اُّاالقيرااااع،ُّ دالاُُُّّّ رزا اُّالثقععة
الكثر ُّن ُُُّّّر وُّنااعُّ اادعل ُُّّت ا اعُّت اااااااااااااااراا ُّ  ا اعُّاال ي ا ُّتحولُّ،رنُّتوثيقهااع العااد اادُّن ُُّّ

 داةيةُّعاُّتطوا ُُّّرعاُّا اااااايجدامُّقدا تهمُّاإلُُّّ ل ُّالي ،،ُّعاُّ، ولُّال ااااااوقُّ ملر ُُّّال اع، ر ُّالمحي
يُّعل ُّسقوقُّاُّلغياااع ُّذيُّ  رتوكولُّقااعنوناُّ حمرهمُّن ُّاليعاااد  ُّنظ اُُُّّّ؛ننيااااععُّتااد ااداُّرنبيك ا

ُّن رُُُّّّ رس نعنُّال ااااااااوقُّالوةناُّننهعُّ نعُّ دعلُّال اع، ر ُّلي ااااااااارلهعُّعاُّالجع ج؛ُُّّالملكيةُّالفك اة
اُّلغيااع ُّذيُّ  رتوكولُّنظ اُُُّّّ؛ ااداةيااةُّعاُّتطوا ُّننياااععُّتااد ااداُّرنبيك اا اااااااااااااايجاادامُّقاادا تهمُّاإل
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ُُّّ( 38 ُّص2015ُّ) ااااااااااااااعرادُّر   رن ُُُُّّّّيُّعل ُّسقوقُّالملكياةُّالفك ااةقاعنوناُّ حمرهمُّن ُّاليعاد  ُّ
ُُّّراليع عةُّالام كيةُّالياُّت ا يُّ شا   ُُُّّّ  علقوانر ُّالجعهاةُّ علضا ابةُّعييعلقشا عليةُّالثعلثةُُّّاإل رنمعُُّّ
ال اع، ةُُُّّّرالمشاااااع الُُّّ ر  اُّ اع ُّالشااااا كععُّالنعشااااائة ُُّّنيعجُّرالشااااا كععُّنوا ُّاإلذعل ُّتميلُُُُّّّّنواز ُّ

 2020ُُّّ)ذ وُّالهياعُّر   رن ُّن ُّا ااااااايم ا ايهعُّرتطوا  عُُُُّّّّنهعُّالحد ُّطتراااااااطدمُّ معوقععُّن ُّشااااااا
با لُّن ُّقبا ُّرزا تاُّاالقيراااااااااااااااع،ُُّّ،ن ُّتهو،ُّت ُّذرُُّّذُُّّ ث ُّرايااااااااااااااحذركا لا ُّعادمُّرتو،ُُُُّّّّ( 44صُّ

ُّؤُّعفع ُّق ُّتقد  ُّذعل ُُّّرُُُّّّ النعشااائةُُّّلدعمُّالمشااا رعععُُّّ رالمعلية ن ُّال ااانواعُُّّ ائهُّلعد، ُّ عُّن ُّالضااا 
 (.8 ُّص2022ُّ)سلس ُّ

رُّ ط  ىُّ  يع ععُُّّذُُّّ ط اقة ُُُّّّععُّالياُّتواتهُّالمشع الُّال اع، ةحد  ُّالي ُّ:ُّتيطث ُّالسياسات الحكومية •
سرثُّ؛ُّال اع، ةرُّنقد ةُّليشااايلُّالمشااع الُُّّذوتدُّ اايع ااععُّنعليةُُّّتهُّالُّن ُّذرن ُّالوايااحُّ ُّالح ونة

ل ُّنععنعاُُّّ ُّيااااااععةاُّ ُّ شااااااع اعُّلمث ُّ   ُّالمشااااااع ال ةُُّّ  ُّذقعنونُّتشااااااايلُّاال اااااايثمع ُّ جلوُّن ُُّّن ُّ 
ت ا اعُّت  يصُّرتط ااااااااايسُّ ر ُُّّإرُُُّّّ ن ُّالبر رق اةيةُّ ر ُّالكف ُُّّععنة ُُُّّّالمشااااااااا رعععُّ رااااااااافة ُّ

ُّ ُّكماعناعُُّّل ُّساد  ُّ ركا لا ُّتكاعليفُّعاعلياةُُُّّّ يعقراداعُّعاُّاليعاعنا ُّنلُّالاهاععُّال  اااااااااااااامياةالرُُُّّّ ن ناة
 ُّ اااااااابق اع ُّن ُّ عقدُُُُّّّّجر وُّنعُّ حيعُّ ل ُّعنوانُّللشاااااااا كة ت ااااااااار ُّالشاااااااا كععُُّّت ا اعُُّّ تحيعجُُّّ

1500ُُّّتيمثا ُّعاُُُُّّّّ   يصُّر  ااااااااااااااومُّعاعلياةُّللي ُّ ُُّّااع،يعلعما ُّال   ُّ اعلياعلاُّتكلفاةُّناعلياةُّقبا ُّالباد ُُّّربا
ُّ ُّ تُّالمعلذلفُّن ُّ ُّذنلُُّّ ،رال  رنقع ةُُُُّّّّ عنر حرااااااااااةُّت  هُّال ُّالميااااااااااععةُّل  ااااااااااومُّنجراااااااااا 
 .ُّ(8 ُّص2022ُّ)سلس ُُّّ،رال ُّلك ُّش كة1000ُّرتبلغُّ علميو طُُّّ عنر المح

عل ُّالمشااااع الُّال اع، ةُّراال يكع ُُُُّّّّععم ُُّّبشاااا   ُّرُُّّ عمُّالح وناُّعقطد ُّال قيراااا ُُُُّّّّ:عم الحكوميالد   •
الجعيعةُُُُّّّّتُّرلي ُُّّ رُّالمؤ  ععُّذُُّّ رالش كععُّالكبر اُُّّ الم ؤرليةُّالمايمعيةُّلبعضُّالبنوكعل ُُّّ

ُّ قراااااااااااااار  ُُُّّّزننا  ُُُّّّربوقات ُُُّّّ ،ُّعُّناعُّ  بطُّاليمواا ُّ محاد،اعُّتمواا ُّنحاد ُّرالا يُّ اعلبااُُُّّّ لل ؤىُّالممو ُّ
عُّال يماااعناااععُُّّراال يماااعمُّ قطاااععاااععُّ،رنُّ ر  اااعُّرعقااااُُُّّّ رليسُّالنوةياااةُُّّركااا لااا ُّالبحاااثُّع ُّالكم  ُّ

ن ُّالموازنععُّعاُّن اس ُُُّّّكبر  ُُُّّّيااااااااااااايع ُّت   ُُُّّّ:ننهعُّ   ىُّذ،اعُُّّحد  ُّل ُّن ُّ ُُّّ عإلياااااااااااااععةُُّّ لالممو  ُّ
راال تبعةععُّال اااااايع اااااايةُُّّ ر ُّن ُّعي اُّاالسيضااااااعنُّالفعلاع هااااااةُّال اع،   ُُُّّّر وُّنعُّ ح مُّ اليد اهُّ

 (.9 ُّص2022ُّ)سلس ُّ علب انجُّاليمواليةُّ
تيمث ُّعاُّهعوبةُُّّرُّذهحع ُّالمشع الُّال اع، ة ُّالمعوقععُّالياُّتواتهُُُُّّّّ م  ُّذُُُّّّاليموا ُّن ُُّّعد ُّ ُّ:ُُّّالتمويل •

سرثُّ نعكُّ شاااا عليةُُُّّّلُّالمشااااع ال؛الياُّتمو  ُُّّن اااارقُّ ر ُّالاهععُّيااااعفُّالي ُّالحرااااولُّعل ُّاليموا  ُّرُّ
ُُّّعُّ تواتهُّذهحع ُّالمشع الُّال اع، ة مؤ  ععُّالميجررة ُّالبعلغُُّّالرُُُّّّ  يع يععُّ ق ا ُّالبنوكاُّذن 
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( ُّالُّتط  ُّ عالعيبع 2021ُُّّنؤ اااااا ااااااععُّ ق ا ُّ) اااااالطةُّالنقدُّالفل ااااااطرنية 8ُُُُّّّّرُُُّّّع  نكا13ُُُّّّعد، عُُّّ
  اُّ ضاااايفُّعبئاعُّعل ُّذهااااحع ُّالمشااااع ال ُُّّرُُُّّّ رالمشااااع الُّال اع، ةُُّّ  رااااوهاااايةُّالشاااا كععُّالنعشاااائة

 حولُّ،رنُّالحرولُّعل ُّالق ر  ُّرك ل ُّ نعكُّ ش عليةُّعاُّاليموا ُّالح وناُّللمشع الُُُُّّّّرام  ُّذن ُّ
ربعليعلاُّتقومُّالح ونةُّ ع ييع ُّالمشااااااااع الُّال اع، ةُُُُّّّّ تيمث ُّعاُّالجوفُّن ُّن اااااااابةُّالمجعة اُّ ال اع، ة

ازنععُّالم هاااااو،اُّليموا ُّالمشاااااع الُّنعُّت الُُّّالموُُُّّّن ُُّّع ُّذايكث ُّيااااامعناعُّعاُّالينفر ُّرالم ،ر، ُّعضاااااالاُّ
المؤ ااا اااععُّرُّ نعكُّ شااا عليةُّن تبطةُّ يموا ُّنؤ ااا اااععُّالمايملُّالمدناُُُُّّّّ عإلياااععةُّ ل ُّذن ُّنحدر،ا ُُّّ

