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 مقدمة

بالقیود ودخل في حالة من الركود متأثًرا  یعاني االقتصاد الفلسطیني من أزمة كبیرة، نتیجة التحدیات المختلفة،  

خسائر فادحة قاربت ها كّبدوت ل العدید من القطاعات،تعطّ إلى  ، ما أدىكورونا التي فرضها انتشار فیروس

 .ملیارات دوالر 3على 

أثرت الجائحة على الوضع االقتصادي لمختلف فئات المجتمع الفلسطیني، تبعتها كذلك آثاٌر على مختلف 

ستراتیجي لسیاسات والتفكیر اإلبحاث االجوانب الحیاتیة، فقد أظهرت نتائج استطالع أعده المركز الفلسطیني أل

المختلفة في تأثیرها على أمن الشباب الفلسطیني في ظل جائحة كورونا، حیث ، تقاسم العوامل )مسارات(

 %.88.2 جاء العامل االقتصادي في المقدمة بنسبة

نتیجة ، لدیهمالقلق تواجه فئة الشباب حالة من التهمیش، في حین أثرت الجائحة علیهم، فرفعت معدالت 

في ظل وجرائم القتل    ،وانتشار مظاهر العنف األسريلتدهور األوضاع االقتصادیة، وارتفاع معدل البطالة،  

السیاسات سهم ت  لمما بصورة أصبحت تهدد السلم األهلي والتماسك االجتماعي، فی  ،إجراءات الطوارئ

 .باألمنالشباب إحساس زیادة في إیجاد الحلول لهذه المشكالت، أو الحكومیة 

تؤثر السیاسات االقتصادیة بشكل كبیر على إحساس الشباب باألمن، ما یتطلب تحلیل السیاسات االقتصادیة 

 الواقع االقتصادي والسیاسي واالجتماعي توائم التي أقرتها السلطة الفلسطینیة، واقتراح سیاساٍت أكثر فعالیة

تساهم في زیادة إحساس الشباب  وتقدم حلوًلا مجتمع الفلسطیني،البها یمر ظروف الصعبة التي في ظل ال

 .، وتعزز السلم األهلي والتضامن االجتماعيباألمن

 السیاساتیة المشكلة

لمواجهة تداعیات جائحة كورونا على ة والتدابیر االحترازی لسیاسات ااتخذت الحكومة الفلسطینیة العدید من 

االقتصادیة  ا لمشكالتهمتتضمن حلولً ولم محدد، فئة الشباب بشكل شمل لم ت ها االقتصاد الفلسطیني، إال أن 

األمن على انعدام إحساسهم ب تعمیق مما أسهم في ، على األقل المتفاقمة، أو التخفیف من حدتها واالجتماعیة

  .مستویاتالمختلف 
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یتجاوز المتوسط وهو ما  ،1%38 بدء أزمة جائحة كورونا قبل الفلسطیني معدل البطالة بین الشباببلغ 

بعد   في قطاع غزة  %64في الضفة الغربیة و   %30نسبة األسر الفقیرة إلى    یتوقع ارتفاعإقلیمًیا، فیما    السائد

  2.الجائحة

، ما سیزید من نسب البطالة 20203عام  في ال%  14,3إلى انكماش االقتصاد الفلسطیني بنسبة    التوقعاتتشیر  

عدم وجود حلول في في ظل فقدت العدید من األسر مصدر عملها، ومن ضمنهم فئة الشباب،  إذوالفقر، 

 األفق النتهاء األزمة.

ال إمسبوق لقوى األمن في المدن والقرى والمخیمات، الغیر وبالرغم من حالة الطوارئ، واالنتشار األمني 

، بما في ذلك جرائم قتل النساء، ارتفعت بشكل خطیر، ما یشكل وجرائم القتلأن معدالت العنف األسري 

 ا للتضامن االجتماعي والسلم األهلي.تهدیدً 

لمواجهة تداعیات جائحة  الفلسطینیةالتي اعتمدتها السلطة تكمن اإلشكالیة في قصور السیاسات االقتصادیة 

ثلث المنشآت االقتصادیة في فلسطین، وتوقفت فقد تضررت    .فئة الشباب اهتماًما كبیًرا  كورونا، والتي لم توِل

قطاعات  تكما تضرر 4.من إجمالي المنشآت% 92غالبیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة، التي تشكل 

 میاومةخصوًصا العاملین بنظام الوبأكملها، مثل قطاع السیاحة، ما زاد من نسب البطالة في صفوف الشباب،  

 .في القطاع الخاص

 األهداف

تعزیز في تساهم  ،الةسیاسات اقتصادیة لصناع القرار، بدیلة وفّع تسعى هذه الورقة إلى تقدیم الهدف العام:

 جائحة كورونا.ظل في إحساس الشباب الفلسطیني باألمن 

  :ةالخاص هدافاأل

 الفلسطینیة خالل أزمة جائحة كورونا.الحكومة تبنتها مراجعة وتحلیل السیاسات التي  •
 

  bit.ly/36BWJAQ: 2020/ 8/ 12الفلسطیني،  اإلحصاء الفلسطیني یستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء 1
  bit.ly/309ouNh: 2020/ 6/ 1االقتصاد الفلسطیني یعاني وجائحة فیروس كورونا تكبده الخسائر، البنك الدولي،  2
 bit.ly/2GrJ2tx: 2020/ 4/ 23، الفلسطیني اء جائحة كورونا، الجهاز المركزي لإلحصاءجرّ  2020عام لتقریر التنبؤات االقتصادیة ل 3
 bit.ly/2SuIJR7: 2020مایو ، أّیار/ وزیر االقتصاد الفلسطینيموقع خالد العسیلي، التداعیات االقتصادیة لجائحة كورونا على الدولة والمجتمع، خالد العسیلي،  4
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https://bit.ly/2GrJ2tx
https://bit.ly/2SuIJR7


 

 

 الفلسطیني باألمنحلیل سیاسات: جائحة كورونا، نحو سیاسات اقتصادیة معززة إلحساس الشباب ت

3 

، وتعزیز التضامن االجتماعي باألمنالشباب الفلسطیني إحساس دراسة تأثیر السیاسات الحكومیة على  •

