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 تقديم 

ثينك   بال  عمل  إطار  االستراتيجية  في  في للدراسات  المعرفة  إلنتاج  مستقلة  وتفاكر  بحث  كمؤسسة 
نفذت  مجتمع  ال ثيالفلسطيني،  الحرية مشروع    نكبال  أجل  ناومان من  فريدريش  مع مؤسسة  بالشراكة 

االسترات للدراسات  ثينك  بال  تعبر  إذ  الفلسطيني"،  للشباب  األعمال  ريادة  اعتزازها  "تعزيز  عن  يجية 
لتلبية اح تياجات  بالشراكة مع مؤسسة فريديش ناومان في تخطيط وتنفيذ المشروع الريادي الذي جاء 

السوق المحلي، والذي يهدف لغرس ثقافة ريادة األعمال بين الشباب عن طريق تعلم المفاهيم الريادة 
ومحاالمجتمعية عمل،  فرص  خلق  في  وفعال  حقيقي  أثر  من  لذلك  لما  معدالت ،  لتقليل  جادة  ولة 

وتخط تصميم  على  قادرين  ليكونوا  مهاراتهم  صقل  خالل  من  للشباب،  المتزايدة  أفكارهم  البطالة  يط 
الريادية اإلبداعية فلسطيني قادر على االبداع من خالل تصميم وتخطيط أفكار ريادية. وتأمل بال ثينك  

 نوعية لدعم المشروعات الريادية الشبابية.أن يكون المشروع بأوراقه ونشاطاته المختلفة شكل إضافة 

( مهارات  تعزيز  إلى  المشروع  الجنسين 20هدف  كال  من  شاب  الجامعات  طالب    -(  وخريجي 
غزة  بقطاع  الناشئة،    -الفلسطينية  الشركات  وواقع  الفلسطينية،  البيئة  في  الريادية  المشاريع  على 

، وذلك من خالل عقد لقاءات تدريبية للفئة  والحواجز االقتصادية بين الشباب الفلسطيني في قطاع غزة
المشرو  لمناقشة  اإلذاعية  الحلقات  من  مجموعة  وتنفيذ  بيئة  المستهدفة،  في  الشبابية  الريادية  عات 

مشاريع   أمام  المتاحة  والفرص  التحديات  تناقش  بحثية  أوراق  ثالث  انتاج  وثم  الفلسطينية،  األعمال 
الفلس األعمال  بيئة  في  اإلبداعية  األوراق  الشباب  لجلسات عرض  تتويجًا  اإلصدار  هذا  ويأتي  طينية. 

 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشباب. البحثية الثالثة ومناقشتها مع الخبراء والباحثين 

 

 عمر شعبان 

 للدراسات االستراتيجية  بال ثينكمدير  
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 مة: مقد  

الص  تمث   المشروعات  وال  غر  يةاه ومتن  طةلمتوس  غيرة  االقتصادي    الص  القطاعات  ال  إحدى  تستحوذ ة  تي 
اهتمام   كاف    كبير    على  العالم  دول  قبل  الد  والمنظ    ةً من  والهيئات  واإلقليمي  ولي  مات  في ظل  ة  رات غي  الت    ة 

االقتصادي  حو  والت   العالمي  الت  والت  ة  اإلنتاج  في  المحوري  دورها  بسبب  وذلك  الة،  وتوليد    ،خلد  شغيل 
فاه االجتماعي لجميع  ة والر  نمية االقتصادي  كنولوجي عالوة على دورها في تحقيق الت  م الت  قد  الت  و   ارواالبتك

ات دول العالم، ة اقتصادي  غالبي  % من المشاريع في    90ن  ل هذه المشروعات أكثر مول، حيث تمث  الد  
%  85  تها أكثر منهمسا ل نسبة موتمث  فرص العمل،   في توفير  ورئيسي    مباشر    ها تسهم بشكل  كما أن  
 ول.  ي اإلجمالي في العديد من الد  اتج المحل  من الن  

عيد المحل ي كونها  ؛باب ة منها لدى الش  يادي  ة الر  وبخاص   ،غرتناهية الص  م  ة المشاريع ي  تبرز أهم   على الص 
تها من طبيعة  ي  أهم    ىة، وتتجل  كبير وال  ،طةالمتوس  و   ،غيرةمات األعمال الص  واة األولى في بناء منظ  الن    تعد  
ال  الد   المشاريع  ور  تلعبه  الص  م  ذي  في  تناهية  العمل  خلقغر  الذ    ، فرص  وتنظيم مشاركة    ،ات وتحقيق 

 ة. قدراتهم وطاقاتهم اإلبداعي   وتوظيف ،تصاديمجال االقباب في الشريحة الش  

ي في قطاع  عمل المحل  الق  ت سو راومؤش    ،ةاني  ك  رات الس  راسة إلى تحليل ودراسة المؤش  لذلك تسعى الد  
تي تعمل  ة ال  وتحديد األنشطة االقتصادي    ،ةغر في قطاع غز  تناهية الص  م  ر المشاريع  تطو  تابعة  ، ومةغز  

ة تحويل هذه  وبحث إمكاني    ،غرمتناهية الص  ف على أسباب فشل المشاريع  عر  مشاريع، والت  فيها هذه ال
نجاح، من خال إلى فرص  تقديم تصو  األسباب  لتعزيز فرص    ؛مراحل  ةوخارطة طريق من خمس  رل 

المشار  الص  يع   نجاح  الر    ،غرمتناهية  الن  يادي  والمشاريع  القائمةواألنشطة االقتصادي    ،اشئةة  وتشجيع    ،ة 
للت  الش   تتالوج  باب  جديدة  مشاريع  إنشاء  نحو  متطل  ءه  مع  واإلمكاني  م  العمل  سوق  واحتياجات  ات  بات 
 تاحة. الم  

 :       :ةي في قطاع غز  ان وسوق العمل المحل  ك  ة للس  ئيس ت الر  ار المؤش  أوالا

  2.2ما يقارب  (، ويسكنه  اعً مرب    مياًل   140حوالي  أي:  )  اعً مرب    امترً   كيلو  365ة حوالي  قطاع غز  ي غطي  
ط  غ متوس  حيث يبل  ؛كان على وجه األرض القطاع أحد أكثر األماكن اكتظاًظا بالس    د  مليون إنسان، ويع

د عدد ( تزاي  1كل رقم )ن الش  (، ويبي   2012UN ,  )  اعً مرب    امترً   كيلو  نسمة لكل     5,800أكثر من  ة  افالكث
ان في  ك  ارتفع عدد الس    إذ   ؛(2021  –  2007ن ) دين الماضيي ة خالل العقريع في قطاع غز  ان الس  ك  الس  
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ر تقد    دل زيادة  معب  م،2021عام    مليون نسمة  2.1إلى    2007مليون نسمة عام    1.3ة من  قطاع غز  
 %. 61.5بنحو 

 

 (.2021  –  2007ة خالل الفترة )اني في قطاع غز  ك  مو الس  ل الن  (: معد  1شكل رقم )

سيصل إلى    م2030ة عام  ر في قطاع غز  ان المقد  ك  عدد الس    ة فإن  ة العلمي  اني  ك  وبحسب اإلسقاطات الس  
لإل  2.6نحو   المركزي  )الجهاز  نسمة  الفلسطين مليون  ويعA  ،2020ي  حصاء  االنفجار    د  (،  هذا 
المتوق  ك  الس   الت  اني  أبرز  من  ال  حد  ع  سو يات  تواجه  المحل  تي  العمل  غز  ق  قطاع  في  لصغر    انظرً   ؛ةي 

الن    ،حجمه  ةومحدودي   حجم  مواكبة  على  قدرته  الس  وعدم  الس  مو  و كاني  الت  ريع،  الس  كذلك  ة  كاني  ركيبة 
 فيها، كبير   ب بوجود فائض  ما تسب   ؛ة العاملةامتصاص كامل القو  ى عدم قدرته عل ة؛ باإلضافة إلىالفتي  

الت  عدا عن كالسيكي   المتوف  خص  ة  الجامعات صات  الفلسطيني  والكل    ،رة في  للت    ،ةيات  صات  خص  وافتقارها 
  ة بشكل  ع غز  ى إلى استفحال مشكلة البطالة في قطاذي أد  األمر ال    ؛يتي يحتاجها سوق العمل المحل  ال  
وداوود،  ي   )مكحول  بالخطر  خاص  2005نذر  غز  معد    وأن    ةً (،  قطاع  في  البطالة  يعل  أعلى    د  ة  من 

كور  % بين الذ  41.9% بواقع ) 46.9لبطالة إلى نحو  إذ وصلت نسبة ا  ؛الت على مستوى العالمالمعد  
في و   المشاركين  العاملة،  القوى  65القوى  في  المشاركات  اإلناث  بين  ا%  في   م 2021  املعالعاملة( 

ي قطاع  ( تزايد نسبة البطالة ف2كل رقم )ن الش  (.  ويبي  2022)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  
%  46.9لتصل إلى   2007% عام  29.7فعت نسبة البطالة من ارت  حيث  ؛ نوات األخيرةة خالل الس  غز  

 . 2021عام  



 7 

 

 ( 2021  – 2007ترة )ل الفة خال ل البطالة في قطاع غز  (: معد  2شكل رقم ) -

تدن  و  إلى  االستيعابي  باإلضافة  القدرة  المحل  ي  العمل  لسوق  غز  ة  قطاع  في  ومحدودي  ي  هذا ة،  حجم  ة 
  ، نوات األخيرةة خالل الس  بها قطاع غز    تي مر  ة ال  ة واالقتصادي  ياسي  الس    وق، ال يمكن إغفال الظروفالس  

ر قطاع  حيث تأث    ؛الت البطالةد معد  اي  تز ي  مت أيًضا فساهتي  وال    ،وتحديًدا سنوات االنقسام والحصار
المدم    ،بالحصار شديًدا تأثًرا ةغز   الس   إسرائيل تهاتي شن  ال   رةوالحروب  وانوات  في  ها  بسببتي  ل  األخيرة، 

 حالة استمرار إلى ، إضافةً ةً ومأساوي    صعبةً   ة أوضاًعا اقتصاديةً بات يعيش المواطنون في قطاع غز  
 ةالفلسطيني   الحكومات  تهاأعد   تيال   ةنموي  الت   والبرامج الخطط تنفيذ  دون  حالت  تيال   يالفلسطين قساماالن
 (.2020والبطالة )حلس،  الفقر  من خفيفللت   تعاقبةالم  

  ين يجباب والخر  البطالة في أوساط الش  عندما يدور الحديث عن    ،ةوتتفاقم مشكلة البطالة في قطاع غز  
  29  –  20ة )باب من الفئة العمري  ة في أوساط الش  طاع غز  طالة في قلبا  حيث بلغت نسبة  ؛ينالجامعي  
متوس    ،سنة( دبلوم  علمي  مؤهل  على  نحو  الحاصلين  بكالوريوس  أو  في  78.4ط  العام  % 

ل البطالة  (، وال تقتصر المشكلة فقط على معد  2021إلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز المركزي ل 2020
  ستمر  زايد المق خطورتها في الت  وتتعم    ،ة المشكلةيجين، بل تتزايد حد  خر  باب والط الش  المرتفع في أوسا
عدد خريجي    صلحيث ي  ؛يالمحل  ة الفرص في سوق العمل  ة وقل  محدودي    في ظل    يجينفي أعداد الخر  

يستوعب سوق    ، في المقابلايجة سنويً يج وخر  ألف خر    40معدل  ل  ةعليم العالي الفلسطيني  سات الت  مؤس  
ط مني مل  ل المحمعلا )الجهاز  سنة( 29 – 20يجين )للخر   اآالف فرصة عمل سنويً  8 ا يقرب بالمتوس 

ة  ة في قطاع غز  خاص  االقتصاد الفلسطيني و   أن    (، وهذا يعني B  ،2020المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
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معضلة   له  ،حقيقية    أمام  عمل  فرص  توفير  الكم  وهي  الخ  ذا  من  سنويً ر  الهائل  إلى    افةً إض ،  ايجين 
الماهرة، وهذا "العمالة" غير    من  مين، والعاطلين عن العمل من غير المتعل  امسبقً العاطلين عن العمل  

 ة.ة والمستقبلي  نمية الحالي  ار الت  على مس  ار سلبيً بدوره سيؤث   

ثم   المحل  وهناك  العمل  سوق  منها  يعاني  أخرى  مشكلة  نوعي  تتمث  و ي،  ة  في  خر  ل  المؤس  ة  ت سايجي 
ظهر تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وي  ال  و   ،قنيةة والت  رات المعرفي  طو  تي ال تتالءم مع الت  ة ال  يمي  علالت  
سنة( الحاصلين على    29  –  20باب )الت البطالة في أوساط الش  معد  ( بوضوح ارتفاع  3كل رقم )الش  

 ت. صاخص  يع الت  في جم 2021ة عام  غز    أو أكثر في قطاع ،طدبلوم متوس  

 

سنة( الحاصلين على مؤهل   29  – 20(: معدل البطالة للشباب )3شكل رقم ) -
 م. 2021علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة عام  

المؤ  الر  ش  وُتظهر  للس  ئيسرات  المحل  ك  ة  العمل  وسوق  غز  ان  قطاع  في  أهم    ةي  المشاريع  ي  مدى  ة 
ق  ي  وأهم    ،غيرةالص   تة  على  فرص  درتها  ق  و   ل،العموفير  أعداد  مدى  استيعاب  على  من   جديدة    درتها 

 فرص العمل في القطاع العام ضمن سوق العمل   وأن    ةً واستقرارهم فيها، خاص    ،العاطلين عن العمل
ي طموحات الباحثين  وتكاد تكون شبه معدومة، وكذلك عدم وجود شواغر مناسبة تلب    ،ي محدودةالمحل  

ب على ذلك من ظواهر  ما يترت  و   ،العاطلين عن العمل  دد ع  تفاعلخاص، وار عن عمل لدى القطاع ا
ناسب  عالج الملوضع ال  مختلف    فكير بشكل  ظر والت  ب إعادة الن  ا يتطل  م  ؛يهم وعلى عائالتهم ة عل سلبي  

ي  ل فخو لد  لباب  ة الش  وبخاص    ،من خالل تشجيع الباحثين عن عمل  ،اهرةة لهذه الظ  لبي  لتقليل اآلثار الس  
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العمل   صغيرةوج  الت    اوتحديدً   ،اتيذ  المجال  مشاريع  إنشاء  نحو  تعد    ؛ه  أمان  صم    كونها  الحتواء    ام 
العام القطاع  في  الفائضة  لسوق والد    ،العمالة  حد   اخلة  ق  ايثً العمل  إلى  باإلضافة  تقليل  ،  على  درتها 

 فاوت االقتصادي واالجتماعي بين أفراد المجتمع. الت  

 ةفي قطاع غز   رةغيالمشاريع الص  ر ثانياا: تطو  

طة وسذذمحت بإنشذذائها، غيرة والمتوسذذ  ت بالمشذذاريع الصذذ  اهتمذذ   1994ة عذذام لطة الفلسذذطيني  منذذذ قذذدوم السذذ  
ذي مذن شذأنه م لهذا والذ  ه لم يكتمذل إعذداد القذانون المذنظ  م عملها، غير أن  نظ  وسعت لتنظيمها وفق قانون ي