ُّقرااار  ُُُّّّزننا  ُُّّ  ونُّيااام ُّ  انجُّنحد،اُّ وقت ُُُُّّّّ  اُّاليموا تيمث ُّعاُّذن ُُّّ الدرليةُّللمشاااع الُّال اع، ة
ُُّّرنُّ ر  عُّرعقاعُّي دافُّالمشاا  ُّنف ااه ُّ يااععةُّ ل ُّياايع ُّت   ُّراهيمُّ قطععععُّ،ُُُّّّ )نشااع الُّ اانواة(

ر وُّنعُّ ح مُّع هاااةُّالشااابع ُّال اع، ر ُّن ُّعي اُّاالسيضاااعنُُُُّّّّ كبر ُّن ُّالموازنععُّعاُّن اس ُّاليد اهُّ
تهةُّن ُّتهععُُُّّّك ُُّّعُّ ااااااااابقُّذن ُّضاااااااااحُّنم ُّ( ُّراي 42ُُُّّّ–41ُُّّ ُّص2019ُّ)الهياعريُّر   رن ُُّّالفعلا

نعُُُُّّّّ؛رعدمُّرتو،ُّتن اارقُّ ر ُّ   ُّالاهععُُُّّّ يموا ُّالمشااع الُّال اع، ةالجعهااةُّ ُُّّاليموا ُّلد هعُّ اايع اايهع
ين ُّال يُّ يطلهُُّّاُُّّ؛تحد دُّالاهةُّالمنع اااااااااااابةُّليموا ُّذعكع  م ُّعاُّتُّالجيع اعُّذنعمُّالشاااااااااااابع ُّ شااااااااااااي  ُّ

 ُُّّلري ااان ُُُّّّ؛ععُّالشااابع ُّرتوسردُّ ااايع اااةُّتموا ُّننع ااابةُّتيال مُّنلُّاسييعتُّ الاهععُُُّّّالين ااارقُّ ر ُّتميل
 .رت تمةُّذعكع  مُّ ل ُّنشع الُّ للشبع ُّالحرولُّعل ُّاليموا 

 التوصيات السياساتية : سابًعا 

ُُّّقعنوناُُّّ ةع ُّرتو،ُُُّّّ،عمرُُُّّّ تهةُُّّن ُُّّال اع، ةُُّّالمشع الُُّّ نشع ُُّّذنعمُُّّتقفُُّّالياُّقععُّالمعوُُّّنععلاةُُّّ هدف
ُُّّاليوهاااااايععُُُّّّن ُُّّناموعةُُّّالو قةتقي  ُُُُّّّّذ  ى؛ُّتهةُُّّن ُّال اع، ةُُّّللمشااااااع الُُّّسعياااااانةُُّّرنظمُّ ننع ااااااهُّ

 :ا طتُّلمعُّعرعقاُُّّترنيفهعُّتمُّال يع عتية 

 :العوائق السياسية .1
نعُّ ر ُّقطع ُّ  اُُُُّّّّ ُّللمواةنر ُّالفل اااااااااطرنرر العوائقُّالياُّتواتهُّس اةُّالنق ُّرالينق ُُُّّّتميلزالةُّ  •

 رالضفةُّالج بية.
رالياُّت ااااااااااين فُُُُّّّّ عل ااااااااااطرنية ُُّّ ا  ُّذالم اااااااااايوةنععُّالمقعنةُّعل ُُّّنواهاااااااااالةُّنقعةعةُّننياععُُّّ •

اُُّّياا ا اُّانعُّ لحقُُُّّّ؛ل ُّال ااوقُّالفل ااطرنية  ُّننياعتهعُُّّه   ُّهعُّت ُّن ُّذل ُّ يااععةُُّّ ُُّّ نرااع،  مُّالمعئية
 اااااواقُّ القُّاي ُُُّّّعُّ ط ميةعُّر،رلياُّوعاُّنحلياُّالر  اُّ يطلهُّزاع،اُُُّّّ  علجةُّ علمنيار ُّالفل اااااطرنرر 
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راح نهمُّن ُُُُّّّّ الفل ااااااطرنرر ُّالفق ا  عُّسقوقُّالم ا عر ُُّّوُّايالياُّ نيه ُّننُُّّ نياععُّنعمُّتل ُّالم ُّذ
  ايرهم.ذا يجاللُّ

 :مويلالت  . 2

عل ُُّّليشااااااااايلُّالبنوكُُّّ؛توتيهُّالمعونععُّالدرليةُّليوعر ُّياااااااامعنععُّق ر ُّلل اع، ر ُّالشاااااااابع ُّ •
  ا.تقد مُّالق ر ُّالرجر اُّ ضمعنععُّني  ُّ

ُّ الم اااع مةرُُّّذُُّّ رُّاال ااايثمع ذُُّّ تُّالمعلُّي  ا ُّاليط ااايسذنشاااع ُّهااانع، قُّليقد مُّ ُّ تشاااايلُُّّ •
 رالمشع الُّالنعشئةُّللشبع ُّ.ُّ ارالرجر اُّتداُُّّ هةُّليموا ُّالمشع الُّالرجر اتكونُّنوت ُّرُّ

المي اا ُّللمشااع الُّالممر اُُّّليقد مُّاليموا ُُُّّّ؛ ااعند  رُّشااب ععُّن ُّالم اايثم ا ُّالم ُّذنشااع ُّشااب ةُُّّ  •
 .للشبع ُّ

عئععُُّّق ا ُّ رت اااااهر ُُُّّّ رالميو اااااطةُُّّ رتوترههعُّليموا ُّالمشاااااع الُّالراااااجر اُّ تشاااااايلُّالبنوكُّ •
 .ُّتبع يُّن ُّاالسييعةاُّاإلُّكعإلعفع ُّ؛قد ة،راعُّال يع ةُّالن ُّذالشبع ُّن ُّ اللُّ

 طار القانوني والتنظيمي للمشاريع الرياد ة:تطوير اإل. 3

 رالميو طة.ُّ رالرجر اُّ المشع الُّالرجر اُّتداُّلت هر ُّرتب يطُّالي ار ُّ ▪
 ُّ.  ُّرني  ُُّّ عل ُّعع ُُّّرب ا اعُّاال ي ا ُّ ش   ُُّّ اليش اعععُّالض ر اةُّلي ار ُّرسمع ةُّالفك اةُّ   ُّ ▪
 ليحفر  مُّعل ُّتطوا ُّنشع اعهم.ُّ؛عفع اعُّي ابيةُّيهحع ُّالمشع الُّال اع، ة ُّننحُّ ▪
 ُّ.اع،يُّل دا،ُّق ريهمقي ير ُّن ُّالشبع ُّال   ُّتوعر ُّيمعنُّس وناُّللم ُُّّ ▪

ُّتوصيات أخرى:ُّ. 4

ن ُّ اللُّعدمُّس نعنهمُّن ُُُُّّّّ ناع ُّرا ااايم ا اةُّنشاااع اعهم ننحُّالمشاااع الُّال اع، ةُّع هاااةُّعاُُّّ ▪
ُّ.  بهُّترنيفهمُّتحتُّ ندُّتاع ُّ؛الجدنععُّالمقدنةُّلهمُّن ُّقب ُّالمؤ  ععُّ

تع ا ُّالمشااع كععُّنلُّالمؤ اا ااععُّالمحليةُّرالدرليةُّعاُّناعلُّتبع،لُّالجب اعُّعاُّ،عمُّرتطوا ُُّّ ▪
ُّ.اع،اال   ُّ

لمشاااااااع الُّال اع، ةُّعاُّالقطععععُُّّهاااااااحع ُّاذسواع ُّنالئمةُّلم اااااااع مةُُّّمُُّّق ا ُّ ااااااايع اااااااععُّتقد  ُّ  ▪
ُّنيعتيةُّالمجيلفة.اإل
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للحرااااااااولُّعل ُّالحواع ُّالياُّ قدنهعُُُّّّ ُّكشاااااااا   ُّؤُّلجع رُّذُّ تُّالمعلذ،ن ُّن ُّ ُّايُُّّتجفيضُّالحد ُّ ▪
لال ااااااايفع،اُّن ُُُّّّ؛ن ُّالمشاااااااع الُّال اع، ةُُّّم   ُّن ُُُّّّكب ُّعد، ُّذنعمُّذالف هاااااااةُُُُّّّّرذل ُّإلتعسةُُّّ القعنونُّ
ُّ.القعنونُّ

رالمؤ اا ااععُّالياُّتعم ُّعل ُُُّّّ نيعجُّالمحليةللمشااع الُّالياُّت اايجدمُّند العُّاإلُُّّعطع ُّسواع  ُّ ▪
رالياُّعع،اُُُُّّّّ قُّعل ُّ علبيةُّالمشاااع الُّال اع، ةُّالراااجر ابن ُّال يُّ نط وُّايرُُّّ تد اهُّكوا،  ع
ُُّّ. عمُّنوا، ُُّّ نعُّتعيمدُّعل

للن اااااع ُُُُّّّّشاااااع ااُّ رُّذُُّّ  حع اُّ  ُّاليع افععُّضااااام ُّتيُُّّن ُّطراال يمعمُّ ُُّّ تع افُّالمراااااطلحععُّالجعنضاااااة ▪
فُّالقعنونُّالفل ااااطرناُّليشااااايلُّاال اااايثمع ُّع  ُُُّّّن ُّذ مُّن ُّعل ُّال  ُُّّ رال تعلُّعل ُّقدمُّالم ااااعرااُّ

نُّا ايثم ُّعاُّعل اطر ُُّّذرُّ ابقُّلهُّذُُّّ رُّاعيبع يُّ  ايثم ذُُّّ شاجصُّةبيعاُُّّ"ذي ُُُّّّ طن هُُّّالم ايثم 
 ر ُُُُّّّّ رهُّالُّتمرن ُّذعُُّّفي  ُّيااامناُّعُّ ااابقُّ  ُّنم ُّرُُُّّّ ال اااع قة"رُّالقوانر ُُّّذُُّّ س عمُّ  اُّالقعنونُّذ موتهُّ

 ُّ.س عمُّالقعنونُّذال تعلُّرالن ع ُّعاُّتطبرقُّ

 المراجع:  

 ُّالهرئةُّاال ااااااااايشاااااااااع اةُّمتشوووووور الريادة حاضوووووونات األعمال الفلسووووووطينية(.2020ُّذ وُّالهياع ُّذسمدُّر   رنُّ) -
 الفل طرنيةُّليطوا ُّالمؤ  ععُّ ر ُّالح ونية ُّتنر .