 خالل فترة الطوارئ. والسلم األهلي

 االقتصاد الفلسطیني قبیل جائحة كورونا

كي رلعبت عوامل متعددة في تشكیل هیكلیته، ابتداًء من الدعم األمی فاالقتصاد الفلسطیني سمة التبعیة،  لَ َمحَ 

ندات وتعمیق ارتباطه باألج  ،التمویل الخارجي للسلطة الفلسطینیةخفض و، سرائیلياإل لالحتاللالالمحدود 

% 65الفلسطینیین من إیرادات المقاصة التي تشكل  رمان  وح ،  الدعم العربيراجع  دول المانحة، وت سیاسیة لللا

 5ي.% من الناتج المحل14من إیرادات السلطة و 

إلى تمكین  تهدف عّدة تستراتیجیاإب تلك اإلشكالیات ، برئاسة محمد اشتیة، الحكومة الفلسطینیةواجهت 

 االقتصاد واالنفكاك التدریجي عن اقتصاد االحتالل، منها:

لتنسیق الجهود ما  ،وبالتوازي معها ،تشكیل حكومة ظل تتألف من مؤسسات تعمل خارج إطار الحكومة •

6العام والخاص نحو خلق تنمیة اقتصادیة غیر مسبوقة. ینبین القطاع
F 

قتصادیة القائمة على مبدأ تحفیز االستثمار في قطاع اقتصادي ستراتیجیة العناقید في القطاعات االإإطالق   •

7محدد ضمن منطقة جغرافیة محددة.
F 

 اإلسرائیلیةیوم" الضاغطة باتجاه دفع عجلة االستثمار المحلي، ومقاطعة البضائع  100طرح خّطة " •

تعزیز و نتاج الصناعي والزراعي والسیاحي، ومحاربة البطالة والفقر،  إلكحظر استیراد العجول، وتشجیع ا

Fالمدن الصناعیة، وتنشئة ریادة األعمال، وإنشاء بنك استثمار للتنمیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة.

8 

وفتح السوق الفلسطیني أمام   ،عمق العربي كقصد العراق لمد الفلسطینیین بالنفط عبر األردنإلى الاللجوء   •

 لمنتجات المصریة، وطلب المنح عبر شبكة األمان العربیة.ا

 
 bit.ly/34daPWr: 2020بحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس)، المراقب االقتصادي، معهد أ 5
 bit.ly/3nbt07J: 2020/ 5/ 18اشتیة: الخلیل قصة نجاح اقتصادي وسندعم أیة مبادرة تنمویة، مكتب رئیس الوزراء،  6
 bit.ly/2GkcSA7: 2019/ 9/ 10ستراتیجیة التنمیة بالعناقید، مكتب رئیس الوزراء، إنمائي دعم مم المتحدة اإلث مع ممثلة برنامج األاشتیة یبح 7
 bit.ly/3cOsjfY: 2019/ 5/ 21، الفلسطیني )، مجلس الوزراء6اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (  8
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https://bit.ly/3nbt07J
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جمیعها حیز التنفیذ، بسبب الضغوط السیاسیة واألزمات المالیة، والمتطلب ستراتیجیات  هذه اإللم تدخل    ،لكن

الزمني الطویل لعالج المشكالت المتراكمة وتعزیز البنیة التحتیة للمنتج الوطني؛ ما یدین أیًضا عزوف 

ما أضر   ،إكسابه الصفة الخدمیة ال اإلنتاجیة  لیتمالسابقة عن تحقیق التحرر االقتصادي،    الفلسطینیة  الحكومات

 وظهربمصلحة التكوین الرأسمالي واالعتماد على التمویل الذاتي، وعزز االرتهان لالستیراد من الخارج، 

 من مؤشرات:  2019عام الذلك جلًیا فیما سجله 

في الضفة  بلغت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إذ، أنشطة الخدمات والفروع األخرى هیمنة •

9في القطاع. %46,8%، و 30,5
F 

عام ال% خالل 43,1مقارنة مع  2019عام ال% خالل 45إلى القطاع ح في ارتفع معدل البطالة المنّق •

 .2018عام ال% خالل 17,7% مقارنة مع 15,3 إلى الضفةبینما انخفض في ، 2018

في فقر المعدل فیما بلغ %، 1,58 حوالي 2019عام في الارتفاع في مؤشر غالء المعیشة الذي سجل   •

10.بالقطاع)% 35الضفة، و ب % 13,9( %29,2 حوالي 2017عام ال
F 

، 2018عام  في ال%  1,2% مقارنة مع  0,9إلى    2019عام  في الوصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي   •

قطاع خالل ذات ال% واستقرار الناتج المحلي اإلجمالي في 1كنتیجة للنمو الطفیف في الضفة بنسبة 

11العام.
F 

على أساس االلتزام، وذلك مقارب إلجمالي النفقات التطویریة   لقشی ملیون    1215بلغت النفقات التطویریة   •

2018F.للعام 

12 

ـام لالنفقات الفعلیة رتفعت ا • ـة واألمن الع ـة،20لى إوزارة الداخلی ـات العام ـوع النفق ـن مجم  % م

ـى مقابل ، 2019في العام  ـي عل ـم العال ـة والتعلی ـول وزارة التربی ـوع 19حص ـن مجم % م

ـة،  ـات العام ـى والنفق ـة عل ـة ، %11وزارة الصح ـن أزم ـي م ـة تعان علًما أن وزارة الصح

ـیقل. ـار ش ـي ملی ـى حوال ـل إل ـون تص 13دی
F 

 
 36haAML/bit.ly: 2020أّیار/مایو  ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،2019أداء االقتصاد الفلسطیني  9

 المصدر السابق. 10
 المصدر السابق. 11
 bit.ly/3l52rPN : 2019، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 2019تقریر أداء الموازنة العامة  12
 سابق.الالمصدر  13
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 912العجز إلى إذ وصل ، 2018% مقارنة مع العام 27ارتفعت قیمة العجز الجاري للحكومة بنسبة  •