لها الحكومذذذة، تذذذي تحصذذذ  ريبة ال  المرتبطذذذة بالضذذذ  ت ياحذذذد  ة الت  صذذذ  تواجههذذذا وبخاتذذذي يات ال  حذذذد  مذذذن الت   الحذذذد  
ى اآلن فذذي ظذذل  يذذاب إطذذذار طة فذذي فلسذذطين حتذذ  غيرة والمتوسذذ  انتشذذار المشذذاريع الصذذ   الي اسذذتمر  وبالتذذ  

 (.2014منتدى األعمال الفلسطيني، )عملها م انوني ينظ  ق

ة لتطذوير البيئذة القانونيذذ   ةي الفلسذذطيني  قتصذاد الذوطنوزارة االذي تقذذوده صذالحي الذ  طذار البرنذذامج اإلإفذي و 
فلسذذطين  المشذذاريع فذذيتصذذنيف  تذذم  ة، اظمذة لالقتصذذاد الذذوطني، وتسذذهيل ممارسذذة األنشذذطة االقتصذادي  الن  

)وفذا، ) MSMEs طة، كبيذرةغر، صغيرة جذًدا، صذغيرة، متوسذ  متناهية الص  ) وهي  ،تصنيفات    خمسإلى  
   (:1رقم )ول الجد  نة فيالمعايير المبي  و س س  األعلى ( و 2021

 (: تصنيف المشاريع في فلسطين1جدول رقم )

 التصنيف 
Classification 

 عدد الموظفين 
Number of 
Employees 

 المبيعات السنوية
Annual Turnover  

 ألف دوالر 100يشترط أال يتجاوز حجم المبيعات   Micro 1 -  4متناهية الصغر 
 ألف دوالر 200عات  بيالمحجم   يتجاوزيشترط أال Very Small 5 -  9صغيرة جداا 

 ألف دوالر 500يشترط أال يتجاوز حجم المبيعات   Small 10 - 19صغيرة 
 مليون دوالر 2بيعات  يشترط أال يتجاوز حجم الم Medium 20 - 49متوسطة 

 دوالرمليون  2حجم المبيعات أعلى من  + Large 50كبيرة 

 Microغر راسة على المشذاريع المتناهيذة الصذ  الد  هذه ركيز في الت   صنيفات سوف يتم  وبناًء على هذه الت  
ةً  4 – 1تذذي تشذذغل مذذن ال    ة هذذي مشذذاريعسذذبة األكبذذر مذذن المشذذاريع فذذي قطذذاع غذذز  الن   وأن   عمذذال، خاصذذ 

 .Microغر ص  متناهية ال

 



 10 

 :ةفي قطاع غز   Microغر حجم المشاريع متناهية الص   .1

  32047ة بلغ نحو  جمالي في قطاع غز  اإل  شاريععدد الم  أن    إلى  م2007شير تعداد المنشآت لعام  ي  
 ، ةغز  عمال في قطاع    (4  –  1)ل من  التي تشغ    Microغر  الص    مشاريع متناهية % منها  90،  امشروعً 
الفلسطيني،    امشروعً   28910  بواقع لإلحصاء  المركزي  المنشآت  2008)الجهاز  تعداد  وفي   ،)

% منها  89  ،امشروعً   46825ة  قطاع غز    فيي  جماليع اإلد المشار ، بلغ عد م2017ة لعام  االقتصادي  
م   الص  مشاريع  الفلسطيني،   امشروعً   41641بواقع    Microغر  تناهية  لإلحصاء  المركزي  )الجهاز 
2018.) 

 ة في قطاع غز   Microغر  متناهية الص   اريعالمش

2007 2017 

  

  مقارنةً   م2017عام    ة فيغز  طاع  في ق  Microغر  غم من ارتفاع عدد المشاريع متناهية الص  وعلى الر  
عام   إال  م2007مع  أن  ،  المشاريع      زالت  مهذه  على  ا  في  تحافظ  المشاريع  إجمالي  على  استحواذها 
 %.90ة بنسبة قطاع غز  

 : ةفي قطاع غز    Microغر  مجاالت تركيز عمل المشاريع متناهية الص   .2

في    Microغر  تناهية الص  يع م مل المشار ع  إلى تركيز  م2017ة لعام  اد المنشآت االقتصادي  شير تعد ي
غز   في  قطاع  اقتصادي    5ة  فقطأنشطة  والت  )  :وهي  ،%89.4بنسبة    ،ة  الجملة  تجارة  جزئة  أنشطة 

بنسب المركبات  ا60.5ة  وإصالح  الخدمات  وأنشطة  بنسبة  %،  الص  12.5ألخرى  وأنشطة  ناعات  %، 
بنسبة  حويلي  الت   اإلق8.5ة  خدمات  وأنشطة  ب%،  والطعام  وأ%4.8نسبة  امة  والعمل  ح  الص  نشطة  ،  ة 

%،  10.6ة بنسبة ذه المشاريع في باقي األنشطة االقتصادي  ز عمل ه(، فيما ترك  3.1االجتماعي بنسبة 
 (. 4كل رقم )الش   ح فيكما هو موض  
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 ة خاللغز  في قطاع    Microغر  (: مجاالت تركيز عمل المشاريع متناهية الص  4شكل رقم ) -
 . 2017 العام

المشاريع   الص  ويعود تركيز  أنشطة  في قطاع غز    Micro  غرم تناهية  و يابها    ،دةة محد  اقتصادي  ة في 
ة العظمى من أصحاب المشاريع  الغالبي    تها، إلى أن  ي  ة األخرى رغم أهم  وضعفها في األنشطة االقتصادي  

الص   ال    ؛محدود    وبرأس مال    ،اب يديرها ويملكها شب   غر م تناهية  المشاريع  األمر  إنشاء  يدفعهم نحو  ذي 
ما    ؛وعدم المخاطرة  ،، وكذلك الخوف من الفشلكبير    مال    تي ال تحتاج رأسفي المجاالت واألنشطة ال  

عائقً ك  ش للت    اكبيرً   ال  المشاريع  أصحاب  أنشطة  وج  أمام  نحو  األمثل    ،جديدة    ة  اقتصادي    ه  الخيار  وكان 
  كبير    وكذلك رأس مال    ،جريب وال تحتاج لالستكشاف والت    ،ريع قائمةلمشا  شابهة ع م  م إنشاء مشاري لديه

 (. 2022)جلسة نقاش: مجموعة مركزة، 

 : ةي في قطاع غز  في السوق المحل   Micro غرالص   اهيةُمتنأسباب فشل المشاريع ثالثاا: 

الد    العالمي  تشير  إلى أن  راسات  المشاريع  ة  وحوالي   ،سنوات    من خمسثر  أك  ال تستمر    حوالي نصف 
  ثم    ،% من المشاريع ألكثر من عام80ا يستمر  سنوات، وتقريبً   10لث فقط ينجح لفترة ال تزيد على  الث  

م تناهية  ي إلى فشل المشاريع تي تؤد  األسباب ال   نسرد أهم   أتي(، وفيما ي2017أبوابها )مصطفى، تغلق 
 (: 2015رويش، )د ة قطاع غز   فيي في سوق المحل   Micro غرالص  
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ظل  محدودي   -أ في  المشروعات  حجم  وصغر  المستثمر،  المال  رأس  الت    ة  اإلداري  ارتفاع  ة كاليف 
 .ةواإلنتاجي  

محد  -ب  بسبب  االستثمار؛  مخاطر  تحم  ودي  زيادة  ظل  ة  في  الخسائر  السياسي  تعث    ل  األوضاع  ة  ر 
 .ؤ بالمستقبلة، وعدم القدرة على التنب  واالقتصادي  

 .اائعة غالبً كنولوجيا البسيطة والش  والت   ،لةثيفة غير المؤه  الكالعمالة  االعتماد على -ج

ذي األمر ال    ؛االقتصادية قبل الشروع بتنفيذها   جدوى للمشروعات   ات عدم أو ضعف إعداد دراس -د 
و  أ   ،وق بات الس  لمتطل    وغير مالئم    ضعيف    أو إنتاجي     ،أو تسويقي     ،تمويلي     يجعلها في موقف  

 .ةاخلي  د  الة قتصادي  روف االالظ  

 .ة مراحل المشروعفي غالبي   ئيس  ر  ة بشكل  االعتماد على الخبرات الموروثة والعائلي   -ه

 اتي البسيط. مويل الذ  ة المشروعات على الت  البي  ، واعتماد غسرة  مي   صعوبة الحصول على قروض   -و

الش   -ز الوطني  المنافسة  المنتجات  بين  المسديدة  والمنتجات  ويرجع  ة  ا  ذلكتوردة،  شبه  لحر   إلى  ية 
الس   من  لالستيراد  وأحيانً وق  المطلقة  ال  اإلسرائيلي،  المشروعة  غير  باألساليب  تواجهها ا  تي 

الص  م   المشروعات  والت  إل ا  :مثل  ،غيرةنتجات  الض  هر  غراق،  من  المنتجات  ب  وتهريب  رائب، 
الم   غير  أو  الفلسطيالفاسدة  األراضي  إلى  للمواصفات  األراني  طابقة  من  اإلسراة  ة  يلي  ئ ضي 

والمنت البضائع  وكذلك  ال  والمستوطنات،  غز  جات  قطاع  تدخل  على  تي  األنفاق  خالل  من  ة 
 .ةالحدود المصري  

لتحي   -ح االستثمار  تشجيع  قانون  الض  ز  االستثمارات  نسبيً دعم  يشج   اخمة  الذي  االستثمارات  ،  ع 
يتعل  األجنبي   فيما  ضريبي  ة  إعفاءات  بمنح  لف ق  ف   ترات ة  للمشرو مختلفة  الج  قط  ال  عات  تي  ديدة 

 ة. ي  غيرة المحل  دوالر، ويتجاهل االستثمارات ورؤوس األموال الص    100000يتجاوز رأسمالها 

الم   -ط للستهل  تفضيل  الفلسطيني  األجنبي  ك  عاطفي  منتجات  لدوافع  لفترة    مرتبطة    ة  ة    ة  زمني    بقناعاته 
 .لع المستوردةبالس   طويلة  
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قطع الغيار؛ ما يزيد من  ى  ة وحت  وفير المستلزمات اإلنتاجي  ت  فيرائيلي  وق اإلسى الس  االعتماد عل -ي
 .كاليف والوقت الت  

ة في ي في قطاع غز  وق المحل  س  ال في Micro  غرُمتناهية الص  تعزيز فرص نجاح المشاريع رابعاا: 
 : سياق اإلمكانات المتاحة

م تناهية  شاريع  نجاح المزيز فرص  عت  ؛ بغرض عتبار تي يجب أخذها في االوافع ال  توجد مجموعة من الد  
في دعم االقتصاد الفلسطيني؛   فاعلةً   نجاح هذه المشاريع سيساهم مساهمةً   ها: أن  ، أهم  Micro  غرالص  
على المشاريع    أساسي     ، ويقوم بشكل  صغير    االقتصاد الفلسطيني هو في األصل اقتصاد    ما وأن  سي  ال

  جديدة    ي إلى خلق فرص عمل  يع سوف يؤد  ه المشار نجاح هذ   افة إلى أن  إض،  Micro  غرم تناهية الص  
الفقرخفيف من حد  والت    ،باب للش   الت  في دف    كبير    وسوف يساهم بشكل    ،ة  ة إلى  صادي  نمية االقتع عجلة 

 األمام. 

  غر ية الص  ناهم ت لتعزيز فرص نجاح المشاريع    مراحل    من خمس  ارً راسة تصو  م الد  تقد     ،من هذا المنطلق
Micro    إلى تحويل أسباب الفشل    اسي  أس  تاحة، يرتكز على نحو  ة في سياق اإلمكانات الم  غز   قطاعفي
 قات إلى فرص نجاح.و  والمع

 

 لمسارالمرحلة األولى: تصحيح ا

غريادة هي الوسيلة األمثل لتصحيح مسار المشاريع  الر    د  تع ه ة هذ غالبي    حيث إن    ؛Micro  م تناهية الص 
 ،هديدات بالفشلن يعمل على تالفي الت  إذا لم يكن هناك م    ،الصمود والمنافسة  تقوى على  مشاريع الال
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وذلك من أجل ضمان    ،وحديثة    بتكرة  م    ع واالنتشار بطرق  وس  عن فرص للت    ومستمر    دائم    والبحث بشكل  
 .بحوتحقيق الر   ،استمرار المشاريع

ة وفق المستويات شاريع ريادي  إلى م  Micro  غرلص  م تناهية ايع  ويمكن قياس آثار تصحيح مسار المشار 
 (:Dees, 1998ية )تاآل

 :االدخار  ادة  رات ملموسة في االقتصاد )خلق فرص عمل، توليد الناتج، أو زيتغي    المدى القصير
 عن اإلنفاق العام(. 

   المتوس الر  تتجل    ط:المدى  قيمة  على  ى  يعمل  محتماًل  نموذًجا  كونها  في  المجترفاهي  يادة    ، معة 
أوضا وتحسي  ثم  ن  ومن  الر  ي    عه،  نجاح  بق  قاس  اإلنتاجي  يادة  زيادة  على  مشروعات درتها  وقيام  ة، 
 ة.تنموي  

 :فتحدث على المدى الطويل، وتقاس بقدرتها على    ؛يادةر  ية للالمساهمة األكثر أهم    المدى الطويل
 خلق واستثمار رأس المال. 