نع و/ُّذ ع 5ُُّّند  ُّت ااااااااار ُّالشاااااااا كععُّلدىُّرزا اُّاالقيرااااااااع،ُّالوةنا ُّ  ا ُّعدد هللا أبو رويضوووووة:    :ألسوووووتاكا -
ُّ.م2022

وم يأوضوووواع الشووووباج في الميتمع الفلسووووطيني عشووووية ال(.2021ُُّّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرااااااع ُّالفل ااااااطرناُّ) -
 .18/12/2021 ُّ امُّهللا ُّالعالمي للشباج

 .2020قاعدة الديانات مسح القوى العاملة لعام ُّ.(2021الاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ) -
 ُّن ك 267ُّ ُّنالةُّشااااؤرنُّعل ااااطرنية ُّالعد،مسوووتقدل الشوووباج في ظل التحد ات الراهنة(.2017ُُّّسلس ُّ ائدُّ) -

  حعسُّالفل طرنا ُّ امُّهللا.اي
نؤ ااا اااةُّالنر كُُّّلليعليمُّرالم اااعنداُُّّسووياسووات فاعلة لتعزيز ريادة األعمال بين الشووباج، (.2022ُُّّسلس ُّ ائدُّ) -

  دا ُّالعلما ُّالقدت.راإل
 . حعسُّرال يع ععُّالنقد ة ُّ امُّهللا ُّ،ائ اُّاي2020التقرير السنوي (.2021ُّ لطةُّالنقدُّالفل طرنيةُّ) -
 ُّفي أوسوووال الشوووباج في قطاع  زةسوووياسوووات النهود بريادة األعمال (.2014ُُّّهللاُّ ُّ اااامر ُّر   رنُّ)ُُّّعبد -

  حعسُّال يع ععُّاالقيرع، ةُّالفل طرناُّ)نعت( ُّ امُّهللا.ذنعهدُُّّ
 ُّالهرئةُّاال اااااايشااااااع اةُّعمال الفلسووووطينيةمتشوووور الريادة في حاضوووونات األ(.2019ُّالهياعري ُّذسمدُّر   رنُّ) -

ُّ الفل طرنيةُّليطوا ُّالمؤ  ععُّ ر ُّالح ونيةُّتنر .
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 : مقدمة

ُّ نييااااااةُّن اااااع مةُّ ااااا  ُُّّ؛عُّعااااااُّاالقيراااااع،ُّالاااااوةناُّالفل اااااطرنااُّنهمااااااُّالمشاااااع الُّالراااااجر اُّ اعاااااداُّتعاااااد 
ُّالمشااااااع الُّ ُّناااااا ُُّّعتجُّالمحلاااااااُّاإلتمااااااعلاعاااااااُّالناااااا  ناااااا ُّتهااااااة  ُّر،ر  ااااااعُّعاااااااُّا ااااااييعع ُّذكباااااا ُّقااااااد  

ةُّعااااااُّهااااافوفُّالن اااااع ُّنااااا ُّ اي اااااديُّالععنلاااااة؛ُّناااااعُّ  جفاااااضُّنعااااادالعُّالبطعلاااااةُّالم تفعاااااة ُّربجعهااااا 
اُّلياااااوعر ُّنراااااد ُّيااااادن  ُّ  ُّالم ُّرذريُّالاااااد ُُّّ للفقااااا ا ُّمثااااا ُّع هاااااةاُّت ُّتهاااااة ُّثعنياااااة  ُّ عإلياااااععةُّ لااااا ُّذنهاااااعُّ

ُّوقُّالمحلا.ن ُّاسييعتععُّال  ُُّّاكبر اُُّّاجطاُّت  اُّت ُّ ُّرُّ ععد ُّن ُُّّ  ُّ،  ُّ

دا اُّناااا ُّقباااا ُّالن ااااع ُّناموعااااةُّ رعلاااا ُّالاااا  مُّناااا ُّذلاااا  ُّتواتااااهُّالمشااااع الُّالرااااجر اُّالمملوكااااةُّرالماااا 
اقيرااااع،ُّنااااعُّ اااا الُّتحااااتُّناااا ُّالمعوقااااععُّراليحااااد   عع ُّتاااا   ُّننهااااعُّناااا تبط ُّ  ونهااااعُّتعماااا ُّعاااااُّظاااا ُّ

قد تاااااهُُّّاي  ااااامُّ عااااادمرُّ ُّالجع تياااااة اااااععداعُّرالمااااانحُّعلااااا ُّالم ُُّّذ ع اااااا  ُُّّ شااااا   ُُّّاالسااااايالل ُّراعيماااااع، 
يط انميااااااةُّاالقيرااااااع، ةُّراالتيمعةيااااااةمااااااو ُّرإسااااااداسُّالي ُّعلاااااا ُّالن ُّ اإل اااااا ائرليةُّعلاااااا ُُّّ؛ُّ  اااااابهُّال اااااا 

زنااااااةُّمُّعاااااااُّنرااااااع، ُّالمااااااوا،ُّايرليااااااةُّالال ُّ ُّرالاااااايح  ُّالمااااااوا ،ُّالطبيعيااااااة ُّرعلاااااا ُّالمعااااااع  ُّرالحاااااادر،ُّ
اُّقطااااااااع ُّليشاااااااجر ُّرإنااااااادا،ُّالعد اااااااادُّنااااااا ُّالمشاااااااع الُّالرااااااااجر ا ُّال اااااااي معُّالمشاااااااع الُّالرااااااااجر اُّعااااااا

الراااااانععة ُّرتاااااا   ُّ  اااااا ُّناااااا تبط ُّ ااااااعلمايملُّالم حاااااايطُّ يلاااااا ُّالمشااااااع ال ُّركاااااا ل ُّنقااااااصُّالي موااااااا ُّ
قععُّراليحد   عع. ُّرالمعلونعع ُّرنشعك ُّ ،ا اةُّرت واقية ُّر ر  عُّن ُّالمعو  

قاااااععُّرالي حاااااد ععُّاليااااااُّ يعق ُّتحاااااعرلُّالو قاااااةُّ، ا اااااةُّرتحلرااااا ُّتميااااالُّالاواناااااهُّللمعو   عااااااُّ ااااا اُّال ااااا  
ةُّاليااااااُّ اااااد   عُّراقو، اااااعُّن اااااع  ُّتواتاااااهُّالمشاااااع الُّال ُّراااااجر ا ُّربجعهااااا  نااااا ُّ ااااااللُّةااااا  ُّت اااااعؤل 

ُّ ئيس  ُّر و:

دارة والمملوكوووة مووون قدووول النسووواذ فوووي موووا هوووي المعوقوووات التوووي تواجوووه المشووواريع الصوووغيرة المووو  
 فلسطين؟

ُّا:سُّعداُّذ ئلةُّع ةية ُّتيمث ُّفيمعُّ طتنبثقُّع ُّ  اُّالي عؤلُّال ئيرت

   ا؟نعُّ وُّراقلُّالن ع ُّعاُّقطع ُّ -
 نعُّ وُّراقلُّالمشع الُّالرجر اُّالم دا اُّرالمملوكةُّن ُّقب ُّالن ع ُّعاُّقطع ُّ  ا؟ -
المعوقااااععُّالياااااُّتواتااااهُّالمشااااع الُّالرااااجر اُّالماااادا اُّرالمملوكااااةُّناااا ُّقباااا ُّالن ااااع ُّنااااعُّ اااااُّ -

 عاُّقطع ُّ  ا؟
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نااااعُّ اااااُّالي وهاااايععُّال يع ااااعتيةُّالالزناااااةُّليطااااوا ُّالمشااااع الُّالرااااجر اُّالماااادا اُّرالمملوكاااااةُّ -
 ع ُّعاُّقطع ُّ  ا؟ن ُّقب ُّالن 

  
ً
ي قطاع غزة : أول

 
 واقع النساء ف

ُُّّ  ااع ُّن ُّ، ا ااةُّالمؤشاا اعُّاالقيرااع، ةُّالجعهااةُّ علن  ُُُّّّ د ُُّّللوقوفُّعل ُّراقلُّللن ااع ُّعاُّقطع ُّ  ا ُّال
هُّنحوُُّّلقيعتُّاليم ر ُّاالقيرااااااع،يُّعاُّقطع ُّ  اُّارالياُّتعطرنعُّنؤشاااااا اُّ  ُّرندىُّسعتةُّالن   ااااااع ُّلليوت 

