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 info@optimum.ps  1ّ اهخدرٖة شخضبراحإلّتخيّى هأ  اهيشخضبر اهّػٌٕ: اهدراشج يً كتل اٌسزح

  لبحث األساسً:فرٌق  ا
  

 .فظة  رندة هالل:م ة تقرٌر محا اب بٌرة وكت ل ا ة و  ل ل ا م  لمحافظة را باحثة األساسٌة  ل فرٌق وا ل ا دة  ا قٌ
بٌرة و األج ل ا ة و  ل ل ا م  فظات األخرىرا لمحا ا تقارٌر  لعامة من  ا   زاء 

 السالٌمة فظة من م. جالل  لمحا ا قة ب متعل ل ا ابة األجزاء  لخلٌل وكت ا لمحافظة  لباحث األساسً  ا  :
لخلٌل  ا فظة   تقرٌر محا

  :لمحافظة من عٌسى غرٌب ا ب قة  لمتعل ا ابة األجزاء  لحم وكت فظة بٌت  لمحا باحث األساسً  ل ا
فظة بٌت لحم  تقرٌر محا

 ل فظة من ٌان: م. ٌوسف شا لمحا ا قة ب متعل ل ا ابة األجزاء  ابلس وكت لمحافظة ن لباحث األساسً  ا
لس اب ن فظة  تعاون مع م. رندة هالل. تقرٌر محا ل ا  ب

العمل لجمٌع  عامة ووضع استراتٌجٌات  ال الفرص  عام و  ل ا لبحث فً نقاش الوضع اإلقتصادي  ا وقد شارك فرٌق 
التخصص كل فً محافظته.  المحافظات مع 

 نات و اإلحصاءاتفرٌق أوبتمو ٌا ب ل ا المساند فً جمع    :م 

ارا فرٌتخ تحرٌر عتٌق عمر قسٌس ٌ 
 

 شدن نصار

 

 ًالمحافظة و انطالقا من خبراتهم  :الشرٌك المحل لتوجهات المالئمة لواقع  ا ٌل ووضع  تحل ال شارك فً 
ترتٌب لل ل تائج وا ن ل ا م للحصول على  الها تقدٌم االسناد  . و  لتً تم جمعها ا ورش ونقاش االحصاءات 

لكثٌر من اإلجتماعات وقد  الشرٌك مثوا ابلس المحلًل  ن السٌد  فً محافظة  ب كلٌة هشام حجاوي ممثال 
لحلو. العزٌزي  ود. غسان ا  بهاء 

  تدرٌب )مرفق ل ا التشغٌل و  المحافظات: لقد شاركوا أعضاء مجالس  تدرٌب فً  ل ا لتشغٌل و  ا مجالس 
الملحق  ت5.1قائمة األسماء فً  ل ا تقدٌم  لدراسة ضمن ( شاكرٌن فً  ل لراجعة الالزمة  ا لتغذٌة  ا وجٌه و 

 .رإٌة المجلس و أولوٌاته

 

 5101 تموز -:آذارالفتره الزمنٌة التً اجرٌت فٌها الدراسة

 

مالحظة: لقد تمت هذه الدراسة بدعم من الوكالة األلمانٌة للتنمٌة و بالتعاون مع المحافظات األربع،  لكنها ال تعبر بالضرورة عن 

 وكالة األلمانٌة للتنمٌة و ال المحافظات. حٌث أنها  دراسة مستقلة نقل الباحثون الحقائق بموضوعٌة تامةوجهة نظر ال

 

                                                           
1
ل مختلفة بقٌادة الباحثة األساسٌة. الباحثة األساسٌة  لدٌها خبرة طوٌلة فً اجراء مإسسة أوبتموم قامت بالعدٌد من الدراسات منذ نشؤتها من خالل فرق عم  

قدمت العدٌد من اوراق العمل فً هذا المجال و الدراسات وتحلٌل اإلحتٌاجات التدرٌبٌة و خبرة حٌاتٌة فً التعلٌم و التدرٌب وربط احتٌاجاته بتحلٌل سوق العمل 
منشورة.  والباحثٌن األساسٌن شكلوا فرٌق العمل بخبرات متنوعة فً الرٌادة و المشارٌع الصغٌرة و فً تحلٌل سوق العمل  واخرى تقارٌر ودراسات غٌر منشورة

 و التعلٌم و التدرٌب المهنً و التقنً ولدٌهم العدٌد من اإلسهامات فً مجال اإلختصاص.
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 شكش و رقذَش

 

الوكالة ٌود فرٌق البحث شكر جمٌع من اسهم باخراج هذه الدراسة الى حٌز الضوء، ونخص بالذكر

جو فاكنر ومإسسة جوبا و الطاقم المساند  األلمانٌة للتنمٌة ممثال بالسٌد فولكر اٌده و الخبٌر العالمً

السٌد جبرٌن البكري بالمحافظ  لةممث ة نابلسلمحافظعم المتواصل، كما ونتوجه بالشكر على الد

و مجالس التشغٌل والتدرٌب فً المحافظة المحترمٌن والذٌن  ونائب المحافظ السٌدة عنان األتٌرة،

و نخص بالذكر منسقة  سطٌنً أصحاب العالقة، ٌمثلوا أقطاب متعددة من المجتمع المدنً الفل

كلٌة هشام و نشكر الشرٌك المحلً  .الدعم والتوجٌه للدراسة معلى تقدٌمه حنون أسماءالمجلس 

 .بهاء العزٌزي  ود. غسان الحلوعلى الدعم الذي قدموه ممثال بالسٌد  حجاوي

خصائٌٌن وممثلً القطاعات الى جمٌع المإسسات و الشركات والوزارات واألشكر نتوجه بالوكما 

المختلفة اللذٌن شكلوا مصدرا اساسٌا للمعلومات واإلتجاهات. والذٌن شاركونا هموم قطاعهم 

 واحالمهم بتطوره وساهموا بالكشف عن الفرص المالئمة للقطاعات المختلفة.
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 لبئّخ اٌغذاٚي ٚ األؽىبي

 لبئّخ اٌغذاٚي

 جهيػوٕ ّ جهًٌّٕيظيٍّ  يً سيز جلسنحفسِى ُوٓ جهيلسّْ  :3.3ّل فكى ظؿ

 2003: ُؿؿ جهيٌنأز جٝكسوحؿٖر فٕ يػحفٌر ٌحدوك دحهيلحفٌر يَ ُؿؿُح فٕ جهيفر جهغفدٖر، 1.3ظؿّل فكى 

 دػلخ جٝػوحء جهيفنقٔ 2003-3553جهيٌنحز جهِحيور فٕ جهلًحٍ جهؾحه ّجهنفنحز جهػنّيٖر ػلخ جهٌنحً جٝكسوحؿٔ جهفثٖلٕ :1.2ظؿّل فكى 

 2005: سّقَٖ يٌسلدٕ غففر سظحفذ ّوٌحُر ٌحدوك ُوٓ جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر 1.1ظؿّل 

 2005-2002: ُؿؿ ججهيٌسلدًٖ جهظؿؿ هغففر سظحفذ ّوٌحُر ٌحدوك ػلخ جهلًحٍ ّلٌر جٌٝسلحخ 1.3ظؿّل 

 : يوؾه سػلق جهيئنفجز جٛكسوحؿٖر جهيفسدًر دحهلًحُحز1.1ظؿّل 

 فٕ جهيػحفٌر  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجهقفجُر ّجهسفدٖر جهػّٖجٌٖر سػوٖل كًحٍ  :3.3.3فكى  ظؿّل

  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجٌٛنحءجز سػوٖل كًحٍ  :3.2.3ظؿّل فكى 

 2003 جهغفدٖر، جهيفر فٕ ُؿؿُح يَ يلحفٌر ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهوٌحُٖر جهيٌنأز ُؿؿ: 3.1.3 فكى ظؿّل

  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجهوٌحُر سػوٖل كًحٍ  :3.1.2ظؿّل فكى 

 2009 جهيًٌلر  ػلخ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهيٌقهٖر جهٌفحٖحز يً ّٖيٖح ّجهففؿ ٙلفذج اٌسحض ّيسّلً ّٖيٖح جهيٌسظر جهٌفحٖحز نيٖر :3.3.3ظؿّل فكى 

  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجهدٖثر سػوٖل كًحٍ  :3.3.2ظؿّل فكى 

 2003جهيػحفٌر ّ جهيفر جهغفدٖر  جهيفندحز فٕ ّجهسظقثر ّجوٞع جهظيور ُؿؿ يٌنأز سظحفذ :3.1.3ظؿّل فكى 

  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجهسظحفذ سػوٖل كًحٍ  :3.1.2ظؿّل فكى  

 2003-3553: يئنفجز جكسوحؿٖر هلًحٍ جهؾؿيحز  3.2.3ظؿّل فكى 

 يػحفٌر جهفٕ 2007 لحفٌسِح يَ سوم جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر: ُؿؿ جهيٌنأز جهِحيور فٕ كًحٍ جهؾؿيحز ّي  3.2.2ظؿّل فكى 

  ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظريّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّجهؾؿيحز سػوٖل كًحٍ  :3.2.1ظؿّل فكى 

 2003 جهلٖحػٕ، جهٌنحً ػلخ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهلٖحػٖر هويٌنأز جهفثٖلٖر جٛكسوحؿٖر جهيئنفجز ؤُى:  3.3.1 فكى ظؿّل

 ِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر يّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جه ذ)ٌلحً جهلّ جهلٖحػرسػوٖل كًحٍ  :3.3.2ظؿّل فكى 

 ٌحدوكجٙكسوحؿٖر ّيّجثيسِح يَ جهيلسِؿفًٖ ّجهسؿفٖخ جهيًوّخ هيػحفٌر  يوؾه جهففه: 1ظؿّل فكى 

  



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

VI 

 

 لبئّخ األؽىبي

 هسػوٖل جهوـٔ جظفٔ ييً جهؿفجلر: سلولل ج3.3جهننل فكى 

 2003 : ُؿؿ جهيٌنحز جٛكسوحؿٖر جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر ّكًحٍ غقذ ػلخ ػظى جهِيحهر2.3جهننل فكى 

 2003: سّقَٖ جهلًحُحز ّجٌٙنًر جٛكسوحؿٖر ػلخ ٌلدر جهيٌنحز ّجهِحيوًٖ فِٖح ّيلحُير نل يٌِح فٕ جهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕ 2.2جهننل فكى 

  2003-3553: جهسغٖٖفجهػحول ُوٓ جهلًحُحز ّجٌٙنًر جٛكسوحؿٖر فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ؾٞل جُّٙجى 2.1نل فكى جهن

 2005لٌَ فحنصف جهينحفنًٖ فٕ جهلّْ جهِحيور فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ػلخ جهفثحز جهِيفٖر ّجهظٌك  31يِؿل جهدًحهر يً جٝففجؿ  :2.3جهننل

 2005لٌر فحنصف جهينحفنًٖ فٕ جهلّْ جهِحيور فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ػلخ لٌّجز جهؿفجلر ّجهظٌك 31ً جٝففجؿ : يِؿل جهدًحهر ي2.1جهننل

 2005ّجهظٌك  جٝكسوحؿٔ جهٌنحً ػلخ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ يً هوِحيوًٖ جهٌلدٕ : جهسّق2.2َٖجهننل فكى 

 2001جهِويٕ ّجهٌنحً جٛكسوحؿٔ  جهيئُل ػلخ هغفدٖرج جهيفر فٕ فإنصف لٌر 31 هٞففجؿ جهٌلدٕ : جهسّق2.3َٖجهننل فكى 

 2001جهِويٕ  جهيئُل ػلخ جهغفدٖر جهيفر فٕ فإنصف لٌر 31 هٞففجؿ جهٌلدٕ جهسّقَٖ : 2.4ّجهننل فكى 

 ػلخ جهٌٍّ جٛظسيحُٕ ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهِحيور جهلّْ ليحز: 1.3 فكى جهننل

 2003 جهفثٖلٕ جٛكسوحؿٔ جهٌنحً لخػ ٌحدوك يػحفٌر فٕ ُؿؿ جهينسغوًٖ 1.2 فكى جهننل

 جٛظسيحُٕ جهٌٍّ دػلخ جهِحيوًٖ يً جهقفجُٕ جهلًحٍ فٕ جهينحفنر ٌلدر: 3.3.3فكى  جهننل

 2003-2002ػظى جٌٛسحض جهقفجُٕ فٕ يػحفٌر ٌحدوك يلحفٌر يَ جهيفر جهغفدٖر : 3.3.2فكى  جهننل

 2003-2002فٌر يَ جهيفر جهغفدٖر جهيلحػحز جهيقفُّر فٕ يػحفٌر ٌحدوك يلح: 3.3.1فكى  جهننل

 2003-2002كٖير جٌٛسحض جهػّٖجٌٕ فٕ يػحفٌر ٌحدوك يلحفٌر يَ جهيفر جهغفدٖر : 3.3.3فكى  جهننل

 2005-2003: ُؿؿ جهّػؿجز جهلنٌٖر جهيفؾور جهفدَ جهفجدَ   3.2.3جهننل

 2003-2000: ُؿؿ جهّػؿجز جهلنٌٖر جهيفؾور  3.2.2جهننل 

 2003-3553َٖ جهٌلدٕ هٚلف ػلخ ٌٍّ جهيلنً فٕ يػحفٌر ٌحدوك : جهسّق 3.2.1جهننل 

 : ٌيّ جٌٛسحض ّجظيحهٕ جهلٖير جهييحفر فٕ كًحٍ جهسظحفذ جهؿجؾوٖر3.1.3جهننل فكى 

 : ٌيّ جٌٛسحض ّجظيحهٕ جهلٖير جهييحفر فٕ كًحٍ جهؾؿيحز 3.2.3جهننل فكى 

 2004ػوٖر جهيٌفـذ فٕ جهيفر جهغفدٖر ػلخ ّظِر جهفػور جهفثٖلٖر : ججهسّقَٖ جهٌلدٕ هوفػٞز جهلٖحػٖر جهي3.3.3جهننل فكى 
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 ٍِخـ اٌذساعخ

 
فٕ  CBTSEC)ينفٍّ  جهسؿفٖخ جهيظسيِٕ هوسنغٖل جهـجسٕ ّاٌنحء جهينحفَٖ جهوغٖفذ )سإسٕ ُـٍ جهؿفجلر ييً جهؾًّجز جّٝهٖر ه

، ّجهسٕ سٌفـ دلٖحؿذ يظحهك جهسنغٖل  GTZحٌٖر هوسٌيٖر جل يػحفٌحز جهؾوٖل ّ دٖز هػى ّفجى جهور  ٌّحدوك، ّدؿُى يً جهّنحهر جٙهي
ّسِؿف جهٓ سػؿٖؿ ففه اكسوحؿٖر يٞثير هّجكَ جهيػحفٌر ّٝػسٖحض  ّجهسؿفٖخ دسوم جهيػحفٌحز، ّدحهسِحًّ يَ جهنفنحء جهيػوًٖٖ فِٖح.

 فر ُّوٓ يلسّْ جهيػحفٌر.ّاكحير ينحفَٖ وغٖفذ فٕ جهيظسيِحز جهيؾسو جهسٌّٖف جهـجسٕجهفثر جهيلسِؿفر دِؿف سنظَٖ 

خضدد اخسبُبح اهفرط اإلكخظبدٖج اهخفظٖوٖج ّخلّى تبهرتػ يؾ اهفئبح اهيشخِدفج  دراشج خضوٖوٖج هوفرط اإلكخظبدٖجاهدراشج ُٕ  ّدحهسحهٕ فحً
 يلخرضج.ّاهيسبالح اهخدرٖتٖج اهيالئيج، ّشٖشخنيل ذهم  اسراء دراشج سدّْ خفظٖوٖج كتل اهتدء تؤٖج يضرّؽ يً اهيضبرٖؾ اه

 ينفٍّ جهسؿفٖخ جهيظسيِٕ هوسنغٖل جهـجسٕ ّاٌنحء جهينحفَٖ جهوغٖفذهجهيٌِظٕ جهيلسؾؿى فٕ سػؿٖؿ جهففه جٛكسوحؿٖر جً جًٛحف 
ٖلسٌؿ جهٓ يٌِظٖر سى سًّٖفُح ُحهيٖح ّسِسيؿ جهيٌِظٖر جهسنحفنٖر جهيػوٖر، ّجهسٕ سنفم جوػحخ جهِٞكر فٕ جهيظسيَ جهيػوٕ، ّجًفجف 

ٕ، ّسِسيؿ سػوٖل ّجكَ جهيػحفٌر، ّيّجفؿُح جهـجسٖر ّجهدنفٖر ّجينحٌحسِح، ّجهدػش ًُ ففه جكسوحؿٖر سّفف جٌسحض ّففه جهلّق جهيػو
هوػوّل ُوٓ جهيِوّيحز يً  رنحفندحهيٌِط جهسلٖٖى جهلفَٖ سؾؿى جهلّق جهيػوٕ ؤّٝ، فحهًٌّٕ،  فحهؾحفظٕ. ّدٌحء ُوَٖ سى جسدحٍ 

، ّـهم يً ؾٞل يلحدٞز يسٌُّر، ّجظسيحُحز دئفٖر، ّجظسيحُحز ُوف فؤٔ يّيُّٕجهٓ يوحؿف يسٌُّر ّ يلحفٌسِح هوّوّل 
ـٌُٕ ّ سػوٖوٕ ُّفى جهٌسحثغ هوػوّل ُوٓ جهسغـٖر جهفجظِر ، نيح سسى يلحفٌسِح دحٝفكحى ّجٛػوحءجز جهيػوٖر ّجهًٌّٖر هوسإنؿ يً 

 ثظِح ّسلسٌؿ جهٓ يفجػل جهسػوٖل جهيسٌُّر دحهينحفنر. حؿكر ٌس

ؿوٓ يشخّْ اهغفج اهغرتٖج  نؤضخبط ّؿضراح األضخبط  ط ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼجبضخبهخبهٕ خيح اشخضبرث ؿضراح األّت
نيب  يرسـًٖٖ ّختراء ّيخخظظًٖ ّييذوًٖ هشتؾ كػبؿبح يخخوفج ٖـيوّا ؿوٓ يشخّْ اهيضبفؼج ّيرنزٖب ؿوٓ يشخّْ اهّػً. 

ئز اهيلبتالح ّيً خالل اضرام نوٖج ُضبى ضسبّٔ اهضرٖم اهيضوٕ اً اهخضوٖل خى ؿوٓ ؿدث يراضل ّ يشخّٖبح تبشخـيبل ٌخب
 ّيسبهس اهخضغٖل ّاهخدرٖة فٕ اهيضبفؼج ّييذوٕ اهلػبؿبح اهيخخوفج فٕ اهخضوٖل ّ اهضظّل ؿوٓ اهخغذٖج اهراسـج.

غفدٖر ٌّلًر ظـخ هِفخ ُوٓ يلسّْ جهيفر جه ُحيًح جهيػحفٌر يح قجهز يفنقج جكسوحؿٖح سدًٖ يً ؾٞل سػوٖل ّجكَ يػحفٌر ٌحدوك ؤً
. ّسِسدف جهؿجؾل ّيًٌلر جهنيحل، نيح جً سؾفٖف جهػوحف ٌُِح ّجقجهر جهػّجظق يً ػّهِح لحُؿ ُوٓ جقؿٖحؿ جٌٝسِحم جٝكسوحؿٔ فِٖح

جهيػحفٌر يح قجهز  ّوٌحًُٖح ّؾؿيحسًٖح يسيٖق فٕ نيحل جهيفر جهغفدٖر ُّوٓ يلسّْ جهًًّ، ػٖش سظحفًٖحيػحفٌر ٌحدوك يفنقًج 
ّسيفنقز  هسلؿٖى جهؾؿيحز دحٌّجُِح هيًٌلر نيحل جهيفر جهغفدٖر، نؾؿيحز جهسِوٖى ّجهوػر ّجهؾؿيحز جهلحٌٌّٖر ّغٖفُح ًحفثٖلٖ ًجنقيف

 .فِٖح جُٙيحل جهسظحفٖر ّ جهوٌحُحز
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 2123ٌنإذ ّي 3223دٌٖز جهؿفجلر جً كًحٍ سظحفذ جهظيور ّجهسظقثر ّجوٞع جهيفندحز دحٝيحفر جهٓ كًحٍ جهوٌحُر جهسػّٖوٖر، 
يٌنإذ ُوٓ ججهسّجهٕ، ُٕ يً جندف جهلًحُحز ُوٓ يلسّْ جهيفر جهغفدٖر ُّوٓ يلسّْ جهيػحفٌر يً ػٖش ُؿؿ جهيٌنحز ٌّلدر 

 جهٌيّ. نيح جٌِفز جهؿفجلر ٌيّ ّجُيٖر ندٖفذ هلًحُحز جهقفجُر ّجٌٝنحءجز ّجهػفف جهسلوٖؿٖر ّجهؾؿيحز ّجهلٖحػر.

ًّج  جهلنحً ُؿؿ نِؿ هٖول ُؿؿ لنحً جهيػحفٌر ػّجهٕ جل  2005فٕ ُحى  %13 دوغز ندٖفذ دٌلدر 1997 جهِحى يَ يلحفٌر ٌي
. جهقٖحؿذ فٕ ُؿؿ جهلنحً نحٌز ٌسٖظر جهقٖحؿذ جهًدِٖٖر دحٙغوخ، ٌّظى ٌُِح جقؿٖحؿ جهػحظر فٕ سظيًِح 23ؤهفًح يّقًُٖ ُوٓ  112,145

ؿذ جٝلسِٞم ّدؾحور جهيّجؿ جهغـجثٖر ػٖش ّظؿ ٌله ندٖف فٕ ظيَٖ جهلًحُحز ّدؾحور جهؾؿيحز نحهسِوٖى ّجهوػر ّغٖفُح، ّقٖح
 نحفر ظّجٌخ جٌٝسحض جهقفجُٕ ّجهػّٖجٌٕ فٕ جهيػحفٌر، ٌّيّج فٕ جهلًحٍ جهسظحفٔ ّكًحٍ جٌٝنحءجز. 

حف يٌِٕ جّ سدًٖ هؿْ سػوٖل جهيّجفؿ جهدنفٖر فٕ جهيػحفٌر جً غحهدٖر جهلنحً هى ٖػووّج ُوٓ ؤٔ سيًِ يػؿؿ يً ؾٞل جٛهسػحق ديل 
سلٌٕ جّ ظحيِٕ، نيح جسيغ سدحًٖ جهلنحً فٕ جهيػحفٌر ُوٓ ػلخ جهسظيَ ّدػلخ جهيئُل ّدػلخ جهٌٍّ جٛظسيحُٕ، ّدحهسحهٕ ٖنٖف 
جٝ جً جهففه جٛكسوحؿٖر ٖظخ دحهيفّفذ جً سفجُٕ ُـج جهسفنٖخ ّ جهسّقٍ. دحهٌلدر هولّْ جهِحيور سدًٖ جً ٌلدر جهينحفنر يسؿٌٖر 

 .2005% فٕ ٌِحٖر جهِحى  32.5ّ ٌلخ جهدًحهر ّووز جهٓ ندحكٕ جهيفر 

ّكؿ ننل اٖظحؿ ففوًح جكسوحؿٖر سػؿًٖح ندٖفًج فٕ ٌل جّٙيحٍ جٛكسوحؿٖر ّ جهلٖحلٖر جهلحثؿذ جهسٕ سِحٌٕ يٌِح جهيٌحًق جهفولًٌٖٖر 
وسِحفٕ، ّجصف سوم جّٙيحٍ ُوٓ جقؿٖحؿ ّجهسٕ ؤصفز ُوٓ جٛكسوحؿ جهفولًٌٖٕ ّجؿز ٌٛنيحنَ هفسفجز يػؿؿذ، ّٖػسحض هفسفجز ًّٖور ه

جهفلف ّجهدًحهر ييح جؿْ ٌٝؾفحى جهلؿفذ جهنفجثٖر هولنحً ّهظّء جٙلف فٕ جهنصٖف يً سوم جٙػٖحً جهٓ سػؿٖؿ يوفّفحسِح، جيحفر جهٓ 
ؿؿُح فٕ ؤػٖحً نصٖفذ. ّكؿ سدِٖر جٛكسوحؿ جهفولًٌٖٕ ّيٞكحسَ هوِؿٖؿ يً جهسػؿٖحز جهؾحفظٖر ّ جهؿجؾوٖر ييح ٖػظق سًّفُح ػًٌٖح ِّٖ

ؾولز سوم جهِّجيل سػؿٖح ٖٛظحؿ جهففور جهيٞثير، اًٌٞكًح يً جهّجكَ جهفولًٌٖٕ ّّجكَ جهيػحفٌر ّ ففوًح سودٕ جهسٌٍّ جهلنحٌٕ فٕ 
 جهيػحفٌر.

 : جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖرهـج سى جُسيحؿ  جٛلسفجسٖظٖحز جهسحهٖر هودػش ًُ 

ِٖسيؿ ُوٓ دحٌسحض يػوٕ يظؿ،  -سلّق ػحهٖحّجهسٕ -جهيػوٖر  هويٌسظحز غٖفػش ًُ دؿٖل يظٍؿ جهد :ئشخراخٖسٖج اإلشختدال  .3
  .جهيوحؿف جهيػوٖر

 ٛلٌحؿُح ّ سًّٖفُح. هلحثيرهويٌنأز جٛكسوحؿٖر ججهدػش ًُ جهؾؿيحز جهسنيٖوٖر جهٞقير   :شخراخٖسٖج اهخنيٖوٖجاإل .2

 ضئجاهلػبؿبح اهٌبيٖج ّاهفرط اهٌباهتضد ؿً ئشخراخٖسٖج  .1

ّدٌحء ُوَٖ سى جهلٖحى دحهسػوٖل جّٙهٕ هوّجكَ جٛكسوحؿٔ فٕ جهيػحفٌر ّ جُسيحؿ يئنفجز يػؿؿذ ٛؾسٖحف جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر جّٙهٖر 
يٌِح ُؿؿ جهيٌنأز، ٌّلدر جهِحيوًٖ فٕ جهلًحٍ، ّ ٌيُّح، ّيلحُيسِح دحهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕ، ّؤُيٖسِح جهٌلدٖر يلحفٌر ددحكٕ جهيفر، 

دٌحء ُوٓ جهسػوٖل  -جً سٞثى جّٙهّٖحز جهًٌّٖر ّ جهسٌيّٖر ّّجكَ جهيػحفٌر ّ جهسٌٍّ جهلنحٌٕ فَٖ-سدحًِح دحهيػؿؿجز جهسٌيّٖرّجف
يػحفٌر ٌحدوك: كًحٍ ظحؿ ففه جكسوحؿٖر يظؿٖر فٕ ٖٛجّٙهٕ هوٌلخ ّ جٙػوحءجز سى سػؿٖؿ جهلًحُحز جهفثٖلٖر ّجهففُٖر جهسحهٖر 
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جهػفف جهسلوٖؿٖر ، ّ جز، كًحٍ جهوٌحُر، كًحٍ سظحفذ جهظيور ّجهسظقثر ّجوٞع جهيفندحز، كًحٍ جهلٖحػرجهقفجُر، كًحٍ جٌٝنحء
 .ّجؾٖفج كًحٍ جهؾؿيحز

 ػٖش سى سػوٖل ّجكَ جهيػحفٌر،  فٕ جهففُٖر ّ جهفثٖلٖر جٛكسوحؿٖر جلسٌحؿج جهٓ جٙلسفجسٖظٖحز جهيسدِر سى جهسػوٖل جهسفوٖوٕ هولًحُحز
 ّ جهلًحٍ، ّجهفظّجز فٕ جهيّظّؿذ جهفظّذ سػوٖل صى ّيً جهيػحفٌر، فٕ جهلًحٍ ّجكَ صى ، ّيً جهفولًٌٖٖر ٕجٙفجي فٕ جهلًحٍ
 جهلّذ هٌلحً جهفدحُٕ ُفى جهسػوٖل كؿ ّ جٛػوحءجز ّجهيِوّيحز، سػوٖل ّ جهيِيق جهدػش ّ جهيلحدٞز اهٓ جلسٌحؿج جهٌحسظر جهففه

 ًُ جهٌحسظر جٛلسصيحفٖر جٛكسوحؿٖر جهففه جلسٌدحً سى صى ّيً دَ، جهيفسدًر ٌٙنًرّج هولًحٍ، ّجهسػؿٖحز جهيِف ٌّلحً ّجهففه،
 جهسػوٖل جلسٌحؿج هٜلسفجسٖظٖحز جهيسدِر. ُـج

ّدٌحء ُوَٖ سى جٖظحؿ جهِؿٖؿ يً جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر جهٌحسظر ًُ سػوٖل جهفظّجز فٕ جهلًحُحز جهلدَ جهفثٖلٖر ّ جهففُٖر، ّ جهسٕ 
 هيظحٝز جهسحهٖر:سفنقز فٕ ج

: ّسنيل جهففه جٌٙنًر جهقفجُٖر ّجهسفدٖر جهػّٖجٌٖر ّجٌسحض جهِلل ّجٌٙنًر جهيلحٌؿذ هوقفجُر ّجهسفدٖر كػبؽ اهزراؿج .3
 جهػّٖجٌٖر

: ػٖش دٌٖز جهؿفجلر ّظّؿ دِى جهففه فٕ جهلًحُحز جهيلحٌؿذ ّجهينيور نوٖحٌر جهيِؿجز جهوٌحُٖر، كػبؽ اهظٌبؿج .2
 هظفجفٖنٕ، ّجُحؿذ سؿّٖف جهٌفحٖحز جهوودر.جهسلّٖق، جهسويٖى ج

: جكسوفز جهففه جهيسحػر فٕ يظحل جهسظحفذ ُوٓ  جهؾؿيحز جهيلحٌؿذ كػبؽ خسبرث اهسيوج ّاهخسزئج ّاظالش اهيرنتبح .1
ّدننل ؾحه جٝلسنحفجز  جهلحٌٌّٖر ّؾؿيحز جهسوؿٖف ّجٝلسٖفجؿ. جيح فٕ يظحل جوٞع جهلٖحفجز فسفنقز جهففه فٕ 

 يفسدًَ فٕ وٖحٌر جهسنٌّهّظٖح جهػؿٖصر فٕ جهلٖحفجز.جهيظحٝز جه

ظّؿ جهِؿٖؿ يً جهففه جٝكسوحؿٖر سدًٖ ّّ : ػٖش ّظؿز ففه فٕ ٝؿٝء لٖحػًٖٖ ّينحسخ لٖحػر ييٖقذ.كػبؽ اهشٖبضج .3
 .جلٌحؿُح دؾؿيحز جهسلّٖقفٕ جٌسحض جهيٌسظحز جهسلوٖؿٖر يَ جهسفنٖق ُوٓ جهظّؿذ ّفٕ يظحل جهػفف جهسلوٖؿٖر 

يفسدًر دحهٌيّ جهلنحٌٕ ّ جهدٌٖحٌٕ : ػٖش سفنقز جهففه جٝكسوحؿٖر  فٕ كًحٍ جهؾؿيحز فٕ يظحٝز اهخديبحكػبؽ  .1
 ّ ّسلؿٖى جٝلٌحؿ هويٌنأز جٛكسوحؿٖر جهوغٖفذ حهسإيًّٖؤؾفْ يفسدًر دٌيّ جُٙيحل ننحهوٖحٌر جهيٌقهٖر ّؾؿيحز جهسٌٌٖف 

 ُى.حهيًحيفسدًر دحهٌيّ جهلنحٌٕ ّ جهقٖحفجز جهؿجؾوٖر ن

 
ّيً صى سى سػؿٖؿ يلسّْ جهففور دٌحء ُوٓ جهسػوٖل جهيِيق، ّيٞيغ جهفثحز جهيلسِؿفر ّاػسٖحظحز جهسؿفٖخ هنل ففور يً سوم 

ٖنيل جهسلفٖف جهسلولل جهلحدق هوسػوٖل ػٖش ٌٖللى جهٓ ؤفدِر جظقجء سلَ فٕ ؾيلر فوّل فثٖلٖر . جهظقء جّٝل: جهيلؿير جهففه. 
ؿٔ جهفولًٌٖٕ، جهظقء جهصحٌٕ سػوٖل ّجكَ جهيػحفٌر ّجهّجكَ جٛكسوحؿٔ فِٖح،  جهظقء جهصحهش: جهسػوٖل جهسفوٖوٕ ّجهيٌِظٖر ّّجكَ جٛكسوح

 هوففه جٛكسوحؿٖر، جيح جهظقء جهفجدَ فِٖنك يٞثير جهففه يَ ليحز جهفثحز جهيلسِؿفر ّجهسؿفٖخ جهيًوّخ.
 

. 
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 انؼبوانغضء األول: انًقذيخ وانًُهغُخ وانىاقغ انفهغطٍُُ 

  ِمذِخ ػبِخ: اٌفقً األٚي 1

  :ػٓ اٌذساعخ ٚ ا٘ذافٙب ِمذِخ 1.1

فٕ جهيظسيِحز جهيؾسوفر ُّوٓ  ٛكحير ينحفَٖ وغٖفذّ ،جهسٌّٖف جهـجسٕهسنظَٖ جهيٞثير  كسوحؿٖرجهؿفجلر جهٓ جهدػش ًُ جهففه جُٛـٍ سِؿف 
 جٛكسوحؿسوم جهففه فٕ سًّٖف لحُىس، نيح جهيلسِؿفر حزهوفثل ّسيصل يوؿف هوؿؾ جهسٌّٖف جهـجسٕسّفف يٌسظر ّيلسؿجيريلسّْ جهيػحفٌر، ففه 

 . جهيػوٕ

سينًٖ سوم جهفثحز يً جهِيل ُوٓ جٌنحء ينحفَٖ يؿفذ هوؿؾل جهسؿفٖخ جهيٌحلدر ه يٞيغ جهفثحز جهيلسِؿفر  ّيظحٝزنيح سِؿف جهؿفجلر جهٓ جٖظحؿ 
 جهسٕ سى سػؿٖؿُح. كسوحؿٖرييً جهففه جٛ

فٕ يػحفٌحز   CBTSEC)جهسؿفٖخ جهيظسيِٕ هوسنغٖل جهـجسٕ ّاٌنحء جهينحفَٖ جهوغٖفذ ) ينفٍّ جهؾًّجز جّٝهٖر هسإسٕ ُـٍ جهؿفجلر ييً 
ّجهسٕ سٌفـ دلٖحؿذ يظحهك جهسنغٖل ّجهسؿفٖخ دسوم جهيػحفٌحز ،   GTZّدؿُى يً جهّنحهر جٙهيحٌٖر هوسٌيٖر جل  ،جهؾوٖل ّ دٖز هػى ّفجى جهور  ٌّحدوك

 حء جهيػوًٖٖ فِٖح.ّدحهسِحًّ يَ جهنفن

سويٖى ه سيصل يلؿير جهينحفَٖ جهوغٖفذ ُوٓ جهيلسّْ جهيػوٕ ٌٝنحء كسوحؿٖرجٛففه جهيً يظيُّر يً ّيح سِفيَ  جً ٌسحثط ُـٍ جهؿفجلر
يِوّيحز جهلّق، ر ّؿُى جهيحهٕ ّجهيلحُؿذ جهسلٌّٖسٌفٖـ جهدفجيط جهسؿفٖدٖر جهيٌحلدر ّ سّفٖف ؾؿيحز جهؿُى فٕ يفػور يح دِؿ جهسؿفٖخ جهٞقى، نحه

ّجهسٕ سلِٓ جهفثحز جهيلسِؿفر جٌنحثِح جلسفنحؿج جهينحفَٖ جهوغٖفذ ّجهسٌّٖف جهـجسٕ  جهيؿفذ هوؿؾل ٌنًرجٙففه دِؿف ؿُى ّ ييحً السؿجير 
 دِـٍ جهؿفجلر. 