 ت المتأخراتمَ %، وتراكَ 4ملیون دوالر، خاصة مع انخفاض الدعم الخارجي لموازنة الحكومة بنسبة 

وساهم القتراض مجدًدا، إلى االحكومة لجأت ، فالخاصالحكومیة لموظفي القطاع العام وموردي القطاع 

 14%.18ته  نسب ما  أي  ،  2019في نهایة العام    ملیون دوالر  2795ارتفاع مجموع الدین العام إلى  في  ذلك  

في حال  ،%5احتمالیة ارتفاع قیمة الناتج المحلي بحوالي إلى  2020أشارت التوقعات االقتصادیة للعام 

تحسین ة لمحاولفي  ،ه الهیكلي المتراكمتحسن الظروف السیاسیة، لكن دون تغییرات جوهریة بسبب التشّو

تكلیفه، عند    البیئة االستثماریة التنمویة بسیاسات تلبي حاجة وطموح الشباب الفلسطیني التي أشار إلیها اشتیة

 .اأیضً  إنما وبائًیاو سیاسًیا فقط،  یسللرعایة االقتصادیة، لحمل في طیاته اختباًرا جدیًدا  2020إال أن العام 

 قبل جائحة كورونا واقع الشباب الفلسطیني

 15.ملیون 1.14القطاع، بما یعادل في الضفة و  % من إجمالي السكان22) سنة 29 -18( ل الشبابشّكیُ 

، بین الشباب  تالتي بلغالبطالة،  ارتفاع حاد في معدالت  من أوضاع اقتصادیة صعبة، و شریحة الشباب  تعاني  

 بة الشباب خارج العمل والتعلیم)، فیما تبلغ نسقطاعبال% 63% بالضفة و 23( %38 ، نحو2019في العام 

 16.%50 والتدریب

یشكلون ، ة/شاب 123,700 حوالي ،2019عام في ال، بلغ عدد الشباب العاملین في القطاع غیر المنظم

 ةال یحصلون على أی و،  % منهم ضمن العمالة غیر المنظمة59  یصنفوجمالي الشباب العاملین،  إ% من  37

ثلث الشباب العاملین بأجر في القطاع یتقاضى بالقطاع). و% 62الضفة و ب % 58( حقوق في سوق العمل

ا أن متوسط ، علًمة/شاب  54,600وعددهم    )،اشیقلً   1450أقل من الحد األدنى لألجور (ة شهریة  أجر  الخاص

 611و في الضفة  قًلا  شی   1,098نحو  ،  2019في العام    ،بلغ  األجرة الشهریة للعاملین بأجر في القطاع الخاص

 17القطاع. فيقًلا شی 

 
 مصدر سابق. ، 2019أداء االقتصاد الفلسطیني  14
 bit.ly/36BWJAQ: 2020/ 8/ 12الفلسطیني،  اإلحصاء الفلسطیني یستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء 15
  المصدر السابق.  16
  المصدر السابق.  17
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على الفرص العادلة في االلتحاق وحالة االنقسام، التي أّثرت  اإلهمال والتهمیش اءجّریعاني الشباب كما 

الشباب فیه  أوضاعتفاقمت الذي قطاع غزة، خاصة في بالوظائف العامة، واالستفادة من المنح الحكومیة، 

  .اإلسرائیليالحصار ظل في 

حكومة الفلسطینیة وعوًدا بإعطاء شریحة الشباب االهتمام الالزم وتقدیم حلول خالقة للتعامل مع ال قّدمت

، عدة من أولویات الحكومة تمكین الشباب اقتصادًیا، من خالل برامج أنأوضح اشتیة إذ ، البطالة أزمة

منح الشباب أراضي األوقاف والدولة لالستثمار فیها بمشاریع إنتاجیة و إنشاء بنك للتنمیة واالستثمار، و 

 18ة.صناعیة وزراعی 

واستحدثت ، تخصًصا جامعًیا قدیًما 120ألغت إذ قطاع التكنولوجي، الاهتمامها بتعزیز أظهرت الحكومة و 

الخریجین العاطلین عن العمل، وخلق جیش من المبرمجین القادرین   تنمیة مهاراتبهدف    ،تخصًصا جدیًدا  60

 19ل.على المنافسة في سوق العم

ملیون  100سیكون عام الشباب الفلسطیني، وأن الحكومة رصدت مبلغ  2020عام ال أعلن اشتیة أنكما 

برنامج "البرمجة  2020ي حزیران/یونیو وأطلق ف، 20في مختلف القضایا لشبابمشاریع لدوالر لدعم 

سنوات نحو  3ومن المفترض أن یؤهل على مدار  ،الجائحةللشباب"، ضمن برامج التعافي االقتصادي بعد 

 21ة.شاب في القضایا المتعلقة بالبرمج  6000

ر هِ ظْ كما ُت القطاع،و في الضفة  على واقع الشباب الفلسطینيلهذه البرامج ملموس أثر ظهر ی لم  ،لكن

جاءت جائحة كورونا لُتعید ترتیب أولویات وا بأن جمیعها قامت على التمویل الخارجي، علمً االحصائیات، 

  من جدید. الحكومة

 

 

 
  bit.ly/30t3p0k: 2020/ 2/ 25األنباء والمعلومات الفلسطینیة (وفا)،  ملیون دوالر لدعم الشباب بمشاریع تبدأ هذا العام، وكالة 100اشتیة: الحكومة رصدت  18
  bit.ly/337DLjk: 2020/ 1/ 21، وكالة وفا، اشتیة: هدفنا خلق فرص عمل تساهم في تعزیز تمسك الشباب باألرض والبقاء علیها 19
 ، مصدر سابق.ملیون دوالر 100اشتیة: الحكومة رصدت  20
  bit.ly/30wAaJX: 2020/ 6/ 18، اإلخباریة شاب وشابة، وكالة مًعا 6000: برنامج "البرمجة للشباب" سیؤهل نحو ةاشتی 21

https://bit.ly/30t3p0k
https://bit.ly/337DLjk
https://bit.ly/30wAaJX
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 السیاسات االقتصادیة لمواجهة كورونا

اتخاذ الحكومة مجموعة من  تبعها، و 2020ذار/مارس آ فيحالة الطوارئ، أعلنت السلطة الفلسطینیة 