ُّالن اع نشاع كةُّ ُّرتيمث ُّ   ُّالمؤشا اعُّعاُّن ابةُُّّنشاع الُّهاجر اُّ عهاةُّ ه  ُّ نشاع  ُّرإ،ا ا ُّرقيع،اُُّّ
عل ُّالقطععععُُُّّّالععنالعُُّّتوزالُّالن ااااااع  ُّرُّن اااااابةُّالبطعلةُّعاُّهاااااافوفُّالن ااااااع  ُّرُّعاُّالقوىُّالععنلة

ُّ.ايتو  ُّرنعدلُّاالقيرع، ة

 :في قطاع  زة في القوى العاملة النساذمشاركة . 1

عاُّالقوىُّالععنلةُّعاُُّّالن ااااع اُّن اااابةُّنشااااع كةُُّّ ل ُّتدن  ُُّّ(1 قمُّ)د تةُّعاُّالشاااا  ُّالبيعنععُّالم ُّتشاااار ُُّّ
عاُّالقوىُُُّّّالن اع سرثُّ لجتُّن ابةُّنشاع كةُُُُّّّّع؛ن ُّيام ُّذق ُّالمعدالعُّععلمياُُّّد ُّ ُّرالياُّتعقطع ُّ  ا

عاُّقطع ُّ  اُّ اللُّععمُُُُّّّّعاُّالقوىُّالععنلةُّال تعل%ُّلمشاااااااااااع كة55.2ُُّّنقع  ُُُُّّّّ %15الععنلةُّنحوُُّّ
ُّ(.68 ُّص2021ُّ)الاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرنا ُُّّم2020

ُّ

ُّ
 (2020 –  2015(: نسبة المشاركة في القوى العاملة في قطاع  زة خالل الفترة )1شكل رقم ) -
  ُّ امُّهللا ُّعل طر .2020ُّ(.ُّن حُّالقوىُّالععنلة2021ُُّّ عال ينع،ُّ ل ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ)ُُُّّّر  عدا،ُّالبعسث -
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ر علباعُّنعُّتميعزُّالمايمعععُّالياُّتشاااااااااهدُّنعدالعُّنموُّ ااااااااا عنيةُّن تفعةُّ)ي ااااااااابع ُّةبيعية(ُّ  ونهعُُّّ
ُُّّ ُّال اااا عنُّ ع جُّ ااا   ُّ ذُّ شاااا   ُُُّّّايع ا،ُّال   ُّ مُّعاُّعم ُّالد ا ااااة؛ة ُّت تفلُّعرهعُّن اااابةُُّّنايمعععُّعيي ُّ

   ُُّّ ااااا عنُّعاُّقطع ُّ  ا ُّرتعد ُّتمعلاُّال%ُّن ُّ 55ععناعُّعطعل (ُّنحو15ُُُُّّّّالعم ُّعاُّقطع ُّ  اُّ)
عُّذعل ُّن ُّالم ااايوىُّالععلماُّال يُّ لغُّنحوُُّّ %ُّعا33ُّ ُّرنحو2019ُُّّ%ُّعاُّالععم26ُّالن ااابةُّذ ضاااا

ُّ(.14 ُّص2021ُّالععلمُّالع باُّ) لطةُّالنقدُّالفل طرنية ُّ

الد ا ااة ُّا تفع ُّعد،ُّايع ا،ُّ ع جُّ ااوقُّالعم  ُّر وُّنعُُُّّّ عنُّعاُّ اا   ُّراي تهُّعل ُّا تفع ُّن اابةُّال اا ُّ
اُُّّن ُّاليدن  ُُّّعل ُّن اد ُُّّ ُّعالرااُّالن اااااااع ُّعاُّقطع ُّ  ااُّن ااااااابةُّالمشاااااااع كةُّعاُّهااااااافوفُُّّ ل ُّتدن  ُُّّىذ، ُّ

ن ُّالن ااااااع ُّ ع جُّالقوىُّالععنلة ُّراعو،ُّذل ُّ عي ااااااعتُّ ل ُُّّا ُّ  رجُّعد، ُّت  ُُُّّّم 2020 اللُّالععمُّ
ياااااااااااو ُُّّعاُُّّ  اااااااااااع الن  ُُُّّّ معُّعره  ُُّّ الياُّانيهاهعُّ عضُّايع ا،ُُُّّّ وةية ت ا اعُّاليبععدُّاالتيمععاُّالط ُّ
ُّ ع ُّالبحثُّع ُّالعم ُّالكف  ُّالن ااع ُّ ل ُّن ُُُّّّاكبر اُُُّّّا،ععتُّعد،اُُّّ القلقُّن ُّاإلهااع ةُّ م  ُّكو رنع

14ُّ ُّص2021ُّن ُّالقوىُّالععنلةُّ) اااااالطةُّالنقدُّالفل ااااااطرنية ُُُُّّّّربعليعلاُّ  رته  ُّ لةُّ( ُّرعاُّالمحراااااا  
نقع نةُُُُّّّّ% 19.2عاُّقطع ُّ  اُّ شاا  ُّالعتُّن ُُّّالععنلةُُُّّّاتعتُّن اابةُّنشااع كةُّالن ااع ُّعاُّالقوىُّت ُّ

نقع نةُّنلُُّّعاُّهاااااافوفُّالن ااااااع  ُُّّ%15ُُّّ ل ُّنحوُُُُّّّّم2019%ُّعاُّهاااااافوفُّال تعلُّععم62.3ُُّّنلُّ
 2021ُُّّ)الاهعزُّالم ك يُّلإلسراااااع ُّالفل اااااطرنا 2020ُُُُّّّّ%ُّعاُّهااااافوفُّال تعلُّعاُّالععم55.2ُُّّ
ُّ(.68صُّ

 اُُّّكث ُّن ُّنرفُّالمايملُّعاُّقطع ُّ ذُُّّاُّن بةُّنشع كةُّالن ع ُّعاُّالقوىُّالععنلةُّ عناُّذن ُّتدن  ُُُّّّ ن ُّ
رهولُّالكثر ُّن ُّالن ع ُّ ل ُّ ل ُُُُّّّّ  اُّاليدن  اعُّ  الُّالُّ  همُّععلياعُّعاُّاينشطةُّاالقيرع، ة ُّراعو،ُُّّن

ُُّّالبحثُّع ُّعم ُُُُّّّّقنععةُّ طن ُّ  درنُّنيياة ُّ يععةُّ ل ُّاليمرر ُُُُّّّّ  بهُّةولُّعي اُّالبحثُُُّّّ؛اد ُّن ُُُّّّ ر ذن  
لفةُّالي هرالعُّالالزنةُّلعم ُُّّا تفع ُّتكُُّّرك ل ُُّّ ال كو ُُّّ علمقع نةُّنلُّذق انه  ُُُّّّ يدُّالن ع ُّعاُّايتو 

ن ُُُُّّّّعم ُّالم ذاُّ ر ُّناد ُُُّّّ  ونُّعرهعُُّّلوهولُّ ل ُّسعلةلُُّّ نث ُّ،ر ُّالحضعنةُّرال عع ةُّالنهع اةُُّّ الم ذاُّ
ر  اُّالواقلُُُُّّّّ  وقُّالعم ُُّّنعُّ اعلهعُّتج جُّ ع جُُّّ؛لم ذاُّالياُّلد هعُّذةفعلاُّمعُُّّال ي ُُُّّّ النعسيةُّاالقيرع، ة

ُّ. ش  ُّذ مُّععن ُّة ،ُّللم ذاُّالمي رتةُّالياُّلد هعُّذةبع ُّت بواةُّن ُّ وقُّالعم 

ُّ

ُّ
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ُّ:ُّالنساذ أوسالنسبة البطالة في  . 2

ُُّّ ش   ُُُّّّقطع ُّ  ا ل ُّا تفع ُّنعدالعُّالبطعلةُّعاُُّّ(2د تةُّعاُّالش  ُّ قمُّ)البيعنععُّالم ُّتشر ُّ
عاُُّّ%42.1ُّنقع  ُُُّّّ عاُّذر ع ُّالن ع %63.6ُّعاُّذر ع ُّالن ع  ُّرالياُّ لجتُّنحوُُُّّّنلحوظ ُّ

ُّ.2020ُّذر ع ُّال تعلُّ اللُّالععمُّ

 
 (2020 – 2015(: نسبة البطالة في أوسال النساذ في قطاع  زة خالل الفترة )2شكل رقم ) -
  ُّ امُّهللا ُّعل طر .2020ُّ(.ُّن حُّالقوىُّالععنلة2021ُُّّ عال ينع،ُّ ل ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ)ُُُّّّر  عدا،ُّالبعسث -

ربجعهاااةُّعاُّذر اااع ُّالن اااع ُّن ُّذكث ُّالمشااا العُّالياُّتؤ قُُُُّّّّ نعدالعُّالبطعلةُّعاُّقطع ُّ  اُّرتعد ُّ
ُّ اااوا ؛ال اُّرتراااععدُّسد ُُّّ ق  اااع ُّ،ائ اُّالفلمعُّ ي تهُّعل ُّذل ُّن ُّات  ُُُّّّمواة ُّرهاااعنلُّالق ا ُّعل ُّسد 

ُّععم ُّ ي اااااااابع ُّعدا ُُُّّّالمشاااااااا العُّاالتيمعةية ُّراعو،ُّا تفع ُّنعدالعُّالبطعلةُّعاُّقطع ُّ  اُّ شاااااااا   
ال   ُُُُّّّّ ا ااااااااااااييعع ُّالكمُّالهعئ ُّن ُّالععةلر ُّع ُّالعم ُُّّ:ُّعا ُّاالقيرااااااااااااع،ُّعاُّقطع ُّ  اُّع ننهع