وم بالربط مع الفئات المستهدفة قتوالتفصٌلٌة  قتصادٌةتحدد اتجاهات الفرص اإل قتصادٌةدراسة تحلٌلٌة للفرص اإلالدراسة هً  ّدحهسحهٕ فحً

 .ةالمقترحمن المشارٌع مشروع ؤٌة والمجاالت التدرٌبٌة المالئمة، وسٌستكمل ذلك  اجراء دراسة جدوى تفصٌلٌة قبل البدء ب

 اٌذساعخِٕٙغ١خ  1.1

لسٌؿ جهٓ ٖ حء جهينحفَٖ جهوغٖفذينفٍّ جهسؿفٖخ جهيظسيِٕ هوسنغٖل جهـجسٕ ّ اٌنه كسوحؿٖرجهيٌِظٕ جهيلسؾؿى فٕ سػؿٖؿ جهففه جٛجًٛحف جً 
جهيػوٕ ييً  ّجهسٕ سنفم جوػحخ جهِٞكر فٕ جهيظسيَ جهيػوٕ ّجًفجف جهلّق 2جهيٌِظٖر جهسنحفنٖر جهيػوٖريٌِظٖر سى سًّٖفُح ُحهيٖح ّسِسيؿ 

 اكسوحؿٖرٌحسِح ّجهدػش ًُ ففه ّسوؿٖف ّسّقَٖ ّسِسيؿ سػوٖل ّجكَ جهيػحفٌر ّيّجفؿُح جهـجسٖر ّجهدنفٖر ّجينح جهِيوٖحز جهيؾسوفر يً اٌسحض
 سّفف جٌسحض ّففه سؾؿى جهلّق جهيػوٕ ؤّٝ، فحهًٌّٕ،  فحهؾحفظٕ. يسيٖقذ ّسنيٖوٖر ّجػٞهٖر

يؾسوفر ّجهػوّل ُوٓ ؤؿّجز جلسؾؿجى ، ّجهـٔ ٖظيَ دًٖ  رنحفندحهيُّ ٌِط جهسلٖٖى جهلفَٖ هوػوّل ُوٓ جهيِوّيحز جهٌِط جهيلسؾؿى نيح جً 
) يلحدٞز يسٌُّر، جظسيحُحز دئفٖر، جظسيحُحز ُوف ـٌُٕ ّ سػوٖوٕ  فؤٔ يّيُّٕيسٌُّر ّ يلحفٌسِح هوّوّل جهٓ ِوّيحز يً يوحؿف ي

ّسلسٌؿ جهٓ  ثظِححٌسؿكر وسإنؿ يً جز جهيػوٖر ّجهًٌّٖر هػوحء، نيح سسى يلحفٌسِح دحٝفكحى ّجُّٛفى جهٌسحثغ هوػوّل ُوٓ جهسغـٖر جهفجظِر( 
   .هينحفنريفجػل جهسػوٖل جهيسٌُّر دح
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 يب ٖوٕ:اهلٖبى تّكد خى يً خالل اهدراشج 
 3ُوٓ جهيلسّْ جهًٌّٕ كسوحؿٖرجز ّ جهؿفجلحز جٛػوحءفجلر يِيلر هوٌلخ ّ جٛدٖحز ّجظفجء ؿؿيفجظِر جٙ .3

 جظسيحُحز ُوف ـٌُٕ دًٖ جُيحء جهففٖق  .2

 جظسيحُحز جّهٖر يَ هظحً جهسنغٖل فٕ جهيػحفٌحز .1

 لسّْ جهًٌُّٕوٓ جهي اكسوحؿٖرسػؿٖؿ جسظحُحز  .3

 جهيػوُٕوٓ جهيلسّْ  كسوحؿٖرجز ّ جهؿفجلحز جٛػوحءؿفجلر يِيلر هوٌلخ ّ جٛ .1

 ٌلحنحز دًٖ جُيحء جهففٖق جهًٌّٕ ّ جهيػوٕ .2

يٌسظًٖ ّ  -جوػحخ  جُيحل فٕ جهلًحُحز جهفثٖلٖر ّ جهففُٖر )قدحثً يػسيوًٖ هوففه(ّ  ييصوٕ هلًحُحز يؾسوفر جظسيحُحز يَ .3
ييصوًٖ جهِحيوًٖ فٕ كًحُحز نيح سى جلسنحفذ  ييصوٕ يئللحز ؤُوَّٖ  ؾدفجء جكسوحؿًٖٖ ّيسؾووًٖجهٓ  يّقًُٖ ّ سظحف دحٝيحفر

 نيح ّ سييٌز جهولحءجز قٖحفجز يٖؿجٌٖر ّقٖحفجز هيِحفى جٌسحظٖر. .ييح نحً ُحيٞ جلحلٖح فٕ جٌظحع جهؿفجلر يؾسوفر

 جهيػحفٌر ) ديِؿل يظيُّسًٖ فٕ نل يػحفٌر( ـجز جُٝيٖر فُٕلؿ يظيُّحز ٌلحم دئفٖر يَ جهلًحُحز جهيؾسوفر  .4

 ّسدحؿل ؾدفجز جهيٌحًق. يفجظِر جهٌسحثط يح دًٖ جُيحء جهففٖق ّ سػوٖوِح .5

 فٕ ظيَٖ يفجػل جهؿفجلر. GTZٌلحم يَ جهنفٖم جهيػوٕ ّ جل  .30

 فى جهٌسحثط ّ جهػوّل ُوٓ جهسغـٖر جهفجظِرِيَ ييصوٕ جهلًحُحز جهيؾسوفر ّ جوػحخ جهِٞكر هّفنر ُلؿ  .33

 جهسغـٖر جهفجظِرجظسيحُحز سإنٖؿٖر يَ دِى جهلًحُحز ُوٓ يّء  ُلؿ .32

جهيػحفٌر ّ ّقجفذ جهِيل ّيئللحز يظسيَ ) ٖسننل جهيظوك يً ييصوٕ  فٕ جهيػحفٌحزّجهسؿفٖخ ُفى جهٌسحثط ُوٓ يظحهك جهسنغٖل  .31
 يؿٌٕ يؾسوفر(

 :4يرنزث ّ اهّرص اهخخبيٖجٌّٖبء ؿوَٖ خى اشخضبرث يب ٖوٕ يً خالل اهيلبتالح ّ اهيسيّؿبح اهتإرٖج اه

 ييصوٕ جهلًحُحز جهيؾسوفر ُوٓ جهيلسّْ جهًٌّٕ ّ جهيػوٕ .3

 ) ّقجفذ جهقفجُر ّ جٛكسوحؿ ّ جهِيل ( ييصوٕ هّقجفجز ـجز وورّ  .2

-ّجسػحؿ سنٌّهّظٖح جهيِوّيحز ّجسػحؿجز يسؾووريؾسوفر )جهغفف جهسظحفٖر ّ جسػحؿ جهوٌحُحز  اكسوحؿٖرييصوٕ كًحُحز  .1
 (ّييصوٕ جهيٌحًق جهوٌحُٖر جهػفف جهسلوٖؿٖر ّجسػحؿ جهنِفدحثًٖ ّ جهيٖنحٌٖنًّٖجسػحؿ  -دٖسح

 ؾدفجء جكسوحؿًٖٖ ّ يسؾووًٖ دلًحُحز يؾسوفر .3

ّجسػحؿ جهيفؤذ  ّجفٖط جهينفٍّ جهدٖثٕ -يئللحز ؿجُير هولًحُحز جهيؾسوفر ) دحل سفٖؿ ّ جٛغحصر جهقفجُٖر ّيئللر يِح .1
 جهِحؿهر ّ جسػحؿ جهيقجفًُٖ(ّجسػحؿ جهظيِٖحز، ّ ينحفَٖ جهسظحفذ 

 ييصوٕ كًحُحز يحهٖر يؾسوفر: يٌِح دٌّم، نفنحز سإيًٖ ّيئللحز جكفجى وغٖف ّيسٌحُٕ فٕ جهوغف .2

ُوٓ جهوِٖؿ جهًٌّٕ: نفنر جٛسوحٝز، جهنفنر جهفولًٌٖٖر هوؾؿيحز  كسوحؿٖرجُيحل فٕ يؾسوف جهلًحُحز جٛجوػحخ  .3
 جٌنحءجز ّنفنحز سوؿٖف ّ يوحٌَ جٌسحض غـجثٕ. جهسظحفٖر، نفنحز سنٌّهّظٖح يِوّيحز ّ نفنحز

 جُيحل) ُوٓ جهوِٖؿ جهيػوٕ كسوحؿٖرجُيحل فٕ يظحٝز جٌٛسحض ّجهسّقَٖ ّجهسظحفذ فٕ يؾسوف جهلًحُحز جٛجوػحخ  .4
 جهوٌحُحز جهغـجثٖرّ جهقفجُرّسِحٌّٖحز( فٕ جهلًحُحز جهسحهٖر:  فليٖر ّغٖف فليٖرّوغٖفذ ّيسٌحُٖر جهوغف ّ يسّلًر
 ّسنٌّهّظٖح ّجهفٌحؿق ّجهيًحُى ّجهسظحفذ ّجهسنٖٖؿ ّجهدٌحء ّجهيػحظف جهسِؿًٖجهػفف جهسلوٖؿٖر ّّ جٙؾفْ جهسػّٖوٖر حُرّجهوٌ
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 ٚاعٙزٙباٌزٟ ٚاٌقؼٛثبد ِؾذداد اٌذساعخ  1.1

 هلؿ ّجظِز جهؿفجلر جهِؿٖؿ يً جهيػؿؿجز ّ جهيِٖلحز جهسٕ جصفز ُوٓ ُيوِح يٌِح:
 ػوحءجٛ ظِحق وؿفُحٖجز جهسٕ ػوحء: دحهفغى يً جً ٌُحم جهِؿٖؿ يً جهؿفجلحز ّ جٛ اضٖبٌب خٌبكغِب كدى تـغِببٌبح ٌّٖفط اهت 

جٝ جً دِيِح ٖػسحض سػؿٖش ّ جهدِى جٗؾف غٖف  ؿفجلحزهسٌٍّ ّ غقجفذ سوم جنيفظَ ه زٕ جلسؾؿيسجهلولًٌٖٕ ّ جهو جهيفنقٔ
 2003فيصٞ سى جُسيحؿ ٌسحثط ٌله فٕ جهيِوّيحز ّجهؿفجلحز جهسٕ سؾه جهيػحفٌحز ّ جهيٌحًق جهيؾسوفر.  نيح ّجظِز جهؿفجلر .يفول

 حيور هويّيٍّ جهيػؿؿ.هيلغ جٛلسِٞم هٚلفذ ّ ٌسحثط يلغ ٌفّف ؾفٖظٕ جهسِوٖى جهِحهٕ ّ جهيٌِٕ هنٌِّى جؾف ؿفجلحز ن

 فٕ فٕ جهسفلٖف ّ جهدػش ًُ ففه ّيػحّهر ٖهلؿ سى جُسيحؿ جهسػوٖل جهٌُّٕ جهن: يضدّدٖج اهّكح ّ اهيّارد اهيخبضج إلسراء اهدراشج
ّهى ٖسلٌٓ جهّكز ّٝ جهيّجفؿ هِيل ؿفجلر يلػٖر نحيور هولًحُحز جهيؾسوفر فٕ لّق  جهفدً يَ جهسػوٖل جهنيٕ فٕ سػوٖل جهدٖحٌحز

هدِؿ جهسفوٖوٕ جهفكيٕ جُسيحؿج ُوٓ ٌسحثط جهؿفجلر لسًِٕ ج جهٞػلر هوففه جهسفوٖوٖر كسوحؿٖرجٛجٝ جً ؿفجلر جهظؿّْ  جهِيل. 
 جهيًوّخ.

 ٚاعزشار١غ١بد اٌجؾش ػٓ فشؿاٌٛالغ اإللزقبدٞ اٌؼبَ اٌفقً اٌضبٟٔ:  1
 

 ١خٚعّبد اإللزقبد ٚاٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌفٍغط١ٕ  اٌٛالغ اإللزقبدٞ اٌفٍغط١ٕٟ 1.1

  اٌفٍغط١ٕٟ  ٞاإللزقبد اٌٛالغ 1.1.1

جهٓ جً  ٕ،يٌِح جهدٌم جهؿّه ،يسِؿؿذ ؿّهٖر ظِحزجنؿز ِٖحٌٕ جٛكسوحؿ جهفولًٌٖٕ جهِؿٖؿ يً جهسػؿٖحز جهسٕ سِٖق سًّفٍ  ّ سئؾف ٌيٍّ. فلؿ 
حز دقٖحؿذ جهسنحهٖف ّجهّكز فٕ ٌلل جهدنف ، دحٛيحفر اهٓ قٖحؿذ جهسػؿٖكسوحؿٖرجهّيَ جهلٖحلٕ فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر جؿْ اهٓ سلوٖل جهيلّيحز جٛ

 جهـٔ ؤؿْ دؿّفٍ اهٓ سلوٖل يٖقسِح جهسٌحفلٖر ييح ٖيصل ُدثًح ندٖفّج ػٖش سلدخ دبٌنيحم جٛكسوحؿ فٕ جهيفر جهغفدٖر ّ اٌِٖحفٍ جهسحى فٕ ،ّ جهديحثَ
 يً جهٌحسط جهيػوٕ يً ٌوٖخ جهففؿ جهفِوٕ %13% )ؤّ ٌلدر سفنيٖر 31ّ ٖلؿف اٌؾفحى جهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕ جهػلٖلٕ خ كًحٍ غقذ، 

فبً يلسّْ جهؿؾل هٜكسوحؿ جهفولًٌٖٕ   . هـج،ّ قٖحؿذ جهلّٖؿ جٛلفجثٖوٖر ُوٓ جهػفنر ّ جهسٌلل 2000يٌـ دؿجٖر جٌٛسفحير جهصحٌٖر ُحى  (جٛظيحهٕ
 جهلّيٕ جهؿؾل يً جهففؿ فحً ٌوٖخ 2033يفز هِحى ّػسٓ جً جلس ،2005سؾفٖف جهلّٖؿ جٛلفجثٖوٖر ُحى  دحهفغى يًؤكل دنصٖف يً اينحٌحسَ، ّ 

ّكؿ جُسدف جهدٌم  .20335% فٕ جهِحى 21سول ه ّلسٌل ٌلخ جهدًحهر يفسفِر %23دٌلدر  2000ؤكل يً يلسّجٍ فٕ جهِحى لٌٖل  جٛظيحهٕ
 .م ّ اُحؿذ جُٛيحفجهػوحف ًُ غقذ  نفًحً ؤلحلٖحً هسػلٖق جٌٛسِحّففَ  جهيفر جهغفدٖرلٖحلر جٛغٞق ُوٓ اقجهر جهؿّهٕ 

ًٞ–ّكؿ جؿْ جٌٛنيحم جٛكسوحؿٔ جهٌحسط جهٓ اٌؾفحى يِؿل ينحفنر جهلّْ جهِحيور جهفولًٌٖٖر  اهٓ  2000% فٕ جهِحى 33.1يً  -جهيػؿّؿ ؤو
جهٓ  2000 % فٕ دؿجٖر ُحى33.4ٌٌفًج هوسػؿٖحز جهلحثؿذ.  ّجفسفحٍ فٕ ٌلخ جهدًحهر يً   -ػلخ جهسِفٖف جهيّلَ - 2005% فٕ جهِحى 33.4
 .2005% فٕ ٌِحٖر ُحى 14.5دٌٖيح جفسفِز جهدًحهر دًٖ جهندحخ هسول جهٓ  6 .2005 % فٕ ٌِحٖر23.1

ؿّٝفج جيفٖنٖح هوففؿ ُحى  3000يلسّْ ٖقٖؿ كوٖٞ ًُ جل ّ كؿ جنؿ وٌؿّق جهٌلؿ جهؿّهٕ جً جهّيَ جهٌحسط جؿْ جهٓ سحنل ؿؾل جهففؿ ّوّٝ جهٓ  
  .20048ؿّٝفج جيفٖنٖح فٕ جهِحى  1,340.4جٛظيحهٕ ّول جهٓ  جهٌحسط جهيػوٕ يً جهففؿ جً ٌوٖخ ءػوح. ّكؿ دًٖ ظِحق ج72004ٛ

% يً جهفولًًٌٖٖ فٕ جٙفجيٕ 13ّكؿ ُحٌٓ  .7200فٕ جهِحى    ّ 9 2002% فٕ جهِحى 13ؿْ ـهم جهٓ جفسفحٍ ٌلخ جهفلف ػٖش ّووز ّكؿ ج
هفغى يً جهسػلً ّدح .200410% يً جهفولًًٌٖٖ فٕ جهِحى 14هٖقؿجؿ سإصٖفٍ ّوّٝ جهٓ ، 2002جهفولًٌٖٖر يً ٌله جٙيً جهغـجثٕ فٕ جهِحى 

                                                           
5  World Bank, Palestinian Economic Prospects: Gaza Recovery and West Bank Revival, Economic Monitoring Report to  the Ad Hoc Liaison Committee, 
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% جيحفٖر يِينر ّيئيٌر 30دٌٖيح يح قجل ٌُحم  جهفولًًٌٖٖ فٕ جهيفر جهغفدٖر % ي21ً جٌِح يح قجهز سئصف ُوٓ جٝ 2005جهًفٖف  فٕ جهِحى 
 .11ؿذيً جهيينً جً سسفجظَ يَ جٔ سفجظَ فٕ جهٌفّف جهلحث ،دحهنحؿ

   خاٌفٍغط١ٕ١ لزقبد٠خاإل ٚ اٌمطبػبد ّٕؾآداٌِالِؼ  1.1.1

)ه.ه.ى.(  يسٌحُٖر جهوغفجهوغٖفذ ّ جهيسّلًر ّجه كسوحؿٖرجٛ يٌنأزجهسننل ، ػٖش رِحثواكسوحؿ جهنٌَّ ٖسيٖق جٛكسوحؿ جهفولًٌٖٕ ؤلحلًح د
، جسلحى جؿجفسِح  دلِّهر سإلٖلِح يٌنأزجهسوم سيٖق س .هِحثوٕجهًحدَ ج يٌنأزجهِحيور فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر، ٖغوخ ُوٓ ُـٍ جه يٌنأزغحهدٖر جه

 دحهدلحًر ّجلسؾؿجيِح سنٌّهّظٖح ّ سلٌٖر جٌسحض سلوٖؿٖر غٖف يِلؿذ ييح ٖظِوِح كحؿفذ ُوٓ ؾوق ففه ُيل. 

 3056686 جل جهِحيور كسوحؿٖرجٛ يٌنأز% يً جه55)ه.ه.ى.( سننل جهيٌنأز جهوغٖفذ ظؿًج ّ جهوغٖفذ ّجهيسّلًر ّّٖيغ جهننل ؤؿٌحٍ جً 
 ففؿؤ.  35-30% يٌِح سنغل يً 2جففجؿ، ّ 5-1% يٌِح سنغل يً 2.4جففجؿ، ّ 1% يٌِى جكل يً 50غل ، ػٖش سن 12فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر

 ُحثوٖر جّ ففؿٖر. يٌنأز% يٌِح 52ّ  يٌنأز% يً جظيحهٕ جه53جهلًحٍ جهؾحه  يٌنأزّسننل 

 1112اهـبيوج فٕ اهغفج اهغرتٖج ّكػبؽ غزث ضشة ضسى اهـيبهج  كخظبدٖجاإل يٌضآحؿدد اه: 1.1اهضنل ركى 

 
 فجى جهلل، فولًًٖ   ، جهٌسحثط جهٌِحثٖركسوحؿٖر: جهيٌنثحز جٛ 2002، جهسِؿجؿ جهِحى هولنحً ّ جهيلحنً ّ جهيٌنثحز 2002جهفولًٌٖٕ  ػوحءجهظِحق جهيفنقٔ هٜجهيوؿف: 

ٌحدوك  يػحفٌرفٕ يٌِح  336142ّجهؾوٖل، يػحفٌر يٌِح فٕ  336223جهيفر جهغفدٖر، ّٖظؿ   ُحيور فٕ اكسوحؿٖريٌنإذ  426433 يً اظيحهٕ جلّ
 يػحفٌرفٕ  ُحيور اكسوحؿٖريٌنإذ  26101 ّٖظؿّ   يٌنإذ 36143فّٖظؿ   ؤيح فٕ يػحفٌر جهلؿك ّجهدٖفذ. فجى جهلل يػحفٌرفٕ يٌِح   336403ّ

  .دٖز هػى

دبٌسحض جهيٌسظحز  فٕ كًحٍ جٌٛسحضجهيسٌحُٖر جهوغف جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر ّ كًحٍ غقذ  جهوغٖفذ ّّجهيسّلًر  يٌنأزغحهدٖر جه سلّى
جٙلّجق  جٛلسِٞنٖر نحهيٌسظحز جهغـجثٖر ّ جهينفّدحز ّ جٙػـٖر ّ جهظوّؿ ّ جهيٞدك ّ جهيِحؿً ّ جٙصحش، اـ سدحٍ يٌِى جهيٌسظحز جهيـنّفذ فٕ

 جهظوّؿ، جهسٕ سدحٍ ٛلفجثٖل ّ يً صى اهٓ ؤلّجق ؾحفظٖر، ؤّ ٖسى دِِٖح فٕ جٙلّجق جٛلفجثٖوٖر جهؿجؾوٖر.جهيػوٖر، يح ُؿج  جهيٞدك ّ جٙػـٖر ّ 
جز ؾول فٕ جهيٖقجً ػوحءنيح سٌنً جهسظحفذ جهؿجؾوٖر ّ جهؾحفظٖر يَ ؿّل يسِؿؿذ، سننل جهسظحفذ يَ جلفجثٖل جهٌوٖخ جٙنٖف يٌِح. ّكؿ دٌٖز جٛ

 .% يٌِح يَ جهظحٌخ جٛلفجثٖو40ٕ،  2004ُحى ؿّٝف حفيوٖ 2.5لسٖفجؿ لظل دلٖير جهفولًٌٖٕ هوحهغ جٛ جهسظحفٔ

جهظِحق  وٌٖف جهيِسيؿ يًسجهدػلخ  جهسحهٖر كسوحؿٖرجٛ ٌنًرّجٙجهِحيور فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ُوٓ جهلًحُحز  كسوحؿٖرجٛ يٌنأزجهسسّقٍ 
 ّجهغحق جهنِفدحء ّجيؿجؿجز ،جهسػّٖوٖر ّجهوٌحُر ،جهيػحظف السغٞل ّ جهسِؿًّٖ ،جهػفجظر ّ جهوٖؿ ّ جهقفجُر: جهفولًٌٖٕ ػوحءجهيفنقٔ هٜ

                                                                                                                                                                                                          
 ، ساو هللا، فهغطٍُ 0226:رقشَش انفقش. 0227انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  9

10  WFP/ UNRWA/FAO, Joint Rapid Food Security Survey in the oPt, May 2008  
11  WFP/ UNRWA/FAO, Socio-Economic and Food Security Survey Report in the West Bank, August 2009 
انفهغطٍُُ، ؽُش  نإلؽصبء ضٌانًشك انغهبصاعزُبدا انً  انؾكىيُخ وانششكبد األههٍ وانقطبع انخبص انقطبع فٍ انؼبيهخ آدرشًم انًُشؤد اإلقزصبدَخ انؼبيهخ فٍ ثبقٍ انضفخ انغشثُخ و قطبع غضح انًُش  12

 .انؾكىيُخ وانششكبد األههٍ وانقطبع انخبص انقطبع فٍأالف ػبيهخ  029%(. وؽىانٍ ال 88أنف يُهى ػبيهخ )  006أنف يُشبح فٍ ثبقٍ انضفخ انغشثُخ و قطبع غضح ،  0.0.8رجٍُ وعىد ؽىانٍ ال
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 9-5فئة حجم العمالة 
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 جهسؾقًٖ ّ ّجهٌلل ،جهيًحُى ّ جهفٌحؿق: ّسنيلّجهؾؿيحز  ، جهيحهٖر ّجهّلحًر ،جهيفندحز اوٞعّ ّجهسظقثر جهظيور ظحفذسّ ،ّجٌٝنحءجز، ّجهيٖحٍ
. جٝظسيحُٖر جهؾؿيحز ؤٌنًرّ ،جٝظسيحُٕ جهِيل ّ ّجهوػر ّجهسِوٖى ،جٝؾفْ نحفَٖجهي ؤٌنًرّ ،ّجٖٝظحفٖر جهِلحفٖر ٌنًرٙجّ ،ّجٝسوحٝز

  .ٌنًرجهلًحُحز ّجٙسوم ُوٓ  يٌنأزّٖدًٖ جهننل جؿٌحٍ سّقَٖ جه

 2003حهٕ ّيلحُير نل يٌِح فٕ جهٌحسط جهيػوٕ جٛظي حجهِحيوًٖ فِّٖ يٌنأزجهػلخ ٌلدر  كسوحؿٖرجٛ ٌنًرجهلًحُحز ّجٙ: سّقَٖ 2.2جهننل فكى 

 
 فجى جهلل، فولًًٖ   ، جهٌسحثط جهٌِحثٖركسوحؿٖر: جهيٌنثحز جٛ 2002، جهسِؿجؿ جهِحى هولنحً ّ جهيلحنً ّ جهيٌنثحز 2002جهفولًٌٖٕ  ػوحءجهظِحق جهيفنقٔ هٜ.1جهيوؿف:
 (2002، 2002)  حدسرّجهص جهظحفٖر دحٙلِحف جهلّيٖر جهػلحدحز.  2010 جهفولًٌٖٕ، ػوحءهٜ جهيفنقٔ . جهظِحق2         

صى جهوٌحُحز جهسػّٖوٖر جهسظحفذ ، سوَٖ ُّ جٙنصف يلحُير فٕ جهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕجهؾؿيحز دحٌنًسَ جهيسِؿؿذ كًحٍ  ؤً جزػوحءسدًٖ جٛ
 يحز دحٌنًسَ جهيسِؿؿذ صىجهؾؿكًحٍ ّجهِحيوًٖ فٕ كًحٍ جهسظحفذ ، ٖوَٖ  يٌنأزٖنٖف جهننل جهٓ سيفنق جه.  فحهّلحًر جهيحهٖر فحهقفجُر فحٌٛنحءجز

.  ّيً جهظؿٖف ُحيل/ذ فٕ سوم جهلًحُحز 252,521يٌنإذ ّ  305,242يً جول  فحهّلحًر جهيحهٖر فحٌٛنحءجز جهوٌحُحز جهسػّٖوٖر فحهقفجُر
 يٌنأزجيحفر هِؿؿ جه ـنفٍ جً جهِؿٖؿ يً جهِيحهر غٖف جهفليٖر سسيفنق فٕ كًحٍ جهقفجُر، نيح جً جهػٖحقذ جهقفجُٖر سنٖف جهٓ جهٌنحً جهقفجُٕ

% ػّٖجٌٖر 3.1% يٌِح ٌدحسٖر، 25.1ؤهف ػٖحقذ،  303ػّجهٕ دوغز  2003ُحى  ِحسلظٖو جهسٕ سىيظيٍّ جهػٖحقجز جهقفجُٖر جً فَٖ. ّ كؿ سٖدً 
 % ػٖحقجز يؾسوًر.21.2ّ

وفر جٝ جٌِح جلسًحُز جهٌيّ ّجً دننل يػؿّؿ، جهيؾس كسوحؿٖرجز جهٓ جٌَ دحهفغى يً جهيِٖلحز جهيسِؿؿذ جهسٕ ّجظِسِح جهلًحُحز جٛػوحءسنٖف جٛ
جقؿجؿ ديلؿجف كؿ دحٛظيحل ُؿؿ جهِحيوًٖ . ػٖش سدًٖ جً 2003ّ  3553يّ جهػحول فٕ سوم جهلًحُحز يح دًٖ ُحيٕ ٌجهٖنٖف جهننل جؿٌحٍ جهٓ 

ػٖش سيحُف ُؿؿ وػٌّ فٕ كًحٍ جهؾؿيحز ّٖنٖف جهننل جهٓ جهٌيّ جهندٖف جهيؾٞل سوم جُّٙجى.   %31جقؿجؿ ديلؿجف  يٌنأزّجً ُؿؿ جه 11%
جهؾؿيحز جٛظسيحُٖر صى جهفٌحؿق ّ جهيًحُى فحهسِوٖى. ّكؿ سٞ جهٌيّ فٕ كًحٍ  ؤٌنًر. ّكؿ سيٖق جهٌيّ فٕ يٌنأزُؿؿ جهسيحُفز جهِحيوًٖ فَٖ ّ 
ٖٝـنف، دٌٖيح سفجظَ كًحٍ  لؿ نِؿ ٌيّج ًفٖفحجهوٌحُحز جهسػّٖوٖر ف فحهّلحًر جهيحهٖر صى جهقفجُر فحٌٛنحءجز. جيح كًحٍجهسظحفذ  جهؾؿيحز كًحٍ

 فٕ كًحٍ جهنِفدحء ّ قٖحؿذ ُؿؿ جهِحيوًٖ فَٖ. يٌنأز. ّيً جهيوفز سفجظَ ُؿؿ جهجهسِؿًٖ
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  2003-3553فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ؾٞل جُّٙجى  كسوحؿٖرجٛ ٌنًر: جهسغٖٖفجهػحول ُوٓ جهلًحُحز ّج2.1ٙجهننل فكى 

 
 فجى جهلل، فولًًٖ   ، جهٌسحثط جهٌِحثٖركسوحؿٖر: جهيٌنثحز جٛ 2002، جهسِؿجؿ جهِحى هولنحً ّ جهيلحنً ّ جهيٌنثحز 2002جهفولًٌٖٕ  ػوحءٔ هٜجهظِحق جهيفنقجهيوؿف:

 يٌنأزجهجً  2005ؿ دٌٖز جهِؿٖؿ يً جهؿفجلحز يً ييٌِح لولور ؿفجلحز يحك هل)ط.ط.ى.(: اهيضبرٖؾ اهخٕ خّاسِِب  ضنبالح اال
ييح ؿفَ دِيِح ؾحفض  فٕ جهيفر جهغفدٖر ّ كًحٍ غقذ سِحٌٕ جهِؿٖؿ يً جهيِٖلحز، جهِحيور كسوحؿٖرجٛ يٌنأزهسٕ سننل غحهدٖر جه)ه.ه.ى.( ّج

دٌٖز  فلؿ ف غحهدٖسِى ًُ ُؿى فيحُى ًُ سوم جهؾؿير.دّجغودِح هى سػول ُوٓ جهؿُى ّجٛفنحؿ جهٞقى هسًّف جُيحهِح ّجً ػووز فلؿ ُ جهلّق
َ ُوٓ جهفغى يً كٖحى جهلوًر جهفولًٌٖٖر يٌـ سحلٖلِح ُوٓ ؿُى جهدٖثر جٛلسصيحفٖر يً ؾٞل جهِؿٖؿ يً جٛظفجءجز جٝ جً جهلٖحق سوم جهؿفجلحز جٌ

لظل جهِحيور فٕ جهِؿٖؿ يً جهلًحُحز ييح جؿْ جهٓ يِف كؿفجسِح جهسٌحفلٖر ّ جغٞق جهِؿٖؿ يٌِح  ) يٌنأزجهفولًٌٖٕ جهِحى جهلٓ دٌٞهَ ُوٓ جه
سِحٌٕ غٖحخ جهدٖثر جهلحٌٌّٖر جهيٌٌيَ هِيل  يٌنأزق فحً سوم جهد(، جيحفر هيح ل2003يٌنحذ غحهدٖسِح فٕ جهيفر جهغفدٖر ُحى  16657جغٞق 

)ه.ه.ى.(  ُّؿى ّظّؿ ٌٌحى جػوحثٕ هسسدَ ُيوِح، ّ سؿٌٕ ٌلخ جهسيّٖل جهيلؿى هِح ّيِف جهلؿفجز جهسلّٖلٖر سيِف يً كؿفسِح جهسٌحفلٖر 
 . 13جهسػؿٖف جهيسيٖقذ ّ وغف ػظى جهلّق جهيػوٕ، جيحفر هسؿٌٕ ؾٖفذ ّ يِحفذ جهِحيوًٖ جيحفر هيسًودحز

سًّف كًحٍ جهسيّٖل جهوغٖف ّ جهيسٌحُٕ جهوغف يَ سًّف جُٝسيحى ُحهيًٖح دلًحٍ جهسيّٖل جهوغٖف اهتٖئج اهخيّٖوٖج إلٌضبء اهيضبرٖؾ )ط.ط.ى.(:
ٌسٖظر ؤغٞق  3551ّ  3523فولًٌٖٖر هٌٌحى ّيئللحز سيّٖل هودٌّم يح دًٖ جُّٙجى ّيسٌحُٕ جهوغف، ّجنسلخ جُيٖسَ ٝفسلحؿ جٝفجيٕ جه

، اهٓ ؤً ؤُٖؿ 3523جهلوًحز جٛلفجثٖوٖر نحفر جهدٌّم جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر ّكًحٍ غقذ ُنٖر ّكُِّح سػز جٝػسٞل جٛلفجثٖوٕ ُحى 
يٌٌير يٌيّٖر  31هٖيصوَ  نل ٌّيٓ كًحٍ جهسيّٖل جهوغٖف ّ جهيسٌحُٕ جهوغف. ّؾٞل سوم جهفسفذ سن3551جفسسحػِح دِؿ جسفحكٖر ؤّلوّ ُحى 

جهف كفى دلٖير  223: ػّجهٕ  2003نفجنر ّهسوفف ػسٓ ُحى  -جهندنر جهفولًٌٖٖر هٜكفجى جهوغٖف ّجهيسٌحُٕ جهوغفز جًحف ػظيِِٖح س
ديػفٌر ٌلؿٖر كٖيسِح  ٌػحء يؾسوفر يً جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖرينسدح يّقُر فٕ ج 21جهف نؾه. ّهؿِٖى  333يوًّٖ ؿّٝفج جيفٖنٖح هػّجهٕ 222

ّكؿ دٌٖز ؿفجلسًٖ ػؿٖصسًٖ جلسًحُر ـهم جهلًحٍ جهّوّل هوينحفَٖ ) ه.ه.ى( ّجهّوّل هيؾسوف جهلًحُحز نيح  .14يوًّٖ 10ػّجهٕ جل 
 .16 15جهيِينًٖ ّ جهٌلحء

                                                           
 ، رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس( ة جدًا و الصغٌرة و المتوسطة فً فلسطٌنمشاكل المنشآت الصغٌر .2005نصر عطٌانً، و سارة الحاج علً.   13
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كؿ سدًٖ يً جهِؿٖؿ يً جهولحءجز جفسفحٍ كٖير جٙيّجل جهيؿؾفذ يلحدل يح ففُح فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر ّ 200دٌم خ  35ٌٖنً ر جهٓ يح لدق فجيح
  جهسيّٖل جهٞقى.  ّسيصل جػؿ جُى ينحنل جهػوّل ُوٓ 17نيح دٌٖز جهِؿٖؿ يً جهؿفجلحز ـهم ٖسى سنغٖوَ فٕ ؿُى جٛكسوحؿ نلفّى ّ سلِٖٞز

هوينفٍّ ييح ًِٖل ففه  اكسوحؿٖرُّ ُؿى جهسلؿى دظؿّْ  جهِفدٕ جٛلٞيٕ" يً جهدسم ؾحهؿ ُّفسحٌٕ"جهلٖؿ  نيح ـنف  كسوحؿٖرهدؿء جهينحفَٖ جٛ
يحز جهيحهٖر ؿلٖؿجز سيصل جُى جهيِٖلحز هوػوّل ُوٓ جهؾػحخ جهينحفَٖ فحً جهييحٌحز جهيًوّٖر يً جهدٌّم ّ جهسِؿُى جهينفٍّ. جيح دحهٌلدر ٝو

% ّجفسفحٍ جهسيّٖل جٛلسِٞنٕ. ّٖلؿف جظيحهٕ 20.2% جهٓ 13جهسٌيّٖر يً ، ّكؿ دٌٖز ؿفجلر يحك جٌؾفحى جهسيّٖل ُوٓ جهينحفَٖ ّ جهسيّٖوٖر
ييح ٖئنؿ ُوٓ جُيٖر ؿُى جهيدحؿفًٖ  18.يوًّٖ يً يئللحز جهسيّٖل جهوغٖف 10يوًّٖ ؿّٝف جهدٌّم ٌوفَ 40ّجهًوخ ُوٓ جهلفّى جهوغٖفذ 

 .جهيسّففذ فٕ ّوّهِى هيوحؿف جهسيّٖل

عّبد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌفٍغط١ٕ١خ 1.1.1
19

 

، نيح 200520 ُحى يٌسوف فٕ % 33.5 ُحيح ػّجهٕ 31ييً ُى جكل يً  جٙففجؿ ٌلدر كؿفزػٖش جهفولًٌٖٕ دنٌَّ يظسيَ فسٕ  َيٖق جهيظسيٖس
جهِيحهر نيح سفسفَ ٌلخ  %14.5سِسدف ٌلدر جهيلحُير فٕ جهلّْ جهِحيور يسؿٌٖر ّسفسفَ ٌلخ جهدًحهر ّدحٙؾه ٌلخ جهدًحهر دًٖ جهندحخ هسول 

 %.3.2هسول ٌِٖى د جهيػؿّؿذ

% يلحفٌر يَ 31.1جهٓ ينحفنسِح ػٖش سول ِح دحٌؾفحى ينحفنر جهٌلحء جهفليٖر فٖ جهلّْ جهِحيور سلىس اهلّْ اهـبيوج تضشة اهٌّؽ االسخيبؿٕ:
% جُيحل جهيٌقل، 22 :جلدحخ جهدلحء ؾحفض جهلّْ جهِحيور هوٌلحءّسدًٖ جٛظوحءجز جً ّسِسدف ُـٍ جهٌلدر يً جهٌلخ جهيسؿٌٖر ُحهيٖح.  وـنّف% ه23
% 2.1% دٌٖيح جهِيحهر جهيػؿّؿذ 22.3% ّ جهدًحهر 33.1سدوغ ٌلدر جهِيحهر جهسحير ّ %.1.4 ّجؾفْ %، سوِٖح ندف جهلً/ جهيفى24جهؿفجلر  َسوٖ

جهظٌك نيح  ٌلخ جهدًحهر سؾسوف دحؾسٞف لٌّجز جهؿفجلر، ّجهِيف هوٌلحء ّسؾسوف دػلخّسدًٖ جهؿفجلحز جً  يً جهينحفنحز دلّق جهِيل.
 ، سنيً جُيٖر جٛهسفحز هِـج جٛؾسٞف فٕ يٞثير جهففه ٝػلح:جؿٌحٍ  (2.5ّ  2.4) جهننوًٖ ّٖيغ

لٌر فحنصف جهينحفنًٖ فٕ جهلّْ جهِحيور  31: يِؿل جهدًحهر يً جٝففجؿ 2.5جهننل
  2005(  ILOفٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ػلخ لٌّجز جهؿفجلر ّجهظٌك)يِحٖٖف 

 

لٌَ فحنصف جهينحفنًٖ فٕ جهلّْ جهِحيور  31ؿل جهدًحهر يً جٝففجؿ يِ :2.3جهننل 
 2005(ILO 6فٕ جٝفجيٕ جهفولًٌٖٖر ػلخ جهفثحز جهِيفٖر ّجهظٌك ) يِحٖٖف 

 
 20/3/2005، / دخولهن سوق العمل أثر التعلٌم والتدرٌب المهنً المقدم للفتٌات و النساء فً فلسطٌن على التشغٌلرندة هالل ، .3المرجع: 

 ، رام هللا، فلسطٌن2005.مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي:  2030الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإل. 2من خالل:  2005ات إحصاءتم تحدٌثهما لتشمل  

يٌِح  جهِيحل جهوـًٖ  جهسٕ يً جهيينً جً ٖنًّ كؿ ننل ظقءّ  13-33جهفثر جهِيفٖر  ييً نيح ّ ٖدًٖ جهننل جٍُٞ جفسفحٍ ٌلخ جهدًحهر دًٖ جهـنّف
جهف ُحيل فٕ جلفجثٖل فٕ  جهسلٌِٖحز فلؿّج ُيوِى  320 ُيوّج فٕ جلفجثٖل ّفلؿّج سوم جهلؿفذ نٌسٖظر هٜغٞكحز )ّيً جهظؿٖف ـنفٍ ّظّؿ يح ٖفّق جل

                                                                                                                                                                                                          
   2005رام اللة  ، دراسة تحلٌل أثر تموٌل المشارٌع الصغٌرة على حٌاة المقترضٌن والمقترضات،   شركاء فً الحلول اإلبداعٌة -شراكة-اوكسفام 16
 معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس( رام هللا،جٝكسوحؿٖر،  جهسٌيٖر ُيوٖر فٕ ّؿّفٍ جهفولًٌٖٕ جهؾؿيحز كًحٍ، 2001الجعفري و مكحول والفً و عطٌانً،   17

 رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(،  مشاكل المنشآت الصغٌرة جدًا و الصغٌرة و المتوسطة فً فلسطٌن .2005نصر عطٌانً، و سارة الحاج علً.   18
 ، رام هللا، فلسطٌن 1112مسح القوى العاملة: التقرٌر السنوي: . 2030الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  19
 ، رام هللا، فلسطٌن 1112 الفلسطٌنٌة األراضً فً المقٌمٌن الفلسطٌنٌٌن السكان أحوال . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  20
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 .2005-2000% يح دًٖ ُحيٕ 31.1جز جً ُؿؿ جهِحيوًٖ فٕ جلفجثٖل ّ جهيلسًٌّحز جٌؾفى ديلؿجف ػوحءّكؿ دٌٖز جٌٛسٖظر لٖحلر جٛغٞكحز(. 

سدوغ ٌلدر جهِحيٞز فٕ جهلًحٍ غٖف جهيٌٌى يً دًٖ  نيح دٌٖز جهؿفجلحز جً جهٌلحء سلحُى فٕ جهلًحٍ غٖف جهفليٕ ّدحٙؾه فٕ جهلًحٍ جهقفجُٕ ػٖش
% ) 70دِى ّجوػحخ جهِيل %(، ّ سدوغ ٌلدر جهِحيٞز فٕ جهلًحٍ غٖف جهيٌٌى يً دًٖ جهِحيٞز هػلح10% ) جهِحيو5.4ًٖجظيحهٕ جهِحيٞز 

 ُّوٓ جهفليٕ فٕ ؿفجلر هٜػوحء جهيفنقٔ ػّل ينحفنر جهيفؤذ فٕ لّق جهِيل سدًٖ جً ٌُحم ُّجيل ًفؿ هوٌلحء يً لّق جهِيلّ .%(46فظحل
ّ يفسدً دحهػحظر ّفٕ ؿفجلر جؾفْ فدًز يح دًٖ جًٌدحٍ جهفولًًٌٖٖ ّسّظِحسِى ػّل ُيل جهيفجذ دحٌَ صحٌّٔ  .21ّظَ جهسػؿٖؿ فٕ جهلًحٍ جهؾحه

 .22جٛكسوحؿٖر ّيح دًٖ ينحفنر جهٌلحء فٕ جهِيل

نيح ّٖدًٖ جهننل جهسحهٕ سّقَٖ جهِيحهر ػلخ 
كؿ ّ جهٌٍّ جٛظسيحُٕ ُوٓ جهلًحُحز جهيؾسوفر. 

ؤُوٓ ينحفنر هوٌلحء سسيصل فٕ كًحٍ جً  دًٖس
نق جهِيحهر سيفّ صى فٕ كًحٍ جهقفجُر جهؾؿيحز

يح ٖدًٖ جهننل . دٌٖهوٌلحء فٕ ُـًٖ جهلًحًُٖ
ٌلدر جهِيحهر هوـنّف فٕ كًحٍ  جٖيح جفسفحٍ

 جهؾؿيحز يلحدل جهلًحُحز جٛؾفْ.