 .انية: االحتضانالمرحلة الث  

ا  د  تع المهم  اآللي    ن م الحتضان  مرحلة  والدتها  ات  منذ  المشاريع  تطوير  في  الت    وحتىة  طبيق  مرحلة 
يتطل    ؛الفعلي الش  لذلك  ال  ب من  أفكارً باب   حاضنات األعمال،ب االلتحاق    ديدة  ج  لمشاريع    ا ذين يمتلكون 

  من   سلسلة  دية من خالل  اي ونجاح المشاريع الر    لتسريع نمو    ايًص مت خص  م  سات ص  وهي عبارة عن مؤس  
 ، ةدريب، الخدمات العام  مويل، الت  ة، الت  روري  ن: المساحة الض  تي تتضم  اعمة ال  والخدمات الد    ،مصادرال

، وتعمل هذه الحاضنات على خلق الظروف المناسبة للمشاريع  (2015صال )درويش،  وشبكات االت  
المستويات خالل   جميع ى  عل  شأةالن    ةلمشاريع حديثدعم أفكار ا  ى تضمن استمرارها، ويتم  اشئة حت  الن  

 (.2014فترة االحتضان )عبد هللا وآخرون، 

 . الثة: تعزيز الصمودالمرحلة الث  

ال  الحفاظ على  المرحلة على  هذه  الص  مشاريع  تعتمد  االقتصادي    ،غرم تناهية  القائمةواألنشطة  من    ؛ة 
مويل أو االستثمار في  جيع الت  اخلي، وتشوق الد  الس    أجل تعزيز صمود المشاريع القائمة، وتعزيز مرونة

 ة. شغيلي  كاليف الت  ساهمة في تقليل الت  ركات، والم  الش  
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الت  ي شك    ؛رحلةولتحقيق هذه الم وي شترط سهولة الحصول    ،تهاالستمراري    امً هم  اءً جز   زم مويل الال  ل توافر 
ة الموارد  ة قل  غز  اع  قط  حظ في ، وي ال سريع  تساعدها بشكل    رة  مويل أو القروض بإجراءات  ميس  على الت  
م تناهية  م للمشاريع  يقد    ، لكن يمكن أن  ة يمكن تقديمها بشكل  مباشر  ة مع عدم توافر موارد مالي  المالي  
و ومساعمنح    غرالص   ضريبي  إ دات  للمواد  عفاءات  الوصول  وتسهيل  ميس    ة،  قروض  وتقديم    ، رةالخام، 

ال  المؤس    من  العديد اك  هن  بأن    امً لعوبفترة سداد طويلة المدى،   تقد  سات  م تناهية  للمشاريع    م تموياًل تي 
قطاع غز    غرالص   للش  وال    ،ةفي  يمكن  للحصول  إه  التوج  باب  تي  ومنها  قروض على  ليها  سبيل ،    على 

سة اإلغاثة  نمية، وحاضنات األعمال، ومؤس  سة فلسطين للت  المثال وليس الحصر: بنك فلسطين، ومؤس  
 . (2018( و)المصري، 2015)المشهراوي والرمالوي،  غيرها..أصالة، و فاتن، و  ةسة، ومؤس  ولي  الد  

 .مكينابعة: الت  المرحلة الر  

ضخ    على  المرحلة  هذه  الص    جديدة    بادرات  م    تعتمد  متناهية  ريادي    ،غرلمشاريع  صغيرةومشاريع    ، ة 
 .جياكنولو الت  ر في االستثماوتعزيز  ،جديدة   ومحاولة خلق أسواق   ،ةوتعزيز اإلنتاجي  

  -ة غز  في قطاع    اخصوًص -ة في األعمال تتالءم مع المعطيات القائمة  تعزيز خلق بيئة تكنولوجي    إن  
نظومتها من خالل  بائن، باإلضافة إلى تعزيز م  وتوسيع قاعدة الز    ،ةشغيلي  كاليف الت  ينتج عنه تقليل الت  

 د  الستخدامها، إضافًة إلى ذلك يع  ة  ي  توعو   يئة  ق ب وخل    ،ايره وغ   ،ةتعزيز استخدام المدفوعات اإللكتروني  
الت   للعملتشجيع  الت    ،وللمدخوالت   ،نوع  الص  بادل  وطرق  المشاريع  بين  الص  و   ،غيرةالقائم   ، رغم تناهية 

ل  حو  الت    في ظل    ةً خاص  ته، و وتفعيل استمراري    ،جاري شاط الت  ا في تعزيز الن  مهمً   شكاًل   ةيادي  والمشاريع الر  
 ة. ولوجيا المالي  نكي والت  مقالر  

أن   إلى  اإلشارة  الن  س    وتجدر  الفلسطيني  لطة  جهودً قد  بذلت  الت    اة  الر  حو  في  المالي  والت    ، قميل  ة  كنولوجيا 
خ بيئة  لتعزيز  ومنها  ة  تكنولوجي    لق  األعمال،  الت    :في  المختبر  للر  إطالق    ،بتكرينوالم    ،ينيادي  نظيمي 

 وبيئة    ،آمنة    ة الجديدة والمبتكرة في مساحة  والخدمات المالي  الحلول    الختبار ؛اشئةريع الن  وأصحاب المشا
ة لنظم  حتي  في مجال تعزيز البنية الت  قد، وكذلك مواصلة الجهود  وتحت إشراف سلطة الن    ،وداعمة    زة  عز  م  

أهم    ،المدفوعات  الوط  :هاومن  المفتاح  خالل  من  البيع  نقاط  حركات  النقد  )سلطة    194ني  تمرير 
 (. 2022نية، لسطيالف
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 المرحلة الخامسة: االستدامة 

ا تعزيز صمود  إلى  المرحلة  هذه  الص  لمشاريع  تهدف  الر    ،غرم تناهية  الن  يادي  والمشاريع  ات  لفتر   اشئة  ة 
على خلق    ن خالل تشجيع أصحاب هذه المشاريععة، ميات المتوق  حد  والقدرة على مواجهة الت    ،طويلة  
تتالءم    أو تقديم الخدمة بأشكال  مختلفة    ،جديدة    سار األعمال لوجهات  م  يلل تحو من خال  جديدة    فرص  
الت   والظ  حد  مع  القائمةيات  األسواق  ،روف  ا  ،وتوسيع  ضمانات  بشكل  وس  والت    ،لعملوتوافر    ، ر  يس  م    ع 

مختلفة  هة األزمات الوالمساعدة على ذلك، باإلضافة إلى مساعدتها على إيجاد الخطط والبدائل لمواج 
توافرق  المتو و  تشجيع  وكذلك  االئتماني  ناالص    عة،  الن  ديق  للمشاريع  صندوق    ؛اشئةة  إنشاء  يمكن  حيث 

يتول   إيجاد قنوات  تمويل وطني  المشاريع    صة  تخص  م    ة  تمويلي    ى  تمويل  والمشاريع   ،غرم تناهية الص  في 
ما تكون في وقت تي رب  وال    ،(2015ش،  ياجاتها )دروييتناسب مع ظروفها واحت  اشئة بشكل  يادية الن  الر  

على مواجهة    ما يجعلها أكثر قدرةً   ؛ويمكن تعزيزها في أوقات الرخاء  ،للعديد منها  نجاة    األزمات طوق 
 . ادومً يات حد  الت  

الن  الت    يعد  كما   األعمال  أصحاب  مساعدة  على  القائمة  األعمال  بين  الس  اشئة  كافل  توافر  وق على 
بااألسا أو  يمك  وال    ، األدنى  لحد  سي  استمراذي  من  الم  تها  ري  ن  األشكال  استدامتهاأحد  لتعزيز  ،  قترحة 

الت  ك  ي شو  محدودي  غل  ل  على  الموارد ب  األراضيوص    ، ة  في  األسواق  األمثل  الفلسطيني    غر  باالستخدام  ة 
والت   االبتكار،  وتعزيز  تأثير عدم  للموارد  من  الس  خفيف  تاالستقرار  ل  خال  من   وسيع عملها ياسي على 

االستثماري  ت  ال للفرص  الم  سويق  الس  ة  في  المحل  تاحة  نمط    ،يوق  استخدام  خالل    ط  مخط    تسويقي     من 
ذلك من خالل قيام شركات تسويق تساهم في    ويتم    ،ةاتي  لذ  وبما يتالءم مع احتياجاتها ا  ،سبق  م    بشكل  

الت   القدرة  وتحسين  اسويقي  ترويج  وخدمات  لمنتجات  ام تنالمشاريع  ة  الر    ،غرلص  هية  ة يادي  والمشاريع 
 اشئة. الن  

 خاتمة 

  ة يات المرتبطة به، بجانب محدودي  حد  والت    ،ةي في قطاع غز  وق المحل  غم من صغر حجم الس  على الر  
الن  يادي  والمشاريع الر    ،غرة الص  م تناهيوصعوبة توافرها للمشاريع    ،الموارد  يع  هذه المشار    أن  اشئة، إال  ة 
 أساسي     راسة بشكل  زت الد  لذلك رك    ؛ةباب في قطاع غز  لخيار األمثل للش  ة منها تبقى ايادي  لر  ا  اوتحديدً 

ن فرص  إلى  المشاريع  هذه  فشل  وأسباب  عوامل  تحويل  الم    جاح  على  اإلمكانات  سياق  من  في  تاحة 
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تصو   تقديم  خمسخالل  من  استمراري  ت    ،مدروسة    مراحل    ر  في  ومسا ساهم  علتها  الص  عدتها  مود، ى 
ع وس  للت    عن فرص    ومستمر    دائم    والبحث بشكل    ،هديدات بالفشلمن تصحيح المسار لتالفي الت    اطالقً ان

بطرق   ثم  وحديثة    مبتكرة    واالنتشار  من  نمو  بااللتحاق    ،  لتسريع  األعمال  المشاريع    حاضنات  ونجاح 
رها هذه  تي توف   اعمة ال  الد    خدمات ر والصاد الممن سلسلة    لالستفادة  ؛ةيادي  الر  والمشاريع    ،غرص  ناهية الم ت

ة  واألنشطة االقتصادي    ،ةيادي  والمشاريع الر    ،غرم تناهية الص  الحفاظ على المشاريع    الحاضنات، ومن ثم  
ثم   ومن  القائمة،  المشاريع  صمود  تعزيز  أجل  من  وصوالً   القائمة،  شإ  تمكينها  من    كل  لى  أكثر 

 يات المختلفة.  حد  مواجهة الت   مود علىتساعدها في الص   ة  م عد   ات  جي  ستراتياو  خطط  االستدامة، ضمن  

 المراجع 

 الدراسات واألبحاث: •
الصغيرة مشاكل والمعوقات التي تواجه تمويل المشروعات  (. أهم ال2015أحمد المشهراوي ووسام الرمالوي ) .1

العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر   المنظمات  فيهاالممولة من  األقصى )سلسلة  امعة  ، مجلة جالعاملين 
 ، غزة، فلسطين. 2، العدد 19لمجلد  العلوم اإلنسانية(، ا

2.  ( مصطفى  والم2017إيمان  الصغيرة  المشاريع  تفشل  لماذا  العربية لة  مج  توسطة؟(.  األعمال  رواد 
Entrepreneur" ،"مارات العربية المتحدة.دبي، اإل 

ها على سوق العمل في قطاع غزة: ة وأثر محتملصادية اللسياسات االقت(. ا2005باسم مكحول ويوسف داوود ) .3
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(. تطور االقتصاد الفلسطيني من االستقاللية الجزئية إلى االعتمادية، مجلة تسامح، العدد  2020)  حلس  رائد .5
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 غزة، فلسطين.  رية،ويل من مؤسسة التعليم فوق الجميع القطبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبتم /اإلنمائي
الصغيرة والمتوسط2015سالم درويش ) .7 المشروعات  الفة في دعم االق(. دور  ي وتطويره، مجلة لسطينتصاد 

 المالية والمصرفية، المجلد الثاني، العدد األول، المعهد المصرفي الفلسطيني، رام هللا، فلسطين. األبحاث
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 مقدمة: 

تميز في إشراك معظم فئات لدورها الم    انوات األخيرة، نظرً في الس    كبيرةً   عمال أهميةً يادة األاكتسبت ر  
واالهتمام بها    ،ية ريادة األعمالادت أهم  د ز لقد او   .فئة الشباب   وخاصةً   ،ديشاط االقتصا ن  المجتمع في ال
غز   قطاع  مؤس  في  عجزت  بعدما  الخصوص  وجه  على  عن  ة  والخاص  العام  القطاع  استيعاب  سات 

  ؛ ة إلى نسب غير مسبوقةالت البطالة في قطاع غز  ى إلى ارتفاع معد  ذي أد  األمر ال    ؛المزيد من العمالة
ة  الة في قطاع غز  زت أعلى نسبة للبط، وترك  2021العام الماضي  خالل    %  44.1لي  إذ بلغت حوا

حيث    ؛سنة(  29  – 19)  ةل علمي من الفئة العمري  يجين الحاصلين على مؤه  باب الخر  بين صفوف الش  
  (.2022)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2021العام % خالل 74وصلت إلى 

القد أصبحت   باب في قطاع غز ة في ظل   أولوي  ية من  ياد لر  المشاريع  الش  البطالة،  ات  ارتفاع معد الت 
الة  إحدى الوسائل الفع    لتمث  عاًما على الت والي، و   15واستمرار الحصار المفروض على قطاع غز ة منذ  

باب فيفي   الن شاط    توليد الد خل، وخلق فرص عمل، وتحقيق الن مو االقتصادي من خالل إشراك الش 
وتاالق كم   وظيفتصادي،  اإلبداعي ة،  وطاقاتهم  القليلة  ق دراتهم  نوات  الس  خالل  المحل ي  وق  الس  د   ه  ش  ا 

استطاع التي  يادية،  الر  المشاريع  من  العديد  مميزة، الماضية  خدمات(  أو  )سلع  م نتجات  م  تقد  أن   ت 
وق افسة بقو ة  فلى المناعتمدت على أفكار  إبداعي ة  جديدة ؛ ما جعلها قادرًة ع  ل ي.المحي الس 

ال تي تحول  يات  حد  واجه مجموعة من الت  تة  ريادة األعمال في قطاع غز  زال  تا  مغم من ذلك،  وعلى الر  
يادي ة،   لها إلى مشاريع ندون نمو  المشاريع الر  هذه    عتتنو  اجحة ومستقر ة؛ حيث  وتطو رها، وتنو عها، وتحو 

يات   بين  الت حد  ما  ياوتختلف  تتعل  تحد  بت  لرياد  لت شريعات،ا و  سات،ياالس  ق  الن اظمة  سات   ةوالمؤس 
ة وصول  تتعل ق بصعوب والت قني، وأخرى   والمهني، والعالي، العام، الت عليم  نوعي ةتتعل ق ب  األعمال، وثانية

يات تتعل ق بصعوبة الوصولي األعمال إلى مصادر الت مويلريادي     ، المحل ي ة والخارجي ة  لألسواق ، وتحد 
   .ةقافي  ة والث  ت االجتماعي  اي حد  الت   ضافة إلىباإل 

ة،  يادي  تي تواجه المشاريع الر  يات ال  حد  وء على الت  ضوء ما سبق، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الض  في  
التحد  وتحليل   وم  هذه  مصادرها  لمعرفة  يوف    ؛ باتهاسب  يات  قد  فرصةً ما  النتهاج    ر  القرار  لصانعي 
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هوض بريادة األعمال  والن    ساهم في تذليلها،ت  ل  ؛ يات حد  الت    هواجهة هذ الئمة لمالم    ياسات واإلجراءات س  ال
 ة. في قطاع غز  

اهرة موضوع  في توصيف الظ  لي  حليفقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الت    ، ولتحقيق هذا الهدف
رها  وف  تي يت ال  حصاءاكذلك اإلابقة، و راسات الس  ات والد  على البيانات الواردة في األدبي    اعتمدً راسة، م  الد  

المركزي   و الجهاز  لبيانات  باإلضافة  الفلسطيني،  مرصد إلإلحصاء  وتقارير  الدولي،  البنك  حصاءات 
 يادة العالمي.الر  

الو   اوانسجامً  تم  مع هدف  فقد  إلى ثالثة محاور    رقة،  في    لالمحور األو    يبحث حيث    ؛رئيسة    تقسيمها 
يادي ة،مفاهيم العمل الر يادي والمشاري ة للمشاريع  ة االقتصادي  ي  هم  األالث اني  المحور    تعرض بينما يس   ع الر 

يقد  الر   فيما  الث  يادية،  المحور  تحلياًل م  تفصيليً الث  للت    ال  حد  ا  المشيات  تواجه  الر  تي  قطاع  يادي  اريع  في  ة 
 ة. غز  

يادي ة  يادي والمشاريع الر   العمل الر 

يادي:  مفهوم العمل الر 

االقتصادي ة منذ فترة  طويلة ، إال  أن ه ال يوجد اتفاق بين  دبي ات  دي في األام العمل الر يرغم تداول مفهو 
المفهوم؛ الفكر مدارس هذا  تعريف  ال يعتبر من فهناك االقتصادي على  ال أن    ر يادي هو عمل  عمل 
 ة  علىت  جذري  تغييراإحداث   إلى أفكارهم وتقود  متمي زة، وقدرات أفكار لديهم أفراد  به يقوم ومتمي ز   خارق  

 يقوم من  يعتبر أن  العمل الر يادي كأي   عمل   هناك  وبالمقابل الث روة، ومراكمة والت سويق إلنتاجا لي ات مع
ة أو شخص   به  تقييم(؛ لذلك نجد أن  2015لإلتجار )برهوم،  قابلة   خدمة   أو سلعة   إلنتاج أشخاص   عد 