عنيةُّن ُُّّرا تفع ُّالكثععةُّال ااااااااااا ُُّّ  بحثونُّع ُّع صُّعم ُّعاُّننطقةُّتج افيةُّتيمر ُّ راااااااااااج ُّالحام
نعسية ُّرعدمُّالقد اُّعل ُّالنفعذُّ ل ُّاي ااااواقُّالجع تيةُّ  اااابهُّالحرااااع ُّاإل اااا ائرلاُّالمف ر ُّعل ُُّّ

رنعُّت تهُّعليهُّن ُّ ثع ُُُّّّ رال يُّت ان ُّنلُّاالنق اااااعمُّالفل اااااطرناُّالدا لاُُّّ 2007القطع ُّنن ُّالععمُُّّ
 اااااااااااا ائرلاُُّّرك ل ُّاالعيدا اعُّالع اااااااااااا  اةُّاإلُُّّ رتداةيععُّةعلتُّالعد دُّن ُّالقطععععُّاالقيرااااااااااااع، ة

 اعئ ُّاقيراع، ةُّعع،سة ُّ ياععةُّ ل ُّ  القُّ اوقُّالعم ُّرالياُّت كتُّ لفهعُّ ُُّّ الميك  اُّعل ُّالقطع 
ُّ(.4 ُّص2021ُّ  ائرلاُّذنعمُّالعمعلةُّالفل طرنيةُّعاُّقطع ُّ  اُّ)سلس ُّاإل
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 :القطاعات ا قتصاد ة ساذ العامالت فيعدم تواان توايع الن   .  3

ُُّّ (3  ُّ قمُّ)الشااا ُُّّ ل ظ ُُّّ علن ُّ ، ةُّعاُّحُّن ااابةُّالن اااع ُّالععنالعُّعاُّالقطععععُّاالقيراااعرال يُّ ويااا  
لليوازنُّن ُّسراثُُُّّّالن ااااااااااااااع ُّالعاعنالعُّعاُّقطاع ُّ  ااعيقاع،ُُُّّّنالسحُُّّم؛2020قطاع ُّ  اُّ اللُّالعاعمُّ

رالف ر ُُّّعاُّقطع ُّالجدنععُُُّّّ  ُّسرثُّ ي ك ُّسضااااااااااو  ُُّّ؛هعُّعل ُّنام ُّالقطععععُّاالقيرااااااااااع، ةتوزاع
عُّعاُّ عقاُّالقطععععُّاالقيرااااع، ةُُّّن اااابةُّالن ااااع ُّالععنالُّتُّلج ُُّّ ُّعاُّالمقع  %89ُّاي  ىُّ ن اااابةُُّّ

%ُُّّ عمل ُّعا3.8ُّ عمل ُّعاُّقطع ُّال  اعةُّرهاااردُّاي ااامعك ُّرُُّّ%1.9ع ُّ واقلُّ% ُّ يوز 11ُّنحوُُّّ
%ُّ عمل ُّعاُّقطااع ُّالياااع اُّرالمطااععم3.7ُُّّقطااع ُّاليعااد  ُّرالمحااعت ُّالراااااااااااااانااعةيااةُّراليحواليااة ُّر

%ُّ عمل ُّعا1.6ُّرُُّّقطع ُّالبنع ُّراليشارردُّنعدرناع ُّرالفنع،ق ُّفيمعُّكعنُّسضاو ُّالن اع ُّالععنالعُّعا
ُّ(.75 ُّص2021ُّقطع ُّالنق ُّراليج ا ُّراالترعالعُّ)الاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرنا ُّ

 
 .2020(: توايع النساذ العامالت على القطاعات ا قتصاد ة في قطاع  زة خالل العام 3شكل رقم ) -
  ُّ امُّهللا ُّعل طر .2020ُّ(.ُّن حُّالقوىُّالععنلة2021ُُّّ عال ينع،ُّ ل ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ)ُُُّّّر  عدا،ُّالبعسث -

رالمحعت ُّالراااااانعةيةُُُُّّّّ اليعد  عاُّقطع ُُّّاُّن اااااابةُّالن ااااااع ُّالععنالعُُّّ يضااااااحُّن ُّالشاااااا  ُّذعال ُّتدن  ُّ
،ر ااُّنهماعُّعاُُُّّّن  انُّالقطعععُّن ُّالمفي  ُّذنُّ لعهُّرُُُّّّ رهااااااااااااردُّاي اااااااااااامعكُّ رال  اعةُُّّ راليحوالية

ُّ ال تعلُّرالن اع  ُّالععليةُّ ر ُُّّوُّايتعاُّنعدلُُّّفاوا ُّ اعنهُّالا اييعع ُّالع  ُّن ُّالعمعلةُّالن اواة
علاُّعإنُُّّقطع ُّالجدنعع ُّربعلي ُّعاُُّّ،علُّالن ااع ُّنحوُّالعم ُُّّ؛ُّنعنعدلُّذتو ُّالن ااع ُّراليدناُّالحع،ُّعا

ُّعُّاإلنيعتية.عاُّالقطعععُّعُّالععنالُّالن ع   اُّ قل ُّن ُّنشع كةُّ

ُّ
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 :معدل األجور في أوسال النساذ في قطاع  زة  .4

 ُّ ل ُّم2020ععمُُُُّّّّ اميةُّالراع، اُّع ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسراع ُّالفل اطرناتشار ُّاإلسراع اعُّال  ُّ
ن ُّالحدُُّّ بلُّالن اااااااع ُّالععنالعُّعاُّالقطع ُّالجعصُّعاُّقطع ُّ  اُّ يقعياااااااونُّذت ااُّشاااااااه ااعُّذق  ُُّّذن ُّ

ُّ(.2021%ُّ)الاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرنا 25ُّاي،ن ُّلرتو ُّ ن بةُّ

 ُّر  اُّ عناُّعدمُّ ن عنيةُُّّ عمل ُّ درنُّذت  ُُُّّّالن اااااع ُّعاُّقطع ُّ  اُّن ُُّّاكبر اُُُّّّاعد،اُُُّّّذن ُّ عإلياااااععةُّ ل ُّ
راإلنفعقُّعل ُُُُّّّّ للن اااااع نعُّ قل ُّن ُّع صُّاال ااااايقاللُّاالقيراااااع،يُُُّّّ؛نبعشااااا اُّالعم ُُّّفُّ ععئدُّاليرااااا  ُّ
عاُّنشاااع الُّذرُّن ا  ُّذ ااا اةُّ علباعُّنعُّ  ونُّعل ُُُّّّالعم ُّن ُّنعسيةُّذ  ىُّعإن ُّرُُُّّّ  رهاااحيهُُّّ تعليمه
عاُّ علُّكفع اُُُُّّّّسقيقا  ُُّّرالُّ  اااااااااع مُّ شااااااااا   ُُُّّّ ن ُّالمو اااااااااميةُُّّععلية ُُُّّّر، تة ُُُّّّ نظيمن ُّالي ُُُّّّنيدنية ُُّّ، تة ُّ

ُّ(.4 ُّص2018ُّ)سلس ُُّّالععنلر ُّرتد ابهم

عاُُّّالن اع ُّرال تعلكُّعاواُّاقيراع، ةُّكبر اُّ ر ُُّّ نعُّعل ُّذن ُُّّتدل ُُُّّّكل هذه المتشورات ا قتصواد ةإن  
اين ُّال يُّ يطلهُّالم ادُّن ُُُُّّّّ؛ر وُّالم ذاُُّّ ي مُّعنراااااااااااااا ُّعاُّالمايملُُّّا  دا اُُُّّّنعُّ عناُُّّقطع ُّ  ا؛
رااعلحُُّّل ُّاليبع  ُّراليفعرعُّال يُّ مر ُُّّكععؤُّعاُّالف صُّاالقيرااع، ة ُّرت اااليرُّيحقرقُّالعدالةُُّّلالاهو،ُُّّ
ُّالمشااااااع الُّالرااااااجر ا ُّربجعهااااااةُّالن ااااااواةسرثُُُّّّ؛ ُّرنععلاةُّاليمرر ال تعل ند الاُّلليجفيفُّن ُُُُّّّّتعد 

عاُّالنشااااااااااع ُُُُّّّّالن ااااااااااع اندنعجُُُّّّر وُّذن ُُُّّّ  ئيس ُُّّ ُّرذل ُّل اااااااااابه ُّعاُّهاااااااااافوفُّالن ااااااااااع ُُّّرةطاُّالبطعلة
يُّ ل ُّتحقرقُّالعد دُّن ُّالم ع ااااااهُّعاُّ ااااااوقُّالعم  ُّ ؤ،  ُُُّّّ  ُّرا تفع ُّن اااااابةُّنشااااااع كيهُُّّ االقيرااااااع،ي

   ُّك ل ُّللد ُُّّع،ائماُُّّانرااااااااد اُُّّ  ُّ ُّلهالحرااااااااولُّعل ُّع صُّاليوظيفُّالياُّتؤن  ُُُّّّ:االقيرااااااااع، ة ُّننهع
يُّللوهااااااولُّ ل ُّنعُّ ؤ،  ُُّّ؛يعسةُّعل ُّالم اااااايوىُّالقوناتحقرقُّاال اااااايثمع ُّاينث ُّللموا ،ُّالبشاااااا اةُّالم ُّ