والجنس  االقتصادي النشاط حسب الفلسطٌنٌة األراضً من للعاملٌن النسبً التوزٌع: 2.2الشكل رقم 

2005  

 
 ، رام هللا، فلسطٌن2005السنوي: .مسح القوى العاملة: التقرٌر  2030الفلسطٌنً، حصاءالجهاز المركزي لإلالمصدر: 

 

جهِحيوًٖ ٌُّؿ فدً جهِحيوًٖ فٕ جهلًحُحز جهيؾسوفر يَ جهيئُل جهِويٕ/ جهيٌِٕ ٖسدًٖ جً  23:اهيشخّْ اهخـوٖيٕ/ اهخؤُٖوٕيوج تضشة ـباهلّْ اه
سؿفٖخ يٌِٕ ٖسّقُّج ُوٓ جهؾؿيحز  جّيً هؿِٖى سحُٖل وٖى ّجهوػر ّدحٙؾه جهٌلحء ّجً ِوٓ دنحهّفّٖك فحُوٓ ٖسيفنقّج فٕ جهسُجهػحووًٖ 

يَ جهفثحز  كسوحؿٖرجيح جُٝؿجؿٔ فحكل فٖسيفنقّج فٕ جهقفجُر ّ جهسظحفذ. ييح ًِٖٕ جًٌدحٍ ُحى ٌُؿ يٞثير جهففه جٛ هوٌحُر ّجٌٛنحءجز.جّ
% هٚنحؿٖيٕ. 11.2، يلحفٌر يَ حء(% هوٌل30)  %11.1 ّكؿ سدًٖ يً ؿفجلر لحدلر جً جهيًٌِٖ ٖسيفنقّج فٕ جهلًحٍ جهؾحه دّجكَ   جهيلسِؿفر.

نيح سففَ  يفجز 3سسيحُف جينحٌحسِى هوِيل هػلحدِى جّ فسغ ينفُِّى جهؾحه ّهؿْ جهٌلحء سقؿجؿ نيح جً جهػحووًٖ ُوٓ سِوٖى جّ سؿفٖخ يٌِٕ 
 .24% 32ينحفنر جهٌلحء فٕ كّذ جهِيل جهٓ 

 2001ّجهٌنحً جٛكسوحؿٔ  جهِويٕ جهيئُل ػلخ جهغفدٖر جهيفر فٕ فإنصف لٌر 31 هٞففجؿ جهٌلدٕ جهسّقَٖ: 2.3جهننل فكى 

 
                                                           

 2005رام اللة ، تحدٌات مشاركة المرأة فً سوق العمل و التدخالت المطلوبة  -اإلحصاء الفلسطٌنً -الٌونسكو -مركز المرأة الفلسطٌنٌة لالبحاث و التوثٌق  21
 2005رام اللة ن وتوجهاتهم حول عمل المرأة، دراسة فً انطباع الفلسطٌنٌ  -الفا -الٌونسكو -مركز المرأة الفلسطٌنٌة لالبحاث و التوثٌق  22
 ، رام هللا، فلسطٌن1113النتائج األساسٌة: –مسح ظروف خرٌجً التعلٌم العالً و التدرٌب المهنً . 2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  23

 مسحٌة شملت خرٌجً التعلٌم و التدرٌب المهنً كونها اخر دراسة 2001تم اإلستناد فً هذا الجزء لهذه الدراسة والتً تمت فً  كانون اول  
  0115التقنًو المهنً لتعلٌمثانً للتدرٌب واورقة عمل مقدمة فً المإتمر ال، / دخولهن سوق العمل أثر التعلٌم والتدرٌب المهنً المقدم للفتٌات و النساء فً فلسطٌن على التشغٌلرندة هالل ،   24

0
10
20
30
40
50
60
70

الزراعة 
والصٌد 
 والحراجة

التعدٌن 
والمحاجر 
والصناعة 
   التحوٌلٌة

التجارة    البناء والتشٌٌد
والمطاعم 
 والفنادق

النقل 
والمواصالت 
   واالتصاالت

الخدمات 
والفروع 
 االخرى

9.9 12.8 14.3 
21.7 

6.6 

34.7 

20.5 

8.9 
0.1 

7.4 
1.3 

61.8 

 ذكور

 اناث 

0

20

40

60

80

100

120
 الخدمات والفروع االخرى

 الصحة

 التعلٌم

 النقل والمواصالت واالتصاالت 

 التجارة والمطاعم والفنادق

 البناء والتشٌٌد 

 التعدٌن والمحاجر والصناعة التحوٌلٌة 

 الزراعة والصٌد والحراجة



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

10 

 

جيح دحهٌلدر هسّقَٖ جهِحيوًٖ ػلخ 
جهيئُل جهِويٕ/ جهيٌِٕ نيح ٖدًٖ 

حهدٖر غ، فحً 4جهننل فكى 
جهِحيوًٖ هؿِٖى سإُٖل جُؿجؿٔ فحكل 
ّ كور جهػحووًٖ ُوٓ سإُٖل يٌِٕ 
جّ سلٌٕ جّ ظحيِٕ. جً ُـٍ 
جهٌلخ سسنحدَ فٕ يٌحًق 

  جهؿفجلر.

 2001 العلمً المإهل حسب الغربٌة الضفة فً فؤكثر سنة 31 لالفراد النسبً التوزٌع : و2.4الشكل رقم 

 
 

 :لزقبد٠خاعزشار١غ١بد ا٠غبد اٌفشؿ اإلٚ بدرؾذ٠ 1.1

 :إلزقبد٠خرؾذٞ ا٠غبد فشؿ  1.1.1

 يظؿٖر يٌِح: اكسوحؿٖرٖحز جيحى جٖظحؿ ففه جً جهّجكَ جٛكسوحؿٔ جهِحى ّ ليحز جٛكسوحؿ جهلولًٌٖٕ ّجهلّْ جهِحيور  ّيِز جهنصٖف يً جهسػؿ

أثرت زٌادة الفقر و البطالة سلباّ على القوة الشرائٌة للسكان، و أدت إلى اإلنخفاض فً معدل إستهالك   الشرائٌة للسكان: درةانخفاض الق .3

ممن تضررت اوضاعهم المالٌة عدٌد اضطرار ال حٌث ذكرت دراسات االمن الغذائً من قبل منظمة االغذٌة العالمٌة المنتجات المختلفة. 

 التقلٌل من المصروفات فً جمٌع المناحً و تقلٌل كمٌة الغذاء المستهلكة او تغٌٌر نوعٌتها.و انخفضت قدرتهم الشرائٌة على 

كنتاج لإلنكماش الحاصل فان فرص التوظٌف محدودة كما فرص   :خاصالحساب لمحدودٌة الفرص المتاحة للتوظٌف أو العمل ل .2

 .قتصادٌةاإل عتثمار واقامة المشارٌاإلس

بالرغم من النمو الحاصل لبعض القطاعات وهومإشر هام لتطور تلك القطاعات فً  نمو القطاعات اقل من اإلمكانات المتاحة لنموه: .1

اد فً حال تغٌر سنوات متعددة تشمل سنوات انكماش وانتعاش متنوعة اال ان هذا النمو اقل من امكاناته الحقٌقٌة و من الممكن ان ٌزد

 األسباب التً ادت لإلنكماش.

ٌجعل من لإلقتصاد اإلسرائٌلً و ما ٌفرضه من اختالل فً مٌزان التبادل التجاري واتفاقات محددة لإلستبراد و التصدٌر:  واقع التبعٌة .3

على قطاعات التجارة و الصناعة و  ) مما ٌإثر  الخارجٌة معٌق وٌرفع من تكالٌف المواد المستوردة بما فٌها مدخالت اإلنتاج. التجارة

 الزراعة(

بما فٌها من فرض  قٌود على التنقل فً األراضً  اإلسرائٌلٌةجراءات اإلالتحدٌات الناجمة عن ان  ارتفاع تكالٌف التجارة الداخلٌة: .1

 الداخلً.من فرص التبادل التجاري  قللٌ الفلسطٌنٌة

 ى و ان جرى تحسن طفٌف على مإشرات الوضع اإلقتصادي فان مسبباته ما زالت قائمة.هذه المعطٌات بعٌن اإلعتبار حت وبالتالً ٌجب اخذ

اكدت اضافة للتحدٌات المتعلقة بالوضع اإلقتصادي فان التحدٌات المرتٌطة بسمات اإلقتصاد الفلسطٌنً والقوى العاملة وتإثر على الفرص 

 :إقتصادٌةعلى اهمٌة وجود المحددات التالٌة عند البحث عن فرص 

 ان تكون مجدٌة و تتناسب مع األوضاع العامة .3

 ان تتالئم مع األولوٌات الوطنٌة  .2

  ان تتالئم مع األولوٌات التنموٌة للمحافطات .1

 لموارد الطبٌعٌة و البشرٌة للمحافظةا مع ئمان تتال .3

 : حٌث تشمل:وتتالئم مع التركٌبة السكانٌة فٌها ان توفرالفرص المتنوعة المجاالت للجمٌع .1

 النساء بالفرص المتاحة ضمن واقع مشاركة النساء المتدنٌة فً سوق العمل اشراك  .أ 

 ٌة.فلسطٌنال ملة فً األراضًمراعاة الواقع التعلٌمً و التؤهٌلً للقوة العا .ب 

 فً المواقع المختلفة ) رٌف، مدٌنة، مخٌم(توفر الفرص  .ج 

201,008, 14.9% 

703,870, 52.2% 

31,617, 
2.3% 

255,566, 
19.0% 

60,960, 4.5% 

84,772, 6.3% 10,113, 0.8% 
 ال شًء 

   اعدادي –ابتدائً 

تشمل )تعلٌم  مهنً  –شهادة تدرٌب 

 (  ثانوٌة مهنٌة

   اكادٌمً –ثانوٌة عامة 

 دبلوم متوسط 
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 إلزقبد٠خاعزشار١غ١بد اٌجؾش ػٓ فشؿ   1.1.1

جهيظؿٖر ٖظخ جً ٖسيٖق دحٛدؿجٍ ، ّجً دٌٖٓ ُوٓ سػوٖل  اكسوحؿٖرهلحدلر سئنؿ ُوٓ جً جٔ دػش ًُ جهففه جً جهّجكَ جهفولًٌٖٕ ّجهسػؿٖحز ج
يِيق هوففه ييً جهلًحُحز جهيؾٌوفر، ّ ٖػحّل جهفدً يح دًٖ جهّجكَ ّ جٛينحٌحز ّٖػّل جهيِٖلحز هففه، نيح ٖظخ جً ٌٌٖف جهٓ جينحٌحز 

 َ جهًّجفة ّ جينحٌٖر دٌحء جهؿّهر.ييؾسوفر سنيل ّ اكسوحؿٖرهلٌٖحفُّٖحز جٛكسوحؿ ّجهسًّف جهيؾسوفر ُدف جهسؾًًٖ 

 :ّسى ًفع جٙلثور ـجز جهِٞكر دسوم جٛلسفجسٖظٖحز نيح ٖوٕ جهيظؿٖر اكسوحؿٖرجهففه جهسحهٖر هودػش ًُ ٖحز َٖ سى جهؾفّض دحٝلسفجسٖظّدٌحء ُو

3- products that have markets of existing Replacement strategy  جهدػش ًُ خخػوة
ًُ جٛلسِحير  ّسػحّل ؤلحلح(ّجهوٌحُر ِٖسيؿ ُوٓ جهيوحؿف جهيػوٖر )جهقفجُر هويٌسظحز غٖف جهيػوٖر دحٌسحض يػوٕ يظؿ دؿٖل يظٍؿ 

ينحٌحز ّيّجفؿ يػوٖر ، ددؿٖل يػوٕ ييً كؿفجز يػؿؿذ ؤّييً ج ّسلّق ػحهٖح هيٌسظحز جهيسّففذ ّ جهسٕ هؿِٖح اينحٌٖر جهسلّٖقج
جٙلّجق  ديٌسظحزٌُِح  يح ٌلحً جهِظق فٕ جٌٛسحض فٕ جٙلّجق جهفولًٌٖٖر ّ جهسٕ ٖسى جٛلسِحير:  زًفع جهسلحئّٝدحهسحهٕ ٖسى 

ٕ ّف يح جهيّجؿ جّ جهيٌسظحز جهيلسّفؿذ ّجهيلسِونر يػوٖح ّ يً جهيينً جٛلسِحير ٌُِح ٖيٌسظحز ّ يّجفؿ يػوٖر؟ ّ نٖف؟ جٙؾفْ؟
سسًوخ جهدػش ًُ فظّجز جٌٛسحض ّجهسظحفذ ييح دسًوخ يِففر جٌيحً جٛلسِٞم ّ جٌٛسحض ّ فظّجز جٛلسٖفجؿ ّ جهسوؿٖف جهسػوٖل 

   و امكانٌة زٌادة اإلنتاج المحلً إلستبدال المستورد. الموارد الطبٌعٌة و البشرٌة فً المناطق المختلفةّيٞثيسِح يَ 

2-  )current buisnisses for  mplementary StrategyCo (  جهؾؿيحز جهسنيٖوٖر جهدػش ًُ خخػوة
جهٌيّ  اػسٖحظحزهسودٖر  ّجهسٕ سّجظِِح ج فٕ يِحهظر جهسػؿٖحز سِح يلحُؿ ّ جهلحثيرّجهيئللحز  كسوحؿٖرّجهينحفَٖ جٛجهٞقير هونفنحز 

هنفنحز ججهسػؿٖحز ّ جهيِٖلحز جهسٕ سّجظِِح يح ُٕ سى ًفع جهسلحئٝز : . ّدحهسحهٕ ٖجهسٌحفلٖرسِح قٖحؿذ كؿفّه ّ جهسًّف هؿِٖح
يح ُٕ جهسلٌٖحز جهػؿٖصر جهسٕ ٖظخ ايحفسِح ُوٓ ؟ّيح ُٕ جفحق جهسًّف فٕ جهلًحٍ جهيٌِٕ؟ جهلحثيرّجهيئللحز  كسوحؿٖرّجهينحفَٖ جٛ

ٖسًوخ سػوٖل ٌلحً جهيِف ّ جهلّذ  ؟هسسًّف ًٓ جهِلدحز جّهنٕ سسؾجهؾؿيحز جهسنيٖوٖر جهٞقير ّيح ُٕ جهيٌسظحز جهسلوٖؿٖر؟ جهؾؿير جّ 
 جهٌحسظر. كسوحؿٖرهولًحُحز جهيؾسوفر ّجٖظحؿ جهففه جٛ

1-   )New niches(  ًُ ّجهففه جهٌحنثرججهلًحُحز جهٌحيٖر سسًوخ جهدػش 
يح ُٕ جهلًحُحز ّدحهسحهٕ ٖسى ًفع جهسلحئٝز :  .يٌحفـ ظؿٖؿذاؿؾحل سلٌٖحز ظؿٖؿذ جّ سّفف ٌسٖظر هسغٖف جهِحؿجز فٕ دِى جهيٌحًق، جّ 

ػؿّش سغٖفجز فٕ جهدٖثر جّاينحٌٖر جهسوؿٖف قٖحؿذ  جّ ػؿٖصر  جّ اؿؾحل سلٌٖحز ؟ٌسٖظر هسغٖف جهِحؿجز ّجهففه جهٌحنثرججهٌحيٖر 
 دهجّ جهِحير جهيفسدًر دِح؟. كسوحؿٖرجٛ

 المحافظة: للمزٌد من البحث على مستوى التالٌة القطاعات األساسٌة و الفرعٌةتراتٌجٌات تم التركٌز على وكنتبجة لتلك اإلس

ّٖسيٖق ُـج جهلًحٍ دسّفف ، جٛكوٖيٖردحهسٌحغى يَ سٌحيٕ جٙلّجق جهؿّهٖر ّ كػبؽ ئكخظبدٔ يخٌبيُّٕ  خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّ اإلخظبالح: .1
ّ جٌٛسفٌز. ّكؿ دٌٖز جهِؿٖؿ يً جهؿفجلحز  جهفكيٖر ّجهػحلّخالسؾؿجى جهسنٌّهّظٖح  سيٖق دحقؿٖحؿٖ، نيح جهيّجفؿ جهدنفٖر جهفولًٌٖٖر

ؾؿيحز يحهٖر جّاؿؾحل ّج دفيظٖحزٖر )يً جهِحهيلّجق جهػحظر جهٓ ففه فٕ يظحٝز ففُٖر يسِؿؿذ يٌِح سلؿٖى ؾؿيحز يفسدًر دحٙ
 ٌّٖر ّسًّٖف جهوفػحز جٛهنسفٌّٖر.جً ُـج جهيظحل ّٖفف جهففور هوسظحفذ جٛهنسف نيح . يؾسوفرسِوٖيٖر يلسّٖحز  جهدٖحٌحز(، ّ جهسٕ سٞثى

 (سنيٖوٖر) اشخراخٖسٖج  جهيؾسوفر. كسوحؿٖرجٛ ٌنًرّ جهوـجً ٖينً هِيح ؿُى جٙ

ر هسوم جهيلسّفؿذ دؿٖوجهلًحًُٖ جهٌدحسٕ ّ جهػّٖجٌٕ(  ّـهم فٕ جهيظحٝز جهسٕ يً جهيينً جً سّفف يٌسظحز يػوٖر فٕ )  : اهزراؿجكػبؽ  .2
دِى جهػؿٖصر ٌسلظر هسغٖف جهِحؿجز ّ(. جّ جهففه جهٌحنثر جلسفجسٖظٖر جٛلسدؿجل جلسٌحؿج جهٓ جينحٌحز ّ يّجفؿ جهيٌحًق جهيؾسوفر )

حى جهدًحًح ّ جهفًف ّقفجُر جهففجّهر ّ جهلٖقفجُر ّ  يحنٖرجهسفدٖر اٌسحض جهِلل ّ  ييً سوم جٛلسفجسٖظٖحز:جهيظحٝز جهيلسفػر ٌُح 
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جيحفر جهٓ يظحٝز سِوٖخ  سػسحظِح جهيًٌلر.  ّ سلؿٖى ؾؿيحز يؾسوفر هولًحٍ جهقفجُٕفٕ جهيًٌلر دقفجُر يقفُّحز يٞثير هويٌحؼ 
ّٖفف ُـج جهلًحٍ ففه جهِيل فٕ جهفٖف . ّجهسوٌَٖ جهغـجثٕ هويٌسظحز جهيسّففذ فٕ جهيٌحًق جهيؾسوفر جًِٙير جهسلوٖؿٖر ّ فحثى جٌٛسحض

ُـج ّيحٍ جهًّجفة ّ لٌٖحفُّٖحز دٌحء جهؿّهر نيح جً جلسفجسٖظٖر جهػنّير جهفولًٌٖٖر سّهٕ ج يَ ٖسٞثى ُـج جهلًحٍّ ّهوٌلحء. نيح
 ييً ؾًر جٛوٞع ّ جهسٌيٖر جهًٌّٖر ّؾًر دٌحء جهؿّهر.ه جهلًحٍ جُسيحى ؾح

ػًٖ هى ٌٖظق جهنصٖف دِـج جهوؿؿ فٕ جٙفجيٕ  ٖسقجٖؿ جهلوق جهِحهيٕ دنإً جهدٖثر ّ جهػحظر هُٜسيحى دِـج جهلًحٍ فٕ اهتٖئج:كػبؽ  .1
جهسٕ ٖسى جهلًٖفذ ُوِٖح  يً ُدل جهيػحفٌر ّ جهسٕ ٖينً  Cٌله فٕ جهيٌحًق  جهيؾسوفرجهفولًٌٖٖر ّسّجظَ جهيٌحًق  جهفولًٌٖٖر،

ُحؿذ السؾؿجى جهقظحض ، ّ احٖحز ّجهقّٖزّ ٌُحهم دِى جهيدحؿفجز جهسٕ ٖينً اػٖحئُح )يصل اُحؿذ سؿّٖف جهٌف  جلسِيحهِح هويندحز،
ِٖسٖف كًحٍ ٌحى يَ جػسّجثَ ُوٓ جهِؿٖؿ يً . (جهػفف جهٖؿّٖروٌحُر السؾؿجى دلحٖح جهػظحفذ فٕ جُحؿذ ّهووٌحُحز ّجهِوخ ّ جهدٞلسٖم 

 جهففه.

ًٞ دحهٌيّ جهل ٍُّٓ كًحٍ ٌي : كػبؽ اهخديبح: .3 نحٌٕ ّجُٙيحل ؾٞل جهلٌّجز جهِنف جهيحيٖر، ّ يح قجهز جهػحظر هَ سسقجٖؿ :نٌَّ يسو
ًٞ  . ُّّجهسظحفٖر جهيسٌحيٖر ّ سقجٖؿ جهيئللحز يصل جهيٌٌيحز جهػنّيٖر ّ جهظِحز جهيحٌػر دٌِّف جٙلّجق جهسظحفٖر جٖيح كًحًُح يسو

. جيحفر جهٓ ّظّؿ دلدخ جهسغٖٖف فٕ جهِحؿجز دننل ُحىجّ فٕ دِى جهيؿً)ٌسٖظر جهِظفذ جهؿجؾوٖر جّ جغٞق يٌحًق جؾفْ( جهيسٌحيٖر
 فٕ دِى جهؾؿيحز جهغٖف يلؿير . ٌله

ٌُحهم ػحظر هسلؿٖى جهؿُى هوينحفَٖ جهوغٖفذ ّ  اهظغٖرث ّ يخّشػج اهضسى:اهيخٌبُٖج اهظغر ّخديبح اهدؿى اهيلديج هوضرنبح   .1
جهػظى  يئسيف جهينحفَٖ جهوغٖفذ ّ جهيسّلًر لّوًجهيسّلًر فٕ يظحٝز يؾسوفر يصل جٛؿجفذ ّ جهسيّٖل ّ جهسلّٖق ّ جهسويٖى ، ّ كؿ 

ّجهيلّػحز جهسٕ جظفٖز جهػحظر  هِـٍ جهينحفَٖ ـهملولور ؿفجلحز يحك كؿ جنؿز ّ .جهيّء ُوٓ ُـٍ جهػلٖلرز ّٖ جهؿفجلحز جهسٕ ؤظف
هؾؿيحز جهسلّٖق ٌسٖظر هوغف ػظى جهلّق جهيػوٕ ّ سِلٖؿجز جهسلّٖق جهؾحفظٕ يً ٌحػٖر جظفجثحز ّ  يٌنأزجهيحلر ٝوػحخ سوم جه

 .سًّٖف جهفٌٕ ّ جهسنٌّهّظٕيً ٌحػٖر جهػحظر هو

يٖنحٌٖنح هلًحٍ هؿُى جهسنٌّهّظٕ ّجّ ٖسييً وٖحٌر جٗٝز ّ جُٙيحل جهسلٌٖر جهػؿٖصر  اهلػبؽ اهينيل هوظٌبؿبح اهخضّٖوٖج ّ اهخديبح: .3
 ّؿُى جهوٌحُحز سنٌّهّػٖح فٕ فجى جهور ّجهؾوٖل. جهلٖحفجز ّ جهًدحُر ّ جهؾفجًر ّ دحٙؾه فٕ يؿٌٖر ٌحدوك.

، دفيل جهففه اؾسٞف جهيٌحًق  ؾـ دًِٖ جُٛسدحفجٙنحهوٌحُحز جهٖؿّٖر ّاٌسحض جهوحدًّ ّ جهػوّٖحز يَ  هيٌخسبح اهخلوٖدٖج:خػّٖر ا .3
ًٞ، فٕ دٖز هػى سى جهسّكَٖ ُوٓ اسفحكٖحز ؿّهٖر ُؿذ ٛينحٌٖر جهسوؿٖف، نيح ٌُحهم اينحٌٖر جٛلسِٞ م جهظؿٖؿذ هوسوؿٖف اهٓ جهؾحفض، فيص

جهيٌسط فٕ يؿٌٖر ٌحدوك، ُويًح دإً ُـٍ جهيٌسظحز ظيِِٖح سسِوق دلًحٍ جهلٖحػر ّدحهلٖحػر جهؿجؾوٖر ّ جهؾحفظٖر ُوٓ ػٍؿ جهيػوٕ هووحدًّ 
 لّجء.

جهيظؿٖر فٕ جهيػحفٌحز جهيؾسوفر ديح  كسوحؿٖرّ سػوٖل جهلًحُحز جّٙهٕ فٕ سػوٖل جهففه جٛ جٛلسفجسٖظٖحزّدحهسحهٕ جلسؾؿيز جهؿفجلر سوم 
ّجهسٕ سئنؿ ُوٓ  "  CBTSEC)جهسؿفٖخ جهيظسيِٕ هوسنغٖل جهـجسٕ ّاٌنحء جهينحفَٖ جهوغٖفذ )هؿفجلر جهيلسٌؿذ هيدؿؤ " ِظٖر جٖسٞثى يَ يٌ

يسيٖقذ ّسنيٖوٖر ّجػٞهٖر سّفف جٌسحض ّففه سؾؿى  اكسوحؿٖرسػوٖل ّجكَ جهيػحفٌر ّيّجفؿُح جهـجسٖر ّجهدنفٖر ّجينحٌحسِح ّجهدػش ًُ ففه 
، فحهًٌّٕ،  فحهؾحفظٕ. ّيً جهدػش جهيٖؿجٌٕ ّجهينسدٕ ّجنفجم جوػحخ جهِٞكر فٕ جهيظسيَ جهيػوٕ ّجًفجف جهلّق جهلّق جهيػوٕ ؤّٝ

سػوٖل جهففه ّ ٌلحً جهلّذ هولًحُحز ؿفجلر ّجكَ ّ يّجفؿ جهيػحفٌر ّجهيػوٕ ييً جهِيوٖحز جهيؾسوفر يً اٌسحض ّسوؿٖف ّسّقَٖ سى 
جهسػوٖل جلسٌدًز  ٌسحثطيً  ّْ جٌٛسحض ّجهسظحفذ هلًحُحز يؾسوفر،ؿؿفجلر ظهيِف ّ جهسػؿٖحز ّنيح ٌّلحً ج فِٖح جهيؾسوفر كسوحؿٖرجٛ

 القجهيظؿٖر. كسوحؿٖرجهففه جٛ
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 انغضء انضبٍَ رؾهُم واقغ انًؾبفظخ وانىاقغ اإلقزصبدٌ فُهب

 اٌفقً  اٌضبٌش: ٌّؾخ ػبِخ ػٓ ِؾبفظخ ٔبثٍظ 1

 

 .Error! Bookmark not defined ٔبثٍظ ِؾبفظخ  ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 3.1

 :ػبِخ ٔجزح 1.1.1

، ّسِسدف ٌحدوك جهِحوير جٝكسوحؿٖر هفولًًٖ نيح ٖش ُؿؿ جهلنحً ّجهٌنحً جٝكسوحؿٔسِسدف يػحفٌر ٌحدوك يً ندفْ يػحفٌحز جهًًّ يً ػ
سلَ ٖيٖر ّجهؾؿيحز ججٝؾفْ. هيًٌلر نيحل جهيفر جهغفدٖر ػٖش سلؿى جهنصٖف يً جهؾؿيحز جهوػٖر ّجهسِو وٌحًُٖح ّسظحفًٖح ّؾؿيحسًٖح سِسدف يفنقُج

نى ّسفدًِح ديؿٌِح ّكفجُح ندنر يً جهًفق سووِح دًّهنفى ّ كولٖوٖر غفًدح  69يػحفٌر ٌحدوك ّلً نيحل جهيفر جهغفدٖر، سدِؿ ًُ جهلؿك 
جهغفدٖر.  جهيفر جيٕؤف يلحػر اظيحهٕ يً   10.7 %ػّجهٕ ؤٔ نى ، 605 يػحفٌر ٌحدوك يلحػر ّدظًٌٖ ّجهٌحوفذ نيحٝ ّدحهلؿك ظًٌّدح. سدوغ

 .25هٞظثًٖ يؾٖيحز 3 يٌِح سظيِح 64 جهيػحفٌر سيى

جهـٔ ٖسّلً نيحل جهيفر جهغفدٖر ، ّسسٌٍّ دٖثسِح جهػّٖٖر ّ جفسفحٍ يٌحًلِح يً يٌحًق ظدوٖر جهٓ جؾفْ يّكَ جهظغفجفٕ دحه سسيٖق جهيػحفٌر
نيفنق ٌٛسحض ييح قّؿُح دإُيٖر  ،جهسٕ سِسدف جٙغقف فٕ فولًًٖ، ّٖفذ إيًحفُح جهغقيسحؾير هٚغّجف. نيح سسيٖق دٌِِّٖح ّ لدوِح جهيحثٖر ّد

لّق  فٕ جهيػحفٌردوٌحُر جهوحدًّ ّجهيوٌُّحز جهٖؿّٖر ّسنسِف دظّؿذ ػظحفسِح. نيح سّظؿ جهيػحفٌر ّسدحؿل جهيٌسظحز جهقفجُٖر. نيح سنسِف 
  جهغفدٖر.هسدحؿل جهديحثَ جهػّٖر نحهيّجنٕ ّلّق جهؾيحف جهيفنقٖر هويفر سظحفٔ 

ّجهدوؿذ سّظؿ دحهيػحفٌر جهِؿٖؿ يً جهوٌحُحز جهِحير فٕ فولًًٖ، نيح سّظؿ دِح جهِؿٖؿ يً جهيّجكَ جٙصفٖر جهفّيحٌٖر ّ جٛلٞيٖر ّ جهيلٖػٖر، 
 جهلؿٖير ّجهػيحيحز جهسفنٖر نيح ّيٌسقُحسِح، ّسسيٖق دًحدِِح جهؾحه ّجهـٔ ٖظوخ جهِٖح جهقّجف يً يؾسوف ؤفظحء جهًًّ.

 Error! Bookmark not ٔبثٍظ ِؾبفظخاٌٛالغ اٌغىبٟٔ ٚعّبد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ فٟ   ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 3.2

defined. 

  اٌذ٠ّٛغشاف١خ اٌخقبئـ   1.1.1

ٌلير يً جٌٛحش، ّكؿ 1646200ٌلير ـنّف، ّ  1686189ٌلير يٌِى  3326389فٕ يػحفٌر ٌحدوك  2009دوغ ُؿؿ جهلنحً فٕ يٌسوف ُحى 
ًّج يلحفٌ   2007ُؿؿ لنحً يػحفٌر ٌحدوك نحً كؿ دوغ فٕ جهِحى  فٕ ػًٖ جً .26% 34دٌلدر ندٖفذ دوغز  1997ر يَ جهِحى نِؿ ُؿؿ جهلنحً ٌي

 .27جٌحش 158589ـنّف ّ 162589ٌلير يٌِى  320830

ٕ ٖلًً جهدوؿجز % يً جهلنحً ّ جٙلف. ّجهدحك40ّٖنٖف جهسّقَٖ جهلنحٌٕ فٕ جهيػحفٌر جهٓ ّظّؿ نصحفر لنحٌٖر فٕ يؿٌٖر ٌحدوك سول هػّجهٕ جل 
ّدػلخ % فٕ جهيؾٖيحز. نيح ٖنٖف جهسّقَٖ جهظغفجفٕ جٝ جً 10% ٖلًً جهفٖف 35ّ% ػيف ّ 55ّ جهفٖف ّجهيؾٖيحز دسّقَٖ لنحٌٕ 

 ُحيح ييح ٖظِل يظسيَ جهلنحً فسٕ ندحكٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر. 31% يً لنحً جهيػحفٌر  ُى جكل يً  33.4جهفثحز جهِيفٖر فحً 
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 3)  السنوي اإلحصائً نابلس محافظة كتاب.  2005 ،الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهاز 
26

  ( 3)  السنوي اإلحصائً نابلس محافظة كتاب.  2005 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز
 فلسطٌن-هللا: المإشرات االساسٌة حسب نوع التجمع السكانً. رام 2003-للمساكن والمنشات . التعدادا العام2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً،  27
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، ّ 2008% ُحى  8.8فإُوٓ  لٌر فإنصف( جهـًٖ ؤٌِّج يفػور جهسِوٖى جهظحيِٕ دنحهّفّٖك 15ل جهِويٕ فلؿ دوغز ٌلدر جٙففجؿ ) دحهٌلدر هوسػوٖ
فٕ جهسػوٖل جهِويٕ، فلؿ دوغز ٌلدر جهـنّف جهـًٖ ؤٌِّج  % هى ٌِّٖج ؤٖر يفػور سِوٖيٖر. ؤٌِفز جهدٖحٌحز ؤً ٌُحم سيحًٖقج دًٖ جهـنّف ّجٌٛحش13

%. ؤيح دحهٌلدر هيً هى ٌِّٖج ؤٖر يفػور سِوٖيٖر،  7.2هؿْ جٌٛحش هسول اهٓ  % ّجٌؾفيز 10.4)دنحهّفّٖك فإُوٓ(  هسِوٖى جهظحيِٕيفػور ج
لٌر فحنصف كؿ دوغز  15% هٌٜحش. ّكؿ ؤٌِفز جهٌسحثط ؤٖيح ؤً ٌلدر جٙيٖر دًٖ جٙففجؿ 15.8يَ  % يلحفٌر 10.2فدوغز جهٌلدر هؿْ جهـنّف 

% يً جهـنّف 3.4%،  2.5جيح ٌلدر جٝففجؿ جهـًٖ  ٖػيوًّ يئُل يٌِٕ هى ٖسظحّق  % هٌٜحش. 8.6هوـنّف يلحفٌر يَ  %2.0 % دّجكَ 5.3
 .28 (2005% يً جٌٝحش ) جٝػوحء جهيفنقٔ، 1.6ّ

ػٖش  حفٌر ًُ دحكٕ يػحفٌحز جهًًُّّّ يح ٖيٖق جهيػ ،ّ جٙلٞيٖر نيح سسيٖق جهيػحفٌر دسّجظؿ جهلنحً يً جٙؿٖحً جهيؾسوفر جهيلٖػٖر ّ جهِّٖؿٖر
 .جً ّظّؿ جهًحثفر جهلحيفٖر جيفٓ هِـج جهسٌٍّ جهلنحٌٕ فٕ جهيػحفٌر

ّٖتًٖ ُذا اهخرنٖة اهشنبٌٕ خّزؽ اهشنبً ؿوٓ ضشة اهخسيؾ ّ تضشة اهيإُل ّتضشة اهٌّؽ اإلسخيبؿٕ، ّتبهخبهٕ ٖضٖر اال اً اهفرط 
 خراؿٕ ُذا اهخرنٖة ّ اهخّزؽ.ٖسة تبهغرّرث اً اهخٕ شٖخى خضدٖدُب  اإلكخظبدٖج

 اٌؼبٍِخ اٌمٜٛ خقبئـ 1.1.1

 ٌلدر ؤً فحنصف( اهٓ لٌر 15 ييً لً جهِيل )ؤُيحفُى هٚففجؿ جهيوٌفًٖ 2005ٌحدوك هوِحى  هيػحفٌر جهِحيور جهلّْ يلغ ٌسحثط ؤنحفز
 جهفظحل، يَ يلحفٌر جهِحيور يسؿٌٖر جهلّْ ٕف جهٌلحء ينحفنر ٌلدر ّسِسدف . 2005 هوِحى   %41.9 دوغز جهِحيور دٌِٖى كؿ جهلّْ جهينحفنر فٕ

%. 31.1جهٌلخ جهًٌّٖر هينحفنر جهٌلحء فٕ جهِيل ّ جهسٕ دوغز  يَ يسًحدلرهوفظحل، هنٌِح  % 23.3 يلحدل % 15.5 اهٓ ّووز ػٖش
 يً جهسففٖف(. 2.3.1)فجظَ/ٔ  

 ٌلدر ؤً اهٓ جهٌسحثط سنٖف نيح .يػؿّؿذ ُيحهر % 2.4 يٌِى % 87.1 اهٓ جهِحيور جهلّْ فٕ جهينحفنًٖ اظيحهٕ فٕ يً جهِحيوًٖ ٌلدر ّووز كؿّ
% يلحفٌر يَ 32.4ٌلدر جهِحًوًٖ ًُ جهِيل دًٖ جهٌلحء  ّّووز ،%12.9 دوغز جهِحيور جهلّْ فٕ جهينحفنًٖ دًٖ يً جهِيل ًُ جهِحًوًٖ

 %.33.4ر جهغفدٖر ّ جهسٕ ّووز جهٓ % هوـنّف. ّسِسدف ٌلخ جهدًحهر يٌؾفير ًُ جهٌلخ جهًٌّٖر هودًحهر ًُّ سوم فٕ جهيف32.5

 
 ؤهف نؾه. 12ّدٌحء ُوٓ يح لدق كؿف ػظى جهدًحهر جلسٌحؿج جهٓ جهسّقَٖ جهلنحٌٕ ّسّقَٖ جهلّْ جهِحيور دحهيػحفٌر ديح ِٖحؿل جل 
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 ، رام هللا، فلسطٌن1113النتائج األساسٌة: –ظروف خرٌجً التعلٌم العالً و التدرٌب المهنً مسح . 2002از المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،الجه  

 تدرٌب المهنًكونها اخر دراسة مسحٌة شملت خرٌجً التعلٌم و ال 2001تم اإلستناد فً هذا الجزء لهذه الدراسة والتً تمت فً  كانون اول  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 %كال الجنسٌن  %ذكور  %اناث
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فٕ كًحٍ ِيل سيػحفٌر ٌحدوك  جهلّْ جهِحيور فٕ% يً 31.5جيح دحهٌلدر هسّقَٖ جهلّْ جهِحيور ُوٓ جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر جهيؾسوفر، فلؿ سدًٖ جً 
جهسػّٖوٖر دٌلدر  ّجهوٌحُر ّجهيػحظف % ّ ٖوِٖح جهسِؿ20.2ًٖجهؾؿيحز ّجهففٍّ جٝؾفْ ٖوِٖح كًحٍ جهسظحفذ ّجهيًحُى ّجهفٌحؿق دٌلدر 

18.2%29. 