باالعتبار    ةيادي  الر   األفكار سوقي ة  يمق  إلى لو  حالت   على اتهدر ق  يأخذ   القيمة في زيادة   إلى يتؤد   ة  
 (. 2016)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  واألرباح ضافةالم  

الد   الكثير من  ات فقت  ا بشكل  عام ،  ابقة على  الس  واألدبي ات  العمل  راسات  بأن ه كل  عمل   ياد الر  عتبار  ي 
يادي ة على  لت الي ال تقتصر األعمال اوبا  قتصادي ة،عن طبيعته االيتضم ن تشغياًل ذاتًيا بغض  الن ظر   لر 

جميع   لتشمل  تت سع  بل   ، د  م حد  والط اقة  ةواإلنتاجي   ،ةالزراعي   األنشطةنشاط   ناعي ة،  والص  دة،  ،  المتجد 
الر ياديوتكنولوجيا اال  أم ا  الذي    الشخص  فهو تصاالت؛  ل في األسواق من خال تغييًرا حدث ي  الم بدع 
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ة  تسويقي ة  كبيرة  )منصور   جديدة   نتجات  بم   ةً ممثل   ،ةً إبداعي  ا  أفكارً   طرحه تستطيع أن  تستحوذ على حص 
 (.2018وعبد الجواد، 

عر ف  فقد  السياق،  هذا  يادة مرصد  وفي  يادي ة العالمي الر  الر   أو الفردي ة ات الم بادر  بأن ها األعمال 
خص  بأن ه الر يادي عر ف  بينما بح،الر  تحقيق رضغل سلًعا وخدمات   تنتج ال تي الجماعي ة  يقوم ال ذي  الش 
، وتشغيله، مشروع   بإنشاء  كان إذا وفيما المشروع، حجم عن الن ظر بصرف مخاطره، وتحم ل تجاري 
اًل بصفة  شخصي ة ، وعالمشر   (. 2014منظ م )عبد هللا، النتشة وحتاوي،  غير أو اعتباري ة ، أو مسج 

دة ، ويحاول حل ها بطرق  حديثة  وأفكار  جديدة ،  ن ه يهت يادي ألر  مي ز العمل اولعل  أهم  ما ي   م بمشكلة  محد 
، مع األخذ با  العتبار المخاطر التي قد تحصل أثناء  وبأقل  موارد بشري ة م مكنة، وبشكل  استثماري   مميز 

 (.2020العمل )حسان، 

اإلبداع، واالبتكار،  معاني تها طي ا في  لحديثة ، تحم قديمة   ظاهرة   نستنتج مم ا سبق أن  العمل الر يادي
ياد  ي  والت غيير، والت جديد، وتعود جذور هذا المفهوم إلى االقتصادي ين األوائل ال ذين اعتبروا أن  العمل الر 

آخر، ي ضيف من خالله قيمًة، بما يحمله   ناجح   ابتكار   جديدة ، أو اختراع  جديد  إلى فكرة   هو تحويل
 لة . ن مخاطر  محتمذلك م

يادي ةم المفهو   : مشاريع الر 

يادي ة،   ة تعاريف تناولت مفهوم المشاريع الر  خالل بحثنا في األدبي ات االقتصادي ة، وجدنا أن  هناك عد 
أن ها   اورغم  في  جماختلفت  كانت  أن ها  إال   ياغة،  والص  كل  المضمون لش  حيث  من  متقاربة  فقد  يعها   ،

 لم  م بتكرة ، وبأفكار  جديدة   بطرق   أنشئت  التي الجديدة    اريع المش تلك  ها أن   على ةي  ياد الر   المشاريعع ر فت  
  إلى  تسعى من خاللها ،ما  لمشكلة  أو ظاهرة  كحل    وجاءت  نف ذها أحد  من قبل،  أو بها عمل أن   يسبق

الت كاليف   بأقل   اقتصادي ة  موارد  إلى  المصادر  والقان  لتحم   معتحويل  المالي ة   ةلملكي  وني ة  المخاطر 
أن    وإدارته، المشروع إم ا  لة   أن   أو ،اأرباحً  قتحق  وهي  كمحص  خسائًرا  تتحم ل   االقتصادي لنشاطها 

 (. 2019)حمامي، 

يادي ة كذل  وع ر فت  مشاريع  جديدة ، أو تطوير مشاريع  قائمة  بهدف االستجابة  إنشاء  ك بأن ها  المشاريع الر 
أ على  باالرتكاز  جديدة ،  فرص   ابتكاري  إلى  جديدة  فكار   قاة   )خربوطلي،    والن جاح  االستمرار  على  درة  

2018.) 
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قة    تي تعتمد على أفكار  تلك المشاريع ال  كما ع ر فت أيًضا بأن ها   ويت صف  ،  ة  ل  مستق  ة  ي  إبداع   ذات قيمة    خال 
نهم من استثمار الفرص الم  تي  بادرة العالية ال  والم    ،اقبةالث    أفرادها بالن ظرة ل  من أجوق؛  تاحة في الس  تمك 

 (.2021)خلف،  وإقامة مشاريعهم ،يل أفكارهمتفع

تنفيذها على  يتم     ،ة غير تقليدي  إبداعي ة  جديدة     أفكار    عبارة عن  ةيادي  الر    اريعالمشنستنتج مم ا سبق أن   
عالية، أو  بصيغة منتجات  جديدة ، أو خدمات  ذات قيمة  مضافة     أرض الواقع، وقد ت ترجم تلك األفكار

تحق ق ألصحابها ميزًة تنافسي ًة عاليًة، وهي تنطوي على هامش  من  ، وعملي ة  وتقني ة  جديدة  ة  ليب إداري  أسا
 اتلقى رواجً أفكار  غريبة  وجديدة  قد  بطرح    ون يجازفين  يادي  ألن  الر    المخاطرة، ونتائجها غير مضمونة ؛

المشاري تختلف عن  وهي  ت خفق،  وقد  األسواق،  غيرة، ر في  الص  الخلط  ع  المفهومين، الحاغم  بين   صل 
م أفكاًرا ومنتجات  تقليدي ًة، وال تت سم بالمخاطرة أو المجازفة  .فهذه األخيرة تقد 

غم من وجود وعلى الر    غيرة،المشاريع الص  و ة  يادي  بين المشاريع الر  يخلط  وكما أشرنا سابًقا، فإن  البعض  
وتتمث ل هذه الفروق في ها،  بين  ةً جوهري    اهناك فروقً   ن  أ   إال    ،هامات والخصائص المشتركة بينبعض الس  

 : (2017غراب، ) الن واحي الت الية 

يادي ةصف  تت    واإلبداع:  االبتكار .أ الر  إلى منتجات    ،عبدا واإل  ،باالبتكار  المشاريع    وتحويل تلك األفكار 
نها من تحقيق  ةً تنافسي    ق ميزةً حق  ت  مربحة    وخدمات   بينما تفتقر    ،عالية    مضافة    قيمة    عاليًة؛ ما يمك 
حصة     الصغيرة  المشاريع على  تستحوذ  ال  عاديًة  منتجات   تقد م  فهي  وبالت الي  واإلبداع،  لالبتكار 

  مضافًة عاليًة.  سوقي ة  كبيرة ، وال تحق ق قيمةً 
يادي ة بأن  هامش  المخاطرة: .ب   الر يادي  فعهذي يد وهي الثمن ال    ،المخاطرة فيها عال    تمتاز المشاريع الر 

شاريع الصغيرة ال تي ينخفض فيها هامش المخاطرة، ونتائجها  والد خل العالي، عكس الم راءمقابل الث 
 تكون مضمونة. 

،   :الد خل المتحق ق وسرعة تحقيقهقدار  م .ت  ، ومستمر  يادي ة إلى تحقيق دخل  عال  تهدف المشاريع الر 
دون ،  أو كاف    جز  م    دخل    يد لى تولة إغير الص    اريعشالمودائم  يصل مداه إلى حد  الث راء، بينما تهدف  

تطل    ن  أ أو  هناك طموح  في  ع  يكون  العالي  الد خل  يتحق ق  أخرى،  ناحية   ومن  الث راء.  تحقيق  إلى 
يادي   الر  )المشاريع  يتعد ى  ال  غيرة  10-5ة خالل زمن  قصير   الص  المشاريع  تحق ق  بينما  ( سنوات، 

 صحابها. ل  عبر حياة أ ها العادي ة خالل زمن  طويدخول
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الت    اهناك نوعً تنتج مم ا سبق أن   سن غيرة، ولكن  ة والمشاريع الص  يادي  داخل بين مفهوم المشاريع الر  من 
ها تنطوي على االبتكار  غيرة بأن  ز عن المشاريع الص  ة تتمي  يادي  المشاريع الر    ن  أيمكن القول    عام    بشكل  

تقديم االبتكار  هذا  يكون  وقد  أو خدمة    واإلبداع،  تسويق جديد. تكنولوجيا جديدة،  أسلوب  أو  جديدة، 
يات حد  ة الت  ومواجه  ، ةرات البيئي  والمتغي    ،ف مع األحداث ة على التكي  يادي  افة إلى قدرة المشاريع الر  باإلض

 تصادي ًة كبيرًة. ، وهذا ما ي كسبها أهم ي ًة اقةنافسي  الت  

 :ةيادي  ة للمشاريع الر  ة االقتصادي  ي  األهم  

يادي ة تمارس دوًرا مهًما في تحقيذق الت نميذة االقتصذادي ة مذن خذالل مذا تنطذوي عليذه  أصبحت المشاريع الر 
، وقذذذدرة  علذذذى الت جديذذذد والت غي يذذذر، ومذذذا يذذذؤد ي إليذذذه ذلذذذك مذذذن ابتكذذذار أسذذذاليب  جديذذذدة  مذذذن ابتكذذذار  وتطذذذوير 

بحث عن مصذادر جديذدة  للحصذول اج، وطرح منتجات  جديدة  في األسواق، وفتح أسواق  جديدة ، واللإلنت
ة، وتأثيرهذذا  ياديذذ  ة المشذذاريع الر  ات االقتصذذادي ة علذذى أهم يذذ  علذذى المذذواد الخذذام. ولقذذد أجمعذذت معظذذم األدبيذذ 

اتج المحلذ  المحوري على الن مو   جمذالي، وخلذق فذرص عمذل  ي اإلاالقتصادي، بما تحق قه من زيادة  فذي النذ 
 (.2014امة على المدى البعيد )عبد هللا وآخرون، جديدة ، وتوفير فرص دخل  قابلة  لالستد 

ة مذذن خذذالل مذذا تحق قذذه مذذن زيذذادة فذذي معذذد الت الن مذذو االقتصذذادي، فعنذذدما  ياديذذ  ة المشذذاريع الر  وتنبذذع أهم يذذ 
ة فذذذي بلذذذد  مذذذايذذذ ياديذذذ  يذذذؤد ي ذلذذذك إلذذذى زيذذذادة  فذذذي معذذذد ل الن مذذذو  ، سذذذوفزداد عذذذدد المشذذذاريع واألنشذذذطة الر 

ياديذ ة فذي دفذع عجلذة الن مذو االقتصادي في ذلك البل د، وهذا يعكذس الذد ور المهذم الذ ذي تلعبذه المشذاريع الر 
ة فذذي درجذذة تذذأثير المشذذاري ة علذذى االقتصذذادي. وقذذد بحثذذت بعذذض الد راسذذات الت طبيقيذذ  ياديذذ  ع واألنشذذطة الر 

% مذذن االخذذتالف فذذي معذذد الت الن مذذو بذذين الذذدول، سذذببه 50إلذذى أن   أشذذارت الن مذذو االقتصذذادي؛ حيذذث 
يادي ة بين هذه الدول )عبد هللا وحتاوي،   (. 2014الت مايز في مستوى األنشطة الر 

يادي ة على مجر د تحقيق الد خول أو زي ا علذى ترسذيخ وال تقتصر أهم ي ة المشاريع الر  ادتهذا، بذل تعمذل أيضذً
ياديذذ ة جتمامفذاهيم العدالذذة اال ة واالقتصذادي ة؛ فزيذذادة عذذدد المشذاريع واألنشذذطة الر  فذي االقتصذذاد يسذذاعد عيذذ 

ذي  ل الفجذذوة بذذين الذذد خول؛ األمذذر الذذ  ة، ومذذن ثذذم  يقلذذ  فذذي إعذذادة توزيذذع الثذذ روات بشذذكل  أكثذذر عدالذذة وفعاليذذ 
 (.2013جتمع، وسالمته )أبو مدللة والعجلة، ينعكس باإليجاب على تجانس الم

ة مذذن خذذالل االمشذذاوتمتذذاز  ة بقذذدرتها علذذى تحسذذين مسذذتوى اإلنتاجيذذ  ياديذذ  السذذتخدام األمثذذل للمذذوارد ريع الر 
ة، وتطبيذذق أسذذاليب  ة والت كنولوجيذذ  المتاحذذة، والمعذذد ات، والماكنذذات المسذذتخدمة، ومواكبذذة التطذذو رات العلميذذ 
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ثذة، وااللتذزام بالمواصذفات الحديما تمتاز أيًضا بقدرتها علذى اسذتيعاب الت كنولوجيذا الر قابة على الجودة. ك
ة، والقذذذدرة كذذذذلك علذذذى االسذذذتف ة الحديثذذذة، العالميذذذ  ادة مذذذن الخذذذدمات ال تذذذي تقذذذد مها الحاضذذذنات الت كنولوجيذذذ 

نهذا مذن تنويذع منتجاتهذا، وبالتذ ا لي المنافسذة بقذو ة  وتطبيق تلك الخدمات الت كنولوجي ة على اإلنتاج؛ ما يمك 
ولي    (.2011حمد وعبد الكريم، ة )مفي األسواق المحل ي ة والد 

ة فذي خلذ ياديذذ  ق فذذرص عمذل  جديذدة  )الت شذذغيل الذذ اتي وتشذغيل اآلخذذرين( يزيذد مذذن ولعذل  دور المشذاريع الر 
افذدين الجذدد أهم ي تها االقتصادي ة، خاصًة في ظل  تراجع قدرة القطاعين العام والخاص على اسذتيعاب الو 

الي فهذذي تسذذذاهم فذذ د  مذذن ارتفذذذاع معذذد الت البطالذذذة، خاصذذًة بذذذين صذذذفوف ي الحذذذإلذذى سذذذوق العمذذل، وبالتذذذ 
باب من كال ياديذ ة فذي الحذد  مذن انتشذار الفقذر، وزيذادة   الش  الجنسين. هذا باإلضافة إلى دور المشاريع الر 

 (.2014نسبته بين أفراد المجتمع )عبد هللا وآخرون، 

يادي ة الن اجحذة تمذارس دورً   نستنتج مم ا اًل فذي تحفيذز الن مذو االقتصذادي؛ حيذث ا فذاعسبق أن  المشاريع الر 
ة لخلذذق فذذرص العمذذل، وتنميذذة الذذد خل، وتحسذذين مسذذتوى المعيشذذة، تعذذد  هذذذه المشذذاريع المحر   ليذذ  كذذات األو 

ا للعدالذذذة االج ة، وضذذذمان وتخفذذذيض معذذذد الت البطالذذذة والفقذذذر، وتقليذذذل الفجذذذوة بذذذين الذذذد خول تحقيقذذذً تماعيذذذ 
 لمتاحة.ي ة ااالستخدام األمثل للموارد االقتصاد 