 ضافة إلىالتي ُتعطي األولویة لمنظومتْي الصحة واألمن، إ 22، حیث طبقت موازنة الطوارئاإلجراءات

 إقرار تسهیالٍت للمواطنین وللقطاع الخاص.و ات المهمشة، توفیر شبكة أمان ألصحاب الدخل المحدود والفئ 

تأجیل  منها ،عدة اتخذت إجراءاتٍ  ،23حول حجم الضرر المتوقع على االقتصاد سلطة النقد تقدیراتٍ قّدمت 

 25ة.استعادة العمل بغرفة المقاص، و24أشهر قابلة للتمدید 4أقساط المقترضین لمدة 

تعزیز التضامن والتكافل بین مختلف أبناء الشعب الذي یسعى إلى  "وقفة عز"صندوق أسست الحكومة 

، وقد 26فلسطین والشتاتفي الفلسطیني، من خالل مشاركة المؤسسات والشركات ورجال األعمال واألفراد 

ألف عامل متضرر من األزمة بقیمة  40، وّزع جزء منها في البدایة على ملیون دوالر 17جمع الصندوق 

 27قل.ملیون شی  23بما مجموعه  ،فردشیقل لكل  700

قّررت الحكومة منع دخول العمال الفلسطینیین إلى إسرائیل، خالل الشهر األول من األزمة، منًعا لتفشي و 

 .عامل، نسبة كبیرة منهم من فئة الشبابألف  128 عددهم حواليبلغ الفیروس، الذین ی 

اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس، وعالج الضرر االقتصادي خطة تعاٍف  "  الحكومةوفي هذا السیاق، تبنت  

ـمن الجائحة، من خالل منح قروض میسرة للقطاعات األكثر تضررً  مالیین   210  ا، تساهم فیها سلطة النقد ب

ستراتیجیة إوفق    ،2020المفروضة جراء كورونا، بدًءا من نیسان/إبریل    تخفیف القیود، إلى جانب  28دوالر"

لعمل، وإعادة فتح إلى ااإلجراءات والتوازن بین الصحة واالقتصاد"، وتضمنت عودة المصانع "التدرج في 

 السوق المالي والبنوك.

 
   bit.ly/2St8LUP، موسوعة القوانین وأحكام المحاكم الفلسطینیة (مقام): 2020بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة  2020) لسنة 8قرار بقانون رقم (  22
  bit.ly/336Nre4: 2020نیسان/إبریل ، سلطة النقد الفلسطینیة، 2020اآلثار االقتصادیة المتوقعة ألزمة فیروس كورونا على االقتصاد الفلسطیني خالل العام  23
 bit.ly/3aqElKz : 2020/ 3/ 15 أشهر قابلة للتمدید، االقتصادي، 4سلطة النقد: تأجیل أقساط المقترضین لمدة  24
 . bit.ly/2JpeuXg :2020/ 3/ 26تعمیم للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة، سلطة النقد الفلسطینیة،  25
   bit.ly/36Bh2P5 :لصندوق وقفة عزالموقع الرسمي  26
  bit.ly/2GoKCMv : 2020/ 5/ 14ملیون دوالر لمتضرري كورونا، العربي الجدید،  17صندوق "وقفة عز" یجمع  27
 bit.ly/36xxaB7: 2020/ 14/5 ،ویشكل خطًرا على أمن واستقرار المنطقة، وكالة وفااشتیة خالل ندوة افتراضیة: الضم ینهي حل الدولتین  28

https://bit.ly/2St8LUP
https://bit.ly/336Nre4
https://bit.ly/3aqElKz
https://bit.ly/2JpeuXg
https://bit.ly/36Bh2P5
https://bit.ly/2GoKCMv
https://bit.ly/36xxaB7
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 الحكومیة أثر السیاسات االقتصادیة

من ، حیث زاد منحنى اإلصابات بفیروس كورونا صحیةلانعكست السیاسات الحكومیة سلًبا على األوضاع ا

اإلصابات حتى تاریخ عدد إجمالي ووصل  ا في تموز/یولیو،مصابً  2,765لى إ ،، في نیسان/أبریل494

 29وفاة. 472ألف إصابة، و  58إلى أكثر من  18/10/2020

إیرادات السلطة من التجارة  إذ تراجعتا باالقتصاد الفلسطیني، ا بالغً ألحقت إجراءات الطوارئ ضررً 

نفاق لمواجهة كورونا بنحو اإلارتفاع ، مقابل 30زنةواعلى الم الضغط المالي ، وتزایدوالسیاحة والتحویالت

 31).ملیون دوالر  266ا، وتراجع تمویل المانحین ألدنى مستویاته منذ أكثر من عقد (ملیون دوالر شهرًی  120

مقارنة بالربع األول من نفس العام، %، 12بمقدار ، 2020ي الربع الثاني للعام ، فعدد العاملینانخفض 

انخفض و  من المواطنین عن العمل في الضفة، %68نحو  توقفو  32بالقطاع.% 17% بالضفة و 10 بواقع

، بینما ارتفعت نسبة األسر التي عادًة ما بمقدار النصف فأكثر خالل فترة اإلغالق األسر% من 42دخل 

 33ا.% بعده63% قبل األزمة إلى 58تقترض المال أو تشتري بالدین لتغطیة نفقاتها الرئیسیة من 

ومن جهة أخرى، لم یتحّسن واقع األسر التي تعیش على المساعدات، رغم تأسیس صندوق "وقفة عز"، حیث 

التوزیع باإلضافة إلى اقتصار ، 34مالیة حكومیة خالل األزمة مساعداتفي الضفة  األسر% من 15لقت ت 

 .غزةقطاع على سكان الضفة دون سكان 

اآللیة غیر العادلة أو الشفافة عدم رضاهم عن  % من الشباب المشاركین في استطالع "مسارات"  88.4أبدى  و 

صفت بأنها ُوالتي مساعدات المنحة القطریة،  على آلیة توزیع قطاع غزةظهرت انتقادات في . كما للتوزیع