 

 ف١ٙب ٠خاإللزقبداٌمطبػبد  عّبد ٚ اٌّؾبفظخ فٟ اإللزقبدٞ اٌٛالغ 1.1
30

 

ٓ جهّجكَ جٛكسوحؿٔ فٕ جهيػحفٌر يً ؾٞل سػوٖل جهلًحُحز ّ جٌٝنًر جٛكسوحؿٖر فٕ جهيػحفٌر يً ٌحػٖر ٖولٕ ُـج جهظقء يً جهسلفٖف جهيّء ُو
ُـج جهسػوٖل ُؿؿ جهيٌنحز فِٖح،  ُؿؿ جهِحيوًٖ فِٖح ٌّيُّح ، نيح ّجُيٖسِح جهٌلدٖر ّسيفنق جُٛيحل فِٖح يلحفٌر يَ دحكٕ جهيفر جهغفدٖر.  ِّٖسدف 

 ففه جٛكسوحؿٖر جهيؾسوفر ييً جهلًحُحز جهيسِؿؿذ. يلؿير هوسػوٖل جهيِيق هو

 غقذ، ّ جهيفر دحكٕ فٕ ُحيور يٌنإٍ 332,403 يً ٌحدوك يػحفٌر فٕ ُحيور يٌنإٍ  138867 ٌُحم ؤً هويٌنأز جهِحى جهسِؿجؿ ٌسحثط هلؿ دٌٖز
 جهيػحفٌر. فٕ جهِحيور جٝكسوحؿٖر ؿؿ جهيٌنأزُ يظيٍّ يً %90.6 ٌلدسَ يح سننل ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهؾحه جهلًحٍ فٕ جهِحيور جهيٌنأز  ّجً
 جففجؿ.  ؾيلر يً جكل سنغل جهيػحفٌر فٕ جهيٌنإز يً% 50 جً سدًٖ ّكؿ

، نيح سِسدف أزجنسِفز ٌحدوك دنٌِّح جهِحوير جٝكسوحؿٖر هفولًًٖ، ػٖش جٌِح سسوؿف كًحٍ جهوٌحُر جهفولًٌٖٖر يً ػٖش جٌٝسحض ُّؿؿ جهيٌن
جٝكسوحؿٖر فٕ  أزيحل جهيفر جهغفدٖر ّؾوّوح دِؿ جُحؿذ فسغ جهػّجظق جهِلنفٖر ػّهِح. جهِؿؿ جٝندف يً جهيٌنيفنق سظحفٔ يِى هيًٌلر ن

، 3.1يٌنإذ نيح ُّ يدًٖ فٕ ظؿّل فكى  7267ٌحدوك ِٖيل فٕ يظحل سظحفذ جهظيور ّجهسظقءذ ّجوٞع جهيفندحز ػٖش ٖول ُؿؿُح جهٓ  ريػحفٌ
  . 31يٌنإذ 2321ٌحُحز جهسػّٖوٖر ػٖش ٖدوغ ُؿؿُح ٖوِٖح جهيٌنأز جهِحيور فٕ كًحٍ جهو
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 2005: السنوي التقرٌر: الفلسطٌنٌة العاملة القوى مسح.  2030 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز 
ُشآد االقزصبدَخ، انُزبئظ انُهبئُخ ساو : انً 0227، انزؼذاد انؼبو نهغكبٌ و انًغبكٍ و انًُشآد 0228انًصذسانشئُغٍ نألشكبل انجُبَُخ فٍ هزا انغضء يٍ انزقشَش: انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ   30

 هللا، فهغطٍُ  
 فهغطٍُ-: انًؤششاد االعبعُخ ؽغت َىع انزغًغ انغكبٍَ. ساو هللا0227-. انزؼذادا انؼبو نهًغبكٍ وانًُشبد0229انغهبص انًشكضٌ نالؽصبء انفهغطٍُُ، 31
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 2007االقتصادٌة فً محافظة نابلس بالمقارنة مع عددها فً الضفة الغربٌة،  آت: عدد المنش3.1جدول رقم 

رمز 
 النشاط 

 عدد المنشآت النشاط اإلقتصادي 
 فً الضفة الغربٌة

عدد المنشآت فً 
 نابلس

نسبة عدد المنشآت فً 
 ها فً الضفةنابلس الى عدد

 %16.41 973 5930 الزراعة و الصٌد و الحراجة  أ 

 %23.83 71 298 التعدٌن و استغالل المحاجر  ج 

 %19.65 2321 11811 الصناعة التحوٌلٌة  د 

 %4.25 9 212 امدادات الكهرباء و الغاز و المٌاه  ه 

 %21.24 82  386 االنشاءات   و 

 %17.84 7267 40732 الح المركبات تجارة الجملة والتجزءة، اص ز 

 %20.39 678 3325 الفنادق و المطاعم  ح 

 %17.09 122 714 النقل و التخزٌن و االتصاالت  ط

 %21.11 125 592 الوساطة المالٌة  ي

االنشطة العقارٌة و االٌجارٌة و انشطة المشارٌع  ك 
 االخرى 

2894 496 17.14% 

 %15.15 237 1564 التعلٌم  م

 %15.90 496 3120 الصحة و العمل االجتماعً  ن

 %16.33 990 6061 انشطة الخدمة االجتماعٌة و الشخصٌة االخرى  س

 %17.86 13867 77639 المجموع

% يً جٖٝؿٔ جهِحيور فٕ جهيػحفٌر 31.5فٕ يػحفٌر ٌحدوك ػٖش ٖنغل  دحٝيحفر هلًحُٕ جهوٌحُر ّجهسظحفذ، ٖففى كًحٍ جهؾؿيحز ٌفلَ دلّذ
 ّدؾحور يَ جهقٖحؿذ جهندٖفذ فٕ ُؿؿ لنحً جهيػحفٌر فٕ جهِنف لٌّجز جٝؾٖفذ. نيح نِؿ كًحٍ جهقفجُر سًّف يوػٌّ فٕ جهلٌّجز جٝؾٖفذ ػٖش

 . ؤؿٌحٍ 3.2نيح ُّ يدًٖ فٕ جهظؿّل فكى 2007فٕ جهِحى  973جهٓ  1997يٌنإذ فٕ جهِحى  55قجؿ ُؿؿ جهيٌنإذ جهِحيور فٕ كًحٍ جهقفجُر يً 

 بحسب االحصاء المركزي 2007-1997المنشات العاملة فً القطاع الخاص والشركات الحكومٌة حسب النشاط االقتصادي الرئٌسً :3.2جدول

 آحؿدد اهيٌض 1997ؿدد اهيٌضبح  اهٌضبػ االكخظبدٔ 
2007 

 ضسى اهزٖبدث

 973 55 جهقفجُر ّجهوٖؿ ّجهػفجظَ 1
16.69 

 71 5 جهسِؿًٖ ّجلسغٞل جهيػحظف 2
13.20 

 2321 1886 جهوٌحُر جهسػّٖوٖر 3
0.23 

 9 1 جيؿؿجز جهنِفدحء ّجهغحق ّجهيٖحٍ 4
8.00 

 82 82 جٌٝنحءجز 5
0.00 

 7267 3617 سظحفذ جهظيور ّجهسظقثر، جوٞع جهيفندحز 6
1.01 

 678 287 جهفٌحؿق ّجهيًحُى 7
1.36 

 122 73 جهٌلل ّجهسؾقًٖ ّجٝسوحٝز  8
0.67 

 125 109 جهّلحًر جهيحهٖر 9
0.15 

 496 345 جٌٝنًر جهِلحفٖر ّجٖٝظحفٖر ّجٌنًر جهينحفَٖ جٝؾفْ 10
0.44 

 237 102 جهسِوٖى 11
1.32 

 496 337 جهوػر ّجهِيل جٝظسيحُٕ 12
0.47 

 990 285 جٌنًر جهؾؿير جٝظسيحُٖر ّجهنؾوٖر جٝؾفْ 13
2.47 

  13867 6353 جهيظيٍّ 
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، ٖلًٖف كًحٍ جهسظحفذ ُوٓ جهٌلدر 2009ُيّ فحُل فٕ جهغففر ػسٓ ٌِحٖر  5137حدوك جهٓ ّظّؿ سنٖف جػوحثٖحز غففر سظحفذ ّوٌحُر ٌ
% يً ُؿؿ جُٝيحء جهنوٕ، ٖوِٖح كًحٍ 68ُيّ دٌلدر   3499جٝندف يً ُؿؿ جُٝيحء ػٖش ٖدوغ ُؿؿ جُٝيحء جهِحيوًٖ فٕ كًحٍ جهسظحفذ 

 : 3.332% نيح ُّ يدًٖ فٕ جهظؿّل 21جهوٌحُر دٌلدر 

 

 

 

 

 

 

 2006قٖحؿ ندٖفذ فٕ ُؿؿ جهيٌسلدًٖ جهظؿؿ يً كًحٍ جهسظحفذ فٕ جُّٝجى يً نيح سٌِف جػوحثٖحز غففر سظحفذ ّوٌحُر ٌحدوك جهٓ 
 يلحفٌر دحهلًحُحز جٝؾفْ نيح ُّ يدًٖ فٕ جهظؿّل جهسحهٕ:  2009جهٓ 

: ؿدد ااهيٌخشتًٖ اهسدد هغرفج خسبرث ّظٌبؿج ٌبتوس ضشة اهلػبؽ ّشٌج االٌخشبة 3.4سدّل   
2009 2008 2007 2006  

  حفٔ سظ 313 313 333 934

  وٌحُٕ  37 87 37 31

  ؾؿيحز 31 11 11 38

  ػفف  13 18 11 13

  يلحّٝز 9 3 11 18

  اهيسيّؽ 373 917 983 813

 : 33نحٌز نيح ٖوٕ 2007جٌِف ظِحق جٝػوحء جهيفنقٔ جً ػظى جهسظحفذ جهؾحفظٖر هيػحفٌسٕ ٌحدوك ّلوفٖز فٕ جهِحى 
 408.8ػٖش دوغز كٖيسِح  2006-2003دحهيلحفٌر يَ جهلٌّجز  2007ٌحدوك ّلوفٖز ُحى  فسفِز كٖير جهّجفؿجز فٕ يػحفٌسٕ: جاهّارداح

. يً ؤُى ّجفؿجز يػحفٌر ٌحدوك جهّكّؿ جهيِؿٌٕ ّجهيقهلحز جهيِؿٌٖر ّيح ٖسول دـهم يً يّجؿ ػٖش دوغز  2007يوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ فٕ ُحى 
يوًّٖ  78.1جفؿجز، دٌٖيح دوغز كٖير جهّجفؿجز يً جٙغـٖر ّجهػّٖجٌحز جهػٖر % يً يظيل جه26.5ّيوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ؤٔ يح ِٖحؿل  108.3

يوًّٖ ؿّٝف  7.4% يً يظيل جهّجفؿجز، ّدوغ ؤكل ٌوٖخ هوقّٖز ّجهؿًُّ ّجهنػّى جهػّٖجٌٖر ّجهٌدحسٖر  19.1ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ؤٔ يح ِٖحؿل 
 % يً اظيحهٕ جهّجفؿجز. 1.8ؤيفٖنٕ، ػّجهٕ 

                                                           
32

 2005احصائٌات غرفة تجارة وصناعة نابلس  
33

3)  السنوي اإلحصائً نابلس محافظة كتاب.  2005 لفلسطٌنً،ا لإلحصاء المركزي الجهاز   

  2002ؿوٓ اهلػبؿبح اإلكخظبدٖج يٌخشتٕ غرفج خسبرث ّظٌبؿج ٌبتوس خّزٖؾ : 3.3 سدّل

  اٌمطبع  اٌؼذد إٌغجخ

  تجاري  9999 0.68

  صناعً  0171 0.21

  خدمات 081 0.05

  حرف  067 0.03

  مقاوالت 057 0.03

  المجموع 5079  
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ًُح يلحفٌر دحهلٌّجز  2007فجز فٕ يػحفٌسٕ ٌحدوك ّلوفٖز ُحى ػللز جهوحؿ:  اهظبدراح يوًّٖ  65.9ػٖش دوغز كٖيسِح  2006-2003جفسفح
 20.2يوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ؤٔ يح ِٖحؿل  13.3ؿّٝف ؤيفٖنٕ. يً ؤُى وحؿفجز يػحفٌسٕ ٌحدوك ّلوفٖز جهيوٌُّحز جهيسٌُّر ػٖش دوغز 

يً يظيل  18.4يوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ؤٔ يح ِٖحؿل  12.1وٌُّر ّجهيوٌفر ؤلحلح ػلخ جهيحؿذ % يً يظيل جهوحؿفجز، ّكؿ دوغز جهلوَ جهي
% يً  11.7يوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ؤٔ يح ِٖحؿل  7.7جهوحؿفجز، دٌٖيح دوغز كٖير جهوحؿفجز يً جهيّجؿ جهنٖيحّٖر ّجهيٌسظحز جهيسوور دِح 

% يً  0.01ؤهف ؿّٝف ؤيفٖنٕ، ػّجهٕ  5.7حز جهيِؿٌٖر ّيح ٖسول دـهم يً يّجؿ يظيل جهوحؿفجز، ّدوغ ؤكل ٌوٖخ هوّكّؿ جهيِؿٌٕ ّجهيقهل
 يظيل جهوحؿفجز.

فٖر يَ ّظّؿ يّجكَ ؤصفٖر ّسحفٖؾٖر ُوٓ ؿفظر يً جُٙيٖر، ّّظّؿ جهدوؿذ جهلؿٖير ّجهغٌٖر دلوّفُح ّيدحٌِٖح جهسحفٖؾٖر جٙصفٖر ّجهيؿً جٝص
نحهدحـجً، يً  جهيينً ؤً سننل جهوٌحُر جهلٖحػٖر يّفؿج ُحيح هوٌحسط جهيػوٕ هويػحفٌر ّؾحور يَ نلدلًٖر، فيٞ ًُ يٌحًق جهلٖحػر جهًدِٖٖر 

 جفسدحً ُـج جهلًحٍ ديفجفق ّكًحُحز ُؿٖؿذ، ّدحٙؾه جهسظحفذ جهيػوٖر ّجهؾؿيحز.

 يغ انقطبػبد اإلقزصبدَخ رؾذ انذساعخ َبثهظيقبسثخ انىاقغ انذًَغشافٍ و اإلقزصبدٌ نًؾبفظخ  3..

يَ يػؿؿجز ّجلسفجسٖظٖحز جٖظحؿ ففه جكسوحؿٖر ) جهظقء  ٌحدوكـج جهظقء جهفدً يح دًٖ سػوٖل جهّجكَ جهؿٖيغفجفٕ ّجٛكسوحؿٔ هيػحفٌر ٖػحّل ُ
 يً جهسلفٖف( ّجلسٌدحً جهلًحُحز ّ جٌٝنًر جهسٕ سسًوخ جهيقٖؿ يً جهدػش ّ جهسيػٖه ٛدظحؿ ففه جكسوحؿٖر يظؿٖر هٜلسصيحف. 2.2

ػوحءجز جٛكسوحؿٖر سّجظؿ جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر جهيؾسوفر ٌّيُّح ُدف جهلًٌٖ، جٝ جً جً جهلًحُحز جهسحهٖر هِح جُٝيٖر جٙندف يً هلؿ دًٖ سػوٖل جٛ
جّ نٌِّح ٌيز  جهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕ ٌحػٖر سػلق دِى جّ ظيَٖ جهيئنفجز جهسٕ ُفيز: نػظى جهيٌنحز ييً جهيػحفٌر جّ يلحُيسِح فٕ

 ٌحػٖر ُؿؿ جهيٌنحز ّقٖحؿذ كؿفسِح ُوٓ جهسٌّٖف جّ سِسدف ـج جُيٖر ٌلدٖر ٛكسوحؿ جهيفر، ّ ُٕ يفسدر ُوٓ جهٌػّ جهسحهٕ دننل يسلحفٍ  يً

 :وٌلخصها الجدول الالحق

كًحٍ جهقفجُر: ػٖش ّٖهٓ ُـج جهلًحٍ دحُسيحى ندٖف يً ظيَٖ وحٌِٕ جهلٖحلحز جٝكسوحؿٖر هؿّفٍ جهندٖف فٕ سنغٖل جٖٝؿٔ جهِحيور يَ  -1
جؾسٞف سػوٖوِى جهِويٕ ّدؾحور جهٌلحء، نيح جً سّفف جهدٖثر جهيٞثير هوقفجُر ّجهؾدفجز جهيػوٖر ّػحظر جهلّق جهيػوٕ ّجينحٌٖر 

 جهسوؿٖف نل ـهم ٖلحُؿ ُوٓ ؾوق ففه ُيل يظؿٖر جكسوحؿٖح فٕ ُـج جهلًحٍ.

 ز فٕ جهيػحفٌر كًحٍ جٌٝنحءجز:  جهٌيّ جهلنحٌٕ جهندٖف ّجٝقؿٖحؿ جهيوػٌّ فٕ ػظى جٌٝنحءج -2

كًحٍ جهػفف جهسلوٖؿٖر: ػٖش جً ففه دؿء دحُيحل ؾحور فٕ ُـج جهيظحل ندٖفذ دلدخ جٌؾفحى سنحهٖف جهسإلٖك ّجينحٌٖر جهِيل يً  -3
 ؿجؾل جهيٌقل ػٖش ًِٖٕ ففور ييٖقٍ هوٌلحء جهفجغدحز ددؿء ينحفَٖ ؾحور دِى هسػلًٖ ّيًِِ جٝكسوحؿٔ. 

ّف يِى فٕ جهوٌحُر جهفولًٌٖٖر ػٖش سسيفنق فِٖح يٌِى جهوٌحُحز جهسػّٖوٖر نوٌحُر جٝغـٖر كًحٍ جهوٌحُر: ػٖش سوِخ جهيػحفٌر ؿ -4
 ّجٝصحش ّجهًدحُر ّجهيٞدك ّغٖفُح.

كًحٍ جهسظحفذ ّ جوٞع جهيفندحز : ػٖش سِسدف جهيػحفٌر يً ندفْ جهيػحفٌحز يً ػٖش سظحفذ جهظيور ػٖش ٖيسؿ ٌنحًِح جهٓ ظيَٖ  -5
نٌِّح يفنق فثٖلٕ هوسلّق هيًٌلر جهنيحل ّلّق ّجُؿ هلنحً ؿجؾل جهؾً جٝؾيف ّؾوّوح دِؿ فسغ جهيػحفٌحز، دحٝيحفر جهٓ 

ظيَٖ جهػّجظق جهيػًَٖ دِح.  نيح سنسِف جهيػحفٌر سحفٖؾٖح دنٌِّح جهيفنق جهفثٖلٕ هلًحٍ جوٞع جهيفندحز جهـٔ ٌٖيّج دننل ندٖف يَ 
 ـج جهلًحٍ .جقؿٖحؿ جُؿجؿ جهيفندحز جهػؿٖصر ّجهػحظر جهٓ سًّٖف ُ

كًحٍ جهلٖحػر: ّٖظؿ جُسيحى ندٖف هِـج جهلًحٍ فٕ جهيػحفٌر ّسسّفف جهدٖثر ّجٝينحٌٖحز ٌّلحً جهظـخ جهلٖحػٕ جهلحؿفذ ُوٓ جلسلًحخ   -6
 جلصيحفجز ندٖفذ فٕ ُـج جهلًحٍ
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سيحُف ػظى ُـج جهلًحٍ  كًحٍ جهؾؿيحز: ػٖش سِسدف يػحفٌر ٌحدوك يفنق هيًٌلر جهنيحل ّجٝقؿٖحؿ جهندٖف هِؿؿ جهلنحً جؿْ جهٓ  -7
 ّجودغ ٖلسػّـ ُوٓ جهظقء جٝندف يً ُؿؿ جهِيحل ّجهيٌّفًٖ.

 : يوخط خضلق اهيإضراح اإلكخظبدٖج اهيرختػج تبهلػبؿبح: 3.5سدّل 
 اٌّؤؽشاد      

 

 اٌمطبػبد

ِغبّ٘زٙب  ّٔٛ٘ب ػذد اٌؼب١ٍِٓ ػذد إٌّؾؤد

ثبٌٕبرظ اٌّؾٍٟ 

 االعّبٌٟ

ا١ّ٘زٙب إٌغج١خ ٚرّشوض 

ي ف١ٙب ِمبسٔخ ِغ االػّب

 ثبلٟ اٌنفخ اٌغشث١خ 

       لطبع اٌضساػخ 1

       لطبع االٔؾبءاد  2

لطبع اٌؾشف  3

 اٌزم١ٍذ٠خ

      

           لطبع اٌقٕبػخ 4

لطبع اٌزغبسح  5

 ٚافالػ اٌّشوجبد
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 قزصبدَخاإل نهفشص انزفصُهٍ انزؾهُم: انضبنش انغضء

 ػٕٙب إٌبرغخ اٌفشؿ ٚ اٌّخزٍفخ اإللزقبد٠خ اٌمطبػبد رؾ١ًٍ: اٌشاثغ اٌفقً 4

 ّّجكِِح هويػحفٌر جهلحدق جهسػوٖل يً جلسٌدحًِح سى ّجهسٕ جهيػحفٌر، فٕ جهففُٖر ّ جهفثٖلٖر جٛكسوحؿٖر جهلًحُحز سفوٖوٕ دننل جهظقء ُـج ٖػول
 ّلٖسى ٌحدوك يػحفٌر فٕ سػؿٖؿُح سى جهسٕ جهلًحُحز اً. -جهلحدق جهفول فٕ جهيـنّفذ – ػَيٞي ّ فِٖح جهيػوٕ جٛكسوحؿ سػوٖل ّ ّيّجفؿُح،

 . جهلٖحػَ ّكًحٍ جهدٖثر ّ ّجهقفجُر ّجٌٛنحءجز ّجهوٌحُر ّجهسظحفذ جهؾؿيحز: كًحُحز ُٕ سفوٖوٕ دننل ٌلحنِح

 صى ّيً جهيػحفٌر، فٕ جهلًحٍ ّجكَ صى ّيً ، جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهلًحٍ ّجكَ ففُٕ جّ فثٖلٕ كًحٍ هنل جهسفوٖوٕ جهسػوٖل لِٖفى نيح
 ػٖش ّجهيِوّيحز، جٛػوحءجز سػوٖل ّ جهيِيق جهدػش ّ جهيلحدٞز اهٓ جلسٌحؿج جهٌحسظر جهففه ّ ،ّجهفظّجز جهلًحٍ فٕ جهيّظّؿذ جهفظّذ لٖػول

 ٖسى صى ّيً دَ، جهيفسدًر ّجٌٙنًر هولًحٍ ّجهسػؿٖحز جهيِف ٌلحً ّ جهففه ّ جهلّذ هٌلحً جهفدحُٕ جهسػوٖل كًحٍ نل ُفى ٌِحٖر فٕ لِٖفى
 ّجهسنيٖوٖر جٛلسدؿجل)  لحدلح جُسيحؿُح سى جهسٕ جٛلسفجسٖظٖحز جهسػوٖل ِّٖسيؿ جهسػوٖل ُـج ًُ جهٌحسظر جٛلسصيحفٖر جٛكسوحؿٖر جهففه جلسٌدحً

 جهٌحسظر، ّجهيسّلًر جهوغٖفذ جهينحفَٖ ُوٓ جهسفنٖق يَ ػوٖلجهس ًُ جهٌحسظر جٛلسصيحفٖر جٛكسوحؿٖر جهففه ُفى لٖسى(. جهيسيٖقذ ّجهففه
 . جهيلسِؿفر ّجهفثر جهؿفجلر ؤُؿجف يَ سسٌحلخ ّجهسٕ

 هوظِحق دحٛؾه ّ ،34جهيفجظَ يً جهِؿٖؿ اهٓ يلسٌؿًٖ جٛػوحءجز، ّ ّجهٌلخ جٙفكحى سػوٖل اهٓ جهيؾسوفر هولًحُحز جهسفوٖوٕ جهسػوٖل ٖلسٌؿ 
 جهيلحنً ّ جهيٌنحز ّ جهلنحً سِؿجؿ ٌّسحثط جهيٌنّفذ، ّغٖف جهيٌنّفذ اػوحءجسَ يً جهِؿٖؿ ًُ جهٌحسظر ّجهيِوّيحز ٌٕجهفولًٖ هٜػوحء جهيفنقٔ

 جهقفجُر: جهسحهٕ دحهسفسٖخ جهلًحُحز لسِفى. 36يسِؿؿذ يوحؿف يً يؾسوفر ُٞكر ّـجز كًحُٖر جؾفْ هؿفجلحز جٛلسٌحؿ ّلٖسى ،35 2003
 . فحهلٖحػَ فحهؾؿيحز حهسظحفذف فحهدٖثر فحهوٌحُر فحٌٛنحءجز

 اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌزشث١خ ٚ اٌضساػخ لطبع 4.1

   اٌفٍغط١ٕ١خ األسامٟ فٟ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌزشث١خ ٚ خٌضساػا لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.1.1

 جّ فليٕ دننل جهِحيوًٖ يً جهندٖفذ جُٙؿجؿ ٖلسُّخ جهـٔ جٝندف جهلًحٍ ٖننل نٌَّ يً ُحى دننل جهيػحفٌحز فٕ جهقفجُٕ جهلًحٍ ؤُيٖر سٌدَ
 سفسفَ جهقفجُٕ جهلًحٍ فٕ جهسنغٖل ٌلدر ؤً ػٖش. جٛكسوحؿٖر جٙقيحز ػحهر فٕ جهِيل ًُ جهِحًوًٖ ٖيسه جهوـٔ جهلًحٍ ٖيصل نيح فليٕ، غٖف
 يَؤلح جهلٖؿ  ؤنؿ نيح ؤؿٌحٍ، 3.3جهننل ّٖدٌِٖح 2.1 جهننل دٌِٖح ّنيح جهفولًٌٖٕ هٜػوحء جهيفنقٔ جهظِحق جػوحثٖحز ػلخ جٙقيحز ؤُّجى فٕ
 جلسؾؿجى يَ جهيظحل، ُـج فٕ جهيسّجفصر ّجهؾدفجز جهيٌِٖر ّظّؿ -(سفٖؿ دحل) جهفولًٌٖٕ جهسظحفذ يفنق فٕ جهقٖز سوؿٖف ينفٍّ يؿٖف- ُوٕ ؤدّ

 ـنف حػلدي جهيقجفًُٖ ٌُؿ اكسوحؿٖر جلسلٞهٖر يً  جهلًحٍ ُـج ٖؾولر ّيح ،  يوػٌّ دننل جهلًحٍ ُـج ّسًّف جهقفجَُ، فٕ جهػؿٖصر جهسنٌّهّظٖح
 جهغـجثٖر جهوٌحُحز فٕ دحهغر ؤُيٖر يً  جهلًحٍ هِـج ،ّهيح(  يِح) جهسٌئّ جهِيل يفنق فٕ ّجهؿفجلحز جٝدػحش ّػؿذ يلئّل كفقى ظّفض جهلٖؿ
 ُحى يؿٖف جهظّٖلٕ ؤٌّف جهلٖؿ  ؤنؿ ّكؿ.  فولًًٖ فٕ جهوٌحُحز جسػحؿ ُحى يؿٖف ودٖغ ؤٖيً جهلٖؿ ـنف ػلديح ُحى دننل ّجهوٌحَُ ؾحه دننل

 ّ جهوغٖفذ هوينحفَٖ جٛكسوحؿٖر جهففه يً جهِؿٖؿ ّظّؿ ُوٓ( نفجنر) جٛكفجى يئللحز ندنر فثٖك ّ جهقفجُٕ هٜكفجى فحسً يئللر
 . جهلًحٍ ُـج فٕ ّهوٌلحء جهيسٌُّر هويلسّٖحز جهوغف، جهيسٌحُٖر
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 .لها اإلستناد تم التً المصادر لمعرفة التقرٌر نهاٌة فً المراجع قائمة راجع 
 إسرائٌل ضمته الذي الجزء ذاك او" الشرقٌة القدس من أجزاء التشمل الغربٌة الضفة او الفلسطٌنٌة راضًباأل الخاصة تالها وما 2003 عام الفلسطٌنً حصاءاإل او التعداد نتائج ان ذكره الجدٌر من  35

 الضفة إحصاءات إلى االشارة عند بالحسبان المالحظة ألخذ التنوٌه وجب لذا. الغربٌة الضفة بباقً له اإلشارة ٌتم و اإلحصاء تعرٌف بحسب"  1967 عام فً الفلسطٌنٌة راضًلأل احتاللها بعٌد عنوة
  .سطٌنٌةالفل األراضً او الغربٌة

36
 .مجازا العمالة الى المستند المنشآت لهذه تعرٌفهم واعتماد( م. ص. ص) المتوسطة و الصغٌرة و جدا   الصغٌرة بالمنشآت المتعلقة وتلك القطاعٌة ماس دراسات سلسلة الى اإلستناد تم  
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 جٙفجيٕ يلحػر سدوغ ػٖش جهلنحً، دًٖ جٙفجيٕ ٖحقذػ سّقٍ ّ جهفولًٌٖٖر، جٙفجيٕ يً جهقفجُٖر جهيلحػحز سّفف جهلًحٍ ُٙيٖر ّٖيٖف
 ؤُيٖر ًِٖٕ ييح جهغفدٖر، جهيفر فٕ يٌِح% 53 غقذ، ّكًحٍ جهغفدٖر هويفر جهنوٖر جهيلحػر يً% 13 ٖننل ييح ؿٌّى، يوًّٖ 3.413 جهقفجُٖر

. جهفٖف سلًً غحهدٖسِى ؤفجيٕ، ٖيونًّ جهلنحً يً% 21 ؤً  ػٖش يفسفِر، جٙفجيٕ ػٖحقذ ٌلدر ؤً جٛػوحءجز سدًٖ نيح. جهلًحٍ هِـج
 جهقفجُٕ هوِحى جيفٖنٖح ؿّٝفج يوًّٖ 3.3 جهقفجُٕ جٌٛسحض كٖير دوغز. فِٖح جٛكسوحؿٖر جهففه يظحٝز ؿُى فٕ ـهم ٖلِى ّدحهسحهٕ
-3553)  جهِنف ٌّجزجهل فٕ هوقفجُر جهييحفر جهلٖير سيحُفز ّكؿ ،(جهػّٖجٌٕ جٌٛسحض كٖير يٌِح% 15ّ ٌدحسٕ يٌِح% 23) 2003/2004
 جهيينً يً، ّ 38 0227فٕ جهِحى % 1.1 دٌلدرجهفولًٌٖٕ  جهٌحسط جٛظيحهٕ جهيػوٕ فٕ جهلًحٍ ُـج ّٖلِى.  37جهيفنقٔ جٛػوحء دػلخ( 2003

 ٌيّج ٍجهلًح ُـج نِؿ ّكؿ(. 2005) جهؿّهٕ جهدٌم ؤُؿُح ؿفجلر دػلخ جهيٖحٍ يوحؿف اهٓ جهّوّل جينحٌٖر قجؿز ػحل فٕ% 30 اهٓ ٖقٖؿ ؤً
 . 200339 سِؿجؿ اهٓ جهسلفٖفجلسٌحؿج يً  2.1جهننل ٖدًٖ نيح فَٖ هوِحيوًٖ% 15 ّ هويٌنحز% 31 دّجكَ 2003-3553جهِنف جهلٌّجز ؾٞل

 

 هوٌلحء، جلحلٕ يّنغل  جهلًحٍ ُـج ِّٖسدف نيح
 ِٖسدف جهلًحٍ ُـج ؤً جٛػوحءجز دٌٖز ػٖش

 جهؾؿيحز كًحٍ دِؿ هوٌلحء جهفثٖلٕ جهينغل
 .جهننل ٖدًٖ نيح جٙقيحز لٌّجز ٕف ّؾحور

. جهفٖف فٕ ؤلحلٕ ينغل جهلًحٍ ُـج ِٖسدف نيح
 ّيؿؾل جهٌلحء هؿْ جهغـجثٕ هوسوٌَٖ ّيؿؾل
 .هٚلف جهغـجثٕ هٚيً

 هوؿؾل ّ هوغـجء يوؿف جهلًحٍ ُـج ِٖسدف دحهسحهٕ
 هسنغٖل ُحى ٌُّوف جٙقيحز، فٕ ّيٞـج
 .جهٌلحء

 اإلجتماعً النوع بحسب العاملٌن من الزراعً القطاع ًف المشاركة نسبة:  3.3.3 رقم الشكل

 
 2030 اٌار زراعٌة إحصاءات األلكترونٌة الصفحة الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر

 المواد ٌراداست على اإلعتماد وزٌادة ،المحلً الغذاء توفٌر على القدرة نقص إلى دىأ االخٌرة السنوات فً القطاع هذا فً الحاصل التراجع نإ
 غذٌةاأل منظمة ذكرت كما ،الفقر وزٌادة الطعام على األّسر نفاقإ زٌادة إلى حٌاناأل من الكثٌر فً ادت والتً ،العالمٌة سعارباأل المرتبطة و الغذائٌة
 راضًاأل منها تعانً التً المٌاه وازمة المواقع، من الكثٌر فً المٌاه نقص من غٌره من كثرأ القطاع هذا وٌعانً. 40خرىأ دولٌة ومنظمات العالمٌة

 على القدرة زٌادة فً ٌسهم وغٌرها المعلقة والزراعة بالتنقٌط والري البالستٌكٌة كالبٌوت للزراعة حدٌثة وسائل استخدام أن إال.  الفلسطٌنٌة
 .الفلسطٌنً المائً الواقع ضمن و ،الطرق بافضل الزراعٌة راضًاأل استغالل

 يً هويفجُٕ جهّوّل جينحٌٖر سِسٖف دحهسحهٕ. ؿٌّى ؤهف 223 هوفُٕ يٌِح جهيسحػر جهيلحػر سسظحّق ّٝ ؿٌّى يوًّٖ 2.02 فسدوغ جهيفجُٕ يلحػر ؤيح
 ّسٌحكه ،1%(33 غحهدٖسِح جُٙٞف سننل) جٌٛسحض ّيلسوقيحز يؿؾٞز ؤلِحف افسفحٍ اهٓ ايحفر جهفُٕ، كًحٍ سّجظَ جهسٕ جٙلحلٖر جهيِٖلحز
 . جهيظحل ُـج فٕ يسيٖقذ ففه هدػش ؤُيٖر ًِٖٕ ييح جهيحيٖر، جهلٌّجز ؾٞل جهػّٖجٌٕ جٌٛسحض

 سفجُٕ جهسٕ ّ جهػؿٖصر جهًفق ييً جهػّٖجٌحز ّسفدٖر هوقفجُر يسٌُّر ؤلحهٖخ ًّفز جهسٕ جهيئللحز يً جهِؿٖؿ ٌُحم ؤً جهؿفجلر يً سدًٖ
 ّ جهسؿفٖخ جهؾؿيحز سييً ّ جهيظحل فٕ جهقفجُر ّقجفذ هؾؿيحز فرايح جهقفجُر هلًحٍ جهؾؿيحز سلؿى جهسٕ. يٌِح جٛلسفحؿذ جهيينً يً جهدٖثر،

 يً% 20  ؤً سدًٖ ػٖش جهيظحل فٕ ندٖف ٌله ٌُحم ؤً دٌٖز جٛػوحءجز ؤً اٝ غٖفُح، ّ جهقفجُٕ ّجهسًّٖف جهدًٖفٖر ّجهوػر جٛفنحؿ
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 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Agriculture.htm: اإللكترونٌة الصفحة من متنوعة اتإحصاء 

 (2003، 2004)  ّجهصحدسر جهظحفٖر لِحفدحٙ جهلّيٖر جهػلحدحز.  2030 جهفولًٌٖٕ، ػوحءهٜ جهيفنقٔ جهظِحق  38
 جهلل جهٌِحثٖرفجى جهٌسحثط ،كسوحؿٖرجٛ جهيٌنثحز:  2003 جهيٌنثحز ّ نًجهيلح ّ هولنحً جهِحى جهسِؿجؿ ،2004 جهفولًٌٖٕ ػوحءهٜ جهيفنقٔ جهظِحق   39
40  WFP/ UNRWA/FAO, Socio-Economic and Food Security Survey Report in the West Bank, August 2009 
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 اهٓ سول جهػّٖجٌٕ جٌٛسحض يؿؾٞز ؤً نيح يٌؾفى، ًجهدًٖفٖ جًٙدحء ُؿؿ ؤً ّ جٛفنحؿ، يً ٌٍّ جٔ ُوٓ ٖػووّج هى جهدلسٌر ؤنظحف يقجفُٕ
14%1   . 

 يلسّْ يِف اهٓ ايحفر جٌٛسحض، ّيلسوقيحز يؿؾٞز ؤلِحف ّافسفحٍ ّجٙفى، جهيٖحٍ ُوٓ دحهلًٖفذ جهلًحٍ ُـج يِٖلحز سسوؾه ّدحهسحهٕ
 سنظَٖ ػّجفق ّيِف دٌِٖح، ّجهفدً ّجٛفنحؿ جهِويٕ جهدػش يِف ّنـهم جهٞقير، جهسػسٖر جهدٌٖر ّيِف هويقجفًُٖ، جهيلؿير جهؾؿيحز
 جّ يػؿؿذ يظحٝز فٕ اكسوحؿٖر نففه جهسػوٖل فٕ السّؾؿيز جهيِٖلحز ُـٍ فبً هـج. 41 جهقفجُر هّقجفذ جٛلسفسٖظٖر جهؾًر دٌٖز نيح جٛلسصيحف

 .جؾفْ هففه نيػؿؿ

 اٌِحء" ّصٖلر اهٓ دحٛيحفر ،" 2030 -2004 جهفولًٌٖٖر جهسٌيٖرّ جٛوٞع ؾًر" ؾٞل يً جهلًحٍ هِـج ؤّهّٖر جهلولًٌٖٖر جهػنّير اٖٞء اً
 ؤً نيح هولًحٍ، جندف ؤُيٖر جًُٓ جهؿّهر هلٖحى جهِحير جهلًحُحز نحػؿ ّجُسيحؿٍ ،" 2005 آخ فٕ جهػنّير جُسيؿسِح جهسٕ جهؿّهر ّاكحير جٛػسٞل

 فٕ جهِيل يلحًِر كفجف ّلٖلِى. جهقفجُٖر هويٌسظحز جهػحظر يً جؿّق جهيٌحفلر ففه يً كول ،2030 جهيلسًٌّحز ديحثَ يلحًِر كحًٌّ اكفجف
 . جهلًحٍ فٕ جهيظؿٖر جٛكسوحؿٖر جهففه اٖظحؿ فٕ جهيلسًٌّحز

  -ؾحه دننل جهقفجُر ّّقجفذ- جهػنّير ؿُى ؤُيٖر ُوٓ سئنؿ جهيظحل فٕ جهيسؾووًٖ غحهدٖر ظِوز جهسػؿٖحز يً هوِؿٖؿ جهلًحٍ يّجظِر ؤً اٝ
 ّدحهسحهٕ  جهلًحٍ، ُٙيٖر ٌسٖظر ّـهم. جهؿّهر كدل يً يؿُّى اكسوحؿ ّيٌحفلر جهيٖحٍ، ٌله ّ جٙفجيٕ يوحؿفذ جننحٝز ِٖحٌٕ جهـٔ هولًحٍ،

 يٌحفلر، جكسوحؿٖحز دَ سػٌٓ جهـٔ جهٞقى جهؿُى ّسّفٖف جهقفجُٖر جهؾؿيحز ّسّفٖف جهقفجُٕ، جهسإيًٖ اكفجف ٌحػٖر يً جهػنّيٕ جهؿُى ؤُيٖر سدفق
ًَز ًيّػر ؤُؿجف ُّٕ  .جهّقجفذ السفسٖظٖر ييً ُؾ

: يصحل جهيِٖلحز يً دحهفغى ٌظحػِح جهيينً ّيً جهيػحفٌر، ّجكَ دػلخ جهففه يً جهِؿٖؿ ٌُحم ؤً جهقفجًُٖٖ جٙؾوحثًٖ هلحء يً سدًٖ ّكؿ
 ّجهينحفَٖ جهدًٖفذ، ّ جُٙٞف ّاٌسحض ٌٕ،جهػّٖج ّجٌٛسحض جهيِولر، جهففجّهر: يصحل ػؿٖصر سنٌّهّظٖح جلسؾؿجى جهدٞلسٖنٖر، جهدّٖز جهٌػل، يقجفٍ
 . جٙليحم هسفدٖر يسٌُّر ينحفَٖ جكحير اينحٌٖر ّدٌّٖج نيح جهيصيف، ّجهنظف جهقٖسًّ دقٖز جهيسِولر

 جً سدًٖ ّنيح .جهسِحٌّٖر جهظيِٖحز اٌنحء يٌِح جٌٛسحض يؿؾٞز سنحهٖف ّسلوٖل  هوقفجُر جهيٖحٍ هسّفٖف جّسدِز جهسٕ جٙلحهٖخ يً جهِؿٖؿ ـنفّج ّكؿ
 -هػى دٖز ظحيِر يصل جهِحؿل جهسلّٖق يدحؿفجز ُوٓ سِيل هيئللحز ٌيحـض جهولحءجز ؾٞل يً سدًٖ ّكؿ ، جهسلّٖق يننور يً ِٖحٌٕ جهلًحٍ ُـج

 نيح. جهفولًٌٖٖر جهؾٖفٖر جهظيِٖحز اسػحؿ ُوَٖ ٖنفف جهـٔ–هويقفجًُٖ جهِحؿل جهسلّٖق ينفٍّ ّنفجنر جهِحؿهر جهسظحفذ ينفٍّ -جهيلسيف جهسِوٖى
 نحفر فٕ جهيٌسنفذ ديؿٖفٖحسِح ييصور جهقفجُر فّقجفذ جهقفجُٕ، ولًحٍه ؤؾفْ ّيلحٌؿذ ؿّفجز ّ افنحؿ سلؿى يئللحز ّظّؿ جهؿفجلر يً سدًٖ

 جٝفنحؿ يظحل فٕ جهقفجُٕ هولًحٍ جهؿجُير جهيئللحز يً ُيح جهيسِؿؿذ، دففُِّح جهلل فجى يؿٌٖر ّيلفُح جهِفخ جهيقفجًُٖ ّظيِٖر جهيػحفٌحز
  جهًدٖر، جُٙنحخ قفجُر جهٌػل، سفدٖر)  جهقفجُٕ جهيظحل فٕ جهسؿفٖخ ؾؿيحز سلؿى جهِفخ جهيقفجًُٖ  ظيِٖر ؤً نيح ، جهدًٖفٖر ّؾؿيحز
 ؤنؿٍ حي ُـج جهينحفَٖ ّؤوػحخ هويقجفًُٖٖ ندٖف ؿُى سننل جهسٕ جهقفجُٖر جهؾؿيحز يً ّغٖفُح. جهدٞلسٖنٖر جهدّٖز اٌنحء نٖفٖر فٕ ّسؿفٖخ