 : ةة في قطاع غز  يادي  تي تواجه المشاريع الر  قات ال  و يات والمعحد  الت  

الش   صعوبات  يواجه  فلسطين  في  مشاريع    متعددةً   يات  وتحد    باب  بإنشاء  أحالمهم  تحقيق  دون  تحول 
تدر  خاص   دخاًل   ة،  مناسبً عليهم  يؤم    له ا،  ويمك  ن  الكريم،  العيش  في  م  دورهم  ممارسة  من    ، البناءنهم 

بسبب    مضاعفةً   وصعوبات    يات  ب تحد  باة، فيواجه الش  ا في قطاع غز  تحقيق االزدهار في المجتمع. أم  و 
االنقسام  ،واإلغالق  ،الحصار حو  ال    ،وتداعيات  الغز  تي  االقتصاد  اقتصاد  لت  إلى  ال    ضعيف    هش     ي 
 يات:حد  الت   هذه أهم   يأت مو، وسنتناول فيما ينمية والن  مات الت  مقو  من  م  مقو   يملك أي  

ياسات يات تتعل ق بالس  س والت شريعات تحد   :األعمال لريادة الن اظمة اتوالمؤس 

يات فيما يأتي:  وتتمث ل هذه الت حد 
ياد   لألعمال اظمةالن   شريعات الت    ياب  -أ الت نفيذي ة الحالي ة ، وقصور الت شريعات والقوانين والل وائح  ةي  الر 

يادي  عن الت عامل مع   عات  بل على العكس فإن  الت شري  ة، وتسجيلها، وتحفيزها، وحمايتها؛المشاريع الر 
معيقة تجديد،  جوانبها، من الكثير في الحالي ة  أو  تطوير   أي   عليها  يجر   لم  قديمة   قوانين   فهي 



 26 

يادي   الكبيرة  وتخدم المشاريع غيرة،  على حساب المشاريع الر  يخلو من  فقانون االستثمار مثاًل  ة الص 
سات غير الحكومي ة،  لتطوير المؤس   االستشاري ة الهيئة ذات عالقة بهذه المشروعات )أي ة نصوص  

الت شريعات 2019 هذه  أن   إلى  باإلضافة  وبراءة   لقوانين تفتقد  (،  الفكري ة  الملكي ة  حقوق  حماية 
 .(World Bank, 2020) االختراع

سات شكالي ة حقيقي ة لدى  هناك إ -ب  ة المؤس  يادي ة، فهي  في ا الحكومي ة والخاص  لت عاطي مع األنشطة الر 
سة؛ لذلك نجد   معق دة هالهذه األنشطة على أن   تنظر ومكلفة، وال تساهم في تطوير مخرجات المؤس 
سات 90أن    ة  % من المؤس  يادي ة تعتمد على الت مويل الخار  في المختص  جي، وليس  دعم المشارع الر 

سات على  ؛ ذةلمشاريع المنف  لين بام أجندة الممو  تحك  الت الي تالذ اتي، وب صياغة    ما ي ضعف قدرة المؤس 
الكم ي ة في  (.  2016)أبو هشهش،    ةفي قطاع غز    المجتمعي احتياجات  تلب    مشاريع   الز يادة  ورغم 

يادي ة في قطاع غز ة، نجد أن   اعمة للمشاريع الر  سات الد  أنواعها،   هناك نقًصا في بعض  عدد المؤس 
سات ال تي تقد   يادي ة )تسويق، استشارات مثل: المؤس    مالية وفنية(،   م الخدمات الل وجستي ة للمشاريع الر 

سات  المؤس  هذا   وكذلك  يادي ة،  الر  باألنشطة  ة  الخاص  والمعلومات  والد راسات،  باألبحاث،  المعني ة 
بين والحوار  الت نسيق  إلى  ياب  سات  باإلضافة  المؤس  ما ذات  جميع  الر يادي؛  بالعمل   العالقة 

يادي ين )وزارة الريادة والتم الجهود  يضعف يادة، والر  اعمة للر   (. 2021كين، الد 
ياسات المالي ة   -ت  ًة الس  يادي ة، وخاص  اعمة للمشاريع الر  ياسات والخطط والبرامج الحكومي ة الد  ضعف الس 

مت  ال تي ياد ة والبابي  ع المشاريع الش  لتشجي   ةً ضريبي    إعفاءات    قد  باب على    ، أو تلك ال تي تشج ع ةي  ر  الش 
س أشرنا  وكما  يادي ة،  الر  المشاريع  في  بأن   االستثمار  أي ة  ابًقا  من  يخلو  االستثمار  تشجيع  قانون 

إشارات  لمثل هذه المشاريع. هذا باإلضافة إلى البيروقراطي ة العالية في إجراءات تسجيل المشاريع  
قصالصغير  وكذلك  وترخيصها،  بة  توفير  عن  الحكومي ة  ياسات  الس  داعمة   ور  وآلي ات   تحتي ة ،  نية  

يادي ة، وعدم االهتمام  لتعزيز وتطوير ريادة األعمال،   وتوفير مراكز معلومات وبيانات للمشاريع الر 
لها   الفن ي  عم  الد  وتقديم  األعمال،  والعجلة،  بحاضنات  مدللة   عدم ىلإباإلضافة    (،2013)أبو 

للمصد   عمالد   متقد  و  ،يالمحل   المنتج حميت سياسات   وجود  أن   ياب    .رينالحقيقي  الواضح  ومن 
والت   ياسات،  الس  األزمات،  هذه  أوقات  االستثناءات  بعض  منح  على  واقتصارها  الحكومي ة،  دخ الت 

يادي ة )مراد،   (.2020يشك ل تحدًيا رئيًسا أمام المشاريع الر 
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يات تتعل ق    والت قني:  والمهني والعالي العام الت عليم بنوعي ةتحد 

يات في:تمث ل هذه وت  الت حد 

دة  من  ي  ال ذي يعان  العام  عليمالت   قطاع  ضعف -أ بأساليبه الت ربوي ة الت قليدي ة من مشكلة  ذات أبعاد  متعد 
ا تلقينًيا  تعليميً  ا نمطً  بعزالت تت   ما فالمدارس  ؛حيث الكم ، والن وع، والمناهج، وأساليب وطرق الت دريس

يادة لر )وزارة ا  واالستكشاف  ،والبحث ، واإلبداع،  فكيرمهارات الت    ماًل بالمعلومات والمعارف، مه مثقاًل 
 (. 2021والتمكين، 

؛ حيث  ةالبحثي   والقدرات  ةالمهارات الحياتي   من  عديد لل والكل ي ات الفلسطيني ة الجامعات  يجيخر   افتقار  -ب 
الت قلي العالي، فالت عليم في  استمر ت األنماط  الت عليم  الفلدي ة في  على    أيًضا  ة يعتمد سطيني  الجامعات 

  ، ومصبوبة  نظري    م المناهج والبرامج والمساقات ذات طابع  عظوم  ،لقين، وال يعتمد على اإلبداعالت  
قوالب   الت  جامدة    في  تواكب  ال  المساق  ،ةالعلمي    ات والمستجد    رات طو  ،  إلى  جامعاتنا  تفتقر  ات  كما 

ا في ضعف كفاءة  فساهم ذلك أيًض   باته، العمل ومتطل  ة الحديثة المرتبطة بسوق  طبيقي  والت    ،ةدريبي  الت  
مهاراتهم ن  تد و   ،يجينالخر   من  ي  حد   ما  والفني ة؛  العمل   خولد  ال ىعل مقدرته العملي ة  سوق  إلى 

 (.2018كمنافسين )عيسى ومنصور، 
تشير  حيث    فلسطين؛في    يجات والخر    يجينالخر    صات تخص  ة  ة في نوعي  ة حقيقي  إشكالي  أيًضا  هناك    -ت 

الخر  60) حوالي    أن  حصاءات  اإل من  في  متخص    م 2021عام    يجين%(  الت  الصون    ، ةربوي  علوم 
واإلداري ةةواالجتماعي    ،ةواإلنساني   أم  ،  المتخص  ،  الهندسي    صون ا  العلوم  مجال  والمعماري ة ة  في 

واالت صالو  المعلومات  بلغت فق  ،تكنولوجيا  المركزي    %(14)حوالي  نسبتهم    د  )الجهاز  فقط 
الفلسطيني،  لإلحص بحد  الن    وهذهأ(،  2022اء  ت  سبة  عدم  همً ما  جانبً   عكسذاتها  جوانب  من  ا 
 . عليم الجامعي واحتياجات سوق العملبين مخرجات الت   ءمةالموا

 من المعوقات   وعةمجم المهني دريب الت   يواجه   ؛ حيث قنيدريب المهني والت  بنية نظام الت    ضعف  -ث 
ًة الت كنولوجي ة رات طو  للت   المناهج بةمواك وعدم ،صات خص  الت   نقص  تتمث ل في  و ياب   ،منها ، وخاص 

الت دريبي ةبر ال الد  الن  أيًضا من    يعانيكما  ،  ةالمكمل   والمهارات  الحياة مهارات ب المتعل قة  امج  ة  وني  ظرة 
لذلك نجد    ؛عليم األكاديمي على المهنيبتفضيل الت    ائدةقافة الس  والث    ،من قبل المجتمع لهذا القطاع

الط    أن   إقبال  الت  نسبة  المهني منخفضةالب على  تكوين  الت    مظا نقد ساهم  لو .  دريب  هذه عليم في 
يمث    الن ظرة؛ الت  إذ   والت  ل  المهني  خيار  دريب  له  ن  م   قني  خيار  الط    ،ال  قبول  حيث  ذوي من  الب 
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الالت   المهنيالت  في مسار    متدن يحصيل  ذلك ما أشار 2018)عيسى ومنصور،    دريب  د  ت (، ويؤك 
%( من مجموع  0.7لمهني لم تتجاوز )ا  دريب هون للت  ن  يتوج  نسبة م    أن  بة  البيانات اإلحصائي  إليه  

في    15األفراد   فأكثر  غز ةسنة  نهاية  قطاع  لإلحصاء 2021  عام  في  المركزي  )الجهاز  م 
 .(2022الفلسطيني،  

يات تتعل ق بص  عوبة وصول ريادي ي األعمال إلى مصادر الت مويل: تحد 

سذذذات اإلقذذذراض، وبذذرامجرغذذم ا ة، ومؤس  ةا نتشذذذار العديذذذد مذذذن البنذذوك الت جاريذذذ  وليذذذ  ة والد  فذذذي  لت مويذذذل المحل يذذذ 
سذذات والبذذرامج عذذن تمويذذل وإقذذراض  ا مذذن قبذذل معظذذم هذذذه المؤس  ا ملحوظذذً قطذذاع غذذز ة، إال  أن  هنذذاك عزوفذذً

يادي ة االمش سذات بذأن  الشذ  اريع الر  غيرة؛ حيث يسذود انطبذاع لذدى هذذه المؤس  باب أقذل  مسذؤولي ة وخبذرة، لص 
 فيما يأتي: الت مويل كل  عام  تتلخ ص مشاكلبشوأكثر مياًل للمجازفة والمخاطرة، و 

بب فذي ذلذك الخاص  والقطاع المستثمرين ثقة عدم -أ بابي ة، ولعذل  السذ  ياديذ ة الشذ  يعذود إلذى  بالمشاريع الر 
 المخاطرة. بتجن ب  الفلسطيني لمجتمعا ثقافة

سذات وم البنذوك ثقذة عذدم -ب  باب، وتغليبهذا الت مويذل ؤس  يذادي ين الشذ  دعذم وتمويذل  لذىع أهذداف الذر بح بالر 
يادي ة؛ يادي ين على يصعب  ما المشاريع الر  زم ألفكار مشاريعهم. الر   الحصول على الت مويل الال 

روط القذروض، علذى ةالعاليذ والفوائذد  األجذل، طويلذة  يذاب القذروض  -ت  زمذة للحصذول  كمذا أن  الشذ  الال 
يذادي ين لقذروض العلذى ا ع الر  سذات غيذر  ةاالستشذاري   الهيئذة) للقذروض  الت وجذه تشذج  لتطذوير المؤس 

 (.2019الحكومي ة، 
يات تتعل ق بصعوبة الوصول  المحل ي ة والخارجي ة: لألسواق تحد 

علذى  ارمةة القيذود الصذ  ة، وبخاصذ  بابي  أمام المشاريع الش   رئيسةً  االحتالل اإلسرائيلي عقبةً ل سياسات  تمث  
زمة للت صنيع، استيراد المواد الخام ة، ومنع حويالت البنكي  الت  لقيود المفروضة على ا كذلكو  والوسيطة الال 
 ى الخارج.، أو تصديرها إلًياة، وإعاقة تسويق المنتجات محل  االستثمارات الخارجي  

وق المحل    عار الت نافسذي ة، وهذذا ي في قطذاع غذز ة ضذي ق، ويعتمذد علذى المسذتوردات ذات األسذكما أن  الس 
ل فذذرص المنافسذذة لمنتجذذات المشذذاريع ا وق. باإلضذذافة إلذذى ذلذذك، فذذإن  سذذلطات لصذذ  يقلذذ  غيرة فذذي هذذذا السذذ 

ات الت صذذدير د الت صذذدير، ويحذذد  مذذن وصذذول ؛ مذذا ي عرقذذل جهذذو ياسذذيالس   للعامذذل االحذذتالل ت خضذذع عمليذذ 
وليذ ة. وهنذاك إالمنتج تذي ال   شذكالي ة تتعلذ ق بجذودة المنتجذات والخذدمات ات الفلسطيني ة لألسواق العربيذ ة والد 



 29 

ياديذ ة، تتمثذ ل فذي عذدم  يعتقذد مها المشذار   ,World Bank) ةوليذ  الد   والمقذاييس لمواصذفات ل طابقتهذام  الر 
2020.) 