عجلة سهم في تحسین الوضع المعیشي للسكان، أو تحریك لم تعالوة على أنها  ،35"عادلة وغیر شفافة رغی "

 
  bit.ly/301fGZw : ، وزارة الصحة الفلسطینیة19المرصد اإللكتروني لكوفید  29

 bit.ly/2H22ePb: 2020/ 9/ 8، مركز األمم المتحدة لإلعالم، اقتصاد األرض الفلسطینیة المحتلة المنهكض تقّو 19د جائحة كوفی 30
 مصدر سابق. االقتصاد الفلسطیني یعاني وجائحة فیروس كورونا تكبده الخسائر،  31

  bit.ly/3jwbIzV: 2020/ 9/ 9، الجهاز المركزي لإلحصاء، ) 2020حزیران  –اإلحصاء الفلسطیني یعلن نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الثاني (نیسان  32
 :2020/ 10/ 4الجهاز المركزي لإلحصاء،  ،  (كورونا) على الظروف االجتماعیة واالقتصادیة لألسر الفلسطینیة  19اإلحصاء الفلسطیني یعلن نتائج مسح أثر جائحة كوفید    33

bit.ly/34kLQ3P  
  المصدر السابق.  34
   bit.ly/34rDRlD: 2020/ 9/ 13أمد لإلعالم،  موقع قطریة كشف عیوبها بظهور أسماء غیر محتاجین،غیاب معاییر لجنة توزیع المنحة ال 35

https://bit.ly/301fGZw
https://bit.ly/3jwbIzV
https://bit.ly/34kLQ3P
https://bit.ly/34rDRlD
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عمالة غیر منظمة، % 51منهم  بالقطاع الخاص في قطاع غزة،یعملون  ألًفا 115 نحوا أن علمً االقتصاد، 

 .لمساعدات الحكومیةاعتمادهم على ایزید من ما 

مراكمة اآلثار السلبیة   ساهم فيمما  لم تقدم الحكومة حلوًلا مرافقة لقرار منع العمال من الدخول إلى إسرائیل،  

ألف عامل في  120من  والمستوطنات إسرائیلعدد العاملین في نتیجة النخفاض على االقتصاد الفلسطیني، 

 202036.ع الثاني ب ألف عامل في الر 94 إلى 2020الربع األول 

على إعالن خمسة أشهٍر  مرور، بعد لم یشهد االقتصاد الفلسطیني أّي مظاهر للتعافيوبناء على ما سبق، 

 األولألف عامل في الربع  888انخفض عدد العاملین في السوق المحلي من فقد اشتیة بدء خطة التعافي، 

من نفس العام، إضافة إلى أن توقعات اإلحصاء الفلسطیني ألف عامل في الربع الثاني   793  إلى  2020من  

توّقع البنك الدولي ، فیما ی 2020%، في العام 14تشیر إلى أن االقتصاد الفلسطیني سینكمش بنسبة تتجاوز 

ملیار دوالر في العام  1,5إلى  2019ملیون دوالر في العام  800ن ترتفع الفجوة التمویلیة للسلطة، من أ

2020.37 

 واقع الشباب في ظل كورونا

مع ارتفاع نسب  انعكست آثار األزمة على مختلف شرائح المجتمع الفلسطیني، وبشكٍل أساسي فئة الشباب،

ما ُیشیر إلى %، 14.9سنة ) 29إلى  15(، فیما بلغت نسبة األسر التي یرأسها الشباب البطالة في صفوفهم

 زیادة العبء على الشباب بشكٍل أكبر.

تخصیص أموال لدعم فئة الشباب والتخفیف من حدة األزمة  2020لم یتضمن قانون موازنة الطوارئ للعام  

الموازنة  استهدفتفقد  بشكل خاص، افتقار إجراءات سلطة النقد إلى نقاٍط داعمة للشبابفضًلا عن علیهم، 

القطاع الصحي، وشبكة األمان المالي واالجتماعي، ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة والشركات الناشئة، 

 إضافًة إلى تقدیم خدمات مصرفیة. 

 
 اإلحصاء الفلسطیني یعلن نتائج مسح القوى العاملة، مصدر سابق. 36
 سابق.المصدر ال 37
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% من 85، فقد أظهرت نتائج استطالع "مسارات"، أن  األمنب  بالشباراجع إحساس  ت   في  عدةعوامل  ساهمت  

تفاقم األزمة االقتصادیة للسلطة في ظل إجراءات الطوارئ ونقص التمویل الشباب شعروا بالقلق جراء 

صاعد قلق الشباب من أن یؤدي استمرار األزمة إلى انهیار المشروعات الصغیرة إضافة إلى ت الدولي، 

 %.91.2 اي بلغت نسبتهت الخاصة، ال

راكمت عوامل اقتصادیة أخرى من مخاوف الشباب، مثل الشباب العاملین في القطاع الخاص الذین كما 

التعامل مع قلق الشباب من إجراءات البنوك وتغّولها في إضافة إلى وضعت الجائحة وظائفهم على المحك، 

 %.85.6القروض، حیث بلغت نسبة القلق 

زیادة الفقر والبطالة،   نتیجةمعدالت التوتر والقلق لدیهم  إذ زادت    ة للشباب،أثرت األزمة على األوضاع النفسی 

ـ  أضافت معاناًة جدیدة خصوًصا  و  ، أصبحوا أمام تحٍد جدید یتمثل في شاب وشابة في الجامعات  ألف  218ل

ظهر استطالع فقد أ 38.تمتلك ثلث األسر الفلسطینیة فقط جهاز حاسوبفي حین  استخدام التعلیم عن ُبعد،

 هوزن مرتفع، حیث بلغ باألمن الفلسطیني درجة تأثیر العامل النفسي على إحساس الشباب أن "مسارات" 

 %.77أكثر من النسبي 

تنامي مظاهر العنف ئتالف المدني للسلم األهلي وسیادة القانون من مخاطر حذر االوفي سیاق ذي صلة، 

في الضفة، مسبوق لقوى األمن  ال، بما یتناقض مع حالة الطوارئ واالنتشار غیر  جرائم القتلوارتفاع معدالت  