 جهيٌسظحز ّسوؿٖف جهسلّٖق ؾؿيحز جهلؿك نفنر ّ فٖف يئللر سلؿى نيح ، جهفولًٌٖٕ جهسظحفذ يفنق فٕ جهقفجُٕ جهلًحٍ يؿٖف ُوٕ ؤدّ ؤلحيَ
 ّ جهقفجُٖر جٛغحصر سلّى ،نـهم جهِفخ جهيٌِؿلًٖ ظيِٖر يؿٖف ؿجغف لِؿ جهلٖؿ ـنف يح ػلخ(.  ّجهينؿّك ّجهقُسف ، جهوّق سػؿٖؿج)  هوؾحفض
 يظحٝز فٕ هوسؿفٖخ ايحفر جٝسوحل، ّيِحفجز جهينحفَٖ ّجؿجفذ جهسلّٖق فٕ يظحٌٖر سؿفٖدر ؿّفجز دسلؿٖى جهيقجفًُٖ اسػحؿ ّ جهقفجُٕ جهِيل

 جهقفجُٖر جهظيِٖحز دحلسِؿجف ّجٛسػحؿ جٛغحصر ّسلّى جهيفر يػحفٌحز فٕ جهيٌسنفذ ففُِّح ؾٞل يً ّـهم جهػحظر دػلخ يسؾوور قفجُٖر
 اهٓ ايحفر.  ّلوٖير ُويٖر دًفٖلر ّينحفِِٖى ؤٌفلِى سًّٖف يً جٛكسوحؿٖر جهففه سوم ٝوػحخ جهففور ًِٖٕ ييح ، جهفولًٌٖٕ فٖفجه فٕ

 دفٌحيط ؾٞل ّيً هٞكفجى ؤوحهر يئللر سلّى ّنيح.   جهغـجثٕ جهسوٌَٖ فٕ هوٌلحء سؿفٖدحز سّفف جهسٕ جهٌلّٖر  ّجهظيِٖحز جهيئللحز ّظّؿ
 ُوٓ دٌحء سلؿٖيِح ٖسى جهسٕ جهسؿفٖدحز يً ّغٖفُح  ّجهسّجول جٛسوحل ّيِحفجز ،  ّجهسلّٖق جهينحفَٖ اؿفجذ يظحل فٕ سؿفٖدر زدؿّفج  افجؿذ

 .  جهٌلحء يً جهيلسِؿفر جهفثر جػسٖحظحز
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 ومالذا   األّسر، من للعدٌد للدخل مصدرا   وٌمثل للمواطن، الغذائً األمن ٌوفر اللذي القطاع ٌبقى أنه إال القطاع لهذا التحدٌات من العدٌد من فبالرغم 
 من متعددة مستوٌات لدٌهم ألشخاص وفرص الرٌف، فً للعمل وفرص النساء، لعمل الفرص وٌوفر كما العمل، عن للعاطلٌن األزمات حالة فً

 الفرص لتطوٌر استخدامها الممكن من التً الموارد من العدٌد وجود تبٌن وقد المحافظة، حاجة بحسب متنوعة مجاالت وفً الخبرات و التؤهٌل
 .معها التعاون الممكن من التً المإسسات و المقترحة اإلقتصادٌة

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌزشث١خ اٌضساػخ لطبع ٚالغ 4.1.1
42

: 

 يٌنحذ 11 يً قفجُرجه كًحٍ فٕ جهِحيور جهيٌنحز ُؿؿ جقؿجؿ ػٖش ٌحدوك، يػحفٌر فٕ ندٖف دننل ٌيز جهسٕ جهلًحُحز يً جهقفجُٕ جهلًحٍ ِٖسدف
 سيسؿ ػٖش جٝفجيٕ، ًّدِٖر ّجهسفدر جهيٌحؼ ػٖش يً ًدِٖٕ دسٌٍّ ٌحدوك يػحفٌر سيسحق.  200343 جهِحى فٕ يٌنحذ 531 جهٓ 3553 جهِحى فٕ

 نفح يٌحًق جهٓ هسول وٖفح جهظّ ّيِسؿهر نسحء جهظّ ّدحفؿذ جٝيًحف غقٖفذ جهِحهٖر جهنيحهٖر جهظدوٖر جهيٌحًق لولور يً ٌحدوك يػحفٌر جفجيٕ
 . هوقفجُر جهوحهػر دسفدسِح سيسحق ّجهسٕ هوفٔ جلسؾؿجيِح ٖينً جهسٕ جهيٖحٍ ٌٖحدَ فِٖح سسّجظؿ ّجهسٕ نسحء ؿفثح جٝنصف جٝفؿً ّغّف جهغّف

 

  

 الصفحة األلكترونٌة -الزراعة احصاءات -الفلسطٌنً لالحصاء المركزي الجهاز:  انًصذس

 غحدحز جٙفجيٕ يً 2 نى 2.3 ّ قفجُٖر ؤفجيٕ 2 نى 223.3 يٌِح ، 2003 ُحى  2نى 201 ٌحدوك حفٌريػ فٕ جٙفجيٕ يلحػر ّكؿ دوغز
 32.1 جهييحفر جهلٖير نحٌز فٖيح ؤيفٖنٕ، ؿّٝف يوًّٖ 23.3 جهيػحفٌر فٕ 2003\2002 جهقفجُٕ جهِحى ؾٞل جهقفجُٕ جٌٛسحض ّدوغ ّؤػفجم،

 دحهيػحوٖل جهيقفُّر ّجهيلحػر ًً، 33,233 يٌسظر ؿٌّى، 203,215 جهدلسٌر ؤنظحف يً ُرجهيقفّ جهيلحػر نحٌز ّكؿ. ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ
 .44ًً 31,412 ّؤٌسظز ؿٌّى 1,242 دحهؾيفجّجز جهيقفُّر جهيلحػر ّدوغز ًً، 33,512 ؤٌسظز ؿٌّى، 11,331 جهػلوٖر

ك سوم جهيقفُّر دحهيفر جهغفدٖر ّجهيػحوٖل جهػلوٖر ّنيح ٖدًٖ جهننل فحً جٙفجيٕ جهيقفُّر دإنظحف جهدلسٌر فٕ جهيػحفٌر سيصل ٌػّ ؾي
% يً سوم جهيقفُّر فٕ جهيفر جهغفدٖر. ّيً ػظى جٌٛسحض ّ جهقفجُر فحً يػحفٌر ٌحدوك سسٌٍّ فٕ جٌسحظِح ّ ٌُحم جهِؿٖؿ يً جهيٌحًق 4ػّجهٕ 

قفجُر جهيػحوٖل جهػلوٖر ّ جهؾيفّجز ّجُٙنحخ. دٌٖيح جهسٕ سسفنق فِٖح جهقفجُر يصل ّجؿٔ جهفحفُر ّجهدحـجً ّينحفف جٙغّجف ّجهسٕ ٖسى فِٖح 
سفسنق جهنصٖف يً كفْ جهيػحفٌر ُوٓ قفجُر جٙنظحف جهيصيفذ ّ نظف جهقٖسًّ. ّدحهيلحدل دؿؤ جهِؿٖؿ يً جهيقجفًُٖ دقفجُر جهؾيفّجز فٕ 

 يـنّف ؤٍُٞ ّسِحٌٕ جهِؿٖؿ يً جهسػؿٖحز. جهدّٖز جهدٞلسٖنٖر. جٝ جً ػحل جهقفجُر فٕ جهيػحفٌر نيح ُّ ػحهِح فٕ دحكٕ جهيػحفٌحز ّ
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 .اخر موضع فً نفةالمص غٌر الحٌوانٌة المنتجات وانتاج االخرى االلٌفة الحٌوانات تربٌة  للحلٌب، المدرة الماشٌة تربٌة
 فهغطٍُ –انُزبئظ انُهبئُخ. ساو هللا ، انًُشآد اإلقزصبدَخ، 0227، انزؼذاد انؼبو نهغكبٌ وانًغبكٍ وانًُشآد  0228انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  10
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% يً جٌسحض جهِلل فٕ جهيفر 33% يً جهػوٖخ، 31.3ّ% يً جٌسحض جهوػّى  فٕ جهيفر جهغفدٖر، 32.1ّسدًٖ جٛػوحءجز جً جهيػحفٌر سٌسط 
 جهغفدٖر. 

 اٌضساػ١خ إٌّزغبد رجبدي فغٛح ٚ اإلٔزبط فغٛح 4.1.1
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 يً ًً 23521  2004/  2003 جهقفجُٕ جهيّلى فٕ دوغ جهـٔ جهغفدٖر جهيفر فٕ جهقٖسًّ جٌسحض َفد يً ٖلفخ يح هّػؿُح ٌحدوك يػحفٌر سٌسط
 يػحفٌر جكسوحؿ فٕ يِى ؿّف جهقٖسًّ هنظفذ قجل ّيح نحً ّهـهم جهيّلى، ـجز فٕ جهغفدٖر جهيفر نحيل فٕ جٌسحظِح سى 46ًً 41323 جول
 ظفز ٖلسِيل نيح جهنِٖف، جهٌحدولٕ جهوحدًّ وٌحُر فٕ جهقٖسًّ قٖز نحلسِيحل سًّجهقٖ نظفذ جٌسحض ُوٓ جهوٌحُحز يً نصٖف سِسيؿ نيح ٌحدوك

 .ػفكَ ًُ جهٌحسط جهسوّش  هسؾفٖى ؾحور دًفق يِحهظسَ ٖظخ هنً ّجٝففجً جهسؿفثر فٕ ُوفٍ ًُ جهٌحسط جهقٖسًّ

 ّجهينيم هوودف دحٝيحفر ًً 104 ّجهوّق ً،ً 2322  2003/2004 يّلى فٕ دوغ جهـٔ جهسًٖ يً جهّفٖف دحٌسحظِح ٌحدوك يػحفٌر سنسِف نيح
 جٝغّجف يً ّظقء جهفحفُر يًٌلر فٕ ّـهم  ّغٖفُح، ّجهنويٌسٌٖح ّجهوٖيًّ جهدفسلحل دحٌُِّح سٌسط جهػييٖحز لدق يح جهٓ ّجيحفر ، ّجهفيحً

 . هويػحفٌر جهسحدَ

 جهًوخ ّدًٖ ّجهػّٖجٌٕ، جهٌدحسٕ جهقفجُٕ، جٌٝسحض نيٖر دًٖ دٖفٍن فظٍّ جهيػحفٌر سّجظَ ٌحدوك، يػحفٌر فٕ جهلنحً ُؿؿ فٕ جهندٖف جٝقؿٖحؿ يَ
 اإلٌخبر يً اهّارداح كٖيج توغح ضٖد ، ُحى دننل ّجهؾيفّجز جهيّجنٕ ّهػّى جهؿّجظً هػّى ّدؾحور جهيػحفٌر فٕ جهيٌسظحز هِـٍ جهيسقجٖؿ

 يوًّٖ 12.1ّاهخٕ توغح ضٌِٖب  1111ٖد خغبؿفح ؿً اهـبى ض 1112أيرٖنٕ هوـبى  دّالر يوًّٖ 1..2 اهغذائٕ ّاهضّٖإٌ ّاهضّٖاٌبح اهضٖج
 ييح ٖدفق ؤُيٖر سإيًٖ جهفظّذ جهغـجثٖر فٕ جهيػحفٌر ييً جهدٖثر جهيٞثير هويػحفٌر.. 47أيرٖنٕ دّالر

كذا الخضار و . والف دوالر سنوي 13.113بقٌمة .111بلغ فً العام   البطاطاالمحافظة من استٌراد وتبٌن وجود فجوة باالنتاج الزراعً ف

 ملٌون دوالر أمرٌكً. 1.4الفواكهة و المواد الغذائٌة المصنعة منها وصل 

                                                           
45

 ) اال اذا تمت اإلشارة لغٌر ذلك( :التالٌة عالمراج إلى حساب الفجوة فً اإلستناد تم   

 فلسطٌن هللا، رام.  1114 الفلسطٌنٌة راضًاأل فً الغذائٌة السلع من العائلً القطاع إستهالك كمٌات.  2001 الفلسطٌنً االحصائً المركزي الجهاز: إلى استنادا حسابه تم ستهالكاإل

48d5-ef47-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Agriculture/11998e4e-8918-: 1/3/2030 فً الفلسطٌنً االحصائً يالمركز الجهاز من متنوعة زراعٌة اتإحصاء :االنتاج

60252c27f962.htm  

 2030 اٌار الفلسطٌنً االحصائً المركزي للجهاز منشورة غٌر معلومات 2004 فظةللمحا التصدٌر و اإلستٌراد
 اؽصبءاد انضساػخ -انغهبص انًشكضٌ نالؽصبء انفهغط46ٍُُ

47
 فلسطٌن-هللا رام(. 3) السنوي نابلس محافظة كتاب ،2005الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز  
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يوًّٖ  4هسول ػّجهٕ جل  2003يوًّٖ ؿّٝفج لٌّٖح ُحى  1.3ّكؿ سدًٖ جقؿٖحؿ جلسِٞم جٙهدحً فٕ جهيػحفٌر ػٖش سيحُفز جهّجفؿجز يً 
 نحٌٕ سظحٍ هػّى جهػدم ٌسٖظر هلِفٍ جهيٌؾفى يلحفٌر يَ ؤٌّجٍ جهوػّى جٙؾفْ.. ّكؿ هّػٌ جٖيح جقؿٖحؿ جهسّظَ جهل2004ؿّٝفج لٌّٖح ُحى 

 جهٌله ّـهم لٌّٖح، جهيػحفٌر ػحظر ُٕ ًً 33 يلحدل يٌَ ًً 35 يً ٖلفخ يح سٌسط جهسٕ جهيػحفٌر فٕ جهِلل جٌسحض فٕ ٌله ّظّؿ سدًٖ نيح
 .دلِّهر جٌٝسحض نيٖر ففَ ُوٓ فكحؿ ّقفجُٕ ّيٌحؾٕ دٖثٕ دسٌٍّ سسيسَ جهيػحفٌر نًّ يدفف غٖف ٖدؿّ

يٌنإذ فٕ جهِحى  11جقؿٖحؿ ُؿؿ جهيٌنأز جهِحيور فٕ كًحٍ جهقفجُر يً ّكؿ سدًٖ ّظّؿ فظّذ فٕ جهؾؿيحز جهيلحٌؿذ هلًحٍ جهقفجُر، فلؿ سدًٖ 
 ًٖ نوٖحٌر جٝٝز جهقفجُٖر.ّؿًّ قٖحؿذ فٕ ُؿؿ جهيٌنحز جهسٕ سلؿى ؾؿيحز جهوٖحٌر هسوم جهيٌنحز ّهويقجفُ 2003فٕ جهِحى  531جهٓ  3553

 ( اٌّشوضح ٚاٌّغّٛػبد اٌّمبثالد ٚٔزبئظ عجك ِب رؾ١ًٍ)  :اٌّؾبفظخ فٟ ٌٍمطبع اٌفشؿ ٚ اٌفغٛاد 4.1.4

 سدًٖ جهقفجُر يظحل ففٕ. جهػّٖجٌٖر ّجهسفدٖر جهقفجُر يظحل فٕ ٌحدوك ديػحفٌر جهيفسدًر جٝكسوحؿٖر جهففه يً جهِؿٖؿ ٌُحم جً جهؿفجلر جٌِفز
 سلحُؿ ّجهفٔ جهقفجُر فٕ جهػؿٖصر جهسلٌٖحز جلسؾؿجى ّجً يحؿٖح، يظؿٔ جهدٞلسٖنٖر جهدّٖز دحلسؾؿجى جهقفجُر يظحل فٕ ؾحور نحفَٖي جكحير جً

 هٖوٓ جهلٖؿذ جنؿز نيح سى ـنفٍ يً كدل جٙؾوحثًٖ جهقفجًُٖٖ فٕ جهظقء جهِحى. ّكؿ جهيٖحٍ، جلسِٞم ّسلوٖل ٌُّٖسَ ّسػلًٖ جٌٝسحض قٖحؿذ ُوٓ
 جهدّٖز فٕ جهقفجُر يظحل فٕ جهسظحفخ فٕ جهيػحفٌر يً جهِؿٖؿ ٌظحع ُوٓ ٌحدوك يػحفٌر فٕ ّجهسلوٖف جهسّفٖف هظيِٖحز جهسٌيّٖر جهيفنؿذ جهِفظح

 .ّجهدٌؿّفذ نحهؾٖحف هوؾيفّجز ّدؾحور جهدٞلسٖنٖر

فر يصحل جهدًٖؽ ّ جهنيحى ّ جهدًحًح ّجهففجّهر ) ّجً جً وؿّف كفجف جهيلحًِر ّٖفف جهففه جٛكسوحؿٖر ٌٝسحض جهِؿٖؿ يً جهيٌسظحز جهقفجُٖر جهيؾسو
ؿ هسوم نحً ظقء ندٖف يً جهدًحًح ّ جهففجّهر يوؿفٍ غقذ لحدلح ّهنً ٌسٖظر هٜغٞق فلؿ سِصف كؿّيَ ّقجؿز جهفظّذ يح دًٖ جٙلسِٞم ّ جٛلسٖفج

جهدًحًح ّ جهدًٖؽ فٕ جٝفجيٕ جهيٞثير هِح، سِسدف ففه  جهيٌسظحز(، هـج فففه نقفجُر جهففجّهر جهيِولر فٕ جهدّٖز جهدٞلسٖنٖر، ّ قفجُر
ُر جكسوحؿٖر ُحير . ّفٕ هلحء ّقجفذ جهقفجُر سى ـنف جهسؾًًٖ جهيلدق هٜػسٖحظحز ّ جهقفجُر دٌحء ُوٓ جهفظّجز جهيّظّؿذ هـج يً جهيينً قفج

 دل جهّقجفذ.جٙفى ػلخ يح ُّ يـنّف جٍُٞ ّ ٝػلح جهسإنؿ يً جهيٌسظحز جهسٕ سى سػؿٖؿُح يً ك

 ّجهػدم جهٞػى نيح ّسفدٖر جهؿظحض جهيّجنٕ )ٌٙسحض جهوػّى ّ جٙهدحً(، سفدٖر يظحل فٕ نصٖفذ ّففه ػحظر سّظؿ جهػّٖجٌٕ جٌٝسحض يظحل فٕ
 جلحلٕ نفً ُّ جهيٞثير جٝفجيٕ سّفف. جهقفجُٖر ّجٝغحصر جهقفجُر ّقجفذ جنؿز جهفظّذ جهلحدلر ّؤنؿ ُوٓ ـهم سِسدف يً جهففه جهِحير نيح

 . ٌحدوك يػحفٌر يٌحًق دِى فٕ جهفُٕ ّيٌحًق جٝفجيٕ ُـٍ سسّفف ػٖش ّجهؿّجظً، جهيّجنٕ دسفدٖر ؾحور ينحفَٖ فٕ هودؿء

 ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهقفجُٕ ّجهسٌٍّ ججهييٖق جهيٌحؾٕ جهّجكَ ّيَ جهِلل، جٌسحض فٕ ٌلوح سِحٌٕ جٝؾفْ ّجهيػحفٌحز جهيػحفٌر فحً لحدلح ـنف نح
 ُّ يٌػور ُنفًّ ٖسظحّق دِؿؿ جهٌػل سفدٖر فحً جهقفجُر ؾدفجء جنؿ ػلديح. جهيػحفٌر ُـٍ فٕ جهييٖقذ جٝكسوحؿٖر جهففه يً جهٌػل فدٖرس سِسدف

 فٕ جهظدوٖر جهيٌحًق جلسغٞل ٖينً ٌُّح جهنسحء، فٕ ؿفثح جنصف يٌحًق جهٓ جهيٌحػل ُـٍ ٌلل جُيٖر ُوٓ جنؿّج هنٌِى جكسوحؿٖح، يظؿٔ ينفٍّ
 جهٓ جهنسحء فول فٕ جهيٌحػل ٌّلل هوِلل، جهيٌسظَ جهًدِٖٖر ّجٝقُحف جهيصيفذ جٝنظحف يً ندٖف ُؿؿ ّظّؿ يَ جهوٖف فول فٕ ٌرجهيػحف

 . ندٖف دننل جهِلل يً جهيٌحػل جٌسحض ٖقٖؿ ييح جهنسّٖر ّجهقفجُر جهػييٖحز جنظحف ّظّؿ ّيَ ؿفثح جٝنصف هويػحفٌر جهسحدِر جٝغّجف جفجيٕ

 ندٖف دسٌٍّ ٌحدوك يػحفٌر سيسحق. جهؿفجلر جٌِفز نيح يحؿٖح جهيظؿٖر جهينحفَٖ يً ُٕ ّجهًدٖر جهًدِٖٖر جُٝنحخ ّسلّٖق سغوٖفّ ّقفجُر ظيَ
ّكؿ سدًٖ ّظّؿ ينفٍّ هلٌلفً هويّجؿ . جهيػحفٌر ُـٍ جٝ فٕ سٌيّج جهسٕ ٝ جهدفٔ يً جهقُسف ّجٌّجٍ جُٝنحخ دِى سّظؿ ػٖش جهيظحل، ُـج فٕ

 جهفحفُر هسغوٖف ّسوؿٖف جُٙنحخ جهًدٖر ّ جهسٕ ـنف جهلٖؿ ُؿٌحً ظحدف ؾٞل جهولحء يَِ جقؿٖحؿ جهًوخ ُوٓ سوم جهيٌسظحز دلدخجهغـجثٖر فٕ 
 .هوسلّٖق جهندٖفٍ ّجٝينحٌٖر جهيػوٕ جهلّق فٕ ّجهػحظر جٌٝسحض فٕ جهٌله
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 ندٖفذ ففه ّسّفف فحثى جٌسحض فٕ سوم جهيّجلى جٌِف جهسًٖ،ّ يّليٖر يسيٖقذ نحهينيم يٌسظحز ّّظّؿ جهيػحفٌر فٕ جهقفجُٖر جهيٌسظحز سٌٍّ
ندٖف يً دحكٕ  ًوخ نيح ؤً ّظّؿ دِى جهيٌسظحز جهقفجُٖر ّ جهسٕ جفسدًز دحهيػحفٌر ُّوِٖح جهغـجثٕ هسوم جهيٌسظحز.  جهسوٌَٖ يظحل فٕ

 جهيّجؿ ّػفٌ ِسدف ففه جهسوٌَٖ جهغـجثٕ ّجهسغوٖفّجهنقدفذ ّغٖفُح ؤٌِف ففه جهسوٌَٖ جهغـجثٕ ؤٖيح. ّدحهسحهٕ س نحهِنّخ يػحفٌحز جهًًّ 
 ُوٓ جهسفنٖق جُيٖر يَ جهيٌحقل فٕ هسوٌِِٖح سسّفف اينحٌٖر هسوم جهيٌسظحز يسّففذ ٌُّحم لّق ّجُؿ فٕ جهيػحفٌر ّ دحكٕ جهيػحفٌحز. جهغـجثٖر
ٌحقل جٝ جٌِح سِحٌٕ يننور جهسلّٖق، ّجهػفحٌ ُوٓ جهظّؿذ ّكؿ سدًٖ يً جهؿفجلر جً ُـٍ جهيٌسظحز سوٌَ جػٖحٌح فٕ جهي. ّجهسلّٖق ّجهظّؿذ جهسغوٖف

 ّ جهلؿفذ ُوٓ سًّٖف جهينفٍّ نيح سى ـنفٍ لحدلًح.

سدّل ّ فٕ جهظؿّل  2جً ُـج جهلًحٍ نيح سى ـنفٍ لحدلح ِٖحٌٕ جهِؿٖؿ يً جٛننحٝز جٝ جً ٌٌفذ لفِٖر هدِى جهيئنفجز جهيـنّفذ فٕ جهيوػق 
هـٔ ُحٌٓ يٌَ جهلًحٍ ّسفجظَ جٌٛسحض جهػّٖجٌٕ ّ جهٌدحسٕ دحهفغى يً جهٌيّ جهلنحٌٕ ّ دحهسحهٕ ٌله جٌٛسحض جهقفجُٕ سدًٖ ػظى جهسفجظَ ج 2.2.3.2ى

نِح جهـٔ يً جهيينً جً ٖئصف ُوٓ جٙيً جهغـجثٕ فٕ جهيػحفٌر ّ جهيػحفٌحز جٙؾفْ. جيحفر هـهم فحً جهيّجفؿ جهًدِٖٖر ّ جهيلّيحز جهسٕ سيسو
جيٕ جهقفجُٖر ّجهيفجُٕ ّجهسٌٍّ جهدٖثٕ، سئُوِح هسًّٖف ُـج جهظحٌخ دحهفغى يً جهػحظر جهيسّففذ ٛلٌحؿٍ نيح لٌٌحكم جهيػحفٌر ّسّفف جٙف

 دحهسفوٖل فٕ كًحٍ جهؾؿيحز فٕ يظحل جهسلّٖق ّسًّٖف جٌٛسحض. 

ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً  جٌٖر،ّ جهسفدٖر جهػّٖ كًحٍ جهقفجُر جهٌحسظر ًُ سػوٖلٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف 
ر جهيِف ّ جهسػؿٖحز هولًحٍ جهقفجُٕ، ّٖلسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر هنل ٌنحً جكسوحؿٔ يً جٌٙنًر جهقفجُٖر جهيؾسوف

 ّجهسٕ يً جهيينً جكحيسِح فٕ جهيػحفٌر. 

ة )نقاط القوة والفرص للقطاع ونقاط الضعف والتحدٌات( والفرص اإلقتصادٌة الناتجة فً : تحلٌل قطاع الزراعة والتربٌة الحٌوان3.3.3ٌجدول رقم 

 نابلس محافظة

 إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ١ًٍاٌفشؿ االلزقبد٠خ  ٚاٌزؾذ٠بد ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح ٚاٌفشؿ إٌؾبه

رٛفش اسامٟ صساػ١خ ١ِٚبٖ خبفخ فٟ ِٕطمخ  - اٌضساػخ

 اٌجبراْ ٚاٌفبسػخ 

ِٓ اٌؾشوبد اٌّزخققخ فٟ ٚعٛد اٌؼذ٠ذ  -

 اٌزقذ٠ش اٌضساػٟ 

لبْٔٛ ِمبهؼخ ثنبئغ اٌّغزٛهٕبد ٚاٌزٞ  -

 اػطٝ اٌفشفخ  ٌالٔزبط اٌّؾٍٟ

 ٚعٛد خجشاد ِزٛاسصخ فٟ رشث١خ اٌّٛاؽٟ  -

ٔمـ فٟ االٔزبط اٌضساػٟ اٌّالئُ ٌٍزقذ٠ش ٌٍٚغٛق  -

اٌّؾٍٟ. )ؽ١ش ثٍغ اإلٔزبط اٌضساػٟ خالي اٌؼبَ اٌضساػٟ 

 ١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ 67.4ٟ اٌّؾبفظخ ف 2007\2006

 ) ٚ٘ز غ١ش وبفٟ ثبٌٕغجخ ٌٍؼذد اٌّزضا٠ذ ٌٍغىبْ . 

)ٚوّب ثٍغذ ل١ّخ اٌٛاسداد ِٓ األغز٠خ ٚاٌؾ١ٛأبد اٌؾ١خ 

 ١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ.( 78.1

 ػذَ ٚعٛد رب١ِٓ صساػٟ  -

 ػذَ ٚعٛد ؽٙبداد عٛدح صساػ١خ  -

ث١ٛد ثالعز١ى١خ الٔزبط اٌخنبس  صساػخ  -

ٍغٛق اٌّؾٍٟ ٚاٌزقذ٠ش )ِغبؽخ اوضش ِٓ ٌ

 دُٚٔ ٚاؽذ ِغذٞ ِبد٠ب(

 )ٕ٘بن فشفخ فٟ أزبط ِز١ّض ِٓ اٌفشاٌٚخ -

فٟ اٌج١ٛد  ِٓ خالي صساػزٙب ِؼٍمخ 

 اٌجالعز١ى١خ  (

)أٛاع اٌّضسٚػبد اٚ اٌخنبس اٌزٟ ِٓ 

اٌّّىٓ صساػزٙب ِضً اٌجطبهب ، اٌجط١خ ، ، 

 ٚؽغت اٌزخط١و اٌؼبَ اٌزٞ رغش٠ٗ ٚصاسح

 اٌضساػٗ 

رشث١خ 

 اٌّٛاؽٟ

 رٛفش اسامٟ ِالئّخ ٌزشث١خ اٌّٛاؽٟ ٚاٌّشاػٟ -

 ٚعٛد خجشاد ِزٛاسصخ فٟ رشث١خ اٌّٛاؽٟ  -

ٚعٛد ِقبٔغ اػالف فٟ اٌنفخ ٚاٌزٟ رمَٛ  -

 ثزض٠ٚذ رٍه اٌّضاسع ثبالػالف 

ٔمـ وج١ش فٟ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ)ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ  -

١ٍِْٛ  78.1خ اٌٛاسداد ِٓ األغز٠خ ٚاٌؾ١ٛأبد اٌؾ١

 دٚالس أِش٠ىٟ.

 2007\2006ٚوّب ثٍغ ػذد األثمبس خالي اٌؼبَ اٌضساػٟ 

 869280ثمشح، ٚػذد األغٕبَ  49695فٟ ِؾبفظخ ٔبثٍظ 

سأًعب، ٚ٘زا غ١ش وبفٟ  279401ٚػذد اٌّبػض  سأًعب، 

ٔغّخ  3329389ِمبسٔخ ثؼذد اٌغىبْ اٌّزضا٠ذ ٚاٌزٞ ثٍغ 

 .  2009فٟ اٌؼبَ 

بٔٛاػٙب ) اثمبس ٚاغٕبَ ِضاسع ِٛاؽٟ ث -

 ِٚبػض(
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 إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ١ًٍاٌفشؿ االلزقبد٠خ  ٚاٌزؾذ٠بد ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح ٚاٌفشؿ إٌؾبه

  إٌّبهك إٌّبخ١خ رٛفش اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٚرٕٛع رشث١خ إٌؾً

 ٚاٌطج١ؼ١خ

اٌؼغً ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌغ١ش لبثٍخ ٌٍزٍف ثؼذ ِذح  -

 ِؼ١ٕخ 

ٌؼغً إٌّزغخ فٟ اٌّؾبفظخ ؽ١ش ال ٔمـ فٟ و١ّخ ا

 رغطٟ االؽز١بعبد، ٚؽبعخ اٌغٛق اٌّؾٍٟ

 خ١ٍخ .(  59618)ؽ١ش ثٍغ ػذد خال٠ب إٌؾً 

 20ِضاسع ٔؾً ) ثؾشه اْ ٠ىْٛ اوضش ِٓ  -

ِٕؾٍخ فٟ اٌّضسػخ اٌٛاؽذح ١ٌىْٛ ِغذٞ 

 ِبد٠ب(

رشث١خ اٌذعبط 

اٌالؽُ 

 ٚاٌؾجؼ 

 جخ رٛفش اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٚاالسامٟ إٌّبع -

رٛفش اٌخجشاد اٌف١ٕخ اٌالصِخ ٌزشث١خ اٌذعبط    -

 ٚاٌؾجؼ 

ٔمـ فٟ و١ّخ االٔزبط فٟ اٌّؾبفظخ ِمبسٔخ  -

 ثبالعزٙالن

)ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌذعبط ثٕٛػ١ٗ اٌالؽُ ٚاٌج١بك  

 دعبعخ(  ١ٍِْٛ 2.1

 ِضاسع دعبط الؽُ ٚ/اٚ ِضاسع ؽجؼ -

االػؾبة 

 اٌطج١خ

 ،رٕٛع إٌّبهك اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌّؾبفظخ  -

 اال٘زّبَ داخ١ٍب ٚخبسع١ب ثبالػؾبة اٌطج١ؼ١خ  -

 اصد٠بد اٌطٍت اٌخبسعٟ ػٍٝ االػؾبة اٌطج١خ  -

ٔمـ فٟ أزبط االػؾبة اٌطج١ؼ١خ ٚاٌطج١خ، ٚػذَ 

 رغ٠ٛمٙب ثبٌؾىً اٌّالئُ

 ِضاسع اػؾبة هج١خ  -

ِؾبس٠غ رغ١ٍف ٚرغ٠ٛك ٚرقذ٠ش االػؾبة  -

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌطج١خ

اٌزق١ٕغ 

 اٌغزائٟ

غبد غزائ١خ ِز١ّضح فٟ اٌّؾبفظخ ِضً: ٚعٛد ِٕز

اٌؼىٛة ٚاٌىض٠شح اٌخنشاء ٚ اٌؾ٠ٍٛبد ٚػ١ٍٙب الجبي 

 ِٓ ثبلٟ اٌّؾبفظبد  

اِىب١ٔخ رغ٠ٛك ٘زٖ إٌّزغبد مؼ١فخ ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ 

 رؾزبط اٌٝ رغ٠ٛك 

 ِؾبس٠غ رؼجئخ ٌّٕزغبد ِز١ّضح فٟ اٌّؾبفظخ

رٕغ١ك 

 اٌؾذائك

١ٕخ اٌزٟ رؾ١طٙب ص٠بدح ػذد اٌّجبٟٔ ٚثخبفخ اٌفًٍ اٌغى

 ِغبؽبد خنشاء

ٚعٛد ٔمـ ػذد اٌّزخقق١ٓ فٟ صساػخ ٚرٕغ١ك 

 اٌؾذائك 

ِؾبس٠غ ِزخققخ فٟ رٕغ١ك اٌؾذائك ٚرٛف١ش 

 ِغزٍضِبرٙب

ف١بٔخ 

اٌّؼذاد 

 اٌضساػ١خ

 اصد٠بد ػذد إٌّؾؤح اٌضساػ١خ ثؾىً وج١ش

اٌضساػ١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؾبعخ اٌٝ  ّٕؾآداصد٠بد ػذد اٌ

 ي ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغب

ٚعٛد ٔمـ فٟ اٌّزخقق١ٓ فٟ ف١بٔخ اٌّؼذاد  -

 اٌضساػ١خ 

االػزّبدثؾىً وج١ش ػٍٝ اٌّؼذاد اٌضساػ١خ فٟ اٌؼًّ  -

 اٌضساػٟ  

اصد٠بد ػذد إٌّؾآد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع اٌضساػخ ِٓ  -

 2007فٟ اٌؼبَ  973اٌٝ  1997ِٕؾؤح فٟ اٌؼبَ  55

ٔمـ فٟ ػذد اٌّزخقق١ٓ فٟ ف١بٔخ اٌّؼذاد 

 اٌضساػ١خ

ذٚد٠خ ػذد اٌّؼذاد اٌضساػ١خ ٚاِىب١ٔخ رغط١خ ِؾ

 اٌٛسؽخ اٌٛاؽذح  ٌٍؼذ٠ذ ِٕٙب

 ٚسػ ِزخققخ فٟ ف١بٔخ اٌّؼذاد اٌضساػ١خ

 

 

 اإلٔؾبءاد لطبع 4.1

  اٌفٍغط١ٕ١خ االسامٟ فٟ ٔؾبءاداإل لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.2.1
ؿٔ جهِحيور دّيّع نيح ِّٖسدف ظحـخ هٜلسصيحف،  نيح جٛكسوحؿٖر جهيلحُير فٕ جهؿؾل جهلّيٕ ّسنغٖل جٖٙ جهلًحُحز يً جٌٛنحءجز كًحٍ ِٖسدف

ّجهيفجفق جهِحير، ّؾؿيحز جهدٌٖر جهسػسٖر جهسٕ سػسحظِح نحفر  ّجٌٙنًر جٛكسوحؿٖر،  هولنً، جهٞقير جٙدٌٖر سّفٖف فٕ اٌَ ٖنسلخ جُيٖسَ هؿّفٍ
 فٕ ديح جٌٙنًر جٛكسوحؿٖر جٙؾفْ، يً دحهِؿٖؿ افسدحًح يدحنًفج ٖفسدً جٌٛنحءجز كًحٍ فبً اهٓ  ـهم، ايحفر  .ؤؾفْ ظِر جٌٙنًر جٛكسوحؿٖر يً

ّجهؿُحً،  جٙهيٌّٖى، ّيوحٌَ جهًّخ، ّيوحٌَ جهظحُق، جهدحًًّ ّيوحٌَ جهػظف، يٌحنٖف يصل: جٌٛنحءجز، دلًحٍ جهِٞكر ـجز جهوٌحُحز ـهم
ّغٖفُح. ايحفر ٛفسدحً جهلًحٍ دحٌٙنًر  ّجٙهيٌّٖى ،ّجهٌظحفذجهػؿجؿذ ، دَ ؤُيحل يٌنأز ٖفسدً نيح جٙؾفْ، جهيوحٌَ يً ّغٖفُح ّجهدًٞ،

 جهِلحفٖر ّجهؾؿيحسٖر ييً كًحٍ جهؾؿيحز.



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

28 

 

جهفولًٌٖٕ ُدف جهلٌّجز جهلحدلر ّ ػسٓ ُحى  فٕ جٛكسوحؿ جٛظيحهٕ جهيػوٕ جهٌحسط سنًّٖ فٕ ُحى ٌُوف ديصحدر جٌٛنحءجز كًحٍ يلحُير جُسدفز
 دًٖ جهييسؿذ جهفسفذ ؾٞل10% ػّجهٕ غقذ ّكًحٍ جهغفدٖر جهيفر يً جٛظيحهٕ هنل جهيػوٕ جهٌحسط فٕ جهلًحٍ ُـج يلحُير يسّلً دوغ ػٖش ،0222

 كٖحى دؿجٖر يَ  1993 جهِحى فٕ جهفولًٌٖٖر جٛظيحهٕ هٚفجيٕ جهيػوٕ جهٌحسط ي14ً %  جهيسّلً  ُـج دوغ دٌٖيح (،2006يحك ( 1990 -1972ُحيٕ 

ًّج جٌٛنحءجز كًحٍ ٌيح جهًٌّٖر، ػٖش جهلوًر  جهـًٖ جهفولًٌٖٕ جهنِخ ؤدٌحء يً ندٖف ُّؿذ ُؿؿ دلدخ ، 1999اهٓ  1996 يً جهفسفذ فٕ ّجيًػح ٌي

 جهغفدٖر جهيفر فٕ ؤفجيٕ جهفولًٌٖٖر هولوًر كٖحى يً سدِِح ّيح ؤّلوّ جسفحكٖر دِؿ لٖحلٕ هػل ؤفق اهٓ  سّفف ايحفر  جهؾحفض، فٕ يسّجظؿًٖ نحٌّج

يؾسوف  فٕ اكسوحؿًٖح فنًّؿج نِؿز ، 2000 جهِحى يً جهفجدَ جهفدَ فٕ جٙكوٓ جٌؿٍٝ جٌسفحير ؤُلدز جهسٕ جّٙهٓ جهصٞش ٌّجزجهل ّهنً غقذ، ّكًحٍ
 جٌٛنحءجز كًحٍ ّنِؿ ، 2002 جهِحى فٕ  2%اهٓ جهيػوٕ جٛظيحهٕ جهٌحسط فٕ يلحُيسَ اٌؾفيز ػٖش جٌٛنحءجز، كًحٍ ـهم فٕ ديح جهلًحُحز،

 ،2004جهِحى فٕ  % 4.8اهٓ  جهيلحُير جقؿجؿز سوم  ػٖش 2002 حىجهِ دِؿ جقؿُحًفج
اهٓ   جهيػوٕ جهٌحسط اظيحهٕ فٕ يلحُيسَ ّيً صى جفسفِز ٌلدر 48

0227% فٕ جهِحى 6.6
49 . 