 
 االجتماعي ة والث قافي ة: الت حديات 

ي ائدة فذذي التتذذأث ر المشذذاريع الر  ة السذذ  ة والث قافيذذ  ة بذذالقيم االجتماعيذذ  ة تعذذد  عذذاماًل اديذذ  مجتمذذع؛ فذذالقيم اإليجابيذذ 
باب  ا فذذي تشذذجيع الشذذ  ا ع مهمذذً مذذً ا، ومحج  لبي ة عذذاماًل مثب طذذً لذذى االبتكذذار واإلبذذداع، فذذي حذذين تعذذد  القذذيم السذذ 

 لإلبداع والت جديد.
ًة الغذذز ي،ومذذن  ة ال تذذي  المالحذذظ أن  المجتمذذع الفلسذذطيني، وخاصذذ  تسذذوده بعذذض القذذيم والموروثذذات الث قافيذذ 
ة، ولعل  الخو تقي د   باب، وال تشج عهم على إنشاء مشاريعهم الخاص  من الفشل يشك ل العائق األكبر ف الش 

ائدة فذذي المجتمذذع أمذذر  غيذذر مق باب؛ ألن  الفشذذل حسذذب الث قافذذة السذذ  باب أنفسذذهم أمذذام الشذذ  ، حتذذ ى الشذذ  بذذول 
لبي ة، مثذذل: االنعزاليذ ةتسذود بيذنهم بعذض األنمذذ لوكي ة السذ  عذذدم ، و وعذدم احتذذرام قذيم العمذل ،واكذلوالت   اط السذ 

االوالخوف من    ت غيير،اإليمان بال ة قافيذ  ث  الموروثذات بعذض ال ت جديد. كمذا تسذود المجتمذع الفلسذطيني أيضذً
باب ال  تحض  ال تي   ه نحوعلى الت    ش  وعدم  ،ةبعي  ك بالت  مس  الت  ا، و ة باعتبارها أكثر أمانً الوظائف الحكومي    وج 
باب مخذذاطر واالبتعذذاد عذذن ال ،جديذذد الت   الي يخشذذى الشذذ   عذذبء تجربذذة  ا لذذو يتحم   أن   كثيذذرة   فذذي أحيذذان   ة، وبالتذذ 

 ال يتقب ل فكرة أن  تقوم . أضف إلى ذلك أن  المجتمع الفلسطيني مجتمع  ذكوري  ال يعرفون نتائجها جديدة  
رون، )عبذد هللا وآخذ ما ينتج عنه تعطيل طاقذات نصذف المجتمذع؛  الفتاة بإنشاء وإدارة مشروعها الخاص 

2014.) 
، تحول دون  دةً ومتعد    كثيرةً   وصعوبات    يات  ة تواجه تحد  بي  باة الش  يادي  المشاريع الر    ا سبق أن  نستنتج مم   

تتضافر    لذلك يجب أن    ؛ة المستدامةة واالجتماعي  نمية االقتصادي  تحقيق الت  تعزيز دور هذه المشاريع في  
  ص منها، وما نود  خل  ريعة للت  إيجاد الحلول المناسبة والس  و   ،يات وتذليلهاحد  الجهود للوقوف على هذه الت  

  ، تها وتطويرهااري  والمحافظة على استمر   ،ةيادي  ة دعم المشاريع الر  مسؤولي    كيد عليه في هذا المقام أن  أالت  
وغير    ،ةسات الحكومي  تقع على عاتق جميع المؤس    ة  وطني    ة  تي تعترضها هي مسؤولي  عاب ال  وتذليل الص  

 . ذات العالقة سات المجتمع المدنيومؤس   ،ةكومي  الح

 خاتمة 
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 ؛مو االقتصاديالن   في تحفيز  فاعاًل   اة تمارس دورً يادي  المشاريع الر  لنا من خالل هذه الورقة أن   ن  لقد تبي  
تع المحر    د  حيث  المشاريع  األو  هذه  فرص  لي  كات  لخلق  الد    العمل،ة  مستوى  وتنمية  وتحسين  خل، 

وتخفيض   البطالة  معد  المعيشة،  الد    والفقر،الت  بين  الفجوة  تحقيقً وتقليل  لخول  االجتماعي  لعا  ة،  دالة 
االقتصادي   للموارد  األمثل  االستخدام  كما  وضمان  المتاحة.  المشاريعت  ة  هذه  الت   ساهم  علىغل  في   ب 

للت نمية  يات حد  الت   الت  إذ     ؛تدامةسالم   المعاصرة  عن  الحديث  يمكن  من  ال  المستدامة  الت  نمية  ق  طر  دون 
واالبتكار في حال أتيحت لهم    ،جديد والت    ،غييرعلى الت    درهم األقألن    ؛ةبابي  باب والمشاريع الش  لدور الش  
 وتوافرت لهم اإلمكانات. ،الفرص 

الش    إن    دور  الت  تعزيز  تحقيق  في  االقتصادي  باب  واالجتما نمية  كحاجة  عي  ة  تأتي  ظل    ة  لح  م    ة    في 
قدرتهم  ة دورهم في  ي  م  أهبرز  تي تعصف بمجتمعنا، وت  ة ال  واالجتماعي    ،ةواالقتصادي    ،ةياسي  يات الس  حد  الت  

الت   البن اءعلى  اإلنمائي    ،غيير  األهداف  تحقيق  نحو  وال  والعمل  للمجتمع،  تتحق  ة  ال  إال  تي  من خالل    ق 
 .  ةاإلبداعي  وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم  ،شاط االقتصاديفي الن   ال  وفع   حقيقي     إشراكهم بشكل  

 الر سمي ة،  والهيئات  سات المؤس    جميعي  بتبن  ة  في قطاع غز  ة  بابي  ة الش  يادي  ويرتبط تعزيز دور المشاريع الر  
الت دخ  ياسات والت  مجموعة من الس  و الخاص،   القطاع وشركات  سات ومؤس   ،المدني  المجتمع مات ومنظ  

الو  اعمةاإلجراءات  الت  د  هذه  تكون  بحيث  بشكل  دخ  ،  يضمن مشاركة جميع األطراف في   تشاركي     الت 
الر   الي لموا يالفن   عم الد   توفير والمعرفة،الخبرا وتجنيد   ،ةيادي  للمشاريع  الال  والت   ت،   زمةكنولوجيا 

 ها. الستمرارها ونمو  
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 تقديم:

ة الذذذذذذواردة فذذذذذذذي تبحذذذذذذث الورقذذذذذذة بشذذذذذذكل  عذذذذذذام  الس   ياديذذذذذذ  ة لتعزيذذذذذذز المشذذذذذذاريع الر  ة الحاليذذذذذذ  ياسذذذذذذات الوطنيذذذذذذ 
باب  القطاعيذذذذذذة الخطذذذذذذط االسذذذذذذتراتيجي ة اعمذذذذذذة للمشذذذذذذاريع ، و ينالفلسذذذذذذطي للشذذذذذذ  ة الد  كذذذذذذذلك القذذذذذذوانين الحاليذذذذذذ 

ياسذذذذذذذات واإلجذذذذذذذراءات بهذذذذذذذدف  ة تعزيذذذذذذذز تلذذذذذذذك الس  ق منهذذذذذذذا، وكيفيذذذذذذذ  ة. وتكشذذذذذذذف مذذذذذذذا هذذذذذذذو م طبذذذذذذذ  ياديذذذذذذذ  الر 
 .يادي ة في بيئة العمل بقطاع غز ةالن هوض بالمشاريع الر  

م الورقذذذذذذة مجموعذذذذذذًة مذذذذذذن البذذذذذذدائل والحلذذذذذذول ال تذذذذذذي ت سذذذذذذاهم بشذذذذذذكل  رئذذذذذذيس  فذذذذذذي تعزيذذذذذذزو  اريع المشذذذذذذ تقذذذذذذد 
قذذذذذذات ال تذذذذذذي تحذذذذذذول دون تعزيذذذذذذز المشذذذذذذاريع  يات والمعو  باب الفلسذذذذذذطيني، ومعالجذذذذذذة الت حذذذذذذد  ة للشذذذذذذ  ياديذذذذذذ  الر 

باب. يادي ة للش   الر 

 عمال الفلسطينيةالمشاريع الريادية في بيئة األ

يادي ة   غيرة أحذد القطاعذات االقتصذادي ة بالغذة األهم يذ  تعد  المشاريع الر  ي ظذل  ًة فذة لذدول العذالم، خاصذ  الصذ 
رات والت حذذذذو الت االقتصذذذذا ة بفعذذذذل دورهذذذذا المحذذذذوري فذذذذي اإلنتذذذذاج، والت شذذذذغيل، والذذذذد خل، المتغيذذذذ  دي ة العالميذذذذ 

ناعة والبنذك واالبتكار الر يادي، ولذلك فقد رفعذت منظ مذة  ولي شذعار دعذم األمذم المت حذدة للت نميذة والصذ  الذد 
طة. غيرة والمتوس  ناعات الص   الص 

غيرة و يادي  تمث ل المشاريع الر   ٪ 70أكثذر مذن لالقتصذادات؛ إذ  تمثذ ل لفقذري  غر العمود امتناهية الص  ة الص 
 (2022زيذران/ يونيذو ح 27)األمذم المتحذدة،  حذول العذالم ،٪ من الوظذائف50وأكثر من   ،من األعمال

دة بفعذذل جائ وفذي فلسذطين، ال تذذي تشذهد  يات متعذد  ة العذالم تقل بذذات وتحذد  يات كبقيذذ  ئذذة، البي حذة كورونذذا وتحذد 
يات المترت بة ع ياديذ ة، تقذيم األمذم باإلضافة إلى تحد  لى وجود االحتالل اإلسذرائيلي. وألهم يذ ة المشذاريع الر 
ولي ة احت سات المت حدة ومركز الت جارة الد  ز  ،طةوالمتوسذ   ،غيرةوالصذ   ،غرتناهية الصذ  م  فااًل سنويًّا للمؤس  يركذ 

وإعذذادة البنذذاء  ،اة امل، ومكافحذذة عذذدم المسذذاو مذذو الشذذ  ي الن  همة فذذالمسذذاو  ،ةالجتماعيذذ  ريذذادة األعمذذال اعلذذى 
عبة ما خالل األوقات أفضل وأقوى، السي   بشكل    .المرجع السابق()الص 

ه، خصوصذذذي ة غيرة بيئذذذة األعمذذذال الفلسذذذطيني ة؛ حيذذذث تعذذذد  المشذذذار  يضذذذاف إلذذذى ذلذذذك كلذذذ  ة الصذذذ  ياديذذذ  يع الر 
غر األكثذذر وا ة فذذي البيئذذة الومتناهيذذة الصذذ  رى وتشذذغيل يني ة ال تذذي ال تسذذتطيع إقامذذة مشذذاريع كبذذفلسذذطقعيذذ 

باب، ومحاولذة خفذض نسذب  غيرة محذور اهتمذام تشذغيل الشذ  ياديذ ة الصذ  باب؛ لذا تشذك ل المشذروعات الر  الش 
طة، لذذة والفقذذر. واألهذذم  مذذن ذلذذك، يقذذوم االقتصذذاد االبطا غيرة والمتوسذذ  لفلسذذطيني فذذي إطذذار المنشذذآت الصذذ 
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ل فذي % من إجمالي المشاريع العاملة فذي فلسذ89نحو  سي ما أن ها تمث ل  ال طين، ولذذلك تعذد  المحذر ك األو 
  (.2018االقتصاد، والمحر ك الفعلي لالستثمار والن مو االقتصادي )مشني، 

بابي ة فذذذي قطذذذاع غذذذز ة العديذذوتوا ة ال تذذذي تحذذذول دون نجاحهذذذا جذذه المشذذذروعات الشذذذ  اخليذذذ  قذذذات الد  د مذذذن المعو 
رهذذذا؛ كذذذنقص الت   ة فذذذذي مويذذذذوتطو  ظذذذل  االنقسذذذذام الفلسذذذطيني، والر سذذذذوم ل، والقذذذوانين واإلجذذذذراءات الحكوميذذذ 

يات ا رائب، و يذذذاب القذذذدرة علذذذى العمذذذل والمنافسذذذة، باإلضذذذافة إلذذذى بعذذذض الت حذذذد  ل فذذذي والضذذذ  ل تذذذي تتمثذذذ 
يات والمعو   ضه ضمن سياسة الت بعي ة االقتصادي ة. وللت غلب علىاالحتالل، والحصار ال ذي يفر   قات الت حد 

ومشذذروعاته المختلفذذة، ومذذن أجذذل المسذذاهمة فذذي خلذذق فذذرص ال تذذي تقذذف فذذي وجذذه االقتصذذاد الفلسذذطيني 
غيرة الجديذذذدة، بابي ة الصذذذ  ة الشذذذ  ياديذذذ  ة بمكذذذان االسذذذتثمار فذذذي  عمذذذل وإنجذذذاح المشذذذاريع الر  ه مذذذن األهم يذذذ  فإنذذذ 

 باب.الش  

 االستثمار في رأس المال البشري 

دوليتيجي  سذذذذتراامذذذذال البشذذذري فذذذذي صذذذميم يقذذذع رأس ال حمايذذذذة البشذذذذر  تعذذذد  و  ،نميذذذذةة للت  العالميذذذ   ة البنذذذك الذذذذ 
فذي إنهذاء لذين تمث  الم  هدفيذه سذعى مذن خاللهذا لبلذو  ي رئيسذة    واالستثمار فيهم واحذدة مذن بذين ثذالث طذرق  

 وثيذق   كامذل بشذكل  شترك في جميع البلدان. وهذذا يتخاء الم  وتعزيز الر   م،2030دقع بحلول عام الفقر الم  
وبنذاء القذدرة علذى الصذمود لذدى البلذدان  ،امل للجميذعم والشذ  مذو المسذتداامية إلى تشجيع الن  الر    هجهود مع  
 .(2022)البنك الدولي،  اميةالن  

وتتذراكم  ،تي يستثمر فيها الناسة ال  ي  ح  الص  والقدرات  ،والمهارات  ،من المعارف  ف رأس المال البشري يتأل  
تجذذين فذذي المجتمذذع. ننهم مذذن اسذذتغالل إمكانذذاتهم كذذأفراد م  يمكذذ  علذذى مذذدار حيذذاتهم بمذذا لذذدى األشذذخاص 

 ،الوظذائفو  ،د علذيم الجيذ  والت   ،ةي  ح  عاية الصذ  والر   ،غذيةمن خالل توفير الت   –ويساعد االستثمار في البشر 
وبنذذاء مجتمعذذات  ،دقعإلنهذذاء الفقذذر المذذ   أساسذذي   تنميذذة رأس المذذال البشذذري، وهذذو أمذذر  علذذى  – والمهذذارات 
 .(2022)البنك الدولي،  موالً أكثر ش

باب الف  لسطيني... االستثمار في المستقبل الش 

باب الفلسذطيني بمذا يتناسذب مذع قذدراتهم وإ مكانذات المجتمذع، إن  النهوض بريادة األعمال في أوساط الش 
ًة؛ حيذث يعد  است ريحة األكثر إنتاجي ًة وحيويذ  باب ال ثماًرا في المستقبل، فهي الش  يني فلسذطبلغذت نسذبة الشذ 

ة مذذن  ا نسذذبة  29 – 18ضذذمن الفئذذة العمريذذ  م، بحسذذب تصذذنيف 2021منتصذذف العذذام % فذذي 22عامذذً
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أي خ مس المجتمع. 
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ا الفئذذ ة مذذن أمذذ  ل مذذا يزيذذد عذذن ثلذذث المجتمذذع الفلسذذطيني،  –شذذباب الغذذد  –ا عامذذً  14 – 0ة العمريذذ  فتمثذذ  
( ة% فذذذي قطذذذاع غذذذز  41و ،ةة الغربيذذذ  ف  % فذذذي الضذذذ  36) فلسذذذطين فذذذذي ان% مذذذن مجمذذذل السذذذك  38 ةبنسذذذب

اقذات الكامنذة فذي المجتمذذع علذى الذذرغم مذن هذذه الط  (. و 2021)الجهذاز المركذزي لإلحصذاء الفلسذطيني، 
ة لسذذطينيالف اخليذذ  ة، والد  يات االحتالليذذ  ل حيذذث تشذذك   –سذذي االنقسذذام السيا –، إال  أن هذذا األكثذذر تذذأثًرا بالتحذذد 

% بذين 33و ،ناث % بين اإل64الت بلغت هذه المعد  و ني،  باب الفلسطيي األكبر أمام الش  حد  ت  ة الالبطال
نذذاث % بذذين اإل67 ، حيذذث تبلذذغةيذذ  الغرب ةف  بالضذذ   ة مقارنذذةً فذذي قطذذاع غذذز   ي خطذذورةً حذذد  كور، ويذذزداد الت  الذذذ  
 كور.ذ  بين ال% 24و

لمذذذال االجتمذذذاعي"؛ فقذذذد أوضذذذحت أس اتعزيذذذز وبنذذذاء "ر بلسذذذطين يبذذذدأ تعزيذذذز "رأس المذذذال البشذذذري" فذذذي ف
حسذذب، ولكذذن بنذذاء فوالعمذذل المشذذترك، ولذذيس ذلذذك  ،كافذذلوالت   ،د عاضذذ  ة للت  النقسذذام الحاجذذة الماسذذ  سذذنوات ا