 39ي.كل السلم األهلي والتضامن االجتماعآت على  اا ذلك مؤشرً معتبرً 

تبین أنها ال تمتلك و كامل،بشكٍل  غزة فيالحكومیة  السلطاتاهتمامات  فئة الشباب عنغابت في المقابل، 

لجان الطوارئ سواء من خالل لدعم الشباب أو اشراكهم في جهود مواجهة جائحة كورونا،  اواضحً  اتصّورً 

  ، أو أیة وسائل أخرى.مواجهة األزمةلالتي ُشكلت 

 إذحصل العكس، بل منذ إعالن الحكومة أن هذا العام سیكون عام الشباب، لم ُیلحظ أي تغّیر على واقعهم، 

المقدم دعم العلى غرار  مخصصأي دعم ولم ُیقدم إلیهم في ظل إجراءات الطوارئ، المشكالت حدة زادت 

 
 : 2020/ 5/ 17بمناسبة الیوم العالمي لالتصاالت، الجهاز المركزي لإلحصاء،  امشتركً  احفیً ص ااإلحصاء الفلسطیني ووزارة االتصاالت یصدران بیانً  38

bit.ly/2HTK1mI  
   bit.ly/345oIHB: 2020/ 5/ 28الحدث، صحیفة االئتالف المدني: السلم األهلي یعاني من انهیار على امتداد خارطة الوطن،  39

https://bit.ly/2HTK1mI
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، مما ساهم في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بینهم بشكل غیر مسبوق، وقطاعاٍت أخرىلقطاع الخاص ل

 حساسهم باألمن بدرجات كبیرة.تقلیص إو 

 البدائل السیاساتیة

 دماجهم في عملیة التنمیةإلتمكین الشباب وشاملة ستراتیجیة إالبدیل األول: تبني 

 ،یل طاقاتهمغعبر تذلیل العقبات أمام تقدمهم وتش  ،الشبابستراتیجي في  یترجم البدیل إرساء ثقافة االستثمار اإل

التنمیة المستدامة، في عملیة    افاعلً   اولعبهم دورً   صنع القرار، یةفي عمل، وتوسیع مشاركتهم  وتطویر قدراتهم

 ي:أت ویمكن تحقیق ذلك من خالل ما ی 

السیاسیة  وتعزیز مشاركتهم ،حقوقهمحصولهم على ضمن بما ی ، تهیئة بیئة قانونیة حاضنة للشباب •

 .في مجاالت التعلیم والتدریب والعملالعادلة أمامهم  صفرالوإتاحة  ،والمجتمعیة

وتوفیر  ،هموتسلیم زمام إدارته ل ،إعادة تشكیل المجلس األعلى للشباب، و قانون رعایة الشبابإصدار  •

 .لشبابإلى االموازنة الالزمة لتفعیل دوره وتطویر الخدمات المقدمة 

نظام السیاسي الفلسطیني، الوالتنفیذیة داخل التمثیلیة سیاسیة للشباب في كافة الهیئات توسیع المشاركة ال •

 .وإتاحة المجال إلشغالهم مواقع أساسیة ومؤثرة

 ومواقع تتالءم نسب، وتخصیص إعادة بناء الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات الحكومیة وإدماج الشباب فیها •

 نهم في المجتمع. مع طاقاتهم ووز

 موازنات للشباب في كافة الوزارات والهیئات الرسمیة والحكومیة.تخصیص برامج و •

الصغیرة رة للمشاریع اإلنتاجیة یقدم المنح والقروض المیسّ  نشاء صندوق استثمار برأسمال وطنيإ •

 للشباب في مختلف المجاالت.والمتوسطة 

التنظیمیة الفكریة و  الشباب اتقدرلتنمیة تدریب تتضمن برامج ، التعلیمیةوضع خطة لتطویر المناهج  •

 على المشاركة السیاسیة والمجتمعیة. بقضایا مجتمعهم ومشكالته، وتحفیزهم تعزیز ارتباطهم ، ووالمهنیة

األول من وهو ، 2015عام النهایة  ،الصادر عن مجلس األمن) 2250( قرارالكتسب البدیل شرعیته من ی 

لكنه  ،نوعه الذي یمنح الشباب فرصة صنع القرار وتحقیق السلم واألمن، وانتشر تطبیقه في الدول الغربیة
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كما یكتسب   م أدوات رسم السیاسات.غاب عن الدول العربیة التي ما زالت تحكم على الشباب بالعجز عن تسّل

 عام الشباب. 2020صة بالشباب، واعتبار العام شرعیته من القرارات الحكومیة الخا

یحظى هذا البدیل بقبول قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطیني، ویشمل ذلك قطاع الشباب الذي یمثل نحو 

الناشطین المجتمعیین. لى جانب منظمات المجتمع المدني، وقطاع مهم من الكتاب و إالمجتمع الفلسطیني،  مس  خُ 

العقبة الرئیسیة أمام تحقیقه في النخب السیاسیة التقلیدیة والقدیمة التي تهیمن على عملیة صنع تتمثل ولكن 

لى الثقافة األبویة التي ال تؤمن إ، باإلضافة  القرار داخل مؤسسات النظام السیاسي والهیئات القیادیة لألحزاب

 .بقدرات الشباب

 ادورً  همه یتیح تفعیل طاقات الشباب الفلسطیني، ولعبألن فع جمة للمجتمع الفلسطیني، ایحقق هذا البدیل من 

من خالل ،  سهام الفاعل في عملیة التنمیةالنظام السیاسي والحركة الوطنیة، واإلفي تجدید بنى وبرامج    اأساسیً 

 ،وتحدیثه ،ورقمنة االقتصاد ،ومواكبة الثورة التكنولوجیة الرابعةتحدیث أسالیب العمل والتنظیم التقلیدیة، 

 نتاجیته. إورفع 

في وقت تواجه السلطة أزمة اقتصادیة خانقة. وهذا وارد مالیة كبیرة،  توفیر میتطلب و  ا،مكلفً بدیل یعّد هذا ال

الشباب إدماج ضمن خطة تضع الممكن واألقل كلفة مادیة، من البدء و اإلجراءات، تنفیذ  التدرج في یتطلب