جهلٖحلٖر،  جهسغٖف فٕ ُؿؿ ّيلحػر جهّػؿجز جهلنٌٖر ّجهيلحػحز جهيفؾور ُدف جهلًٌٖ ًُ ُـج جهسًّف ّجهيفسدً دننل ّصٖق دحّٙيحٍ نيح ِّّٖدف
، ّيً صى افسفحٍ جهًوخ صحٌٖر ّسـدـدَ ّ هنً ؿًّ .022-0220ػٖش ٖدًٖ جهننل جهيففق جهسفجظَ جهػحؿ هوًوخ ُوٓ ؤُيحل جهدٌحء ؾٞل جُّٙجى 

ى ُح 0نى 0.268، دٌٖيح ّووز )0نى 0.06، ػٖش دوغز جهيلحػحز جهيفؾور ػٌِٖح ) ظؿٖؿذ ّ كحثير( ػّجهٕ 0997جهّوّل هوػؿ جهلحدق ُحى 
 دٌلدر 0229. نيح ٖدًٖ جهننل جؿٌحٍ يَ افسفحٍ فٕ جهفدَ جهفجدَ هِحى 0229-0227% يٌِح ظؿٖؿذ. ّكؿ سـدـخ ؤٖيًح يح دًٖ 82( ػّجهٕ 0227
 يلحػر دوغز ػٖش ،50 2003جهِحى يً جهفجدَ دحهفدَ يلحفٌر% 50.5 دٌلدر افسفحُح لظل فٖيح ،2004 جهِحى يً جهفدَ دـجز يلحفٌر% 51.2

 .2ى جهف132.1  جهفؾه

 2009-2007ؿدد اهّضداح اهشنٌٖج اهيرخظج اهرتؾ اهراتؾ : 4.1.1اهضنل

 

 2007-2000ؿدد اهّضداح اهشنٌٖج اهيرخظج :  4.1.1 اهضنل

 

 اكسوحؿٖر جػوحءجز.  2010 جهفولًٌٖٕ، هٜػوحء جهيفنقٔ جهظِحق: جهيوؿف

 ّكؿ ، هويٌنأز جهِحى جهسِؿجؿ دػلخ فِٖح نؾه 3,113 ّسنغل ،2003 ُحى نإذيٌ 223 جٌٛنحءجز كًحٍ فٕ جهِحيور جٛكسوحؿٖر جهيٌنأز ُؿؿ دوغ
 جهٌلخ دػلخ جهسحهٖر جٛكسوحؿٖر جٌٙنًر ُوٓ جهيٌنأز ُـٍ سسّقٍ. نؾه 3,111 هسنغل ّ يٌنحذ 122 هٖدوغ 2004 ُحى جهِؿؿ ُـج سفجظَ سدًٖ

 اهيتبٌٕ خضػٖة%( 11) اهيتبٌٕ فٕ اهخرنٖة ،%(31)  يٌِب أسزاء أّ جاهنبيو   اهيٌضآح تٌبء ،%(1)  اهيّكؾ ئؿداد: جهِحيًٖ هنٞ جهسحهٖر
ًٞ 35-1 دًٖ يح سٌّف جهسٕ جهيٌنأز سوم ٌلدر دوغز فٖيح يٌِح، %14 ػّجهٕ فإكل ُيحل ؤفدِر سٌّف جهسٕ جهيٌنأز ٌلدر ننوز ّكد%(.  14)  ُحي

  .ُحيوًٖ 1جل ؿًّ غحهدٖسِح ّ 35-3 يً سٌّف جهيدحٌٕ سنًٖخ ّ جهيّكَ اُؿجؿ فٕ جهِحيور جهيٌنأز ظيَٖ ؤً هّػٌ %.12

                                                           
 2004 ٌة،قتصاداإل مسوحال سلسلة الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز  48
49

 (2003، 2004)  ّجهصحدسر جهظحفٖر  لِحفدحٙ جهلّيٖر جهػلحدحز.  2030 جهفولًٌٖٕ، هٜػوحء جهيفنقٔ جهظِحق  
50

 ٖراكسوحؿ جػوحءجز.  2030 جهفولًٌٖٕ، هٜػوحء جهيفنقٔ جهظِحق  
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 جهيؾحًفذ دٌلخ ّدحهسحهٕ جهلٖحلٖر دحّٙيحٍ جٛلسصيحف ففه ّسفسدً هولنحً، جهيحهٕ جهّيَ ٖػؿُح ّهنً هولنً كحثير قجهز يح جهػحظر جً
 جٝلسلفجف ُّؿى جهلٖحلٕ جهّيَ فٕ لفجفجٝلس ُؿى ٌسٖظر وِّدحز ُؿذ ّٖجظَ جهلًحٍ ؤً ؤؾوحثًٖ يَ هلحء يً سدًٖ ّكؿ هويلسصيفًٖ، جهيينٌر

 ؤً ّؤيحف جهِلحفٖر هٜلسصيحفجز جهلؿك نفنر يؿٖف جٝػيؿ ّهٖؿ جهلٖؿ ؤنؿ ػلديح جهلنٌٖر ؤلِحفجهّػؿجز ّافسفحٍ غقذ، ّػوحف جٛكسوحؿٔ
 ّافسفحٍ جهسػسٖر، جهدٌٖر ٌله  اهٓ  دحٛيحفر لٖر،جهسٌحف جهلٖير جهلًحٍ ؤفلؿز 53  ُحى دِؿ يح جهيفٖدٕ ّجهٌٌحى جهلحٌٌّٖر ّجهسِوٖيحز جهلحٌٌّٖر جهدٖثر
 ٌيّ ففه يً ٖلول ّدحهسحهٕ ، جهلنٌٖر جهّػؿجز ؤلِحف افسفحٍ  اهٓ ٖئؿٔ ييح جٝفجيٕ سلظٖل سنحهٖف ّافسفحٍ ًحدّ ّظّؿ ُّؿى جٙفجيٕ كٖير

 جهسنحهٖف هسلوٖل جهػحظر ؤً ّجهيلحّٝز جهسظحفٖر يحزهوؾؿ جهفولًٌٖٖر جهنفنر فٕ جهؿفجلحز كلى فثٖك جهنفٖى ُدؿ ؤيًٖ جهلٖؿ دًٖ هلؿ جهلًحٍ،
 .جهيػوٖر جهؾحى جهيّجؿ ُوٓ جهيدٌٖر جٌٛنحثٖر جهوٌحُحز دسًّٖف جٛلسصيحف سى جـج جهؾحى، جهيّجؿ ؤلِحف سلوٖل ؾٞل يً يفّفٖر

 فٕ فظّذ ّظّؿ جٛػوحءجز ّسدًٖ)  جهلًحٍ فٕ جهِحيوًٖ كدل يً ـنف نيح يوٖحف 3 ػّجهٕ اهٓ سول جهسٕ ّ جهدٌّم فٕ هوّؿجثَ جهِحهٕ جهّظّؿ اً
.  ّجهِحير جهسظحفٖر جهيدحٌٕ ّ جٛلنحً يظحٝز فٕ جهلًحٍ فٕ جٛلسصيحف يً هيقٖؿ ففور ٖؾوق ، (3.8.0فجظَ  -اهٓ جهّؿجثَ جٝثسيحٌٖر جهسلِٖٞز

 هؾؿيحز جهػحظر دفقز نيح جهلًحٍ، سٌِم ؤً ّففزس اً جهيينً يً جهسٕ ّ جهِلحفٔ جهفًُ هؾؿيحز ػحظر ٌُحم ؤً جهيظحل فٕ جهؾدفجء ـنف ّكؿ
 .يسؾوور  اؿجفٖر ّ يحهٖر

 ؤً ُحهيٖح يسِحفف: "جٙػيؿ ّهٖؿ جهيٌِؿك ـنف ػٖش. سًّٖفٍ يفّفذ ّ جهلًحٍ دِـج جُٛسيحى سفسفى جهيلحنً ُؿؿ ّكور جهلنحٌٕ جهٌيّ ؤً نيح
 فدً لحُى ّكؿ ،"جهيؾٖيحز فٕ يفدَ يسف 2ّ جهيؿً، فٕ يفدَ يسف 4 جهففؿ ػور فولًًٖ فٕ دٌٖيح يفدَ، يسف 32 جهلنً يً جهففؿ ػور

نيح ؤً سّفف فؾه . جٝؾٖفذ جهلٌّجز فٕ جهلًحٍ ُـج دحٌسِحم جهوغٖف جهسيّٖل ّيئللحز جهدٌّم يً جلسِٞنٖر كفّى ُوٓ جهػوّل سلِٖٞز
ؾؿيحز يفسدًر دِـج جهلًحٍ. دحٛيحفر  اهٓ  سّفف جهيّجؿ فٕ جهفدَ جهلٌّٔ جهّجػؿ ٖلسؿُٕ دحهيفّفذ ّظّؿ يًِ ّ  0جهف ى 52.دٌحء هػّجهٕ جل 

 جهؾحى جهيػوٖر جهٞقير هٌٚنًر جٌٝنحثٖر جهيؾسوفر. 
 

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ ٔؾبءاداإل لطبع ٚالغ 4.1.1
51

: 

ًِح 23 ُوٓ يّقُر يلنً 14,310 ٌحدوك يػحفٌر فٕ 2003 ُحى جهيإُّهر جهيلحنً ُؿؿ دوغ  ُوٓ نًجهيل ٌٍّ فٕ جهنلر ػحقز لنٌٖحً، سظي
ًُح يلظور ، 2003 جهِحى فٕ%  21.3 دوغز اـ جُٙوٓ جهٌلدر  لظوز ػًٖ فٕ ،% 14.2 جهنلر ٌلدر نحٌز ػٖش 3553 جهِحى يَ يلحفٌر جفسفح
 ٙػؿ يونٖسِح سِّؿ جهيإُّهر جهيلحنً يً%  40.3ّ 3553 ُحى % 30.0 يَ يلحفٌر% 13.2 اهٓ ّّووز 2003 جهِحى فٕ جٌؾفحًيح جهؿجف ٌلدر
 .جٙلفذ ؤففجؿ

 
                                                           

51
 : المنشئات اإلقتصادٌة، النتائج النهائٌةرام هللا،  0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228طٌنً الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس المصدر اإلحصائً لهذا الجانب من التقرٌر:  

 2009 سنويال التقرٌر :الفلسطٌنٌة العاملة القوى مسح 2010 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي و الجهاز 0228. احصاءات إقتصادٌة عام  0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، 

0

20

40

60

80

 اخرى شقة دار فٌال

0.7 

40 

58.2 

1.1 1.5 

34.6 

63.4 

0.5 

 1112، 1222التوزٌع النسبً لالسر حسب نوع المسكن فً محافظة نابلس، :  4.1.1شكل 

1997

2007



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

30 

 

 جهيلحػر دوغز ػٖش دٌحء فؾور 3,014 ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهيػوٕ ّجهسٌٌٖى جهيػوٖر جهلوًحز ًُ 2004 ُحى جٙدٌٖر جهوحؿفذ فؾه ُؿؿ دوغ 
 جهفؾه ُؿؿ دوغ دٌٖيح كحثير، يلحػحز يفدَ يسف ؤهف 31.5 ّ ظؿٖؿذ، يلحػحز يفدَ يسف ؤهف 221.4 يٌِح يفدَ، يسف ؤهف 105.3 جهيفؾور

 يلحػحز يفدَ يسف ؤهف 122.4 يٌِح يفدَ، يسف ؤهف 152.1 جهيفؾور جهيلحػر دوغز فؾور 3,223 ٌحدوك يػحفٌر فٕ 2003 ُحى ؿفذجهوح
دحهفغى يً جفسفحُِح . 2003 جهِحى فٕ ُوَٖ ُّ ييح جكل 2004 ُحى جهفؾه ُؿؿ ؤً ّٖٞػٌ ،52كحثير يلحػحز يفدَ يسف ؤهف 21.1 ّ ظؿٖؿذ،

 2004% يً فؾه جٙدٌٖر جهوحؿفذ فٕ جهيفر جهغفدٖر هِحى 25. ّٖٞػٌ جً ُؿؿ جهفؾه جهوحؿفذ سيصل  2005ً ُحى صحٌٖر فٕ جهفدَ جهفجدَ ي
 . 2يً جهيوػق فكى  2.2.2.2نيح ٖدًٖ ظؿّل ى

هوػٖر ّكؿ سدًٖ جً ٌوف جهفؾه جهوحؿفذ سننل فؾه جٙدٌٖر جهلنٌٖر، دٌٖيح جهٌوف جهدحكٕ ٖننل فؾه جٙدٌٖر جهسظحفٖر ّ جهوٌحُٖر ّ ج
 ّجهسِوٖيٖر ّ جٙدٌٖر جٙؾفْ. 

 ُـٍ جهلًحُحز، ّسِقْ يً غٖفٍ يَ يلحفٌر جهيظحل فٕ جهيسٌُّر جهؾدفجز ّظّؿ ّدحهسحهٕ فَٖ، ُيوّج جهـًٖ ُؿؿ دبفسفحٍ جهلًحٍ ّٖسيٖق نيح
 هوؿؾّل جٌٝنحءجز يظحل فٕ هوِحيوًٖ ٌّػرجهيي جهسوحفٖغ ُؿؿ جلفجثٖل فٕ ُـج جهلًحٍ. نيح جً جٌؾفحى فٕ جهلحدلر جهندٖفذ جهِيحهر  اهٓ جهؾدفجز

 فٕ هوِيل سّظَ يٌِى ندٖف ظقء جهيِحفذ. يػؿّؿ ّدِيِى يحُف دِيِى فحثى يً جهِيحهر فٕ ُـج جهلًحٍ ّظّؿ جهٓ جؿْ جلفجثٖل فٕ هوِيل
 . جٌٝنحءجز فٕ ندٖفًج ٌيًّج سنِؿ ّجهدٖفذ ّجهسٕ جهلل فجى يػحفٌر ّدؾحور جٝؾفْ جهيػحفٌحز

 ّٛعٛدح فٟ اٌمطبع ) اٌؼشك ٚ اٌطٍت(اٌفغٛح اٌ 4.2.3

 ٖدًٖ ييح جهيلحنً. يً %32 ُوٓ جلسػّـز جهسٕ ّ جهيؿٌٖر هوحهغ دنؿذ سفحّز جهيػحفٌر فٕ جهيؾسوفر جهسظيِحز ُوٓ هويلحنً جهٌلدٕ جهسّقَٖ جً
  جٙؾفْ. جهنيحل يػحفٌحز يً جهلنحً ٛلسلًحخ يفنقج ٌحدوك نحٌز نيح جهفٖف. ػلحخ ُوٓ جهيؿٌٖر فٕ هولنً جهلنحً سّظَ

ًٞ. جهلنٌٖر جهّػؿجز ُؿؿ ُوٓ جهًوخ فٕ  جفسفحٍ ٖففى جهلنٌٖر جهنلق جسظحٍ ّجهسغٖف جهٌّّٖر جهِحثور سظحٍ جهلنحٌٕ جهسغٖف جً نيح  ُؿؿ دوغ فدٌٖيح يلسلد
 ػحظر ٌُحم ؤٔ جهٌلدر دٌفك لحنًجهي ُؿؿ هقٖحؿذ جهػحظر ّدحهسحهٕ . 53 2021 ُحى ػسٓ %24.3 دٌلدر جفسفحُِح ّيسّكَ  2003 ُحى 14,325 جٙلف

 ٌِٖٕ ييح جٙكل ُوٓ لٌّٖح جهيفؾور جهيفدِر جٝيسحف ُؿؿ سسيحُف جً ٌِٖٕ ُّـج لٌّٖح لنٌٖر ّػؿذ 2212 ديِؿل لنٌٖر ّػؿذ ؤهف 30 هػّجهٕ
 جٙدٌٖر. ّ جٌٛنحءجز كًحٍ ُوٓ جهًوخ قٖحؿذ

ُؿؿ جهيٌنأز جٛكسوحؿٖر  فحق ػٖش – جهيؾسوفر ّجهيئللحز جٛكسوحؿٖر جهيٌنأز ًي جهِؿٖؿ ّسفيٖى اٌنحء اهٓ ؤٖيًح جهػحظر سٌِف لدق هيح  ايحفر
 00سظحفٖر، ّ 77فؾور يٌِح  .68فٕ جهيػحفٌر  0228، ّكؿ دوغز ُؿؿ جهفؾه غٖف جهلنٌٖر جهوحؿفذ هوِحى -ؤهف يٌنإذ فٕ جهيػحفٌر.0

 جؾفْ.  جهدحكٕوػٖر، ّ 3وٌحُٕ ّ 9ّ سِوٖيٖر،

 ٖقؿجؿ ّجهفكى .دِح جهيسِولر ّجهؾؿيحز جهيفجفلر ّجػسٖحظحسِح جهيؾسوفر جهلنٌٖر جهّػؿجز اهٓ جهػحظر ٖقٖؿ جهيػحفٌر فٕ لجهػحو جهلنحٌٕ جهسقجٖؿ اً
 جهؾؿيحز يلؿيٕ فٕ ندٖف ٌله ٌُحم جً جهيفنقذ ّجهيظيُّحز جهيلحدٞز ٌّسٖظر جهؿفجلر جٌِفز ّكؿ .جهؿجؾوٖر جهِظفذ ّ جهلنحٌٖر جهقٖحؿذ دػلخ

ّلٖسى ـنف ُـٍ جهففه فٕ كًحٍ . جهيدحٌٕ سٌٌٖف ّؾؿيحز هويدحٌٕ جهِحير جهوٖحٌر يظحل فٕ ّدؾحور جٌٝنحءجز كًحٍ دٌيّ دًَجهيفس جهسنيٖوٖر
 جهؾؿيحز . نيح ٖفسدً ففه جؾفْ دٌيّ جهلًحٍ نحهدلسٌر ّ جهسٕ سى ـنفُح فٕ كًحٍ جهقفجُر. 

 (  اٌّشوضح ٚاٌّغّٛػبد ٌّمبثالدا ٚٔزبئظ عجك ِب رؾ١ًٍ)   :اٌّؾبفظخ فٟ ٌٍمطبع اٌفشؿ ٚ اٌفغٛاد 4.2.4

 جهففه يً يظيُّر -جهيظحل فٕ جٛؾسوحوًٖ يً يظيَُّ يَ سيز جهسٕ جهيفنقذ ّجهيظيُّحز جهولحءجز ؾٞل يً- جهؿفجلر ؤٌِفز هلؿ
 يً هيقٖؿ جهًوخ ّّظّؿ جهيظحل، فٕ جٛلسصيحف يً يقٖؿ اهٓ جهػحظر جهلحدق جهسػوٖل جٌِف فلؿ. جهلًحٍ ُـج ّٖجظِِح جهسٕ ّجٛننحهٖحز ّجهيِٖلحز

                                                           
 فلسطٌن -( رام هللا0. كتاب محافظة نابلس اإلحصائً السنوي )  0229الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  52
53
ة و االقتصادٌة لالسرة فً .الخصائص االجتماعٌة االسرٌة و الزواجٌة و التعلٌمٌ 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،  بحسب توقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً استنادا الى:  

     2004. احصاءات إقتصادٌة عام (. رام هللا، فلسطٌن 2003-3553االراضً الفلسطٌنٌة )
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 جهيظحل فٕ يسؾوور هؾؿيحز جهػحظر ٌِفز ّدحهسحهٕ ،(سػسٖر ّدٌٖر ُّحير سظحفٖر ؤدٌٖر النحٌحز،) جهيظحٝز يؾسوف فٕ ّجهسفيٖيحز جهظؿٖؿ جهدٌحء
 .يسؾوور يحهٖر هؾؿيحز ّ يػؿّؿ، دننل جهيسّففذ ّ جهِلحفٔ جهفًُ ننفنحز

 فٕ يِف ّ جهيسؾوور، جهنفحءجز كور يً جنسنّج جهلًحٍ فٕ جهِحيوًٖ ؤً جٝ جهيظحل، فٕ يسؾووًّٖ ّيًٌِٖ يٌنأز ّظّؿ جهسػوٖل جٌِف نيح
 جهلؿك نفنر يؿٖف جٙػيؿ ّهٖؿ جهيٌِؿك ـنف نيح جهنفحءذ، ّففَ هوسؿفٖخ، يظحٝز ّظّؿ ُّؿى جهٌيّ، ّيَ يَ ٖسٌحلخ ٝ ديح جهيٌِؿلًٖ كًحٍ

 يً يؾسوفر ّهٌُّٖحز جهيسؾوور جهنفحءذ اهٓ جهػحظر ّظّؿ ّؤنؿ جهلًحٍ، فٕ جهيؾسوًٖ يَ سيز هسٕج جهيفنقذ جهيظيُّر فٕ جهِلحفٖر هٞلسصيحفجز
 يحهًٖٖ يػحلدًٖ  اهٓ جهػحظر اهٓ  دحٛيحفر جهٌِؿلر، ديظحل ينحفَٖ يؿفجء اهٓ جهػحظر سدٌٖز نيح جهينفٍّ، ػلخ جهيسؾوور جهدنفٖر جهلّْ

 فٕ ّجهيسؾووًٖ هوؾفجثً جًوك نفنر يؿٖف ظيِر ظيحل جهيٌِؿك ـنف ّكؿ  يسؾوور، يحهٖر ؾؿيحز  اهٓ ّجهػحظر .جهلًحٍ ُـج  فٕ يسؾووًٖ
 ٌُؿلٖر ينحسخ يَ هوسِحكؿ جٛينحٌٖر ّسّفف ،(جهظغفجفٖر جهيِوّيحز ٌٌحى)  GIS جل يظحل فٕ جهيِحفجز ٌله جؾفْ يظيُّر فٕ جهسػسٖر جهدٌٖر ينحفَٖ

 ّجهيٌنأز جهلًحٍ ففه يً ٖػؿ ييح جهيػوٖر جهًِحءجز هدِى جهِحهيٖر جهنفنحز يَ جهسٌحفك ًحـنفؤٖي كؿ ّ .سّففُح ػحل فٕ جهيظحل فٕ يسؾوور
 .فَٖ جهِحيور

كًحٍ جٌٛنحءجز، ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز  جهٌحسظر ًُ سػوٖلٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف
 كحيسِح فٕ جهيػحفٌر. اهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر ّجهسٕ يً جهيينً ّٖلسٌدً يً ُـج ج ،هلًحٍ جٌٛنحءجز

 ٌحدوكيػحفٌر : سػوٖل كًحٍ جٌٛنحءجز )ٌلحً جهلّذ ّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظر فٕ 3.0.0ظؿّل فكى 
 إٌؾبه  مبه اٌمٛح ٚاٌفشؿ ٔ ٚاٌزؾذ٠بدٔمبه اٌنؼف  إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ٠ً١ٍخ لزقبداٌفشؿ اإل

)ِؾبعج١ٓ  ِزخققخ خذِبد ِب١ٌخ-

 ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌمطبع ( 

 ؼمبسٞاٌش٘ٓ ٌٍؽشوبد -

ِشاوض رذس٠ت ِزخققخ فٟ اٌّغبي  -

 إٌٙذعٟ ٚاٌؼمبساد

خذِبد ِغبٔذح ٌض٠بدح اٌّجبٟٔ ٚاإلعىبٔبد )  -

  لغُ اٌخذِبد ِٓ اٌذساعخ(

 ٚسػ ِزؼٍمخ ثؤػّبي رؾط١ت داخ١ٍخ )لغُ -

  اٌقٕبػبد ِٓ اٌذساعخ(

  GISِىبرت ٕ٘ذع١خ ِزخققخ لٟ اي  -

ٌّؾبس٠غ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ) لغُ رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد(

 

  ٟػذَ االعزمشاس فٟ اٌٛمغ اٌغ١بع 

 لزقبدػذَ االعزمشاس اإل ٞ 

 . ؽقبس غضح 

 اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ  أعؼبس  إسرفبع 

 إٌظبَ  اٌج١ئخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚ

 ٌمطبع اٌم١ّخ اٌزٕبفغ١خ .اافمذ  ش٠جٟاٌن

 ِغبي خفٟ  اٌؼًّ ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاالؽىبَ  االسد١ٔ

 اٌزٕظ١ُ

  ٔمـ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 ل١ّخ االسامٟ ٚػذَ ٚعٛد هبثٛ  إسرفبع

إٌٝ  رىب١ٌف رغغ١ً االسامٟ ِّب ٠ؤدٞ  إسرفبعٚ

 اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ . أعؼبس  إسرفبع

  ػذَ ٚعٛد رغ١ٙالد ائزّب١ٔخ 

 ؼمبسٞ اٌش٘ٓ اٌؽشوبد وبفٟ ِٓ  ػذَ رٛفش ػذد 

 رؾّٟ اٌؼب١ٍِٓ  اٌزٟ مٛا١ٔٓاٌ مؼف 

  ٓمؼف فٟ رٛف١ش ِٕٙذعٓ ِزخقق١ 

 مؼف فٟ ِغبي اٌزذس٠ت 

 ١ٓ فٟ ٘زا قػذَ رٛفش ِؾبعج١ٓ ِب١١ٌٓ ِزخق

  اٌمطبع

ٚعٛد ِٕؾآد  ثبؽغبَ ِخزٍفخ ٚرغ١ٙضاد 

 ِزٕٛػخ

 ٚعٛد وٛادس ٚخجشاء ِٕٚٙذع١ٓ ِؾ١١ٍٓ 

خ ِذسثخ ثبٌّغبي ٚعٛد ١١ِٕٙٓ ٚ ػّبٌ -

 ِٓ خجشاد عبثمخ

 ِؼظُ االعزضّبساد فٟ ِذ٠ٕخ ساَ هللا  -

ٚ ٌٛؽذاد عى١ٕخ  هٍت ٚؽبعخ ٚعٛد-

 ٟٚ٘ فٟ رضا٠ذ ( 

ٌّجبٟٔ رغبس٠خ ٚػبِخ  هٍت ٚؽبعخ ٚعٛد-

. 

 ٚعٛد ِىبرت رب١ِٓ ٌّزبثؼخ اٌؼمبساد   -

١ٍِبساد  7ٚعٛد ٚدائغ ثبٌجٕٛن اوضش ِٓ  -

  (  ) اللبِخ ِؾبس٠غ اعزضّبس٠خ

  ٔؾبءاداإل

 

 

 اٌقٕبػخ لطبع 4.1

   اٌفٍغط١ٕ١خ االسامٟ فٟ اٌقٕبػخ لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.1.1

 ظيَٖ فٕ جهيًوّخ جهٌيّ اػؿجش كؿفذ ُوٓ ّهؿَٖ جٛكسوحؿٖر، جهسٌيٖر فٕ ييٖق ػٖش ٖلّى دؿّف جهِحير جٌٛسحظٖر جهلًحُحز يً جهوٌحُٕ جهلًحٍ ِٖسدف

جٛكسوحؿٖر  جهسٌيٖر ؤظل سػلٖق يً جهٌحيٖر هوؿّل فثٖلًٖح جهوٌحُٕ ُؿًفح جهلًحٍ سًّٖف ؤودغ ّكؿ . ٖرّجٝظسيحُ جٛكسوحؿٖر ّجهلٖحلٖر جهيظحٝز
 جهيفّفٔ جٝكسوحؿٔ جهسٌٍّ ّقٖحؿذ نصٖفذ، ُيل ففه ّؾوق هوٌيّجٛكسوحؿٔ، ُحل يِؿل سػلٖق ٌِٖٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ سًّٖف اً  جهيفظّذ.
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يً جهسلفٖف سيٖق جهلًحٍ يلحفٌر ددحكٕ جهلًحُحز يً ٌحػٖر يلحُيسَ  0.0حى. ّ كؿ دًٖ جهننل فكى ُ دننل جهٌيّجٝظسيحُٕ ّجٝكسوحؿٔ هسػلٖق
 السغٞل ّ جهسِؿًٖ :ُٕ فثٖلٖر ؤٌنًر صٞصر يً جهفولًٌٖٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ ٖسنًّ. فَٖ جهِحيوًٖ ُّؿؿ جهيٌنأز، ّدِؿؿ جٛظيحهٕ جهيػوٕ دحهٌحسط

 يً ؤنصف سننل ػٖش جهوٌحُٕ، جهلًحٍ ففٍّ ؤندف جهسػّٖوٖر جهوٌحُر ّسِسدف ّجهيٖحٍ، ّجهغحق جهنِفدحء جزّايؿجؿ جهسػّٖوٖر، جهوٌحُر جهيػحظف،
  .جهدػش يؿجف ّلسنًّ يٌنأسَ، يً 51.4%

ولًٌٖٖر جهفولًٌٖٕ دِؿ جٌنحء جهلوًر جهل جهٌحسط جٛظيحهٕ جهيػوٕ فٕ يلحُيسَ ٌلدر ّجفسفِز يوػٌّ، دننل جهفولًٌٖٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ هلؿ سًّف
 682 اهٓ 0993 ُحى ؿّٝف يوًّٖ 39. يً جهلًحٍ ُـج فٕ جهييحفر جهلٖير ّاقؿجؿز ،0998 ُحى %06.5 اهٓ 0993 جهِحى %...0 يً 0993ُحى 

 جهيفنقٔ ، دػلخ اػوحءجز جهظِحق 2003لٌر %03.6اهٓ  جهٌلدر .ُـٍ جٌؾفيز دٌٖيح ،(0223 ًُّٖحٌٕ )ينػّل 0998 ُحى ؿّٝف يوًّٖ

 نِؿ فلؿ ـهم اهٓ دحٛيحفر ٌّيٍّ، سًّفٍ ُوٓ ؤصف ييح جٛلفجثٖوٖر، هووٌحُر جهسدِٖر يً ِٖحٌٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ ٖقجل فولًٌٖٕ ، ّيحجه هٜػوحء

ًِح جهفولًٌٖٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ  ّجهػوحف جهِلنفٔ جٝغٞكحز دلدخ 0222ُحى  يٌـ جٛلفجثٖوٖر هٜظفجءجز ّجهييحفلحز ٌسٖظر ندًٖفج سفجظ

 ظيَٖ ّفٕ جهفولًٌٖٖر جهوٌحُحز ظيَٖ فٕ جٌٛسحظٖر جهًحكر فلؿ اٌؾفيز   غقذ. ّكًحٍ جهغفدٖر جهيفر فٕ جهفولًٌٖٖر جهيٌحًق ُوٓ جٛلفجثٖوٕ

جهػوحف ّسإصٖفٍ ُوٓ سٌلل جٙففجؿ ّجهديحثَ ّقٖحؿذ جهّكز  دلدخ نصٖفذ ًجؤيفجف جهوٌحُٕ دحهلًحٍ ّهػلز غقذ، ّكًحٍ جهغفدٖر يػحفٌحز جهيفر
 جٌؾفحى ، ّجهـٔ دًٖ 2002جهوٌحُر ؾلحثف ػّل جهوٌحُر ّقجفذ جهيفسدًر دـهم، ّكؿ دٌٖز جهِؿٖؿ يً جهسلحفٖف ـهم ديح فِٖح سلفٖفّجهسنحهٖف 

 فٕ %65ّ ّجهػظف جهفؾحى وٌحُر فٕ %92دًٖ  يِؿٝز جٌٛسحض فٕ جٌٝؾفحى ّسفجّع ،جهفولًٌٖٖر جهوٌحُحز ففٍّ ظيَٖ فٕ جٌٛسحض يِؿل

 جهفولًٌٖٕ جهًٌّٕ )يفنقجهيِوّيحز %62اهٓ  جهغـجثٖر جهوٌحُحز اٌسحض يِؿل فٕ جٌٝؾفحى ّول دٌٖيح حُر جهنٖيٖحّٖر،ّجهوٌ جٙؿّٖر وٌحُر

2001 ) 

% فٕ جهِحى ..05جهفولًٌٖٕ  جهٌحسط جٛظيحهٕ جهيػوٕ فٕ يلحُيسَ ، ّهنً ننوز ٌلدر 0225كٖير جٌٛسحض دِؿ ُحى  جفسفِز دحهفغى ييح لدق فلؿ
 ُـج فٕ جهييحفر جهلٖير. ّكؿ دوغز  0229ّ  0228% فٕ جهلٌّجز 03.6% ّ 03.9ز جيحى جهسظحفذ ّ جهؾؿيحز ّ ننوز ػٖش سفجظِ 0227
0229فٕ جهِحى  ؿّٝف يوًّٖ 7.2 جهلًحٍ

54 . 

جٛكسوحؿٖر  % يً جهِحيوًٖ فٕ جهيٌنأز    00.0نؾه، ؤٔ يح ٌلدسَ   6088.0ِّٖسدف كًحٍ جهوٌحُر جهسػّٖوٖر ينغل ُحى هوِيحهر ػٖش ٖنغل  
،  0227% يً جهيٌنأز جٛكسوحؿٖر جهِحيور فٕ  جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر هِحى 03، ّسننل يٌنأز جهلًحٍ 0227جهِحيور فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر هِحى 

%(، 07)دٌلدر  %(، وٌحُر جٝصحش03)دٌلدر  يٌنإذ سسّقٍ ُوٓ جهِؿٖؿ يً جهوٌحُحز، يٌِح جهوٌحُر جهيِؿٌٖر 058.32ػٖش ٖدوغ ُؿؿُح 
%(، جهوٌحُحز 00%(  ، وٌحُر جهيِحؿً جهٞفوقٖر )دٌلدر 05%( ، وٌحُر جهيٌلّظحز ّجهيٞدك )دٌلدر 07جهوٌحُحز جهغـجثٖر )دٌلدر 

 سوم ٌلدر دوغز فٖيح يٌِح، %31 ػّجهٕ فإكل ُيحل جفدِر سٌّف جهسٕ جهيٌنأز ٌلدر ننوز ّكد%(.   .جهنٖيحّٖر ّ جهيًحً ّ جهوؿجثً ) دٌلدر 
ًٞ 35-1 دًٖ يح سٌّف جهسٕ جهيٌنأز  يلحُيسِح ؾٞل يً جهيسّلًر ّ ظؿج جهوغٖفذ ّ جهوغٖفذ جهيئللحز فٕ جهلًحٍ ٖسفنق ّدحهسحهٕ. 55%20 ُحي

 جظيحهٕ يً% 23.1 يلحُيسِح دوغز ػٖش فِٖح جٙندف دحهٌلدر جهغـجثٖر جهوٌحُحز لحُيز فلؿ جهييحفر جهلٖير جهٓ دحهٌٌفّ .جهييحفر جهلٖير فٕ
 .(2005 يحك) % 22 جٙؾفْ جهٞفوقٖر جهيِحؿً وٌحُر ٖوِٖح ننل، جهفولًٌٖٖر هووٌحُر هييحفرج جهلٖير

ؤً ؤُى جهففه جٛكسوحؿٖر فٕ جهلًحٍ  -يلئّل جهِٞكحز جهِحير فٕ اسػحؿ جهوٌحُحز جهفولًٌٖٖر-ايحفر اهٓ يح لدق ـنفجهلٖؿ يإيًّ ٌقجل 
هوٌحُحز جهسلوٖؿٖر ، ّجهسٕ سػسحض اهٓ سٌٌٖى يً ؤظل جهسوؿٖف ّجهسلّٖق ، دحٛيحفر جهٓ جهوٌحُٕ جهسٕ يً جهيينً جٝلسصيحف فِٖح سنيً فٕ ج
يوحٌَ جؿّٖر ّظيِِٖح سسيسَ دنِحؿجز ػلً جهلٖفذ ، نـهم كًحٍ جهػظف ّجهفؾحى ، ػٖش  6جهوٌحُحز جهؿّجثٖر ُّّ كًحٍ كّٔ ظؿًج، ػٖش ٖسّفف 

ّهنً ُـج جهلًحٍ ِٖحٌٕ يً جٌؾفحى كؿفسَ ُوٓ جهسلّٖق ، دحٝيحفر جهٓ جهوٌحُحز جهيِؿٌٖر % يً جٌٝسحض جهِحهيٕ، 3ٖدوغ جٌسحض جهػظف جهفولًٌٖٕ
 ّجهسٕ سِحٌٕ يً كور ّظّؿ يؾسدفجز هؿفجلر ٌلدر ؾحى جهيِحؿً ، نيح ؤيحف يفّفذ سّفٖف يفجنق سويٖى هووٌحُحز جهيؾسوفر، ّؤنحف اهٓ جُيٖر

                                                           
األنكزشوَُخ انغهبص انًشكضٌ  ( و اؽصبءاد إقزصبدَخ   يٍ انصفؾخ0227، 0228. انؾغبثبد انقىيُخ ثبألعؼبس انغبسَخ وانضبثزخ )  0202انًصذس نهزِ انفقشح انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،   54

   0202نإلؽصبء انفهغطٍُُ، 
55

 : المنشئات اإلقتصادٌة  ، النتائج النهائٌةرام هللا،  0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً  
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لسصيحف ّسًّٖفجهوٌحُحز جهيػوٖر فٕ جهيظحل. ّكؿ ؤنؿ ُوٓ يفّفذ سّفف ؾؿيحز يلحٌؿذ اوؿجف كحًٌّ يلحًِر ديحثَ جهيلسًٌّحز فٕ سنظَٖ جٛ
 فٕ يظحل جهسلّٖق هووٌحُحز. ّجهدػش ًُ وٌحُحز كحثير ُوٓ جهيّجؿ جهؾحى جهيػوٖر يسٓ جينً.

ى جٛلفجثٖوٖر ّ جٙظٌدٖر، نحهوٌحُحز نيح ؤنحف اهٓ جً جهوٌحُحز فٕ فولًًٖ سِحٌٕ يً وِّدحز ؤُيِح : اُسيحؿ جهِؿٖؿ يٌِح ُوٓ جهيّجؿ جهؾح 
هلٖحلٖر، جهنٖيحّٖر، ّوٌحُر جهيٞدك، ّدحهسحهٕ ُـج ٖئؿٔ جهٓ جفسفحٍ سنوفر جٌٛسحض، ّٖلول يً ظّؿذ جهيٌسط، ّٖظِوِح ُفير هوسغٖفجز ّجّٙيحٍ ج

، ّجهسٕ يً جهيينً جً سلول اهيضوٖج هذا خنيً اهفرظج فٕ ئٌضبء ظٌبؿبح خـخيد ؿوٓ اهيّاد اهخبىييح ؤؿْ جهٓ سفجظَ ُـٍ جهوٌحُحز. 
ينً جُٛسيحؿٖر، ّ سقٖؿ يً كؿفذ جهلًحٍ ُوٓ جلسصيحف جهيّجفؿ جهيػوٖر، ّيً ٌُح سنسلخ جهوٌحُحز جهػففٖر ّجهػظف ّ جهفؾحى ؤُيٖسِح ّيً جهي

ّظّؿ ففه فٕ يظحل  -هوٌحُحز جهنٖيحّٖرييصل جسػحؿ ج-سًّٖف جٛلسصيحف فٕ ُـًٖ جهلًحًُٖٖ جهففًُٖٖ. ايحفر هـهم فلؿ دًٖ جهلٖؿ فجثؿ جهسفم 
ؿذ نيح سوٌَٖ يّجؿ جهسظيٖل ّدِى جهوٌحُحز جٌٛنحثٖر جُسيحؿج ُوٓ جهيّجؿ جهؾحى جهيػوٖر. ّفٕ ٌفك جهلٖحق ٖنسلخ جهسوٌَٖ جهغـجثٕ ؤُيٖر يسقجٖ

 ـنف جهلٖؿ فئجؿ جٙكفٍ ييصل جسػحؿ جهوٌحُحز جهغـجثٖر.

ّؿ ػيحٖر هويٌسط جهًٌّٕ، ػٖش ٖسِفى هويٌحفلر يً كدل جهديحُر جٛلفجثٖوٖر ّجٙظٌدٖر، ّفٕ ُـج ِّٖحٌٕ جهلًحٍ جهوٌحُٕ جٖيح يً ُؿى ّظ
ُوٓ يفّفذ جهسّكف ًُ ؿُى جهديحثَ جهيلسّفؿذ ، نيح ٖظخ ُوٓ  -ييصل جسػحؿ جهوٌحُحز جهفولًٌٖٖر-ؤنؿ جهيٌِؿك ؤٖيً ودٖغ  جهلٖحق

يػوٖر، ّسًّٖف جهلًحٍ جهوٌحُٕ ، ٖظخ ُوٓ جهيػحفٌحز سّظَٖ جهيلسِونًٖ هنفجء  جهػنّير ػيحٖر جهيٌٌسظحز جهًٌّٖر، ّٖظخ اٌنحء يوحٌَ
ّكؿ ؤيحف ؤً جسػحؿ جهوٌحُحز ؤكؿى ُوٓ -%، 02جهيٌسظحز جهًٌّٖر، ػٖش ؤً ٌلدر السِٞم جٙلف جهفولًٌٖٖر هويٌسظحز جهًٌّٖر ُٕ ؤكل يً 

دوًّٖ ؿّٝف ؤيفٖنٕ ُوٓ  0ٖسّفف يح ٖقٖؿ ًُ يثر ؤهف ٌّٖفر، ّ قٖحؿذ  %، فلّف5.ُيل ؿفجلر دٌٖز ؤٌَ اـج افسفِز ُـٍ جهٌلدر هسول اهٓ 
، ّؤنؿ ُوٓ ؤٌَ ٌٖدغٕ ُوٓ جهػنّير ّجهيػحفٌحز سّفٖف يٌحًق وٌحُٖر ددٌٖر سػسٖر يِٖإذ هويوحٌَ ّجهنفنحز ديدحهغ يِلّهر -جٖٛفجؿجز جهيفٖدٖر

 هسنظَٖ ّسِقٖق جهلًحٍ جهوٌحُٕ.