ُّعالةُّالينميةُّاالقيرع، ةُّلرنعم.ُّ ُّر،علموُّاالقيرع،يالن ُّ

ة  : ثانًيا    المملوكة والمدارة من قبل النساءواقع المشاري    ع الصغير

الياُّ ملكهعُّراد   عُّن اع ُّعاُُُّّّالمعلونععُّرالبيعنععُّال  اميةُّالميعلقةُّ علمشا رعععُّالراجر اُّح  ُّ  مُّشا ُّ
ُّذنُّ نعكرالنعتجُّع ُّذنُّ   ُّالمشاا رعععُّعاُّنعظمهعُّ ر ُّن ااالة ُُُّّّقطع ُّ  ا  ُُّّتقد  اعُّتشاار ُُّّ ال 

اُّعاُّقطع ُّ  اُّ ملكهعُّراد   عُُُُّّّّرالراااااااااجر اُُّّ ٪ُّعقطُّن ُّالمشاااااااااع الُّالراااااااااجر ا26ل ُّذنُّسوالاُّ  تدا
تميل ُّالن اااع ُّالفل اااطرنيععُُّّرُُُّّّ االقيراااع،ُّ ر ُّال  اااماتند جُّعاُّ ةع ُّ ُّرذ لهُّ   ُّالمشاااع الُُّّن اااع 

ه ُُّّرالحوات ُّاالتيمعةيةُّرالثقعفية ُّعإن ُُّّ دارلك ُّ  اااااااااابهُّالح كةُّالمقر ُُُّّّ ال لبةُّعاُّتو اااااااااايلُّذعمعله  ُّ
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 فيق نُّ ل ُّالف صُّللحراااااولُّعل ُّتد اهُّتاع يُّنجراااااص ُّ ياااااععةُّال ُّهاااااعوبةُّالوهاااااولُّال ُّ
ُّ(.10 ُّص2020ُّ)ن ا، ُُّّاي واقُّر ذتُّالمعل

ُّن عد،ُّم ُّذظه ع2019ُُّّللععمُُُُّّّّاالقيراااااااااااع، ةاليعدا،ُّالععمُّللمنشاااااااااااتعُُُُّّّّيعئجرتاد ُّاإلشاااااااااااع اُّ ل ُّذن 
الفل ااااطرنية ُّرلك ُّ،رنُّتحد دُّةبيعةُّ   ُّالمنشااااتعُّن ُُُُّّّّالمنشااااتعُّالياُّتقو، عُّن ااااع ُّعاُّاي ايااااا

5236ُُّّسرثُّالحامُّ)نينعهيةُّالرااااااااااج  ُّذرُّهااااااااااجر ا ُّذرُّنيو ااااااااااطة ُّذرُّكبر ا( ُّرالياُّ لجتُّنحوُُّّ
  اُّ)الاهعزُّالم ك يُُّّعاُّقطع ُُّّننشاااتع1304ُُُّّّالج بية ُّرعاُّالضااافةُُُّّّننشاااطا3932ُُّّ ُّننهعُُّّننشاااطااُّ

ُّ(.2020لإلسرع ُّالفل طرنا ُّ

ا  
ً
ي يملكها ويديرها نساء : ثالث

ة الت  ي تواجه المشاري    ع الصغير
 المعوقات الت 

رعاُُُّّّ ععنة ُُُّّّالفل اااااطرناُّ رااااافة ُّالمايملُُُّّّعاُّالمشاااااع الُّالراااااجر اُّالياُّ ملكهعُّراد   عُّن اااااع ُّتواته
ُّناموعةاُّن ُّالي حد ععُّرالمعوقععُّالياُّتينو ُّنعُّ ر ُّنعوقععُّاتيمعةية ُُّّ عهااااة ُُُّّّقطع ُّ  اُّ راااافة ُّ

رثقعفية ُّراقيراااع، ة ُّر ااايع اااية ُّرقعنونية ُّرتنمواة ُّرإ،ا اة ُّرالياُّ م  ُّتويااايحهعُّ شااا  ُّنفرااا ُُّّ
ُّعل ُّالنحوُّاآلتا:

 :. المعوقات ا جتماعية وال قافية1

قععُّالياُّتواتهُّالمشااااااع الُّالرااااااجر ا ُّربجعهااااااةُُّّ ُّالمعوقععُّاالتيمعةيةُّرالثقعفيةُّن ُّذ  زُّالمعو   تعد 
تي اااااااااااامُُّّعاُّقطع ُّ  اُّنعُّت الُّال ا طةُّاالتيمعةيةُُُُّّّّذن ُّالياُّتملكهعُّراد   عُّن ااااااااااااع  ُّراعو،ُّذل ُّ ل ُّ

نعُّ راااااعهُُّّ؛اسُّع،اعُّرايع افُّراليقعلردُّرالي ُّتُّالوال ُّللعذرُّالعمقُّرالضااااارقُّال يُّ     ُُّّ  عليعراااااهُّ
رعاُّتحقرقُّا ي اقُّسقيقاُّنحوُّ اااااوقُّالعم ُّعل ُّرتهُُّّ عاُّالحيعاُّالععنةُّعموناعالن اااااع ُُّّنشاااااع كةُّ
ُُّّ رالهي  ُّاالقيرع،يُُُّّّ عاُّعمليةُّاإلنيعجُّ علبنيةُّاالتيمعةيةُّنشع كةُّالن ع سرثُّتيطث ُُُّّّ؛الجروصُّ

ن ااااع ُّاللواتاُّ بدذنُُّّرنوقفُّالمايملُّن ُّالُّالن ااااع   عإليااااععةُّ ل ُّالنظ اُّالمايمعيةُّاليقلرد ةُّلعم ُّ
اُّكلمعُّاتاهتُّالمشع الُّ ل ُّالماعالعُّالياُّ شجلهعُّال تعلُّتقلرد اع عاُّظ ُّاليق يمُُُُّّّّ نش رعاع ُّرتحد دا

عُُّّكمعُّتف  ُّالنظ اُّالمايمعيةُّاليقلرد ةُُّّ ايعقاُّرالعمو،يُّل اااااوقُّالعم  ذرُُُُّّّّ العد دُّن ُّالقرو،ُُُّّّذ ضاااااا
 ععُّالعالقععُّالععنةُّالضااا ر اةُّإلناع ُُّّرافقد  ُّلشااابُُّّ رترااا ععته  ُُّّ الم اقبةُّعل ُّتح كععُّالن اااع 

ىُّ ُّنحدر،ا ُّر وُّنعُّذ، ُّذرُّذة ُُُّّّ عالقععُّالن اع ُّتنحرا ُّعاُّ ةع ُّععئلاَُّ ُّمعُّرذن ُّ اي ُّ ُّالذيُّنشا ر 
 (.10ُّ ُّص2008ُّ)شبعنةُّرالرعلح ُُّّمشع كةُّعاُّ وقُّالعم الُّ  رجُّالن ع ُّن عاُّالمحرلةُّ ل ُّ
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 . المعوقات السياسية والقانونية والتنموية:2

؛ُّتشااااااا  ُّالمعوقععُّ ُّ عص  ُّععم  ُّرقطع ُّ  اُّ شااااااا    نظ ااُّلجراااااااوهااااااايةُّالواقلُّالفل اااااااطرناُّ شااااااا   
اُّالمملوكةُّرالمدا اُّن ُّقب ُّالن اع  ُّر عهاةُّعاُّظ ُّ ال ايع ايةُّععئقاعُّذنعمُّالمشاع الُّالراجر ا ُّرتحد دا

اُُّّع ُّتل ُّاليُُُّّّععم ُُّّالُّتجيلفُّ شاااااا   ُّ ُّرالياُّتعيشااااااهعُّالن ااااااع ُّعاُّقطع ُّ  االبرئةُّال اااااايع اااااايةُّالياُّ
  عيشهعُّال تعلُّراععناُّننهع ُّ الُّذنهعُّذكث ُّتمرر ااُّيدُّالن ع ُّ ح مُّعالقععُّالنو ُّاالتيمععا.

 ااااا ائرليةُّالميواهااااالةُّاالنيهعكععُّاإلعاُّقطع ُّ  اُّ عدمُّاال ااااايق ا ؛ُّ  ااااابهُُُّّّالبرئةُّال ااااايع ااااايةتي  ااااامُُّّ
ح اةُُّّلهُّعليهُّن ُّتقرردُُّّرنعُّت ت ُُُّّّ رالميراااااااااااععدا ُّرالحراااااااااااع ُّاالقيراااااااااااع،يُّالمف ر ُّعل ُّالقطع 

رك ل ُّاالعيدا اعُُُُّّّّالدا لا ُُّّاالنق ااااااااعمرا اااااااايم ا ُّسعلةُُُّّّلاميلُّال ااااااااللُّرالبضااااااااعئلُّرايع ا، الح كةُّ
ُّكلهعُّقضع عُّذاعُّتطثر ُّكبر ُّعل ُّالن ع ُّرال تعل.ُّرُُّّ الع   اةُّالميك  ا

اُّ حعلةُّاالنق ارعل ُّهاعردُّالمعوقععُّالقعنونية ُُّّ عمُّالفل اطرناُّ ُّعقدُّا تبطتُّ علبرئةُّال ايع اية ُّرتحد دا
ُّ.زعُّاال يالفُّالقعنونارالياُّع  ُُّّ ر يع ععُّاتج  عُّة ععُّاالنق عمُّ رنعُّت تهُّعليهُّن ُّ ت ا اعُّ

تكونُُُّّّ  ُّالمالسُّاليشااااا اعاُّ عرقُّتبناُّننظونةُّتشااااا اعيةُّنوسداُّ ر ُّشاااااط يُّالوة تعط ُُّّظ  ُُّّلقدُّ
ربجعهةُّالم تبطةُّ يم ر ُُُّّّ عل ُّقضع عُّالن ع ُُّّععم ُُّّانع سُّ ش   ُُُّّّ؛ُّنعنن امةُّنلُّالمعع ر ُّالدرلية