للموارد وإتاحة فرص متساویة للشباب،   اعادلً   اوتضمن توزیعً ،  الحكومیة  برامجالو ات  وازن مال  أولویاتضمن  

 تكفل الحقوق والحریات الخاصة والعامة.  ةبیئ في 

تعزیز نموذج المنشآت التعاونیة الشبابیة لحل مشكلة البطالة بین الشباب وتحسین أوضاعهم البدیل الثاني:  

 االقتصادیة

التعاونیات الشبابیة كنماذج اقتصادیة تسعى لتشغیل أوسع شریحة  إنشاءوتشجیع دعم یقوم هذا البدیل على 

خلق اقتصاد إلى حل مشكلة البطالة، وتعزیز القدرات االقتصادیة للشباب، إضافة في  للمساهمة، من الشباب

 ، وذلك من خالل:الشباب باألمنم مع التوجهات الوطنیة، ویعزز إحساس ینسج مقاوم 
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) 20قانون رقم (بقرار  موجب  الُمشكلة ب   ،هیئة العمل التعاوني الفلسطیني  إدارةضمن مجلس    الشباب  تمثیل •

استهدافهم إلى  إضافةً  ،شراكهم في وضع السیاسات والخططإالجمعیات التعاونیة، و  بشأن 2017لسنة 

 شاء التعاونیات.إن كشریحة أساسیة في 

ویشمل ، جمعیات التعاونیة الشبابیة بمختلف تخصصاتهاللشباب إلنشاء وتطویر الي سیاسات تحفیزیة تبّن •

 .للتعاونیات الشبابیةوتوجیه جزء من المنح والمساعدات الخارجیة ذلك تقدیم الدعم الحكومي، 

یكون من ؛ ل40تنفیذهعن نیة الرئیس هیئة العمل التعاوني  أعلنذي إنشاء صندوق التنمیة التعاوني، ال •

 .بهذا القطاعلنهوض وا ،ارة للجمعیات التعاونیةقروض دّو إعطاءأولویاته 

 وزراعیة. إسكانیةتعاونیة  جمعیاتتخصیص جزء من األراضي الحكومیة لتنفیذ  •

مواجهة سیاسات توفیر شبكة حمایة لمصالح صغار المنتجین والمزارعین وأعضاء التعاونیات في  •

 .المتضررینجائحة كورونا على آثار و  االحتالل

عفاء الضریبي على المنتجات والبضائع والمركبات والمعدات، مثل اإل  ،م تسهیالت إلنشاء التعاونیاتی تقد •

 وتسهیالت ترخیص المنشآت.

وبناء شراكات مع تعاونیات خارجیة ناجحة لنقل  ،اب وتأهیلهم حول مفاهیم العمل التعاونيتدریب الشب  •

 الخبرات والمعرفة.

 .تقدیم محفزات مالیة حكومیة للتعاونیات التي تتبنى مشاریع إبداعیة وتطویریة في القطاعات المختلفة •

ن في فلسطین و إذ یشكل التعاونی  ،اونیینوزیادة عدد التع  ،تحفیز توسیع الجمعیات العامة للمنشآت التعاونیة •

% في 57% في النرویج، و50، و %6في العالم العربي % 6مقابل % من عدد السكان، 1.5أقل من 

 كندا.

ا زال م، فخدمیةو عقاریة و تجاریة و تكنولوجیة وصناعیة ، تشجیع تشكیل التعاونیات بتخصصات متنوعة •

 عامل وموظف. 600قرابة ، إذ ُوّظف فیها دور التعاونیات محدوًدا

العام   وتخصیص  ،وتخفیض نسب البطالة  ،تعزیز االقتصاد الوطنيلمع التوجهات الحكومیة    البدیل  هذا  ینسجم

في عن العمالة  امعقولً  اجائحة كورونا، ویقدم بدیلً لضرار االقتصادیة األ تقلیل، ویساهم في للشباب 2020

 
 bit.ly/36v63GF : 24/1/2019وفا، وكالة الترك: العمل التعاوني في فلسطین تاریخ حافل بالعطاء،  40

https://bit.ly/36v63GF
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مع توجهات منظمة العمل الدولیة التي  . كما ینسجمتالمستوطنا منتجاتبدائل عن وإمكانیة توفیر  إسرائیل،

 41.الجائحةللحد من أضرار  تجاه التعاونیاتأكدت التزامها 

لدعم برامج  إطالقا بعد وخصوصً  ،معیار ربح في هذا التوقیت ُتعد مشاركة الشباب في العمل التعاوني

 ا قطاعً هذا البدیل  یستهدف    إذ  ،المنفعة للشریحة المستهدفة بشكل واسعوتحقق    42.التعاوني الفلسطیني  القطاع

في تعزیز االقتصاد   یساهمما    ،من الشباب الفلسطیني المبادر من كال الجنسین ومن مختلف التخصصات  اواسعً 

ا علمً ، یعزز شعورها باألمنبما  وتحقیق استقرار اقتصادي لهذه الشریحة ،وتخفیض نسب البطالة ،الوطني

حول  تعاونیةمالیین  3 فيیعملون ، عالمًیا% من القوى العاملة 12 یشكلون القطاع التعاوني أعضاءأن 

 العالم. 

  الرقمياالقتصاد لى إ تبني خطة شاملة لالنتقال البدیل الثالث:

بما یتیح تشغیل قطاع واسع من من خالل تطویر االقتصاد الرقمي، دعم فئة الشباب  یقوم هذا البدیل على

من خالل ، ووقف عملیة استغاللهم من قبل الشركات اإلسرائیلیة، الشباب الفلسطیني، وتطویر مهاراته

  مجموعة من اإلجراءات، أهمها:

على   القیود التي یفرضهاوالتخلص من  ، االسرائیلي  عن االحتالل  النفكاك التكنولوجيلتبني خطة وطنیة   •

 القطاع التكنولوجي الفلسطیني.