 ؛نوات الماضذذيةة خذالل السذذ  تذي افتقذذدناها وبقذذو  ة ال  ة أو الجماعيذذ  بالمصذذلحة العامذ  ور عوالشذذ   ،قذةمذذن الث   نذوع  
 ،واقتصذذذذادًيا ،سياسذذذذًيا ،احات الجوانذذذب والسذذذذ   غيذذذر واضذذذذح فذذذذي كذذذذل  ت و شذذذذت  الفلسذذذذطيني الحذذذذالي م  فذذذالواقع 

ا ا ،واجتماعيذذذً باب مذذذذن  .(2022، أبذذذذو قذذذذرع) وتربويذذذذً ة تجذذذاه الشذذذذ  ياسذذذذات الحكوميذذذذ   كذذذذالوبذذذالن ظر إلذذذذى الس 
يذذادة والت مكذذين فذذي الحكومذذة الث امنذذة عشذذر فذذي ه تذذم  اسذذتحداث وزارة الر  نيسذذان/ أبريذذل  الجنسذذين، نجذذد أنذذ 

هذات العالميذ ة لالقتصذاد ن المظل ة واإلطار الن اظم لقطاع لتكو م؛  2019 يذادة والت مكذين فذي ضذوء الت وج  الر 
متها الذوزارة الم سذتحدثة، إال  أن هذا لذم عي  المبني على المعرفة والت مكين، وبالرغم من الخط ة القطا ة ال تي قذد 

باب وتشغيلهمتتحد ث عن خطط عملي ة الستيعاب ال  زيز وعيهم وثقافتهم، وتحذديث الن ظذامن تعأكثر م ش 
، لكنذ ه لذم يحذدث بعذد. أضذف إلذى ذلذك أن  الذوزارة، فذي  الت شريعي والت عليمذي، وهذو مطلذوب بشذكل  عاجذل 

ف ة الغربي ة دون غز ة. مل ضوء االنقسام، تع  في الض 

 البدائل المقترحة:

ياسذذذاتي ة مجموعذذذًة مذذذن  ة المسذذذاعدة لمعالجذذذة إشذذذكالي ات إقامذذذةلبيذذذ  البذذذدائل والحلذذذول المط تطذذذرح الورقذذذة الس 
بابي ة الصذذذغيرة ومتناهيذذذة الصذذذغر، وتقذذذر  بذذذأن  المعيذذذار األسذذذاس فذذذي تلذذذك البذذذدائل  ياديذذذة الشذذذ  المشذذذاريع الر 

، يكمنوالحلول   باب الفلسطيني، وال تذي تتطلذ ب العمذل الجذاد   في توف ر اإلرادة الحقيقي ة لتحسين فرص الش 
 تي:ل تي تطرحها الورقة على الن حو اآلول اوتبن ي البدائل والحل

 : نشاء مرصد الريادة الفلسطينيإ -أوالا 

ة فذذذذذي المجتGEMيعتبذذذذذر "مرصذذذذذد الريذذذذذادة العذذذذذالمي" ) ياديذذذذذ  ا ومذذذذذؤثًرا مذذذذذع عذذذذذ( الت صذذذذذو رات الر  اماًل مهمذذذذذً
يذذذذذذادي؛ حيذذذذذذث تعكذذذذذس هذذذذذذذه الت صذذذذذذو رات الذذذذذذن مط الث قذذذذذافي السذذذذذذ   ائد فذذذذذذي المجتمذذذذذذع مذذذذذذن علذذذذذى الن شذذذذذذاط الر 
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يذذذذذذاجهذذذذذذة و  كان، ويمث لهذذذذذذا مرصذذذذذذد الر  دة العذذذذذذالمي بسذذذذذذت تصذذذذذذو رات، وهذذذذذذي: امذذذذذذتالك فذذذذذذرص نظذذذذذذر السذذذذذذ 
ة، وامذذذذذذذذتالك المعرفذذذذذذذذة والمهذذذذذذذذارات المطلوبذذذذذذذذة، و  ء مكانذذذذذذذذة عاليذذذذذذذذة إيذذذذذذذذالجيذذذذذذذذدة للبذذذذذذذذدء بمشذذذذذذذذاريع رياديذذذذذذذذ 

اجحين، وتغطيذذذذذذة وسذذذذذائل اإلعذذذذذالم للقصذذذذذذص الن اجحذذذذذة، وعذذذذذدم البذذذذذذدء بم يذذذذذادي ين النذذذذذ  ة للر  شذذذذذاريع رياديذذذذذذ 
ا العذذذذذالمي ات   عذذذذذد  مرصذذذذذد ريذذذذذادة األعمذذذذذالمذذذذذن الفشذذذذذل. ويخذذذذذوف بسذذذذذبب ال ا ي جذذذذذري أبحاثذذذذذً حذذذذذاًدا عالميذذذذذً
% مذذذذذذن 71، وعذذذذذذالمللي اإلجمذذذذذذالي اتج المحلذذذذذذ  % مذذذذذذن النذذذذذذ  82ويغطذذذذذذي  ا،عالميذذذذذذًّ  ااقتصذذذذذذادً  66علذذذذذذى 
 وأكثذذذذذر مذذذذذن ،باحذذذذذث  400حيذذذذذث يجمذذذذذع مرصذذذذذد ريذذذذذادة األعمذذذذذال العذذذذذالمي سذذذذذنوًيا أكثذذذذذر مذذذذذن  .انهسذذذذذك  
)كليذذذذة  ة األعمذذذذال فذذذذي العذذذذالمأنشذذذذطة ريذذذذاد لمناقشذذذذة ودراسذذذذة  ؛العذذذذالم نحذذذذاءسذذذذة مذذذذن جميذذذذع أمؤس   100

يذذذذذذذادة ر  إنشذذذذذذذاء مرصذذذذذذذد المذذذذذذذن  الهذذذذذذذدف إن   .(2021األميذذذذذذذر محمذذذذذذذد بذذذذذذذن سذذذذذذذلمان لريذذذذذذذادة األعمذذذذذذذال، 
 :هوعاون، راكة والت  بالش   – ةسمي  سمية أو غير الر  سات الر  للمؤس   اوإن كان تابعً  –يني الفلسط

المشذذذذذاريع  ةً فذذذذذي فلسذذذذذطين، خاصذذذذذ   ةياديذذذذذ  الر  ات المشذذذذذاريع شذذذذذكالي  ة إلتقذذذذذديم رؤى وحلذذذذذول عمليذذذذذ    .1
 .غيرةة الص  بابي  الش  

 ة.الخاص   ةادي  يالر  قبلين على إنشاء مشاريعهم باب الم  صح للش  تقديم المشورة والن    .2
القذذذذذوانين واإلجذذذذذراءات  مذذذذذواد تدريبيذذذذذة وأدلذذذذذة لكافذذذذذة تتضذذذذذمن إنشذذذذاء منصذذذذذة إلكترونيذذذذذة للمرصذذذذذد  .3

 الالزمة إلنشاء المشاريع الريادية للشباب. ليةاإلدارية والما

د االسذذذذتراتيجي ات  ق تذذذذي لذذذذم تحقذذذذ  ة، ال  ة وقطذذذذاع غذذذذز  ة الغربيذذذذ  ف  ن الضذذذذ  بذذذذيمذذذذن شذذذذأن البذذذذديل معالجذذذذة تعذذذذد 
س المذذذذذال ات "رأباب، واالهتمذذذذذام بنظريذذذذذ  ة بالشذذذذذ  ة الخاصذذذذذ  لبي  لمذذذذذوس علذذذذذى اإلحصذذذذذاءات السذذذذذ  م متقذذذذذد   أي  

بذذذذذذات الجغرافيذذذذذذا مذذذذذذع مراعذذذذذذاة متطل  ، مود علذذذذذذى الصذذذذذذ   قذذذذذذادر   اع  و  االجتمذذذذذاعي" مذذذذذذن أجذذذذذذل صذذذذذذناعة جيذذذذذذل  
 ة.المناطقي  

 قوانين عصري ة:  -ثانياا

ة الفلسذذذذذطيني ة مجموعذذذذذًة مذذذذذن القذذذذذوانين الهاد شذذذذذ لطة الوطنيذذذذذ  فذذذذذة إلذذذذذى تنظذذذذذيم وتنميذذذذذة االقتصذذذذذاد ر عت السذذذذذ 
ي"، الفلسذذذذذذذطيني، ومذذذذذذذن تلذذذذذذذك القذذذذذذذوانين "القذذذذذذذانون األساسذذذذذذذي الفلسذذذذذذذطيني"، و"قذذذذذذذانون العمذذذذذذذل الفلسذذذذذذذطين

ة باالقتصذذذذذذاد الفلسذذذذذذطيني )رسذذذذذذالن وعبذذذذذذد  و"قذذذذذذانون تشذذذذذذجيع االسذذذذذذتثمار"، إلذذذذذذخ مذذذذذذن القذذذذذذوانين الخاصذذذذذذ 
م قذذذذذذانون تشذذذذذذجيع االسذذذذذذتثمار رقذذذذذذم )49، ص 2011ريم، كذذذذذذال مجموعذذذذذذًة مذذذذذذن  1998( لعذذذذذذام 1(، ويقذذذذذذد 

اًل حسذذذذذذذب األصذذذذذذذول، إال  أن   المزايذذذذذذذا، منهذذذذذذذا بعذذذذذذذض اإلعفذذذذذذذاءات، علذذذذذذذى أن  يكذذذذذذذون المشذذذذذذذروع مسذذذذذذذج 
ايذذذذذا الممنوحذذذذذة للمشذذذذذاريع تقتصذذذذذر علذذذذذى المشذذذذذاريع الكبيذذذذذرة، وال تذذذذذي يتجذذذذذاوز رأسذذذذذمالها المز اإلعفذذذذذاءات و 
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ن، )عبذذذذذذذذذذد هللا وآخذذذذذذذذذذرو  2011ر حسذذذذذذذذذذب الت عذذذذذذذذذذديل األخيذذذذذذذذذذر للقذذذذذذذذذذانون فذذذذذذذذذذي العذذذذذذذذذذام دوال 250,000
 (. 26، ص 2014

ًة فذذذذذذي ضذذذذذذوء تذذذذذذدهور  بابي ة، خاصذذذذذذ  ة الشذذذذذذ  ياديذذذذذذ  ة غيذذذذذذر كافيذذذذذذة لذذذذذذدعم المشذذذذذذاريع الر  إن  القذذذذذذوانين الحاليذذذذذذ 
اع االقتصذذذذذذادي ة بفعذذذذذذل االحذذذذذذتالل وحصذذذذذذاره لقطذذذذذذاع غذذذذذذز ة، وإجراءاتذذذذذذه، وسياسذذذذذذاته المسذذذذذذتمر ة، ألوضذذذذذذا

وائح وااباإلضذذذذ ر بشذذذذكل  كبيذذذذر  علذذذذى دعذذذذم اللذذذذ  ذي أثذذذذ  اعمذذذذة فة إلذذذذى االنقسذذذذام الذذذذ  ة الد  إلجذذذذراءات الحكوميذذذذ 
يذذذذذادة  ة للر  تذذذذذه االسذذذذذتراتيجي ة القطاعيذذذذذ  بابي ة. وهذذذذذو مذذذذذا أقر  ة الشذذذذذ  ياديذذذذذ  مكذذذذذين فذذذذذي هذذذذذدفها والت  للمشذذذذذاريع الر 
ل "تعزيذذذذذذذز اإلطذذذذذذذار الت شذذذذذذذريعي والذذذذذذذد ور الت نظيمذذذذذذذي لقطذذذذذذذاع ا يذذذذذذذادة" )وزارة الريذذذذذذذادة لاالسذذذذذذذتراتيجي األو  ر 

مجلذذذذس التشذذذذريعي التذذذذي تمنذذذذع مذذذذن إصذذذذدار قذذذذوانين وفذذذذي ظذذذذل تعطذذذذل ال. (2023-2021والتمكذذذذين، 
الشذذذذبابية إلذذذذى ديذذذذة عصذذذذرية، يمكذذذذن االعتمذذذذاد علذذذذى اللذذذذوائح تنظيميذذذذة تسذذذذاهم فذذذذي دعذذذذم المشذذذذاريع الريا

 ية، هي:التي يتوجب معالجتها في اللوائح التنظيم القضاياحين إصدار قوانين. ومن أهم 

ة ال تذذذذي تذذذذدعم المشذذذذاريع الر  تسذذذذه .1 بابي ة، وتقذذذذديم العذذذذون القذذذذانوني يل اإلجذذذذراءات القانونيذذذذ  ة الشذذذذ  ياديذذذذ 
 واإلرشادي لها.

ة ا .2 ياديذذذذذذذذ  ق بذذذذذذذذدعم المشذذذذذذذذاريع الر  بتسذذذذذذذذهيالت اسذذذذذذذذتثماري ة تتعلذذذذذذذذ  ابي ة، واإلعفذذذذذذذذاء مذذذذذذذذن الر سذذذذذذذذوم لشذذذذذذذذ 
رائب. الحكومي ة  والض 

 : عليمي في فلسطينظام الت  تطوير الن   -ثالثاا

يذذذذذذذادة و  أجمعذذذذذذذت  ابقة ال تذذذذذذذي ناقشذذذذذذذت مسذذذذذذذألة الر  الت مكذذذذذذذين االقتصذذذذذذذادي علذذذذذذذى ضذذذذذذذرورة الد راسذذذذذذذات السذذذذذذذ 
صذذذذذذذذذاته )التعلذذذذذذذذذيم األساسذذذذذذذذذي  تطذذذذذذذذذوير الن ظذذذذذذذذذام الت عليمذذذذذذذذذي فذذذذذذذذذي فلسذذذذذذذذذطين بمختلذذذذذذذذذف مراحلذذذذذذذذذه وتخص 

 ، والعلوم اإلنسانية والتطبيقية(.امعيوالج

بحسذذذذذب قذذذذذدرة االقتصذذذذذاد فذذذذذي فلسذذذذذطين  قنذذذذذيدريب المهنذذذذذي والت  تطذذذذذوير نظذذذذذام التذذذذذ  باإلضذذذذذافة إلذذذذذى  هذذذذذذا
ذي يذذذذذتم  مذذذذذن خذذذذذالل تقيذذذذذيم الفلسذذذذذطيني علذذذذذى اسذذذذذتيعاب الخذذذذذر يج دريب،أداء قطذذذذذاع ين، والذذذذذ  علذذذذذيم والت   التذذذذذ 

، ومحاولذذذذذذة دفذذذذذذ قنذذذذذذيالمهنذذذذذذي والت   وليذذذذذذ  ع البشذذذذذذكل  دائذذذذذذم  ومسذذذذذذتمر  ة والد  باب إلذذذذذذى األسذذذذذذواق المحل يذذذذذذ  ة. شذذذذذذ 
اني مكذذذذذذذين يذذذذذذذادة والت  ة للر  ة القطاعيذذذذذذذ  سذذذذذذذتراتيجي  االمذذذذذذذن  ولقذذذذذذذد ورد ذلذذذذذذذك فذذذذذذذي الهذذذذذذذدف االسذذذذذذذتراتيجي الثذذذذذذذ 