 ُّرال يُّ م   ُّن ُّ اللُّالمشاااع الُّالراااجر اُّالن اااواة؛ُّكونهعُّذسدُّاي،راعُّال ئي اااةُُّّالن اااع ُّاقيراااع، اع
 ضاااااعفُّ ل ُّذل ُُّّ( 5ُّ ُّص2014ُّ) ااااالطةُّالنقدُّالفل اااااطرنية ُُّّلعمليةُّاليم ر ُّاالقيراااااع،يُّللن اااااع ُّ

 فيق ُّ ل ُّنرااااااااااااطلحععُُُّّّ؛ُّسرثُّعلنظعمُّالقعنوناُّالفل ااااااااااااطرناُّ مامله ُُّّالمعوقععُّالقعنونيةُّالم تبطة
ُُّّ رايهاااااج ُُّّ اإلق ا ُّالراااااجر  اي اااااع ااااايةُّليم ر ُّالن اااااع ُُُّّّاُّرالياُّتشااااا  ُّالنواُُّّ ج رنينعهيةُّالرااااا  

ُُّّ اقيراااااااع، اعُّن ُّ اللُّالمشاااااااع الُّالراااااااجر ا رالياُّعاُّاي لهُّتملكهعُّالن اااااااع  ُُُّّّ ج رنينعهيةُّالرااااااا  
رالشااا كععُُُُّّّّ يجراااراااةععلحد ثُّعاُّالقوانر ُّالفل اااطرنيةُّكعنُّ قيرااا ُّعل ُّنؤ ااا اااععُّاإلق ا ُّالم

،رنُُُّّّععم ُُّّر   ا ُّ شاا   ُُّّ رذعمعلُّاإلق ا ُُّّ ق ا ُّراإلُّ رالمؤ اا ااععُّالمعليةُّ ر ُّالمراا فيةُّ المعلية
ُّ(.31 ُّص2013ُّتجريصُّ)،ر،   ُّ

كمعُّتع ُّاالنق اعمُّاليععن ُّنلُّالعد دُّن ُّالمشا العُّالمعقداُّرالمي ا طةُّعل ُّن ايوىُّتحقرقُّالينميةُُّّ
رتقاد مُّالجادناععُّاالتيماعةياةُّالنوةياةُّ اع اةُّعاُُُّّّ  باةُّالفق رنحاعُُّّ الميوازناةُّعاُّتميلُّذ تاع ُّالوة 

رالُّتيوا مُّنلُّااللي انااععُّالواتبااةُّتاااع ُُُُّّّّ كااععُّتجطيطيااةُّ ر ُّنيوازنااةبااع ُّ ىُّ ل ُُّّالرااااااااااااااعوبااة ُّرذ، ُّ
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المايملُّك   ُّرتاع ُّالن اااااااااااااع ُّعل ُّرتهُّاليحد دُّالععنالعُّعاُّناعلُّاال ااااااااااااايثمع ُّ) ااااااااااااالطةُّالنقدُّ
ُّ(.5 ُّص2014ُّالفل طرنية ُّ

 ا قتصاد ة:. المعوقات  3

الياُّتواتهُُُُّّّّاالقيراااااااااااااع، ةُُّّالمعوقععُّن ُّذ  زُّاليحد ععُّرُُّّ عد ُُُّّّالوهاااااااااااااولُّ ل ُّاليموا ُّرالق ر ُُّّ ن ُّ
 ُّليسُّعقطُّ  ااااااابهُّقلةُّالق ر ُّربجعهاااااااةُّعاُّناعلُّالمشاااااااع الُّالراااااااجر اُُّّ الن اااااااع ُّعاُّقطع ُّ  ا

عُّ  ااااابهُّالضااااامعنععُّالععليةُّالم تبطةُّ علق ر ُُُّّّ الميعسة عُّ ن ُُُّّّ رعا ُّالن اااااع ُّع ُّتوعر  عُّ   ُّذ ضاااااا
ذرُُُّّّ عل ُّالمر اسُُُّّّرعدمُّسرااااااوله  ُُُّّّ رنلكيةُّاي اياااااااُُّّ عل ُّالموا ،ُّالمعليةُُّّ  اااااابهُّقلةُّ اااااايط ته  ُّ

اليموا ُّذرُّالق  ُّ يطلهُّياااااااامعنععُُُّّّن ُّ رثُُّّسُُّّ؛  اااااااابهُّالفوائدُّالععليةُّالياُّ يطلبهعُّ اااااااادا،ُّالق  ُّ
ياااااامعنةُّذ  ُّن ااااااالةُّ ع اااااامُّالمقي يااااااة ُّرعاُُّّ:نث ُُّّ الُّت اااااايطيلُّنعظمُّالن ااااااع ُّتقد مهعُُّّ ةن تفع

ذرُّذسدُّذع ا،ُّاي  ا ُّسي ُّتحر ُّعل ُّتموا ُّذرُّق  ُُُّّّ ال يعقُّنف هُّتحيعجُّالم ذاُّ ل ُّكفعلةُّال رج
رعاُّذ لهُّايسيعنُّالُّ  ااااااااايطيعونُّتقد مُّالضااااااااامعنععُّالالزنةُّللحراااااااااولُّعل ُُُُّّّّ ن ُّالبن ُّالياع يُّ
 اا ُّ)س ونيااةُّذرُّقطااع ُّ ااعص( ُّةُّ ذاُّكااعنواُّ ر ُّنوظفر ُّ وظااعئفُّ،ائمااةُّالااد ُّاليموااا  ُّ ااعهاااااااااااااااا
تموا ُّالبنوكُّرنؤ ااااا اااااععُّاإلق ا ُّ  ااااايحقُّعلرهعُّ اااااع ُّععئداُّن تفل ُّربعليعلاُُُّّّ عإلياااااععةُّ ل ُّذن ُّ
 (.2022 علن بةُّللن ع ُّ)ةي   ُّنقع لةُّشجرية ُُّّع ربحُّاليموا ُّن لفاُّ

ُّ عإلياااععةُّ ل ُّ عُّن ُّاليحد ععُُُّّّ عد ُُُّّّرهاااعوبةُّالمنعع اااةُُّّ العم عدمُّرتو،ُّالعدالةُّعاُّ اااوقُّذن  ذ ضاااا
 اااوقُّالعم ُّ اااوقُّذكو يُّ علد تةُّايرل  ُُّّالياُّتواتهُّالن اااع ُّعاُّقطع ُّ  ا ُّنيياةُّذن ُُُّّّالمعوقععُّرُّ

ُُّّ ظه ُّن ُّ الل هُّالن اااااع ُّ ُّعالراُّعل ُّتان ُّال تعل،ائماعُّلراااااعلحُُّّال يُّ مر ُُُّّّ لُّع صُّالعم تو ااااا 
رنحدر، ةُّالماعالعُّالياُّ م  ُّللن اااااااع ُّالعم ُّ هع ُّرعدمُّنالئمةُّع صُّالعم ُّعاُّناعالعُّنعرنة ُُّّ

الُّ  ااايطع ُّالعم ُّعاُّذيُّنهنة ُّرك ل ُّهاااعوبةُُُُّّّّ  ُّهالعم ُّللن اااع ُّعاُّنعظمُّالحعالع ُّ عهاااةُّرذن ُّ
ُُّّ  ُّلمطلوبةُّلدىُّالن ااع ُّالياُّتييحُّلهُّنيياةُّعدمُّتوع ُّالجب اُّاُّ؛المنعع ااةُّلدىُّالن ااع ُّعاُّ ااوقُّالعم 

ُّ(.27 ُّص2008ُّةُّعل ُّع صُّالعم ُّالميعسةُّ)شبعنةُّرالرعلح ُّاالليحعقُّرالمنعع 
ُّ

ُّ:. المعوقات اإلدارية4
ُّايعكع ُّال اع، ةُّعاُُُّّّعل ُّال  مُّن ُّت اسم ُّذن   م ا ،ُّذنُّت ىُُّّت ااقطُُُُّّّّالكثر ُّننهعال ااوقُّالمحلا ُّ ال 

ُُّّ راااب ب  ُُُّّّالراااجر االكثر ُّن ُّهاااعسبععُّالمشاااع الُُّّلع ُّذ مهعُّذن ُُّّ ،ا اة اعو،ُّذل ُّي ااابع ُُّّالنو  ُّرُّ
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ُّالجعصُّعل ُّتنفر ُُُُّّّّ  ُّشجفه   اُّ عو،ُّ ل ُّقلةُّالجب اُّاإل،ا اة.ُّذكث ُّن ُّا يم ا ايه ُّرُُُّّّعك اُّنش رعه  
 وُُُُّّّّالمشع الُّالرجر اُّالياُّ ملكهعُّراد   عُّن ع  اإل،ا اةُّالياُّت عرقُّن موُُُّّّاليحد ععُّرالمعوقععُّرن ُُّّ

راالعيماع،ُّعل ُّن ك ااةُّاتجاعذُُُُّّّّ يقا ننحُّالرااااااااااااااالسياععُّللاد تاععُّاإل،ا ااةُّالياع ُّنهاع اُّاليفواضُّرُّ
 ُّ عإلياااااااااععةُّ ل ُّالمعليةرد ةُّعاُّ ،ا اُّالموا ،ُّالبشااااااااا اةُّرُّبع ُّذ اااااااااعلرهُّتقلذل ُّات  ُُُّّّعالراُّعل ُّ الق ا 