حٍ جهوٌحُٕ ُٕ يٌنإز وغٖفذ ظؿج ّوغٖفذ ّيسّلًر ) ه.ه.ى(، ّكؿ سدًٖ ؤً سوم جهيٌنأز جهوٌحُٖر ّكؿ سدًٖ ؤً غحهدٖر يٌنأز جهلً
، ّاً سّجظَ جهِؿٖؿ يً جٛننحٝز جهـجسٖر فٕ يظحٝز جٛؿجفذ، ّجهيحهٖر، ّجهسلّٖق، ّجهسغوٖف. نيح ٝ ّٖظؿ ُٞير سظحفٖر هدِى ُـٍ جهوٌحُحز

. نيح سّجظَ 56جهِٞير جهسظحفٖر فٕ جهسفّٖط )يصل جهوحدًّ جهٌحدولٕ ،ٌَٙ يوٌٍّ يً قٖز جهقٖسًّ( نحً دِيِح يً جهيينً ؤً ٖلسفٖؿ يً ُـٍ 
جهفٌٖر  جهؾدفذ جهِحيل دحٙؾه فٕ جهيٌنأز جهوغٖفذ ّ جهوغٖفذ ظؿج. ايحفر هغٖحخ  اٌسحظٖر ّجٌؾفحى جهِحيور سوم جهيٌنأز اننحٝز يسِولر دحهلّْ

جهظّؿذ جهٌحسظر ًُ جهيِف جهـجسٕ. ّفٕ جهلٖحق ـجسَ ؤنؿ ى. ؤٖيً ودٖغ ُوٓ يفّفذ فدً جهسِوٖى  جهيسؾوور فٕ دِى جهيظحٝز ّينحنل
م جهسٕ جهظحيِٕ ّجهسِوٖى جهيٌِٕ دحهوٌحُر. ٌُّح سٌِف جهػحظر هينحفَٖ ؿجُير هسوم جهوٌحُحز ّجهسٕ سلؿى ؾؿيحز سلّٖلٖر، ّاؿجفٖر ّيحهٖر ؤّ سو

 ر. سلؿى ؾؿيحز فٌٖر يسؾوور هويٌنأز جهلحثي

 ّجهيِّكحز جهينحنل يً دحهِؿٖؿ  نـهم ٖفسدً جٛلفجثٖوٕ، دل جٝػسٞل دلٖحلر فلً ٖفسدً هى جهفولًٌٖٕ جهوٌحُٕ جهلًحٍ ؤؿجء سفجظَ ّدحهسحهٕ فبً

ل ُؿٖؿذ جهفولًٌٖٕ هَ، ُّؿى سّفٖف جهػيحٖر جهٞقير هسًّف جهيٌسط ؤلّذ فٕ ؿّ ٌّيٍّ، ايحفر هسّجيَ جهؿُى سًّفٍ ؿًّ ػحهز جهسٕ جهـجسٖر
 دحهيًٌلر. ييح ؤؿْ هسفجظَ وٌحُحز يػؿؿذ، ّػظف سًّف وٌحُحز ؤؾفْ.

ؤً جهّقجفذ سّهٕ ؤُيٖر هِـج جهلًحٍ ،ّسِيل ػحهٖح ُوٓ سًّٖف  -يؿٖفذ جهسٌيٖر جهوٌحُٖر فٕ ّقجفذ جٛكسوحؿ-ّكؿ ؤنؿز جهلٖؿذ يٌحل ننّنحٌٕ 
يِففر جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر جهيؾسوفر ّػظيِح يً ؤظل السصيحف ٌحظغ . نيح لٖحلحز هؿُى جهلًحٍ جهوٌحُٕ، ّؤنؿز ُوٓ ؤُيٖر ّظّؿ ؿفجلحز ه

ـنفز ؤً كًحٍ جهينحفَٖ جهوغٖفذ فٕ ُـج جهلًحٍ يِيم، نيح ؤً ؤغوخ جهيٌنأز جهوٌحُٖر ُٕ يٌنأز وغٖفذ ّجهنصٖف يٌِح غٖف يلظل. نيح 
ٖسى سِيٖم ُئٝء جهٌلحء سولحثٖح، ّٝ ٖػلدً يً ييً جهلّْ جهِحيور ًٌِٙ  ؤً جهنصٖف يً جهِحيوًٖ ّجهلحثيًٖ ُوٓ ُـٍ جهينحفَٖ ُى ٌلحء ، ّدحهسحهٕ

 غٖف يلظٞز. ّؤنؿز ُوٓ ؤُيٖر ؿُى جهوٌحُحز جهغـجثٖر ٛفسدحًَ دحهٌلحء ّ دلؿفسَ ُوٓ سفِٖل ؿّفًُ.
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 إقتصادٌة اً رفٌة من الممكن ان توفر فرصالصناعة الغذائٌة و الح ًقطاعكعلى المنتجات المحلٌة الصناعات المعتمدة وكنتٌجة لما سبق ٌتبٌن ان 
كما  .كما الصناعات اإلتشائٌة ،بحسب واقع المحافظة، كما ان صناعة مواد التجمٌل المرتكزة على المواد الخام المحلٌة ٌعتبر من الفرص الهامة

تلك التً توفر و والتغلٌف، لتسوٌقن خالل افرصة إقتصادٌة هامة، وباألخص تلك التً تساندها مالخدمات التكمٌلٌة للصناعات بشكل عام توفر 
 خشاب والمعادن والجلود.عمال التصمٌم لصناعات األأ

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ اٌقٕبػخا لطبع ٚالغ 4.1.1
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جً جهيٌنأز  جهسحهٕ جهظؿّل ٌِّٖف. ُحى دننل ّهفولًًٖ ؾحه دننل ٌحدوك هيػحفٌر جهّيَ جٛكسوحؿٔ فٕ يِيح ؿّفًج جهوٌحُٕ ٖوِخ جهلًحٍ
 جهظؿّل جهسحهٕ ٌِّٖف. جهغفدٖر جهيفر % يً سوم جهِحيور ف20ٕسننل ػّجهٕ  ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهسػّٖوٖر جهوٌحُحز يظحل فٕ جهِحيور جهوٌحُٖر

 ّوٌحُحز جهيٞدك، ّوٌحُر جهغـجثٖر، جهيٌسظحز ّوٌحُر جٝصحش، ّوٌحُر جهيِحؿً، يٌسظحز وٌحُر ُٕ ٌحدوك يػحفٌ فٕ جهوٌحُحز جُى جً
 ّسِسدف سوم جهوٌحُحز ـجز ؤُيٖر ٌلدٖر فٕ جهيفر جهغفدٖر جيحفر جهٓ يٌسظحز جهفػى ّ جهوٌحُحز جهنٖيحّٖر. .ّجهٌنف ّجهًدحُر جهّفق

 1112 الغربٌة، الضفة فً عددها مع مقارنة نابلس محافظة فً الصناعٌة المنشآت عدد: 4.1.1 رقم جدول

 نابلس فً المنشات عدد نسبة
 الضفة فً عددها الى

 المنشات عدد
 نابلس ًف

 المنشات عدد
 الغربٌة الضفة فً

  النشاط رمز  اإلقتصادي النشاط

  د  التحوٌلٌة الصناعة 11811 2321 19.65%

  14  المشروبات و الغذائٌة المنتجات صناعة 1938 459 23.68%

  16  التبغ منتجات صنع 25 3 12.00%

  17  المنسوجات صنع 316 49 15.51%

  18  المالبس صنع 1394 392 28.12%

  19  احذٌة و حقائب صنع و الجلود تهٌئة و دبغ 403 47 11.66%

  20  القش من اصناف و منتجاته و الخشب صنع 360 34 9.44%

  21  الورق منتجات و الورق صنع 56 14 25.00%

  22  النشر و الطباعة 222 39 17.57%

 ررةالمك النفطٌة المنتجات و الكوك فحم صنع 4 3 75.00%
   النووي والوقود

23  

  24  الكٌمٌائٌة المنتجات و المواد صنع 173 39 22.54%

  25  اللدائن و المطاط منتجات صنع 121 14 11.57%

  26  االخرى الالفلزٌة المعادن منتجات صنع 1483 217 14.63%

  27  القاعدٌة الفلزات صنع 65 12 18.46%

  28  الماكٌنات عدا ادنالمع منتجات صنع 2809 504 17.94%

  12  االخرى المعدات و االالت صنع 119 17 14.29%

  11  االخرى الكهربائٌة االالت صنع 60 9 15.00%

  11  التلفزٌون و الرادٌو معدات صنع 13 1 7.69%

  11  الطبٌة االجهزة صنع 83 16 19.28%

  14  االخرى النقل معدات  صنع 1 0 0.00%

  13  اخرى منتجات صنع االثاث، صنع 2154 451 20.94%

  12 ( المخلفات تصنٌع) الدوران اعادة 12 1 8.33%
 اإلقتصادٌة  ، النتائج النهائٌة رام هللا، فلسطٌن   منشآت: ال 0227 منشآت، التعداد العام للسكان و المساكن و ال0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً :المصدر

%(. ّكؿ جقؿجؿ .0ييح ٖيصل ػّجهٕ فدَ جهلّْ جهِحيور فٕ جهيػحفٌر )  0227يً جهلّْ جهِحيور فٕ جهِحى  88996هوٌحُر ّسنغل يٌنأز كًحٍ ج
 %..0يً جهسلفٖف دّجكَ  0..نيح ٖدًٖ جهظؿّل  0227 -0997ػظى يٌنأز جهوٌحُر جهسػّٖوٖر ؾٞل جهلٌّجز 

 ً سوم جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر ييح ًِٖٕ ؤُيٖر هسوم جٌٙنًر ؤٖيًح.% ي03جيحفر هيح لدق سننل ؤٌنًر جهسِؿًٖ ّجلسغٞل جهيػحظف 
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 هائٌة رام هللا، فلسطٌن  : المنشئات اإلقتصادٌة  ، النتائج الن 0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228المصدرالرئٌسً لهذا الجزء من التقرٌر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً   
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ّ كؿ جقؿجؿز سوم جُٙيٖر دوؿّف جهلفجف جهفثحلٕ   ،لؿ جٛػسٖحظحز جٛلسِٞنٖر هويّجًًٌٖسسقجٖؿ يَ جقؿٖحؿ كؿفسَ ُوٓ اً ؤُيٖر كًحٍ جهوٌحُر 
ٌظؿ ؤً غحهدٖسِح يٌسظحز غـجثٖر يً جهيينً جلسدؿجهِح ديٌسظحز  59. ّدحهٌٌف هلحثير جهديحثَ جهيلحًِر06/3/0202ًِر ديحثَ جهيلسًٌّحز فٕ ديلح

ٖنظَ جٛلسصيحف فٕ كًحٍ جهوٌحُحز  -نيح ُّ يـنّف فٕ كلى جهقفجُر يً جهسلفٖف-يػوٖر. نيح ؤً فحثى جهقفجُر دػلخ ؤّهّٖر جهيػحفٌر 
 ؾـًٖ دًِٖ جُٛسدحف ّظّؿ جهؾدفجز جهيػوٖر ّ اينحٌحز جهسلّٖق. ّكؿ ؤنؿ ـهم جهِؿٖؿ يً جهولحءجز يَ جهِحيوًٖ فٕ جهيظحل.آ جهغـجثٖر،

(، ّٖفف جهففور هؾؿيحز سنيٖوٖر هِـٍ 0229) يحك  ّ جهندٖفذ اً ّجكَ جهيٌنأز جهوغٖفذ ّ يح سِحٌٕ يٌَ يً سؿٌٕ فٕ اٌسحظٖسِح يلحفٌر دحهيسّلًر
ّ ٌُب خترز فرظج اهخظيٖى هويٌخسبح اهيـدٌٖج، ّ ظٌبؿج األذبد سلِى فٕ سًّٖف جٌسحظٖر سوم جهيئللحز، ّقٖحؿذ كؿفسِح ُوٓ جهيٌحفلر. جهيٌنأز ه

 تبشخخداى اهخنٌّهّسٖب ّاهخظيٖى اهسرافٖنٕ. اهذٔ خخيٖز تَ اهيضبفؼج

نأز ) ه.ه.ى( ّ جهسٕ سننل غحهدٖر جهلًحٍ سلسؿُٕ ّظّؿ ففه نيح ؤً يِٖلحز جهسلّٖق ّجهسوؿٖف ّجهسٕ سدفق نإػؿ جٝننحٝز جهفثٖلٖر هويٌ
ل جهيّجؿ اكسوحؿٖر سنيٖوٖر سِيل ُوٓ ـهم. ايحفر هيح لدق ـنف جهلٖؿ جدّ هدً ّجهـٔ هؿَٖ ينفٍّ سِدحذ هويٖحٍ ّظّؿ جهسِلٖؿجز جٛلفجثٖوٖر ٛؿؾح

 ِؿ سِلٖيِح.د دثرجهسِ ُدّجزييح ّٖفف ففور هظيَ ّجُحؿذ جلسِيحل  ،جهؾحى ) جّٙجٌٕ(

ٖسقجٖؿ جُسيحى جهلّق جهيػوٕ ديٌسظحز جهوٌحُحز جهنٖيحّٖر، ػٖش ؤً دِيِح ٖننل يؿؾٞز هوٌحُحز ّ كًحُحز ؤؾفْ ،ّ دِيِح ٖلسِوم 
ى ِيدحنفذ. اٝ ؤً سوم جهوٌحُحز سِحٌٕ يً ٌله جهيّجؿ جهؾحى، ّسِلٖؿجز جهػوّل ُوِٖح، ٌُّح سدفق ففور سّفف دِى جهيّجؿ جهؾحى جهيػوٖر هد

ّجهػظف ّجهسفدر هسوٌَٖ جهيٌسظحز جهيفسدًر دلًحٍ جٌٛنحءجز(.  جهوٌحُحز )يصحل: ًٌٖر جهدػف جهيٖز ، ّقٖز جهقٖسًّ هسوٌَٖ يٌسظحز جهسظيٖل،
جثؿ ّّظّؿ يئللحز ؿجُير ندحل سفٖؿ جهسٕ سلحُؿ ُوٓ سوؿٖف جهيٌسط جهيفسدً دحهيّجؿ جهؾحى جهيػوٖر ) سػؿٖؿج قٖز جهقٖسًّ(. ّكؿ جنؿ جهلٖؿ ف

  جهيػوٖر.جهسفم ييصل اسػحؿ جهوٌحُحز جهنٖيحّٖر ،ُوٓ ّظّؿ ففه فٕ يظحل سوٌَٖ يّجؿ جهسظيٖل اُسيحؿج ُوٓ جهيّجؿ جهؾحى 

نيح ـنف اً جقؿٖحؿ جُٛسيحى دحهيٌسظحز جهًدِٖٖر ُحهيٖح، ّسّفف جهًوخ ُوٓ جهيٌسظحز جهفولًٌٖٖر ٌسٖظر ٛقؿٖحؿ جهسِحًف يَ جهنِخ جهفولًٌٖٕ ) 
ؿٌحً ظحدف يً لٌلفً جهغـجثٖر( سّففففور هوسلّٖق جهؾحفظٕ. نيح ؤً جفسفحٍ صيً جهيّجؿ جهؾحى جهيفسدًر دلًحٍ جٌٛنحءجز يَ سّففُح جهلٖؿ ُ

جهظؿّْ  يػوٖح سؾوق جهففور هسوٌِِٖح، ّكؿ ؤنؿ جهيٌِؿك فجثؿ جهسفم ييصل جهوٌحُحز جهنٖيٖحثٖر ـهم ، ّكؿ قّؿ جهدحػصًٖ دلحثير ينحفَٖ سى جظفجء
ح. جٝ جٌَ ؤنؿ ُوٓ جهيِف فٕ يظحل جهسلّٖق هِـج جهلًحٍ ّدحٙؾه فٕ يظحل جهسوؿٖف جهؾحفظٕ، ّسػلٖق يلسوقيحز جهظّؿذ هـهم. ّدحهسحهٕ هِ

 فٕ يظحل سًّٖف جهظّؿذ ّجهسلّٖق جهؾحفظٕ.   ُحسدفق جهففور ٛلٌحؿ

ؿ ففور اكسوحؿٖر فٕ يظحل سوٌَٖ جهيّجؿ جهيلسِونر هولًحٍ ايحفر هيح لدق ـنف جهيٌِؿك ؤٖيً ودٖغ ييصل اسػحؿ جهوٌحُحز جهفولًٌٖٖر ّظّ
 جهًدٕ ) كفحقجز، ّغٖفُح(، ّ ٌُحم ؿفجلر ظؿّْ هؿِٖى فٕ جهيّيٍّ. 

ّكد ختًٖ اً اهـدٖد يً اهيٌضبح اهظٌبؿٖج خـبٌٕ ئضنبل ُبى اال ُّّ ٌلط خديبح اهظٖبٌج هويبنٌبح ّ اٗالح اهظٌبؿٖج، ييب ٖإدٔ اهٓ  
نبح اهخبرسٖج إلسراء اهظٖبٌج ييب ٖتذر اهيبل ّ اهّكح. ّكد ذنر اهشٖد ضسبّٔ ظبضة يظٌؾ اهٌظر هوّرق اً أ خول فٕ اإلؿخيبد ؿوٓ اهضر

ث اهيبنٌبح ّ االسِزث ٖضخبر الضغبر ختراء يً اهخبرر هظٖبٌج خوم اهيـداح هـدى خّفر يً ٖلّى تذهم يضوًٖب. ييب ٖإدٔ هخـػٖل اهـيل ّخشبر
ػّر اهيػوّة. نيب اً أ خرنٖة هيبنٌبح سدٖدث ٖضخبر هختٖر يً اهخبرر أّ ضخٓ أضٖبٌب هولٖبى تبهظٖبٌج اهدّرٖج هتـع اهّكح ّاهيبل ّٖـٖق اهخ

 اهيبنٌبح اهيـلدث. 

 فٕ ٖـيوًّ نِرتبئٕ 11. يً ٖلرة يب ّسّد اهٓ ٌبتوس، فلد أضبر فٕ اهنِرتبئًٖٖ ٌلبتج رئٖس ضسوج اتّ اتراُٖى اهشٖد ّكد أند ؿوٓ ذهم
 . ّاهظٖبٌج ّااليبً اهخضنى اٌؼيج ّفٕ تبهظٌبؿج اهيرختػَ اهيخخظظج اهيسبالح فٕ اهيخخظًٖ فٕ نتٖر ٌلط ٌُبم ذهم ّيؾ ؼج،اهيضبف
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، ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز هوٌحُركًحٍ ج جهٌحسظر ًُ سػوٖل ٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف
كحيسِح فٕ جهيػحفٌر.  ِٖفى جهظؿّل جهلًحُحز جهففُٖر اسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر ّجهسٕ يً جهيينً ّٖل جهوٌحُر،هلًحٍ 

  جهِحير جهسٕ سى جهدػش فِٖح يً كًحُحز جهوٌحَُ:
 نابلسمحافظة ادٌة الناتجة فً تحلٌل القطاع الصناعً )نقاط القوة والفرص للقطاع ونقاط الضعف والتحدٌات( والفرص اإلقتص: 0...3رقمجدول 

الفرص اإلقتصادٌة   الناتجة عن 
 التحلٌل

 النشاط نقاط القوة والفرص نقاط الضعف والتحدٌات

 

مراكز تصمٌم للصناعات التكمٌلٌة  -
الحدٌدٌة باستخدام التكنولوجٌا 

 )الحماٌات ، االبواب ، ( 

 
 

 القٌود االسرائٌلٌة التً تحول دون بعض الصناعات ) منع
 برامج الخراطة ، ( 

 رتفاع تكلفة المواد الخام إ  -

 ضعف اإلنتاجٌة و المنافسة -

 توفر المواد الخام لبعض الصناعات بعد تدوٌرها 

 الحاجة الملحة للصناعات المعدنٌة  -

 وجود قوانٌن االستثمار  -

الوحدات  زدٌادااع معدل النمو السكانً وفارت -
 السكنٌة 

كمٌلٌة التً تخدم قطاع الحاجة للصناعات الت -
 االنشاءات 

الصناعات 
 المعدنٌة

 

 

مراكز تصمٌم االثاث  باستخدام  -
 التكنولوجٌا 

 شركات تسوٌق -

 جنبً المنافسة من المنتج األ

 عدم الثقة بالمنتج الفلسطٌنً -

 عدم استخدام التكنولجٌا فً التصمٌمات -

 

الحاجة للصناعات المحلٌة ) نظرا الرتفاع اسعار 
 منتجات المستوردة ال

 وجود خبرات وكفاءات فً القطاع  -

 نتاج توفر المواد الخام واالالت لإل -

 صناعة االثاث

 

نشاء مصنع مواد تجمٌل من إ
مشتقات البحر المٌت ومن زٌت 

 الزٌتون 

نتاج مواد التجمٌل والصابون إ -
 الطبً من زٌت الزٌتون 

 شركات تغلٌف وتسوٌق -

 خام فً المواد ال نقص حاد

 التحكم االسرائٌلً بدخول  المواد الخام -

 سرائٌلٌة  جنبٌة واإلألوجود المنافسة من الصناعات ا

 ضعف التسوٌق والتغلٌف -

 حاجة السوق لتلك الصناعات 

توفر بعض المواد الخام لبعض الصناعات )طٌنة  -
 البحر المٌت ، زٌت الزٌتون ،(

وجود مإسسات داعمة تساعد على تصدٌر  -
 نتج ) تحدٌدا صابون زٌت الزٌتون(الم

الصناعات 
 الكٌماوٌة 

 

 يؾ ّاهخـبكد يخخظظج ٌُدشٖج ينبخة
 )آلالت .دّرٖج ظٖبٌج إلسراء اهيظبٌؾ

 خدمة هذه تعتبر حٌث محدده وماكٌنات
 .الصناعات( لكل مساندة

 اهظٖبٌج ترايز خػتٖق ؿدى. 
 اهظٖبٌج ئدارث يِبراح ئهٓ اهخلًٌٖٖ افخلبر. 
 ٌضخابر ) اهخخظظبح خٌّؽ ّتبهخبهٕ اهيّسّدث اٗالح خٌّؽ 

 (.خخط نل فٕ يضدّد ؿدد ئهٓ

 اهغٖبر كػؾ ؿوٓ اهضظّل ظـّتج.  

 خلًٌٖٖ خّؼٖف أّ تبؿخيبد اهيظبٌؾ خوزى كّاًٌٖ ّسّد ؿدى. 

 خضخبر ّاهخٕ اهيظبٌؾ فٕ اٗالح يً أؿداد خّفر 
 .اهظٖبٌج ئهٓ

 فٕ سبء يب ضشة اهظٖبٌج ترايز خػتٖق غرّرث 
 .ظبٌؾاه خـوٖيبح

 يٖنبٌٖام ) ّاهيٌِدشًٖ اهخلًٌٖٖ يً أؿداد خّفر ، 
 ....(. نِرتبء،

 

تكمٌلٌة  خدمات
 للقطاع الصناعً:

 الصٌانة لآلالت
والماكٌنات 

 الصناعٌة

 

 اٌج١ئخ لطبع 4.4

  اٌج١ئخ لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ  4.4.1

ؾًحف جهسوّش دإننحهَ جهيؾسوفر يً ظِر، ّ اقؿٖحؿ ػؿذ يً جهيٞػٌ ؤً كيحٖح جهدٖثر كؿ ػٌٖز دحُسيحى يسقجٖؿ يً ظيَٖ ؿّل جهِحهى، ّـهم هسفحكى ؤ
جهصحهش جلسٌقجف جهيّجفؿ جهدٖثٖر يً ظِر ؤؾفْ. ّؤودغ يّيٍّ جهدٖثر يً جهليحٖح جٙلحلٖر هؿْ جهؿّل جهيسًّفذ فٕ جهِحهى، ّهنً فٕ ؿّل جهِحهى 

حفجز ّ سٌحُفجز اُٞيٖر ٝ سليً ّ ٝ سغٌٕ يً ظٍّ. ؤيح فٕ فحهّيَ جهدٖثٕ ٖقؿجؿ لّءج، ّ ٝ ّٖظؿ يِحهظر ؤّ ّكحٖر ػلٖلٖر، ّ اٌيح دلٖز نِ
ًُ ُؿذ فولًًٖ فِٖسدف يّيٍّ جهدٖثر يِيًح ّ ؤلحلٖح ٌٌفًج هوّيَ جهدٖثٕ جهلٖت جهـٔ سِحٌٕ يٌَ جهيٌحًق جهيؾسوفر، ّجٗؾـ دحهسؿُّف ّ جهٌحسط 

اكحير جهظؿجف جهفحول جهـٔ ٖوحؿف فٕ ًفٖلر ؤؾوخ جٙفجيٕ ؤلدحخ ؤُيِح: جهّيَ جهلٖحلٕ ّجهػوحف جهيففّى ُوٓ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر، ّ
فٕ ؾحور جهيقفُّر دإنظحف جهقٖسًّ ّ جهفّجنَ ّ جهوّقٖحز ّ غٖفُح، ّجلسٌقجف يٖحُِح، ّ سِفٖخ ّ ٌلل جهٌفحٖحز جهوودر يً الفجثٖل ّ ؿفٌِح 

هفولًٌٖٖر اهٓ سِؿٖؿجز ؾًٖفذ ؤؿز اهٓ يننٞز دٖثٖر جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر، ّ سًِٖل اكحير يندحز وػٖر ، نل ـهم ؤؿْ اهٓ سِفى جهدٖثر ج
 يسِؿؿذ.

نيح جً ّيَ جهدٖثر فٕ كًحٍ غقذ لٖت، ػٖش ؤً سؿٌٕ جهّيَ جٝكسوحؿٔ ّجلسيفجف جهػوحف جهيًدق ُوٓ كًحٍ غقذ ّسؿجُٖحسَ ُوٓ جهيّجًًٌٖ، 
يَٖ جهينحفَٖ جٙلحلٖر هويوحؿف جهدٖثٖر يصل يػًحز يِحهظر ؤؿْ اهٓ لوّم لودٕ يً كدل جٙففجؿ سظحٍ جهيوحؿف جهًدِٖٖر، دحٛيحفر اهٓ سّكف ظ

 يٖحٍ جهوفف جهوػٕ، ٌحُٖم ًُ جهِؿّجً جهيلسيف ُوٓ جهدٖثر دنل ينٌّحسِح ّجهـٔ ؤؿْ اهٓ سوّش ّسؿُّف هويوحؿف جهدٖثٖر.



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

37 

 

 جٙفجيٕ فٕ ّٖيًٖح جهيٌسظر جهٌفحٖحز نيٖر يٍّيظ . ؤً 0229ٌسحثط جهيلغ جهدٖثٕ جهسٕ كحى دِح جهظِحق جهيفنقٔ هٞػوحء جهفولًٌٖٕ ُحى  ّ كؿ دٌٖز

 نغى، 3.5 ٌػّ 2009 ُحى جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهٌفحٖحز يً جهّٖيٕ جٙلفذ اٌسحض دوغ يسّلً دٌٖيح ،ًً 2,321.2 دوغز 2009 ُحى جهفولًٌٖٖر

60ً جهلنًنغى، جؾسوفز دػلخ جهيًٌلر ّينح 0.6 جهيٌقهٖر جهٌفحٖحز يً جهففؿجهّٖيٕ اٌسحض يسّلً ّدوغ
. 

 2009 جهيًٌلر، ػلخ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهيٌقهٖر جهٌفحٖحز يً ّٖيًٖح ّجهففؿ جٙلفذ اٌسحض ّيسّلً ّٖيًٖح جهيٌسظر جهٌفحٖحز نيٖر :3.3.0ظؿّل
 

 المنطقة
 المنتجة الكمٌة جموعم

 (طن) ٌومٌاً 
 األسرة إنتاج متوسط

 (كغم) الٌومً
 الٌومً الفرد إنتاج متوسط

 (كغم)
 0.6 3.5 2,321.2 الفلسطٌنٌة ضًاألرا

 0.7 3.9 1,709.8 الغربٌة الضفة
 0.8 4.5 817.0 الغربٌة الضفة شمال
 0.6 3.5 457.6 الغربٌة الضفة وسط
 0.6 3.4 435.2 الغربٌة الضفة جنوب

 0.4 2.7 611.4 غزة قطاع
 .فلسطٌن - هللا رام االساسٌة النتائج . 2009 ً،المنزل البٌئة مسح . 2009 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر:    

 

نغى  2.8 – 2.5جهّٖيٕ دًٖ  جهففؿ اٌسحض فٕ يؾٖيحز جهٞظثًٖ دوغ يسّلً  ّجؾسوفز يلسّٖحز اٌسحض جهٌفحٖحز جهوودر دػلخ يّكَ جهلنً نيح ٖوٕ:
 يً هوسؾوه جهًفق نغى هوففؿ ّٖيًٖح. ّؤُى 0.0 – 2.9ّ نغى هوففؿ ّٖيًٖح، ّفٕ جهيؿً ٌػ 2.6 – 2.3هوففؿ ّٖيًٖح،  ّفٕ جهيٌحًق جهفٖفٖر دًٖ 

ًٝ ؤلوّخ 2009 هِحى جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهٌفحٖحز  جٙلف ٌلدر دوغز ػٖش ، ػفكَ فِٕ جهصحٌٖر جهًفٖلر ؤيح ػحّٖر ؤكفخ فٕ جهٌفحٖحز اهلحء ُّؤّ

.جهسّجهٕ ُوٓ   21.3 %ّ  73.0%هًفقج ُـٍ سلسؾؿى جهسٕ
61 

ًً يً جهٌفحٖحز ّٖيًٖح،  2,528يفنق جهِيل جهسٌئّ/يِح ؤً كًحٍ جهيٌنأز جٝكسوحؿٖر ٌٖسط ٌػّ  -ّكؿ دًٖ سلفٖف دٖثٕ ؤُؿٍ ظّفض نفقى
ّال خخسبّز نيٖج اهٌفبٖبح اهخٕ خظل ّٖيًٖب ئهٓ اهينتبح فٕ يخخوف أٌضبء اهغفج   ًًٌح ّٖيًٖح يً يفجنق جهفُحٖر جهوػٖر. 02دحٛيحفر اهٓ ٌػّ 

ُـج ُّٞذ ُوٓ ؤً ٌُحم نيٖر غٖف يلؿفذ  % ييب خّهدٍ اهلػبؿبح اهيٌزهٖج ّ االكخظبدٖج؛59ػًٌب، أٔ ٌضّ  2,506  ينتًب( 161هغرتٖج ) يً ا
يً جهٌفحٖحز جهسٕ ٖسى ظيِِح يً جهنّجفٍ، ّنيٖحز يؾير غٖف يِفّفر يً ٌفحٖحز جهيلسِيفجز ّجهيٌحًق جهوٌحُٖر جٛلفجثٖوٖر فٕ جهيفر 

% يً اظيحهٕ جهٌفحٖحز جهوودر، دٌٖيح سننل ٌفحٖحز 52 – 35ّسنٖف جهؿفجلحز ّجهسلؿٖفجز جهيػوٖر اهٓ ؤً جهٌفحٖحز جهيٌقهٖر سننل ٌػّ  جهغفدٖر.
% يً اظيحهٕ جهٌفحٖحز. ّكؿ سسّجظؿ جهٌفحٖحز جهؾًفذ، 2. – 05%، ؤيح جهيٌنأز جهسظحفٖر فسّهؿ ٌػّ 05 – 02كًحُٕ جهوٌحُر ّجٌٛنحءجز ٌػّ 

ُّيوٖح ٝ سّظؿ   ، فٕ نل جهٌفحٖحز يً يؾسوف جهلًحُحز جهلحدلر، اٝ ؤً جهٌفحٖحز جهوٌحُٖر ّجهًدٖر سػّٔ ؤندف ينًّ يً جهيّجؿ جهؾًفذ.اظيحٝ
ّدننل ُحى، سؾسوً جهٌفحٖحز   ُيوٖر فول هوٌفحٖحز جهؾًفذ، يح ُؿج دِى جهيِحهظحز جهيػؿّؿذ هوٌفحٖحز جهيِؿٖر، نيح فٕ يؿً ؤفٖػح ٌّحدوك.

% يً يندحز جهيفر ٝ سِحهط جهٌفحٖحز 99ًفذ يَ جهٌفحٖحز جهوودر هودوؿٖحز، ّـهم ؤصٌحء ظيِِح ّجهسؾوه يٌِح. نيح دٌٖز جهؿفجلر ؤً ؤنصف يً جهؾ
% سػفكِح. ّؤً يندحز جهٌفحٖحز جهفولًٌٖٖر سػّٔ نيٖحز ندٖفذ يً جهقثدق ّجهفوحه ّجهنفّى ّجهنحؿّٖى جهيسلفدر اهٓ جهسفدر يً 88ّؤنصف يً 

 62جهيؾوفحز جٛهنسفٌّٖر.

نيح سّهٕ ؿّل جهِحهى جهيسلؿى ؤُيٖر كوّْ هيّيٍّ اؿجفذ جهٌفحٖحز جهوودر، ُّٛحؿذ سؿّٖفُح دًفق ُويٖر لوٖير ؤُيٖر كوّْ ، هيح هِـج 
ّجهسؿجُٖحز جهسٕ جهيّيٍّ يً آصحف اٖظحدٖر ُوٓ وػر جٌٛلحً ّدٖثسَ ، ّفٕ فولًًٖ نحً هِـج جهيّيٍّ ؤُيٖر ؾحور ٌٌفًج هػظى جهسِلٖؿجز 

هيػوٖر ٖسًودِح يِحهظر ُـج جهيّيٍّ، ؾحور ّؤٌَ ٖيك جهػٖحذ جهّٖيٖر هويّجًً جهفولًٌٖٕ، ّٖسِوق دوٞػٖحز يحهٖر ُحهٖر ظؿج، سٌفلِح جهِٖثحز ج
نحفَٖ السصيحفٖر سِّؿ % يً يّجفؿُح جهيحهٖر .يً ٌُح فبً نصٖف يً ؿّل جهِحهى سٌٌف هينحفَٖ جهٌفحٖحز جهوودر ُوٓ ؤٌِح ي62-32سلؿف دػّجهٕ 

دإفدحع ًحثور ُوٓ يلسصيفِٖح يً ؾٞل اُحؿذ سؿّٖف جهليحير، هٜلسفحؿذ يٌِح فٕ يظحٝز ؤؾفْ ، ُـج دحٛيحفر اهٓ يح سلؿيَ يً ففه ُيل 
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هؾحه سيحفك فٕ جهلًحًُٖ غٖف جهفليٕ ّج سدًٖ جً نفٖػر ندٖفذ  63ٗٝف جهِحًوًٖ ًُ جهِيل. ّفٕ ؿفجلر يلػٖر ؤظفجُح يفنق يِح يئؾفج
ّـهم نظحيًِٖ ؤففجؿ يسظّهًٖ، ؤّ ّفنحز يِحهظر ؤّ يوحٌَ ّ نفنحز سظحفٖر ، ظيَ جهؾفؿذ ّجٛهنسفٌّٖحز ّجهيؾوفحز ندٖفذ جهػظى ُيوٖر

ح دًٖ ظحيِٕ جهٌفحٖحز جهوودر ٖسّقًُّ ي  ّّٖهؿ جهِيل فٕ ُـج جهيظحل ػفنر فؤك يحل سلؿف ديثحز يًٖٖٞ جهنّجكل لٌّٖح، ُويح دإً  ّوٌحُٖر.
ّجهسظحف جهـًٖ سلل ُّجثؿُى   ؤهف نٖنل، 022ّجهسظحف جهّلً جهـًٖ سقٖؿ ُّجثؿُى ًُ   جهسظحف جهندحف جهـًٖ سفّق ُّجثؿُى جهنِفٖر جهيوًّٖ نٖنل،

   نٖنل.آٝف  02اٝ ؤً ؤغوخ جهسظحف ٌٖسيًّ اهٓ فثر ظحيِٕ جهلوَ جهيلسِيور ييً سلل ُّجثؿُى جهنِفٖر ًُ   ؤهف نٖنل. 022جهنِفٖر ًُ 

ل، ّسسٌٍّ جهلوَ جهسٕ ِٖنف ظحيِّ جهٌفحٖحز جهوودر ُوٓ ظيِِح يً يؾسوف ؤٌػحء جهيفر، يصل جهؾفؿذ جهيِؿٌٖر، ّجهدٞلسٖم، ّجٙصحش جهيلسِي
 ّجٙؿّجز جهنِفدحثٖر، ّجهغلحٝز، ّجهصٞظحز، ّجٙففجً، ّجهلٖحفجز جهنحيور ّ/ؤّ ُٖحنل جهلٖحفجز ّغٖف ـهم.

ّٖسى ظيَ   جهٌفحٖحز جهوودر جهيِحؿً دإٌّجُِح. ّدحهِحؿذ فبً ظحيِٕ جهيِحؿً ٖظيًِّ ؤٖيح ؤوٌحفًح ؤؾفْ يً جهٌفحٖحز.ّٖلسِؿف يٌِى ظحيِّ 
  ظقء ُحى يً جهٌفحٖحز يً جهيفر جهغفدٖر هِٖحؿ سوٌٖفِح ّ/ؤّ يِحهظسِح ّ/ؤّ سؿّٖفُح، ّيً صى سلّٖلِح فٕ جهيفر جهغفدٖر ؤّ فٕ الفجثٖل.

دِيِى ٖلّق فٕ   يدػّصًٖ لوَِ جهيظيَِ )جهؾحى ّ/ؤّ جهيِحهظر( فٕ جهلّكًٖ جٛلفجثٖوٕ ّجهفولًٌٖٕ يًِح، ُويًح دإًّٖلّق ظقء ندٖف يً جه
اٝ ؤً ظقءًج ندٖفًج يٌِى ٖدَٖ جهلوَ   ّٖػفق ظقء ندٖف يً ظحيِٕ جهٌفحٖحز جهيؾوفحز جهوودر هوػوّل ُوٓ جهيِحؿً.  جهيفر جهغفدٖر فلً.

 نيح ٖيحفك جهدِى ُيوٖحز فول ّففق.  يح ُٕ ؿًّ ؤٖر يِحيور، دٌٖيح ِٖيؿ دِيِى جٗؾف اهٓ اوٞػِح.جهيلسِيور جهسٕ ٖظيِِح ن

ػسور ُحى ّنيح سنٖف جٙفكحى جهسفوٖوٖر هوؿفجلحز ّجهيلّع فٕ جهيفر جهغفدٖر، اهٓ ؤً سفنٖخ جهٌفحٖحز جهوودر جهدوؿٖر فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر جهي
%، يِحؿً دًٖ  6 – .%، قظحض دًٖ 02 – 5%، دٞلسٖم دًٖ 02 – 7%، ّفق ّنفسًّ دًٖ 72 – 62ً يّجؿ ُيّٖر دٖ  ، ُٕ نيح ٖوٕ:67

 ٌُّح ٖٞػٌ جهيػسّْ جهِئّ جهيفسفَ هوٌفحٖحز جهوودر.  (. UNFP,2003% )7 – .%، ٌّفحٖحز ؤؾفْ دًٖ . – 0

 : انُبرغخ اإلقزصبدَخ وانفشص يطجقخ ًَبرط

ؿٖر فٕ يظحل سوٌَٖ جهنيدّلز، ٖينٌٌح جٛلسنِحؿ دسظفدر ينخ جهٌفحٖحز جهسحدَ هيظوك اؿجفذ جهٌفحٖحز جهوودر ّيً ؤّهٓ جهسظحفخ جهفولًٌٖٖر جهفٖح
، ّسول  GTZدؿُى يً جهّنحهر جٙهيحٌٖر هوسِحًّ جهفٌٕ  0995ّٖؾؿى جهينخ جهـٔ ؤٌنت ُحى   هيػحفٌسٕ ؾحً ٌّٖك ّؿٖف جهدوغ فٕ كًحٍ غقذ.