دريب فذذذذذي تنميذذذذذة ريذذذذذادة األعمذذذذذال" )وزارة الريذذذذذادة الفلسذذذذذطيني ة المت ل فذذذذذي " تعزيذذذذذز دور الت علذذذذذيم والتذذذذذ  مثذذذذذ 
ة علذذذذذذذى لر غ(. وبذذذذذذذا43، ص 2023-2021والتمكذذذذذذذين،  ولذذذذذذذم االنتهذذذذذذذاء، م مذذذذذذذن ذلذذذذذذذك، شذذذذذذذارفت الخطذذذذذذذ 

 ليمي.يشهد المجتمع الفلسطيني تغيًرا ملموًسا في الن  ظام الت ع
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باب إ يذذذذادة وترويجهذذذذا بذذذذين الشذذذذ  لذذذذى خلذذذذق المزيذذذذد مذذذذن الوظذذذذائف، ودفذذذذع عجلذذذذة الن مذذذذو يهذذذذدف تشذذذذجيع الر 
مذذذذة والن اميذذذذة علذذذذى حذذذذد   سذذذذو  ات الذذذذد ول المتقد  ولقذذذذد عمذذذذدت العديذذذذد مذذذذن اء. االقتصذذذذادي، وهذذذذو مذذذذن أولويذذذذ 

، أو كنشذذذذاط مذذذذا بعذذذذد إلذذذذى دمذذذذج الالذذذذد ول  يذذذذادة فذذذذي المنهذذذذاج الد راسذذذذي كمسذذذذاق  اختيذذذذاري  انتهذذذذاء اليذذذذوم  ر 
ات إدارة المشذذذذذذاريع، كمذذذذذذا قامذذذذذذت العديذذذذذذد مذذذذذذن الذذذذذذد ول  الد راسذذذذذذي. وتشذذذذذذتمل هذذذذذذذه الن شذذذذذذاطات علذذذذذذى فنيذذذذذذ 

ة بشذذذذذذكل  يذذذذذذتالءم مذذذذذذع متطل بذذذذذذ وق العمذذذذذذل الجديذذذذذذدة، مذذذذذذع ات سذذذذذذبتطذذذذذذوير المنذذذذذذاهج المدرسذذذذذذي ة والجامعيذذذذذذ 
ركة، علذذذذذذى دمذذذذذذذج مذذذذذذو الحذذذذذذرص  وتسذذذذذذذويق اد الت كنولوجيذذذذذذذا وأسذذذذذذاليب الت سذذذذذذذويق الحديثذذذذذذة فذذذذذذذي إدارة الشذذذذذذ 

(، ويقتذذذذذذذرح البذذذذذذذديل مجموعذذذذذذذة 2007فلسذذذذذذذطيني، منتجهذذذذذذذا )معهذذذذذذذد أبحذذذذذذذاث السياسذذذذذذذات االقتصذذذذذذذادية ال
 من آلي ات العمل لتحسين جودة الت عليم على الن حو اآلتي:

: الت عليييييم ب طلبذذذذة فذذذذي فل: تشذذذذهد أعذذذذدد المذذذذدارس والساسييييياأل أوالا سذذذذطين نمذذذذًوا متسذذذذارًعا، وهذذذذذا يتطلذذذذ 
ة بمذذذذذذذا يتناسذذذذذذذ تطذذذذذذذويًرا للن ظذذذذذذذام الت عليمذذذذذذذي، ب مذذذذذذذع البيئذذذذذذذة بمذذذذذذذا يسذذذذذذذاهم فذذذذذذذي تنميذذذذذذذة األفكذذذذذذذار اإلبداعيذذذذذذذ 

 الفلسطيني ة.

ا: الت عليييييم الجييييامعي سذذذذات الت علذذذذيم العذذذذالي فذذذذي فلسذذذذطين، إال  أن  ثانيييييا لن ظذذذذام  ا: رغذذذذم زيذذذذادة عذذذذدد مؤس 
ة أو يتناسذذذذذذب مذذذذذذع البيزال دون ت الت عليمذذذذذي الجذذذذذذامعي مذذذذذذا ة العالميذذذذذ  ر  يذذذذذذواءم الت طذذذذذذو رات العلميذذذذذذ  ئذذذذذذة طذذذذذو 

ة والكل  يذذذذذذذات التذذذذذذذي وصذذذذذذذلت حذذذذذذذد  االكتفذذذذذذذاء وليسذذذذذذذت المشذذذذذذذكلة فقذذذذذذذط فذذذذذذذي أعذذذذذذذداد الطلبذذذذذذذالفلسذذذذذذذطيني ة، 
ة التعلذذذذيم نفسذذذذه الذذذذذي يسذذذذاعد علذذذذى "الريذذذذادة واالبتكذذذذ مذذذذن جهذذذذة ، ويعتمذذذذد ار" بذذذذالتوظيف، وإن مذذذذا بنوعيذذذذ 

 من جهة أخرى.ب المهني" على "التدري

ه دون تطذذذذذذوير منظومذذذذذذة التعلذذذذذذيم فذذذذذذي الي، فإنذذذذذذ  المرحلذذذذذذة األساسذذذذذذي ة وتنميذذذذذذة المهذذذذذذارات، سذذذذذذنكون  وبالتذذذذذذ 
الذذذذب ال يسذذذذتطيع تحديذذذذد مسذذذذاره المسذذذذتقبلي فذذذذي الجامعذذذذة، وهذذذذي مشذذذذكلة سذذذذتتفاقم بشذذذذكل أكبذذذذر أمذذذذام ط

ل الطالذذذذذ مجموعذذذذذًة  طذذذذذرح البذذذذذديلى رقذذذذذم فذذذذذي إحصذذذذذاءات البطالذذذذذة. يب إلذذذذذبعذذذذذد التخذذذذذر ج، عنذذذذذدما يتحذذذذذو 
يادة، وهي: من آلي ات العمل اآلني ة لتشجيع الط لبة على اإلبدا   ع والر 

ة ومسيييييابقات .1 إن  تحفيذذذذذز الطلبذذذذذة فذذذذذي جميذذذذذع المراحذذذذذل علذذذذذى للطلبييييية:  تموييييييل مشييييياريع رياديييييي 
ياديذذذذذة، وإعذذذذذادة توجيذذذذذه مسذذذذذاراتهم بحسذذذذذب البيئذذذذذة ومتطل بذذذذذ وق العمذذذذذل يسذذذذذتوجب ات سذذذذذالمشذذذذذاريع الر 

ياديذذذذة، مذذذذن خذذذذذالل إجذذذذراء مسذذذذابقات بذذذذين الطلبذذذذة فذذذذي المحافظذذذذذاريع الطالبتمويذذذذل المشذذذذا ة الر  ت يذذذذ 
 واإلبداع.كافًة، وهذا من شأنه تشجيع الطلبة على االبتكار 
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ة .2 ة للمشيييييياريع االبداعييييييي  بابي ة مبييييييادرات تمويلييييييي  ة للمشذذذذذذاريع الشذذذذذذ  : إن  فكذذذذذذرة المبذذذذذذادرات الت مويليذذذذذذ 
ق هذذذذذد  ل: دعذذذذذم اإلبذذذذذداع عنذذذذذد ال فين؛تحقذذذذذ  باب، والاألو  باب، شذذذذذ  ة للشذذذذذ  اني: محاولذذذذذة تشذذذذذغيل حقيقيذذذذذ  ثذذذذذ 

يا غر.وإقامة مشاريعهم الر   دي ة حت ى وإن كانت صغيرًة، أو متناهية الص 
باب، ويذذذذذذذ غيرة إلذذذذذذذى مشذذذذذذذاركة أكبذذذذذذذر عذذذذذذذدد مذذذذذذذن الشذذذذذذذ  ة الصذذذذذذذ  ياديذذذذذذذ  ؤد ي الت نذذذذذذذو ع فذذذذذذذي المشذذذذذذذاريع الر 

ناعية، أو الت  ني ة سذذذذذذذواء لسذذذذذذذطيويتناسذذذذذذذب مذذذذذذذع متطل بذذذذذذذات البيئذذذذذذذة الف ة، أو المشذذذذذذذروعات الصذذذذذذذ  جاريذذذذذذذ 
ة؛ فذذذذذذذذالمجتمع الفلسذذذذذذذذطيني بحا راعيذذذذذذذذ  ة، أو الز  جذذذذذذذذة دائمذذذذذذذذة لتلذذذذذذذذك المشذذذذذذذذروعات، وتطذذذذذذذذوير الخدميذذذذذذذذ 

 الخدمات فيها.
 

 البحث عن فرص عمل وأسواق جديدة:  -ابعاار 

، واكتفاء األسواق المحل ية، ال البطالة بشكل  مستمر  ث عن   من البح بد  في ضوء تصاعد إحصاءات 
ةً أسواق  جديدة  تستوعب أ  يادية، خاص   في ضوء الث ورة عداد الخر يجين بعد تمكينهم وتعزيز مهاراتهم الر 

ة للعمل عن ب عد، وهذا يتطل ب تهيئة الخر يجين من خالل    التكنولوجية الر ابعة ال تي منحت  ممي زات عد 
والمناف للعمل  وذلك  أعمال،  وم سر عات  فحاضنات  األسواق  سة  و ي  المحل ي  وق  فالس  ولية؛  حد  الد  صل 
ح  كن دون رعاية  وقدرة  على تنفيذها. وبالت الي، يصباإلشباع، وقد نجد شباًبا يمتلكون أفكاًرا إبداعيًة، ل

ت بها  والم ناط  الفلسطيني،  االقتصاد  في  ليا  ع  أهم ية   ذا  األعمال  م سر عات  نوعي  دور  خدمات  ة  قديم 
 . ينيادي  للر  

باب في بيئة العمن  ي مك ل الفلسطيني ة من خالل ات  باع مجموعة من اإلجراءات  تعزيز ف رص عمل الش 
 كاآلتي:  واآللي ات 

ة، فيتو  .1 ن اع القذذذذذرار بالشذذذذذراكة مذذذذذع القطذذذذذذاع البحذذذذذث عذذذذذن تمويذذذذذل لألفكذذذذذذار اإلبداعيذذذذذ  جذذذذذب علذذذذذى صذذذذذذ 
باب سذذذذذذات المجتمذذذذذذع المذذذذذذدني البحذذذذذذث عذذذذذذن مصذذذذذذادر تمويذذذذذذل للمشذذذذذذاريع الشذذذذذذ   ات ية ذ الخذذذذذذاص ومؤس 

متالئمذذذذذة مذذذذذذع الظذذذذذذروف المحيطذذذذذذة فذذذذذذي بيئذذذذذذة الة اإلبداعيذذذذذذ  أو تمويذذذذذذل األفكذذذذذذار  ،مويذذذذذل الصذذذذذذغيرالت  
غلذذذذذب علذذذذذى ة بهذذذذذدف الت  والقانونيذذذذذ   ،ةواالجتماعيذذذذذ   ،ياسذذذذذيةالس   ة سذذذذذواءً مويذذذذذل الفلسذذذذذطيني  عمذذذذذال والت  األ

)معهذذذذذذذذذد أبحذذذذذذذذذاث السياسذذذذذذذذذات االقتصذذذذذذذذذادية  مويذذذذذذذذذل غيذذذذذذذذذر المسذذذذذذذذذتقرتذذذذذذذذذي تواجذذذذذذذذذه الت  المعوقذذذذذذذذذات ال  
 .(54، ص 2007 ي،سطينالفل

سذذذذات األ .2 باب؛ فهذذذذي تعمذذذذل بالذذذذد ول العمذذذذل مذذذذع المؤس  ة مذذذذن أجذذذذل تحسذذذذين فذذذذرص العمذذذذل للشذذذذ  مميذذذذ 
ياديذذذذذذذة الصذذذذذذذغيرةالمجذذذذذذذ ن مذذذذذذذن بيئذذذذذذذة المشذذذذذذذاريع الر  ، واسذذذذذذذتقطابها للعمذذذذذذذل فذذذذذذذي البيئذذذذذذذة اورة، وتحسذذذذذذذ  
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سذذذذات الر سذذذذمية وغيذذذذر الر سذذذذمية؛ فعلذذذذى سذذذذبيل المثذذذذال:  ة المؤس  ا، وهذذذذي مهمذذذذ   أطلذذذذقاألكثذذذذر احتياجذذذذً
ناعة )اليونيذذذذذذذدو( مذذذذذذذة األمذذذذذذذم المتحذذذذذذذدة للصذذذذذذذ  ومنظ   ،(UNDPرنذذذذذذذامج األمذذذذذذذم المتحذذذذذذذدة اإلنمذذذذذذذائي )ب

ا للمؤس   م2022فذذذذذذذذذذذي آذار/ مذذذذذذذذذذذارس  صذذذذذذذذذذذديرللت   ة لبنذذذذذذذذذذذانأكاديميذذذذذذذذذذذ    ،طةمتوسذذذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذذذات الدعمذذذذذذذذذذذً
 28)األمذذذذذذم المتحذذذذذذدة،  راعذذذذذذةة والز  راعيذذذذذذ  غر فذذذذذذي قطذذذذذذاع األغذيذذذذذذة الز  ومتناهيذذذذذذة الصذذذذذذ   ،غيرةوالصذذذذذذ  

 .(2022آذار/ مارس 
تذذذذي تقودهذذذذا غر ال  تناهيذذذذة الصذذذذ  وم   ،غيرةوالصذذذذ   ،طةمتوسذذذذ  ركات الة بتزويذذذذد الشذذذذ  وم هذذذذذه األكاديميذذذذ  تقذذذذ

ة صذذذذذذدير العمليذذذذذذذ  وبمهذذذذذذارات الت   ،ة المطلوبذذذذذذذةات بالمعرفذذذذذذة الفنيذذذذذذ  عاونيذذذذذذذ  ل، وكذذذذذذذلك الت  نسذذذذذذاء ورجذذذذذذا
 ير. تها للتصد وتعزيز جهوزي   ،لتوسيع نطاق عملياتها

غيرة مذذذذذذذذن إغا .3 ةتحويذذذذذذذذل المشذذذذذذذذروعات الصذذذذذذذذ   ،غيرةصذذذذذذذذ  ة المشذذذذذذذذاريع الغالبيذذذذذذذذ   إن  إلذذذذذذذذى تنمويذذذذذذذذة:  ثيذذذذذذذذ 
ة، وليسذذذذذت إنمائيذذذذذ   ،ةهذذذذذي إغاثيذذذذذ  سذذذذذات المجتمذذذذذع المذذذذذدني غر المدعومذذذذذة مذذذذذن مؤس  ومتناهيذذذذذة الصذذذذذ  
ب علذذذذذى واقعهذذذذذم. ولتشذذذذذجيع ريع ألصذذذذذحابها نتذذذذذائج ملموسذذذذذة فذذذذذي التغلذذذذذ  قذذذذذت المشذذذذذاومذذذذذع ذلذذذذذك حق  

يذذذذذادة واإلبذذذذذداع لذذذذذدى تذذذذذي تذذذذذدعم الر  ال  ة يذذذذذ  ب تعزيذذذذذز المبذذذذذادرات المجتمعالفلسذذذذذطيني، يتوجذذذذذ  باب الشذذذذذ  
 ر بها.ومساعدتهم في االستمرا ،غيرةباب، من خالل تمويل مشاريعهم الص  الش  

 ةسذذذذات اإلقذذذذراض الخاصذذذذ  ومؤس   ،كذذذذالبنوك ،لمويذذذذباب مذذذذن الوصذذذذول إلذذذذى مصذذذذادر الت  تمكذذذذين الشذذذذ   .4
يادي   بابية الر  غيرة.بالمشاريع الش   ة الص 
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