عُّن ُّالمعوقععُّاإل،ا اةُّالياُّتواتهُّالمشاااااااااع الُّالراااااااااجر اُّالمدا اُّ ُّذ ضاااااااااا الشااااااااا اكةُّالععئمةُّالياُّتعد 
ُّ ترااا ُّ ل ُّرُُُّّّ ععئليةُُّّنشاااع ال اُُُُّّّّ   ُّالمشاااع الالكثر ُّن ُُّّرالمملوكةُّن ُّقب ُّالن اااع  ُّال اااي معُّرذن 

ُُُّّّرعل ُّال  مُّن شاااااا اكةُّعب ُّالععئلةُّالم ميدا ُّ ُُُّّّالشاااااا اكةذن  ذكب ُّللناع ُّن ُّ اللُُّّعت ضاااااايفُّع هااااااا
ُّنشاااا لة الُّذنهعُّعاُّذاعُّالوقتُّتواتهُّنشااااع كةُّ ذتُّالمعل ُُّّرُُُّّّ ت اكمُّالجب اعُّرُُُّّّ تضااااعع ُّالماهو،اعُّ
 يةُّتوزالُّاي بع ُُّّ عإلياااااااااععةُّ ل ُّيااااااااابعُّ قع ةةُّال  ُّقل ُّرُُّّ اإل،ا اةُُّّعدمُّتوزالُّالمهعمُّ ،ا اة ُّتيمث ُّعا
عدمُّالفرا ُّ ر ُّالععئدُّعل ُّعنرا ُُّّرُُُّّّ ا ضاعفُّ ل ُّذل ُّليع ُّالحواع ُّللم ايهد  رُُّّ؛رذ اهمُّالملكية
 (.2022)الفع  ُّنقع لةُّشجرية ُّ الععئدُّعل ُّاإل،ا اُّذرُّالعم رُُّّ  ذتُّالمعل

 التوصيات السياساتية  : رابًعا  

المشاع الُّالراجر اُّالياُّتملكهعُّرتد   عُّالن اع ُّعاُّالياُّتواتهُُُُّّّّالمعوقععُّنععلاةُّاليحد ععُّرُُّّن ُّذت 
ت تك ُّ شاا  ُّذ ااع اااُُُّّّ ر ليععُّاليد  ُّ ناموعةُّن ُّال اايع ااععُُُّّّالو قةُّال اايع ااعتيةتقي  ُُُُّّّّ؛قطع ُّ  ا

ُّرللن اااااع ُّ ع ُّالق ا تكونُّ ع ةةُّة اقُّلرااااان ُُّّالياُّن ُّشاااااطنهعُّذن ُُّّ بع ُّذعضااااا ُّالممع  اااااععُّت  ُّاعل ُُّّ
 ُّ ععيبع  عُُّّهُّإلنشاااع ُّرإ،ا اُّالمشاااع الُّالراااجر الُّالن اااع ُّنحوُّاليوت ُّرتشاااا  ُّن ُّنعسية ُّرتدعمُُُُّّّّ  ُّذنف اااه

ُّا:طتفيمعُّ ُّال يع ععُّالمقي سة ُّ ُّرتيمث ُّىُّاي،راعُّال ئي ةُّلعمليةُّاليم ر ُّاالقيرع،يسدُّ 

 الياُّ ملكهعُّراد   عُّن ع .ُّ،عمُّالمشع الُّالرجر ا •

 .لال يثمع  لقُّ رئةُّنشاعةُّ •

 رهعسبععُّايعكع ُّاإل داةية.توعر ُّ رئةُّلدعمُّالمبع، اعُّ •

رن ُّذت ُّناع ُّتنفر ُّ   ُّال اااااااااااايع ااااااااااااعع ُّتقي  ُّالو قةُّناموعةُّن ُّ ليععُّاليد   ُّالالزنةُّليطوا ُُّّ
ُّالمشع الُّالرجر ا ُّربجعهةُّالياُّ ملكهعُّراد   عُّن ع  ُّتيمث ُّفيمعُّ طتا:

اُّليطو  عُّررهااااولهعُّ ل ُُُّّّ  اع، ةُّهااااجر البد ُّ مشااااع الُُّّاتشااااايلُّالن ااااع ُّلليوتهُّنحوُُّّ • تمهردا
ُُّّه  ُّةُّالرااااااااجر ا ُّرتد اهُّالن ااااااااع ُّرتط رلُّن اتهُّنيقدنة ُّن ُّ اللُّتدةيمُّالمشااااااااع الُّال اع، 
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إلنشاع ُّرإ،ا اُّ   ُّالمشاع ال ُّرإ اع،ُّاي اواقُّالياُّت اععدُّعل ُّت اواقُّننياععُّالمؤ ا اععُّ
 الن واةُّالياُّتشج ُّن بةُّكبر اُّن ُّالن ع .

 ُّربجعهاااةُّالمشاااع الُُّّليقد مُّ دنععُّعنيةُّرإ شاااع، ةُّللمشاااع الُّالراااجر اُُّّقلةن ااايُُّّ نشاااع ُّ رئة •
 رالياُّتحيعجُّ ل ُّنيطلبععُّكبر اُّإلناعسهع.ُّالياُّ ملكهعُّراد   عُّن ع  

  ع مُّعاُّتم ر ُّالن ع .ربجعهةُّالياُّت ُُّّ تفعر ُّهندرقُّتموا ُّالمشع الُّالرجر ا •

نعُّ  اع مُّعاُُّّ؛ةرتطوا ُّالرانععععُّالوةني ُُُّّّ ت شاردُّاال اير ا،ُّن ُّالجع جُّليشاايلُّاال ايثمع  •
 ُّربجعهااااااةُّللمشااااااع الُّالرااااااجر اُّالياُّتعم ُّعاُّناعلُّالراااااانععةُُّّتوعر ُّع صُّعم ُّتد دا
 راملكهعُّراد   عُّن ع .

الطموسةُّنع، اعُّرعنياعُُّّرالمشااااااااع الُُُّّّ ايعكع ُّاإل داةيةُُّّهااااااااعسبععُُّّالمبع، اعُّاسيضااااااااعنُّر،عمُُّّ •
 ل ُُُّّّ  ُّرتحوا ُّذعكع  ُُّّ  راليطو ُُّّ موعل ُّالن ُُُّّّ  ُّتهرن ااععدُُّّ   ليوعر ُّ رئةُّننع اابةُّلهُُّّ؛رقعنونياع

ُُُّّّ   اُّللد ُّد  ُّنشااااااااع الُّن ُّ رعاُّذ ااااااااواقُّالعم ُُّّ الُّعاُّ ااااااااوقُّالعم ُّالمحل  ُّقع، اُّعل ُّاليو اااااااا 
 الجع تيةُّ)الدرلية(.

  



 40 

 المراجع:  

 2019ُّنتائج التعداد العام للمنشوووات ا قتصووواد ة للعام (.2020ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرااااع ُّالفل ااااطرناُّ) •
  امُّهللا ُّعل طر .

  ُّ امُّهللا ُّعل طر .2020مسح القوى العاملة (.2021ُّالاهعزُّالم ك يُّلإلسرع ُّالفل طرناُّ) •
 ُّر قةُّعم ُّيااام ُّالمؤتم :ُّالن اااع ُّتمكين النسوواذ اقتصووادً ا بين الحصووار واليائحة(.2021ُُّّسلس ُّ ائدُّ) •

 .2021ش ا ُّايرلُّذكيوب /ُّت13ُّ  ا ُُّّ–رالمشع كةُّالمايمعية ُّنؤ  ةُّهوعُّالمايملُّ
نع و/23ُُّّ  ا ُّاإلثنر ُُّّ– عسثُّاقيرع،ي/ُّنحعي ُّذكع، ماُّ اعنعةُّايز  ُُّّدكتور: عدد الرحمن الفار: •

 .2022ُّذ ع ُّ
  ا ُّايسدُُُّّّ– عسثُّرنجيصُّعاُّالشطنُّاالقيرع،ي/ُّن ك ُّاليجطيطُّالفل طرناُُّّدكتور: محمود عيسى: •

ُّ.2022ُّنع وُّ/ُّذ ع 22ُُّّ
 ُّنعهدُّويل الصغير في فلسطين: اإلطار القانوني وتنفيذ عقود القردقطاع التم(.2013ُّ،ر،   ُّنحمو،ُّ) •

ُّنعت ُّ امُّهللا ُّعل طر .ُّ–ذ حعسُّال يع ععُّاالقيرع، ةُّالفل طرناُّ
 ُّ،ائ اُّاي حعسُّرال اااااايع ااااااععُّالنقد ة ُّ امُّهللا 2013ُّالتقرير السوووونوي  (.2014ُُّّ اااااالطةُّالنقدُّالفل ااااااطرنيةُّ) •

ُّعل طر .
 ُّ،ائ اُّاي حعسُّرال اااااايع ااااااععُّالنقد ة ُّ امُّهللا 2020ُّلتقرير السوووونوي  ا(.2021ُُّّ اااااالطةُّالنقدُّالفل ااااااطرنيةُّ) •

ُّعل طر .
مشووواركة المرأة الفلسوووطينية في سووووق العمل والتدخالت المطلو ة،   (.2008شاااابعنة ُّلؤيُّرالرااااعلح ُّتوا،ُّ) •

ُّ ُّ امُّهللا ُّعل طر .مركز المرأة للدراسات والتوثيق
( على المشووواريع الصوووغيرة ومتناصية الصوووغر 19  –د  تداعيات جائحة كورونا )كوفي(.2020ُُّّن ا، ُّ اناُّ) •

  ُّن ك ُّشؤرنُّالم ذا ُّ  ا ُّعل طر .التي تقودها نساذ في قطاع  زة

ُّ
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