یتماشى مع  اتصاالت جدیدقانون  إقراربما یشمل ، القطاع التكنولوجيستراتیجیة وطنیة لتنمیة إوضع  •

 تطورات التكنولوجیة في العالم. ال

باألسواق العالمیة، وفتح فرص من خالل ربطهم ودعم الشباب ، الرقميللقطاع  آمنةتوفیر بیئة قانونیة  •

 .جدیدة لهم من خالل العمل عن بعد

نشر ثقافة استغالل األدوات الرقمیة في ، والمجتمع الفلسطینيحاجات  التعلیم التكنولوجي بما یوائم  تطویر   •

 ودورها في التطور االقتصادي. ،مختلف األعمال والقطاعات

 
  bit.ly/2SqMPdi : 2020/ 7/ 3لعام لمنظمة العمل الدولیة "الیوم الدولي للتعاونیات"، منظمة العمل الدولیة، بیان المدیر ا 41
 bit.ly/36r43iO : 2020/ 9/ 17ة، إطالق برنامج لدعم قطاع التعاون الفلسطیني التابع لمنظمة العمل الدولیة وبدعم من الحكومة اإلیطالیة، منظمة العمل الدولی 42

https://bit.ly/2SqMPdi
https://bit.ly/36r43iO
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 االفلسطینیة، وبناء معاهد ومراكز حاسوب تقدم منهاجً زیادة وتنوع التخصصات التكنولوجیة في الجامعات   •

 .كنولوجیةبالبرمجیات والخدمات الت  اخاص� اعملیً  اوتدریبً  اتعلیمیً 

تخصیص دعم حكومي لحاضنات األعمال التكنولوجیة، التي تساهم في توفیر فرص عمل عن بعد للشباب  •

 الریادیة التقنیة الشبابیة.في المجاالت المختلفة، بهدف تطویر األعمال 

 العمل الرسمي والحكومي، وتوفیر المهنیین والفنیین المختصین في هذا المجال.رقمنة  •

شبكات لحصول على  سعي لاستقطاب الدعم الخارجي من أجل تطویر البنیة التحتیة لالقتصاد الرقمي، وال •

 .اإلسرائیلي إدخالها الحتاللاالتي یمنع واألجهزة والمعدات الحدیثة  الجیل الخامس

، باإلضافة إلى ما فرضته البدیل مع التطورات في العالم الذي یتقّدم في مجاالت االقتصاد الرقميهذا  ینسجم  

كما ینسجم مع توصیات البنك الدولي بضرورة  .أزمة كورونا من تحّول التعامالت العالمیة إلى الرقمیة

وزیر االقتصاد خالد العسیلي، وهو ما أشار إلیه  ،الحكومة الفلسطینیةتوجهات تطویر االقتصاد الرقمي، و 

 43یة.ل إلى العالمو تعظیم الصادرات والوصلالذي أكد أن رقمنة االقتصاد الوطني ركیزة أساسیة    ،الفلسطیني

قبول عامهم، كما یحظى بدرجة  2020اعتبار العام و الحكومة لدعم الشباب،  خططیتماشى هذا البدیل مع 

عالیة في المجتمع الفلسطیني، ویمتاز بمرونة من ناحیة التطبیق من قبل الحكومة واستفادة الشباب منه، كونه 

تقنیات مل مع االتع على وقدرتهم ة الشبابمرون للتطورات المحلیة والعالمیة، إلى جانب  اكبً اومو  اجدیدً  ابدیلً 

باألمن في ظل إحساسهم ، وزیادة لى موارد جدیدة تساهم في حل مشكالتهمإ الثورة التكنولوجیة، والوصول

 األزمة.

القیود على استخدام خاصة أمام هذا البدیل، العقبة الرئیسیة  االحتالل اإلسرائیليالقیود التي یفرضها مثل ت 

ترددات الجیلین الرابع والخامس للطیف الكهرومغناطیسي، ومنع استیراد األجهزة والمعدات الحدیثة لتطویر 

االستفادة من عبر ن عالقات التبعیة التكنولوجیة، عوهذا یطرح أولویة االنفكاك القطاع التكنولوجي. 

لعدید من االتفاقات إلى اة في األمم المتحدة، وانضمامها االمتیازات التي تتیحها مكانة دولة فلسطین الجدید

 والمنظمات الدولیة.

 
   bit.ly/3nioRPp: 6/2019/ 20العسیلي: رقمنة االقتصاد الوطني ركیزة أساسیة في تعظیم الصادرات والوصول إلى العالمیة، وكالة وفا،  43

https://bit.ly/3nioRPp
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 المفاضلة بین البدائل 

تتضمن سیاسات لتعزیز إحساس الشباب  هاكون أن العالقة بین البدائل المقترحة عالقة تكاملیة، ترى الورقة 

عملیة التنمیة الشاملة لمجتمعهم، في  السیاسیة والمجتمعیةتهم توسیع مشاركمن خالل الفلسطیني باألمن، 

 من خالل  بدیل األول،للتطبیق  الاألولویة في  وتعطي    .لمشكالته المتفاقمةالفاعلة في وضع الحلول  تهم  ومساهم

توسیع ونتاجیتهم، إورفع ، المختلفةمجاالت ي الفهم إدماج لتمكین الشباب وتوفیر بیئة قانونیة ومؤسسیة 

  بالتوازي.  لتطبیق البدیلین الثاني والثالث  مواتیةأرضیة    فبذلك یمكن توفیر،  صنع القرارعملیة  في  مشاركتهم  

، وتعزیز النمو االقتصادي، وخلق فرص الجغرافیةالتغلب على العقبات في تطویر االقتصاد الرقمي یساعد 

 ،قادرة على تطویر البنیة التحتیة الرقمیةابة  شكفاءات  وتتعزز فرص هذا البدیل بوجود  للشباب،  عمل أفضل  

وفي الوقت .  خصوًصا مع الظروف التي فرضتها أزمة فیروس كورونا،  لى فرص وموارد جدیدةإوالوصول  

یتحول الشباب ل إنشاء تعاونیات جدیدة،و الشبابیة، دعم التعاونیات بتطبیق خطة وطنیة لمكن البدء ی  ،نفسه

  .يوتعزیز السلم األهل، واستقالله ،االقتصاد الوطنيتنمیة ومساهمة في  لى قوة منتجةإالعاطل عن العمل 

 