% يً 35ّجهسٕ سيصل  0نى 072لنحً كًحٍ غقذ، ؤٔ ػّجهٕ ٌوف يوًّٖ ٌلير ِٖٖنًّ فٕ يلحػر كؿفُح  ؿٌّيًح، صوش 72يلحػسَ اهٓ ػّجهٕ 
؛ ّٖسى فَٖ اُحؿذ فم جهِوحفذ جهٌحسظر يً جهٌفحٖحز جهوودر 0967ُّّ ؤّل ينخ وػٕ فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر جهيػسور ُحى   يلحػر كًحٍ غقذ.

ّٖسييً جهينخ يِيٞ هسٌؾٖل جهٌفحٖحز   ً جهدنسٖفٖح، ّدحهسحهٕ سلفَٖ ُيوٖر جهسػول جهدّٖهّظٕ.ُوٓ لًغ جهٌفحٖحز، هقٖحؿذ يِؿل جهسدؾف ّسٌنٖ
، هى ٖسى سنغٖل يِيل جهغفدور 0226ّيٌـ ُحى   جهلؿٖير جهيسػوور، ػٖش ٖسى جٝلسفحؿذ يً جهيحؿذ جهٌحُير؛ نيػلً هوسفدر ؤّ هسغًٖر ؤظقجء يً جهينخ.

ٖير ّففقُح ٌٛسحض يػلً هوسفدر؛ دلدخ جهِفجكٖل ُّيوٖحز جهسؾفٖخ جٛلفجثٖوٖر جهيسّجوور )"آفحق جهدٖثر جهـٔ ٖلسؾؿى هغفدور جهٌفحٖحز جهلؿ
 ّسِؿ يػًر جهوٖففٕ فٕ يػحفٌر ٌحدوك نيح ُٕ يـنّفذ ؤؿٌحٍ جهٌيّـض جهِحى جٗؾف. (.0228ّجهسٌيٖر"، 

ّ سصدٖز ٝ يفنقٖر اؿجفذ جهٌفحٖحز، يً ؤُى جٌٛظحقجز جٛؿجفٖر هوسِحيل يَ نيح  ِٖؿ جهسّظَ جهلحثؿ فٕ جهيفر جهغفدٖر، ؾٞل جهلٌّجز جٙؾٖفذ، ٌػ 
ّكؿ   ّكؿ سيصل ُـج جهسّظَ فٕ ُيوٖحز اٌنحء جهيظحهك جهينسفنر ٛؿجفذ جهٌفحٖحز جهوودر فٕ ظيَٖ يػحفٌحز جهيفر.  ينحنل جهٌفحٖحز جهوودر.

دوك، ّدؾحور فٖيح ٖسِوق دحٛؿجفذ جهيٌحًلٖر هِيوٖر ظيَ جهٌفحٖحز جهوودر ػللز ُـٍ جهيظحهك ٌظحػحز يوػٌّر فٕ يػحفٌحز ؤفٖػح ّظًٌٖ ٌّح
ّجهسؾوه يٌِح ؤّ سؿّٖف دِيِح. نيح جً ٌُحم سظحفخ ؤؾفْ يصحل جلسؾؿجى جًٛحفجز جهيًحًٖر جهلؿٖير ّكّؿًج هٚففجً فٕ وٌحُر جهفؾحف 

 (.0227نفقى ّآؾفًّ، ديػحفٌر جهؾوٖل. ّاُحؿذ جلسِيحل ؤظقجء يً جهيفندحز فٕ يػحفٌر ٌحدوك)

ػبؽ ّتبهخبهٕ فاً كػبؽ اهتٖئج ذرّث ال ٖشخِبً تِب، خّفر فرط اهـيل ّخضنل يظدر هودخل، ضٖد أضبراح اهخلدٖراح اهٓ اً اهـبيوًٖ فٕ ُذا اهل
ّفٖرٍ هدخل ال ٖشخِبً ئال أً دخل ُذا اهلػبؽ ال ٖدخل غيً ٌبخز اهدخل اهلّيٕ ، تبهرغى يً خ، 64(0202) يِح  ّٖهدًّ يالًٖٖ اهضّاكل شٌّٖب
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 ، ّكؿ ـنف جهلٖؿ ظّفض كفقى  يؿٖف ؿجثفذ جٝدػحش ّجهؿفجلحز فٕ يفنق جهِيل جهسٌئّ يًِح  ؤً يثحز جهيًٖٖٞ لًٌّٖح ٝ سؿؾل فٕ جهٌحسطتَ 
ٓ جهوِٖؿ جهًٌّٕ، نيح ـنف نل جهلّيٕ جهيػوٕ، ّٝ ّٖظؿ ؤفكحى يػؿؿذ ؾحور هوٌفحٖحز جهوودر، ّدحهسحهٕ ٝ ٖسى جٝلسفحؿذ يً ؿؾل سوم جهٌفحٖحز ُو

ؤً اؿفجذ جهٌفحٖحز  -يؿٖف ُحى جسػحؿ جهوٌحُحز جهغـجثٖر-ّجهلٖؿ فئجؿ جٝكفٍ   -وحػخ يوٌَ جهًٖدر هسوٌَٖ جهدٖفذ -يً جهلٖؿ ٌؿٖى ؾّفٔ 
فٌحز دننل ُحى ّٖئؿٔ اهٓ جهوودر ّاُحؿذ جهسؿّٖف يِى ظؿًج يً ؤظل سّفٖف جهيّجؿ جهؾحى جهٞقير هنصٖف يً جهوٌحُحز، ُّـج يح ٌٖله جهيػح

 جفسفحٍ جلِحف جهيّجؿ جهؾحى.

  :إٌبرغخ اإللزقبد٠خ اٌفشؿ ٚ ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ اٌج١ئخ لطبع ػٓ ٌّؾخ 4.4.1

 .6ؤهف ٌلير ٖلًًٌّ فٕ  00.يػحفٌر ٌحدوك يً جهيػحفٌحز ـجز جهنصحفر جهلنحٌٖر جهِحهٖر، ّٖول يظيٍّ ُؿؿ لنحً جهيػحفٌر اهٓ ػّجهٕ 
. سسّقٍ يلئّهٖر ظيَ جهٌفحٖحز جهوودر فٕ جهسظيِحز جهلنٌٖر فٕ  65ًً/ّٖى26.غ يظيٍّ سنًّٖ جهٌفحٖحز جهوودر اهٓ سظيًِح ّيؾٖيح، ّٖدو
سظيِحز لنٌٖر ٝ ٖسػيل جػؿ  6ٌُّحم  ،ّنحهر جهغّشّ ،سظيِحز سسػيل جهيلئّهٖر .يسِِؿًٖ ؾحوًٖ ّ 8يػوٖر ّ رُٖث 33يػحفٌر ٌحدوك  دًٖ 

جٌِفز لظٞز غففر سظحفذ ّوٌحُر ٌحدوك ّظّؿ نفنر يسؾوور فٕ جُحؿذ سؿّٖف جهٌفحٖحز جهيِؿٌٖر، دحٝيحفر . 66يلثّهٖر ظيَ جهٌفحٖحز فِٖح
جهٓ نفنر ّجػؿذ سلّى دسؿّٖف جهٌفحٖحز جهدٞلسٖنٖر دننل ييٌِط، ّجٌِفز جهؿفجلر ّظّؿ دِى جهنفنحز جهسٕ سلّى دسؿّٖف جهدٞلسٖم دننل 

، ٝ ٖسى جُحؿذ سوٌِِٖح يػوٖح ّهنً ٖسى ظيِِح ّدِِٖح هوظحٌخ جٝلفجثٖوٕ، ػٖش جّيغ جهلحؿذ فٕ يًدِر يػؿّؿ. فٖيح ٖؾسه فٕ جهٌفحٖحز جهّفكٖر
وك ػظحّٔ جً دَٖ جهٌفحٖحز جهّفكٖر هوظحٌخ جٝلفجثٖوٕ يظؿٔ يحؿٖح دحٝيحفر هنًّ جهنفنحز سلّى دسّفٖف جهيدحهغ جهسٕ نحٌز لّف سؿفِِح هيظ

 ٖحز.جهؾؿيحز جهينسفم هيِحهظر ُـٍ جهٌفح

يً جهينحفَٖ جهفجثؿذ ُوٓ يلسّْ فولًًٖ، ّجهسٕ ػللز اٌظحقجز ُحير فٕ يظحل فول ّسؿّٖف جهٌفحٖحز، يػًر جهوٖففٕ هفول جهٌفحٖحز 
جهٌفحٖحز جهيؾسوفر،   ؿٌّى، ٖسى ظيَ ّسؿّٖف 6ُوٓ ؤفى يلحػسِح 0227ففٕ ُـٍ جهيػًر جهسٕ ؤٌنثز فٕ ؤّجؾف ُحى   ّسفػٖوِح فٕ ٌحدوك.

هوٌحُٖر ّجهقفجُٖر ّجهسظحفٖر ّجهًدٖر، دِؿف ففقُح فٕ ينخ جهٌفحٖحز دّجلًر آهٖحز ؾحور، ّيً صى سؾقً جهٌفحٖحز جهٌحسظر ًُ جهيٌقهٖر ّج
ّجهِؿف يً ـهم ُّ اٖظحؿ جهًفٖلر جهيصوٓ ّغٖف جهيحفذ دسحسح دحهدٖثر، فيٞ ًُ اٖظحؿ ففه ُيل ّيفؿّؿ يحهٕ   ُيوَٖ جهففق هسظِٖقُح هودَٖ.

  (.0229جهدوؿٖر ّجهلفّٖر جهيلسفٖؿذ يً جهينفٍّ )آفحق جهدٖثر ّجهسٌيٖر،  ظٖؿ ، هويظحهك

 ؤهف ٌلير. 022ّٖلسفٖؿ يً جهينفٍّ جهلفْ ّجهدوؿجز ّجهيؾٖيحز جهّجكِر ييً ػؿّؿ دوؿٖر ٌحدوك، ّجهسٕ ٖدوغ اظيحهٕ جهلنحً فِٖح ػّجهٕ 
ؤّ   ح نيّجؿ ؾحى فٕ جهوٌحُر )نحهّفق ّجهدٞلسم ّجهيِحؿً ّجهقظحض (.ّجهِؿف يً جهسوٌٖف ُّ فول جهيّجؿ جهلحدور هوسؿّٖف، دغٖر جلسؾؿجيِ

قهَ، جلسؾؿجيِح نليحؿ ُئّ )يً دلحٖح جهًِحى ّجهٌدحز( . ّهسلِٖل ُـٍ جهِيوٖر سى سّفٖف ػحّٖحز يِؿٌٖر هنل يًٌلر، نٕ ِٖيؿ جهيّجًً، فٕ يٌ
 هنً جهيّجًًٌٖ هى ٖنسفصّج هِـج جٙيف.  دٞلسٖم ّجهنفسًّ. اهٓ ففق جهٌفحٖحز، ّّيِِح فٕ جهػحّٖحز جهيٌحلدر، يصل جهقظحض ّجه

% 0% ّيؾوفحز جهليحم 0% ّجهيّجؿ جهدٞلسٖنٖر 3%، ٌّلدر يؾوفحز جّٙفجق ّجهنفسًّ 85ّسدوغ ٌلدر يؾوفحز جهؾيحف ّجهفّجنَ ّجهًِحى 
 (.0229ّجهسٌيٖر،  % )آفحق جهدٖثر0%، ّجهيؾوفحز جهيِؿٌٖر 0%، ّجهٌفحٖحز جهًدٖر 3ّجهيؾوفحز جهقظحظٖر 

ّسِسيؿ ُيوٖر جهفول فٕ يػًر جهوٖففٕ، ُوٓ فول جهٌفحٖحز جهوودر اهٓ ٌفحٖحز ُيّٖر )جهؾيحف ّجهفّجنَ ّيؾوفحز جهيقجفٍ ( ٌّفحٖحز وودر 
 )يِحؿً ّقظحض ّدٞلسٖم ّنفسًّ(. ّ سسى ُيوٖر جهففق هوٌفحٖحز جهِيّٖر ًُ جهوودر دّجلًر آهر ؾحور ٖنغوِح جهِيحل فٕ يّكَ

ّٖلسفحؿ يً فيٞز جهيّجؿ جهدٞلسٖنٖر فٕ ُيوٖر اُحؿذ سوٌَٖ جهدٞلسٖم، ؤيح فيٞز جهيّجؿ جهّفكٖر )جهنفسًّ( فٖلسفحؿ يٌِح فٕ ُيوٖر   جهيػًر.
ُيوٖر  اُحؿذ سوٌَٖ جهّفق. ّٖلسفحؿ يً فيٞز جهيّجؿ جهيِؿٌٖر فٕ جهوٌحُحز جهيِؿٌٖر جهيؾسوفر، نيح ٖلسفحؿ يً فيٞز جهيّجؿ جهقظحظٖر فٕ

ّٖسى يغً يح سدلٓ يً   ّسدحٍ جهيّجؿ جهؾحى جهيفوّهر اهٓ يلحّهًٖ فولًًٌٖٖٖ ّالفجثٖوًٖٖ.  (.0229جهقظحض )آفحق جهدٖثر ّجهسٌيٖر،   اُحؿذ سوٌَٖ
% يً 62ػّجهٕ  ّ سّفف دوؿٖر ٌحدوك دِـٍ جهِيوٖر، ٌػّ يوًّٖ نٖلل نِفٖح، دلدخ سؾفٖى  جهٌفحٖحز هسفػٖوِح اهٓ ينخ قُفذ جهفٌظحً فٕ ظًٌٖ.

ّكؿ سى يئؾفج   % يً جهفلّى.62ػظى جهٌفحٖحز جٙووٕ، ييح ٌِٖٕ سّفٖف فٕ سنوفر جهٌلل ّجهؿؾّهٖر اهٓ ينخ قُفذ جهفٌظحً، ٌَٙ ٖسى سّفٖف 
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هوٖففٕ ًُ ّيَ قٖحؿذ نيٖحز جهٌفحٖحز جهِيّٖر جهيػّهر اهٓ نيدّلز فلؿ سسّكف يػًر ج  سظِٖق جهدٌٖر جهسػسٖر جهٞقير هسوٌَٖ جهنيدّلز.
 سفػٖل جهٌفحٖحز اهٓ ينخ قُفذ جهفٌظحً.

ّ سِلٖؿجز جهػوّل ُوَٖ سففى دحهيفّفذ  جهػحظر اهٓ اُحؿذ  اً جهٌنحً جٛكسوحؿٔ ّ جهوٌحُٕ فٕ جهيػحفٌر ،ّجفسفحٍ ؤلِحف يؿؾٞز جٌٛسحض،
نف  جهلٖؿ فئجؿ جٝكفٍ ، يؿٖف ُحى جسػحؿ جهوٌحُحز جلسِيحل ّ سؿّٖف سوم جهيّجؿ يصحل: جهدٞلسٖم ّ جهِدّجز جهقظحظٖر ّ جهدٞلسٖنٖر، نيح ـ

جهيػحفٌر جهغـجثٖر . اً جؿفجذ جهٌفحٖحز جهوودر ّاُحؿذ جهسؿّٖف يِى ظؿًج يً ؤظل سّفٖف جهيّجؿ جهؾحى جهٞقير هنصٖف يً جهوٌحُحز ُّـج يح ٌٖله 
 ّٖئؿٔ اهٓ جفسفحٍ ؤلِحف جهيّجؿ جهؾحى(. 

جهلوَ جٛهنسفٌّٖر ّجهسلٌٖر جهلؿٖير ّجهيلسِونر، جهٌحسظر يً جهسظيِحز جهلنٌٖر؛ ػٖش ٖسى جهسؾوه يٌِح دننل ّسسفجنى لٌّٖح فٕ جهيػحفٌر آٝف كًَ 
اٝ ؤً   ّغحهدح يح سظؿ ُـٍ جهيؾوفحز ًفٖلِح اهٓ يندحز جهٌفحٖحز ؿًّ ؤٖر يِحهظر.  فّئّ يً ؾٞل ّيِِح ُوٓ جٙفوفر ّظّجٌخ جهًفق.

سوٌِِٖح ٖؿًّ يٕ ٖظيًِّ ؤّ ٖنسفًّ ُـٍ جهيؾوفحز يً جهيٌحقل، ّيً صى ٖووػًّ ظقءج يٌِح ؤّ ِٖدِى جهِحيوًٖ فٕ جهلًحٍ غٖف جهفل
سلدخ يففًج دٖثًٖح ندٖفًج،  جٛهنسفٌّٖرّجهظؿٖف ـنفٍ ؤً جهيؾوفحز ييب ٖخوق فرط هوسيؾ ّ اهظٖبٌج هألسِزث اهنِرتبئٖج ّاإلهنخرٌّٖج.  ّدِِٖح.

يصل جهقثدق ّجهفوحه ّجهنفّى. اً جهسؾوه جهِنّجثٕ يً جهٌفحٖحز جٛهنسفٌّٖر فٕ جهيندحز كؿ ٖسلدخ ٌٌفًج ٝػسّجثِح ُوٓ يّجؿ ؾًفذ ّلحير 
 فٕ سلفخ جهفوحه اهٓ جهيٖحٍ جهظّفٖر. 

ٌُّحم ٖئنؿ ُوٓ يفّفذ ّظّؿ ففه ُٛحؿذ جلسِيحل ّسؿّٖف جًٛحفجز ّ ؤظقجء جهيفندحز.  67نيح ؤً ّظّؿ جهِؿٖؿ يً جهيفندحز فٕ جهيػحفٌر
هسيؾ ّظٖبٌج ّاؿبدث ّ ٌُب خنيً اهفرظج جلَ هـهم فٕ جهيػحفٌر يَ جفسفحٍ ُؿؿ جهيٌنأز جهسٕ سِيل فٕ يظحل وٖحٌر جهيفندحز.  يظحل ّ

 . ّ تٖـَاشخـيبل أسزاء اهيرنتبح 
لعمرانً واإلقتصادي. ستعمال المكبات لفترات اطول بالرغم من االزدٌاد السكانً و التطور اإلعادة استعمال المخلفات البٌئٌة ٌوفر فرص إن إ

 قتصادٌة هامة.إوٌمثل ذلك ضرورة قصوى للمحافظة كما ٌحوي فرص 

غ يًودح دّدحهسحهٕ ّنٌسٖظر هيح لدق ٖسدًٖ ؤً جهسؾوه يً جهٌفحٖحز جهوودر ييً كًحٍ جهدٖثر ُّ كًحٍ وحُؿ ّّٖفف جهففه جٛلسصيحفٖر نيح جو
ّؿ سظحفخ ٌحظػر فٕ جهيظحل دحلسصيحفجز يسِؿؿذ نيح ّّظّؿ جهِؿٖؿ يً جهِحيوًٖ فِٖح ييً ًٌّٖح، ّييً جهلٖحلحز جهدٖثٖر جهِحهيٖر. ّكؿ سدًٖ ّظ

 جهلًحٍ غٖف جهفليٕ.  ّسنيً جهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظر فٕ نل يظحل ييح ٖوٕ: ظيَ ّففق ّاُحؿذ دَٖ ُٛحؿذ جٛلسِيحل ّسؿّٖف جهٌفحٖحز. 

جهٌفحٖحز جهوودر، ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهيِف  -كًحٍ جهدٖثر سظر ًُ سػوٖلجهٌح ٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف
 كحيسِح فٕ جهيػحفٌر.  اّٖلسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر ّجهسٕ يً جهيينً  ،ولًحٍهّجهسػؿٖحز 

هولًحٍ ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظر فٕ  جهٌفحٖحز جهوودر )ٌلحً جهلّذ ّجهففه -: سػوٖل كًحٍ جهدٖثر 3.3.0ظؿّل فكى
  ٌحدوكيػحفٌر 

 إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ١ًٍاٌفشؿ االلزقبد٠خ   ٚ اٌزؾذ٠بد ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌمٛح ٚاٌفشؿ  إٌؾبه 

ػبدح إاٌزذ٠ٚش ٚ

إٌفب٠بد عزخذاَ إ

 اٌقٍجخ

 

إ٘زّبَ ػبٌّٟ ثبٌج١ئخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاسد 

 اٌطج١ؼ١خ. 

١خ ِٓ اٌّّىٓ اعزخذاِٙب فٟ ئد ِخٍفبد ث١ٚعٛ

 ثؼل اٌقٕبػبد 

ٔمـ ثبٌّٛاد اٌخبَ اٌزٟ ٠ّىٓ رٛف١ش٘ب ِٓ  -

 اٌزذ٠ٚش 

ٌٝ اعزقالػ إاٌزذ٠ٚش ٠ؾّٟ اٌج١ئخ ٠ٚؤدٞ  -

 االسامٟ ثؼذ صٚاي  اٌّىجبد 

 ٚعٛد لقـ ٔغبػ ٚرغبسة ِخزٍفخ فٟ اٌّغبي

ٛد اٌغذاس ٚاٌزّذد ٚع

اٌؼّشأٟ ٚم١ك اٌّغبؽبد 

خ ٚثبٌزبٌٟ لٍخ ػذد اٌّزبؽ

 بد اٌّىج

 أزؾبس اٌّىجبد اٌؼؾٛائ١خ

ػذَ دخٛي ٔبرظ اٌزذ٠ٚش  -

 ِٓ مّٓ ٔبرظ اٌذخً اٌمِٟٛ 

 

عّغ اٌّخٍفبد فٟ ثؼل اٌزغّؼبد ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّغٍظ 

 اٌّؾٍٟ

ّذخالد ػبدح إعزؼّبي اٌّخٍفبد اٌج١ئ١خ ٚث١ؼٙب وإفشص-

 ..(إٔزبط )اٌجالعز١ه، اٌضعبط، اٌّؼبدْ

  دح اعزؼّبي األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ ٚ اإلٌىزش١ٔٚخف١بٔخ ٚإػب

 عّغ ٚف١بٔخ ٚاػبدح اعزؼّبي أعضاء اٌّشوجبد.

ِشاوض رذ٠ٚش ِزخققخ ) فٟ ِغبي اٌغّبد اٌؼنٛٞ ، -

 اٌّطبه ، اٌٛسق ، اٌّؼبدْ ، اٌضعبط ( 
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 اٌغٍّخ ٚ اٌزغضئخ ٚ ف١بٔخ اٌّشوجبد لطبع رغبسح 4.5

   فٍغط١ٕ١خاٌ االسامٟ فٟ زغبسحاٌ لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.5.1

ػٖش  ِٖسدف ُـج جهلًحٍ يً جهلًحُحز جهِحير جهسٕ سلِى دننل يويّك فٕ سنغٖل جٖٙؿٔ جهِحيور ّجهسنغٖل جهـجسٕ ّ فٕ جهٌحسط جٛظيحهٕ جهيػوٕ.
 .59805ُؿؿ جهيٌنحز ِٖسدف ُـج جهلًحٍ ؤنصف جهيٌنإز ُؿؿؤ، ّدحهسحهٕ جٙنصف سنغٖٞ يلحفٌر يَ دحكٕ جهلًحُحز جٝكسوحؿٖر جهفولًٌٖٖر . فلؿ دوغ 

،  68% يً جهلّْ جهِحيور8.نؾه  ٖيصوًّ   0008809% يً جهيٌنإز جهِحيور فٕ دحكٕ جهيفر جهغفدٖر ّ غقذ، ّسنغل ػّجهٕ   53يٌنإذ سيصل 
 69ُوٓ جهسّجهٕ 0228ّ 0227% فٕ جهِحيًٖ ..02% ّ 9.7ّكؿ دوغز يلحُيسَ فٕ جهٌحسط جٛظيحهٕ جهيػوٕ 

وٖر ُوٓ جهِؿٖؿ يً جٌٙنًر ؤُيِح سظحفذ جهظيور ، سظحفذ جهسظقثر ّاوٞع جهيفندحز ّجهلوَ جهنؾوٖر . ّسنيل سظحفذ ٖنسيل كًحٍ جهسظحفذ جهؿجؾ
ر جهٓ سظحفذ جهظيور ّجهسظقثر، سظحفذ جهيّجؿ جهغـجثٖر، ّسظحفذ جهيٞدك، ّسظحفذ جهّكّؿ، ّسظحفذ جهيّجؿ جهيٌقهٖر ّجهيِحؿً ّجهيفندحز ّغٖفُح، ايحف

غحهدٖر جهيٌنحز فٕ ُـج جهلًحٍ سِيل دسظحفذ جهسظقثر ّ اوٞع ججهلوَ جهنؾوٖر.  ّسِسدف غحهدٖر يٌنأز    ر هويٌسظحز جهيؾسوفر.جهيّجؿ جهّلًٖ
 ؤففجؿ.  5% يٌِح جكل يً 96جهلًحٍ وغٖفذ ػٖش سنغل 

ٌيز ينحفنر جهٌلحء فٕ جهلًحٍ ؾٞل . ّكؿ 0227-0997% هنل يٌِح ؾٞل جهلٌّجز 52% ّ 72نِؿ جهلًحٍ ٌيًّج فٕ جهيٌنأز ّ جهِحيوًٖ دوغ  
% يً جهلّْ جهِحيور فٕ جهلًحٍ. نيح نِؿ جهلًحٍ ٌيًّج ٖفّق جهيِف فٕ جٌٛسحض ّجظيحهٕ جهلٖير 9%. ّسيصل جهٌلحء ..0جهلٌّجز جهيـنّفذ 

جهينحفَٖ جهوغٖفذ ّ جهيسّلًر نيح ؤً كًحٍ جهسظحفذ جهؿجؾوٖر ِٖحٌٕ يً اننحٝز   نيح ٌِٖف جهننل. 0228-0998جهييحفر ؾٞل جهِنف لٌّجز 
 (.0229دننل ؤنصف ّيّػح، ييح ؤؾفض جهِؿٖؿ يً جهلّق ؾٞل جهلٌّجز جهيحيٖر ) يحك 

ّٖنٖف ّجكَ جهسظحفذ جهؾحفظٖر اهٓ ؤً كٖير جهّجفؿجز جهلوِٖر 
، ّ كٖير 0228يوًّٖ ؿّٝفآ ؤيفٖنٕ ُحى  8366.0.دوغز  

جهِحى  يوًّٖ ؿّٝفآ ؤيفٖنٕ هٌفك  558.3جهوحؿفجز دوغز
 08927.7دحؾسٞل فٕ جهيٖقجً جهسظحفٔ سظحٍ جهّجفؿجز دلٖير 

يوًّٖ ؿّٝفآ ؤيفٖنٕ. ّسنٖف جٛػوحءجز اهٓ ؤً يح ٖفّق جل 
% يً جهّجفؿجز يوؿفُح جلفجثٖوٕ. ّٖنٖف ؤٖيح ٛفسفحٍ 82

%، ّجفسفحٍ 8.9ديلؿجف  0227فٕ كٖير جهوحؿفجز ًُ جهِحى 
ؤيح دحهٌلدر هوّجفؿجز ّ  فٕ كٖير جهوحؿفجز اهٓ جهؿّل جهِفدٖر.

جهوحؿفجز جهؾؿيٖر يَ الفجثٖل فلؿ سدًٖ ّظّؿ ّجفؿجز دلٖير 
يوًّٖ  006.6يوًّٖ ؿّٝفآ ؤيفٖنٕ، ّ وحؿفجز دلٖير  95.0

ؿّٝف ؤيفٖنٕ ، ّ سدًٖ جفسفحٍ دلٖير جهوحؿفجز جهؾؿيٖر هِحى 
ّلظل جٛفسفحٍ فٕ يظحل جٛسوحٝز ّجهٌلل ّجهسنٖٖؿ  0227

 .70ّجهِيّهر جهّلحًر ؾؿيحز ليص ّؤُيحل ؤؾفْ

 :اهداخوٖج اهخسبرث كػبؽ فٕ اهيغبفج اهلٖيج ّاسيبهٕ اإلٌخبر ٌيّ: 4.4.1 ركى اهضنل 

  

 2010 جٖحف جهيفنقٔ جٛػوحء هظِحق جٛهنسفٌّٖر جهوفػر: جهيوؿف

ِٖلحز ؤيحى جهسٌلل هوديحثَ فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر ّٖجظَ كًحٍ جهسظحفذ جهؾحفظٖر جهِؿٖؿ يً جهيِٖلحز ّجهسٕ سنيل ُؿى جهلًٖفذ ُوٓ جهيِحدف، ّجهي
 ، ّيِف يِففر جهسظحف دحظفجءجز جٛلسٖفجؿ ّجهسوؿٖف، ّيِف جهؾؿيحز جهيلحٌؿذ جهيلؿير فٕ جهيظحل ) نيح لٖسى ـنفٍ فٕ كًحٍ جهؾؿيحز(. 

حُحز ّجهسظحفذ جهؾحفظٖر دننل ُحى ، هيح ٖسفسخ سوِخ جٛسفحكحز جهسظحفٖر ّجٝكسوحؿٖر يَ جهؿّل جٝؾفْ ؿّفج ُحيح فٕ سلّٖر ؤّ ايِحف جهوٌ
ُوٓ سوم جٛسفحكٖحز يً جهسقجيحز جسظحٍ ؤًفجف ؿّهٖر جؾفْ. ييح ٖينً ؤً ٖننل ففور هوٌفحـ اهٓ ؤلّجق سوم جهؿّل ّجهػوّل ُوٓ يلسوقيحز 
                                                           

 : المنشئات االقتصادٌة، النتائج النهائٌةرام هللا 0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً  :  68
 (0227، 0228. الحسابات القومٌة باألسعار الجارٌة والثابتة )  0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،   69
70  

 : نتائج أساسٌة ، رام هللا، فلسطٌن0228السلع و الخدمات،  –،إحصاءات التجارة الخارجٌة المرصودة 0229جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، ال
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جهيػوٖر ييح ٌِٖنك لودح ُوٓ يلسّٖحز جهؿؾل جٌٛسحض ّجهسنٌّهّظٖح، ؤّ سِؿٖؿًج دغقّ يٌسظحز سوم جهؿّل هٚلّجق جهيػوٖر ّيٌحفلر جهوٌحَُ 
ٖسى يً  ّجهِيحهَ ّجٌٝسحض فٕ جهؿّهر. ) ُّـج يح ؤنؿٍ جهؿنسّف ُحؿل ليحفذ ؿنسّف جٝكسوحؿ( ، نيح ٖينً ؤً سننل سوم جٛسفحكٖحز ففور هوسِحًّ

َ فٕ جٝكسوحؿ جهًٌّٕ.  ييح ٖئنؿ ُوٓ ؿّف جهػنّير ؾٞهِح جٛلسفحؿذ يً جهسلؿى ّجهسظحفخ جهسٕ يفز دِح سوم جهؿّل هدٌحء يئللحز كّٖر ّلوٖي
حً كّسَ جهِحى فٕ سًّٖف ُـج جهلًحٍ ّ جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر جهيٌسظر، يً ؾٞل ُلؿ جٛسفحكحز جهيٞثير اًٌٞكح يً يِففر جهّجكَ جٛكسوحؿٔ ٌّل

 ّؤّهٖحسَ دؿكر. 

نّيٕ فٕ جهفكحدر ّ جوؿجف جهفؾه، ّسًّٖف ؿّف جهيّجوفحز ّجهيلحٖٖك فٕ نيح ـنف جهسظحف فٕ جهِؿٖؿ يً جهيلحدٞز ؤُيٖر سًّٖف جهؿّف جهػ
 اوؿجف نِحؿجز جهظّؿذ ّجهيِحٖٖف جهٞقير. 

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ غبسحزٌا لطبع ٚالغ 4.5.1
71

: 

ٌر، ّدحهسحهٕ جهيػحف فٕ جهيٌنأز ُؿؿ يً جٝندف جهِؿؿ سننل يٌنأسِح ػٖش جهيػحفٌر فٕ جهيِير جهلًحُحز يً جهيفندحز ّجوٞع جهسظحفذ كًحٍ
% يً ُؿؿ جهيٌنأز جهِحيور فٕ جهيػحفٌر. نيح جً هسوم جهيٌنأز ؤُيٖر ٌلدٖر جهٓ يٌنأز جهلًحٍ فٕ جهيفر جهغفدٖر. ػٖش سننل سوم .3سننل 

 % يً جهيٌنأز جهِحيور فٕ جهيفر جهغفدٖر يً جهلًحٍ.08جهيٌنأز فٕ جهيػحفٌر 

 يً ٌحدوك يػحفٌر سِسدف نيح(. 0227 جهيفنقٔ جٝػوحء) جهنؾوٖر جهلوَ عّجوٞ جهسظقثر سظحفذ يظحل فٕ سِيل يٌنإذ 6226 ّٖظؿ
 نحفر فٕ يٌسظحسِح هسلّٖق ّجٝظٌدٖر جهيػوٖر جهنفنحز كدل يً جهّنحٝز ندٖف ُؿؿ ُوٓ ػحوور جٌِح ػٖش جهظيور سظحفذ فٕ جهفثٖلٖر جهيػحفٌحز
 . جهغفدٖر جهيلر يػحفٌحز

 1112فً المحافظة و الضفة الغربٌة  المركبات اصالحئة ووالتجز لةالجم تجارةعدد منشآت  :4.5.1جدول رقم 

 اهيٌضآح ؿدد  اإلكخظبدٔ اهٌضبػ  اهٌضبػ ريز
 اهغفج

  اهيٌضآح ؿدد
 ٌبتوس

 اهٌشتج

 %17.84 7267 40732  اهيرنتبح اظالش ّاهخسزئج، اهسيوج خسبرث  ز

 %17.76 952 5359  اهّكّد تٖؾ ّ اهيرنتبح ظٖبٌج ّ تٖؾ  41

 %18.69 309 1653  اهسيوج خسبرث  41

 %17.81 6006 33720  اهضخظٖج اهشوؾ اظالش ّ اهخسزئج خسبرث  41

 اإلقتصادٌة  ، النتائج النهائٌة رام هللا، فلسطٌن   منشآت: ال 0227 منشآت، التعداد العام للسكان و المساكن و ال0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً :المصدر
 

جهلّْ جهِحيور فٕ جهيػحفٌر. ّكؿ سيحُف ػظى سوم جهيٌنأز ؾٞل جهلٌّجز  ./0يً جهلّْ جهِحيور ييح ٖيصل  0.8.88هيٌنأز ّسنغل سوم ج
 يً جهسلفٖف. 0..نيح ٖدًٖ جهظؿّل  0227 -0997
 ( اٌّشوضح ٚاٌّغّٛػبد اٌّمبثالد ٚٔزبئظ عجك ِب رؾ١ًٍ)  اٌمطبع فٟ اٌفشؿ ٚ اٌفغٛاد 4.5.1

 فٕ جهسظحفٖر جهيػحل يً جهندٖف جهِؿؿ دلدخ جهسظحفٔ جهيظحل فٕ ندٖف سٌحفك ّٖظؿ جٌَ جهٓ جُٝيحل فظحل يوسلٓ ُّي ػلٖدر ظيحل جهلٖؿ جنحف
 جهسظحفٔ هولًحٍ جهسنيٖوٖر جهؾؿيحز دإً جظيحٍ دًٖ جهوـًٖ سى هلحءُى فٕ جهيظحل ٌُحم ّنحً. جهيلؿير ّجهلوَ جهؾؿيحز فٕ جهندٖف ّجهسنحدَ جهيػحفٌر
 يسؾوور ينحسخ نفسغ دحهيلسّفؿًٖ جهؾحور جهؾؿيحز سلؿٖى فٕ جهيسؾوور جهؾؿيحز فٕ لّْ ٌله جٔ جهؿفجلر فٕ ٌِٖف ّهى ظؿًج، يػؿّؿذ

 . هويلسّفؿًٖ ّجٝفنحؿٖر جهلحٌٌّٖر جهؾؿيحز سلؿى

نوح يرنزا ُبيب خلدى فلد خيٖز ُذا اهلػبؽ فٕ اهيضبفؼج ٌّؿب اغبفج هخيٖزٍ ؿددا ّذهم تنًّ اهيضبفؼج ض لػبؽ اظالش اهيرنتبحأيب تبهٌشتج ه
 . خوم اهخديج هشٌّاح ػّٖوج، ّكد ؼِرح اهـدٖد يً اهذغراح اهِبيج فٕ ُذا اهلػبؽ اهِبى
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 ُؿؿ يً اظيحهٕ% 33.3 ّننوز سوم جهيفندحز ، 2004 ُحى فٕ يفندر 32,425 ّلوفٖز ٌحدوك يػحفٌسٕ فٕ جهيفؾور جهيفندحز ُؿؿ هلؿ دوغ
 ّجهلٖحفجز جهنحػٌحز ٖوِٖح جهيػحفٌسًٖ، فٕ جهلٖحفجز اظيحهٕ يً%  33.5 جهؾحور جهلٖحفجز نوزن. جهغفدٖر جهيفر فٕ جهيفؾور جهيفندحز
 ُؿؿ دوغ ؤؾفْ ٌحػٖر يً. جهيفندحز يظيٍّ يً% 2.2 جهيفندحز ننوز دحكٕ دٌٖيح ،% 4.5( سنلٕ) جٙظفذ صى لٖحفجز ،% 32.2 جهسظحفٖر

 جهلٖحفجز ننوز. جهغفدٖر جهيفر فٕ يفذ ّٙل جهيلظور جهيفندحز اظيحهٕ يً% 33.1 ِٖحؿل يح ؤٔ يفندر، 3,331 يفذ ّٙل جهيلظور جهيفندحز
 لٖحفجز ٖوِٖح ،% 4.1 جهسظحفٖر ّجهلٖحفجز جهنحػٌحز ننوز دٌٖيح جهيػحفٌسًٖ، فٕ يفذ ّٙل جهيلظور جهلٖحفجز اظيحهٕ يً%  23.3 جهؾحور
 .ندحزجهيف يظيٍّ يً%  1.1 ننوز جهيفندحز دحكٕ دٌٖيح ،%35.0 جٙظفذ

ّكؿ هّػٌ جفسفحٍ فٕ ُؿؿ جهيفندحز جهؾحور جهيلظور ّٗل يفذ ُوٓ يلسّْ جهيفر ٌسٖظر هِؿذ جلدحخ يٌِح جٌؾفحى جلِحف جهظيحفم ُوٓ 
 جهيفندحز، جيحفر هسلِٖٞز جهدٌّم فٕ جهػوّل ُوٓ جهلفّى جٛلسِٞنٖر ، نيح ـنف جهِؿٖؿ ييً سيز يلحدوسِى.

 اظالش كػبؽ اً ٌبتوس يضبفؼج فٕ اهيٖنبٌٖنٖج اهيًِ هٌلبتج االدارٖج اهِٖئج اؿغبء ضشًٖ، اهضبر ضٕفخ ّ أضيد شٖد تشبى اهشٖداً اضبر
 اهخبظج اهغٖبر كػؾ ّتٖؾ اهيرنتبح ّاظالش هظٖبٌج يِى يرنز نبٌح اً اهيضبفؼج ضٖد ٌبتوس، يضبفؼج فٕ اهييٖزث اهلػبؿبح يً اهيرنتبح

 اهـبيوج االٖدٔ خّفر تشتة يرنتبخِى الظالش ٌبتوس هيدٌٖج اهخّسَ ؿوٓ اهداخل ّؿرة تٖجاهغر اهغفج يً اهيرنتبح يبهنٕ ّكد خـّد تِب،
 .اهخراػج اهيٖنبٌٖنٖج ّّرص اهغٖبر ّكػؾ اهيبُرث

 دوغ كًِِح ّدَٖ جهيفندحز وٖحٌر يظحل فٕ سِيل ّجهسٕ هؿِٖح جهيلظور جهيٌنإز ُؿؿ جً ٌحدوك يػحفٌ فٕ جهيٖنحٌٖنٖر جهيًِ ٌلحدر لظٞز جٌِفز
 ُـج سّفف ّدحهفغى يً. (3.1.3) ظؿّل  2003جهينحف جهَٖ دػلخ جٛػوحء جهيفنقٔ ّول ػّجهٕ جٙهف ُحى  جهِؿؿ جً ػًٖ فٕ يٌنإذ، 110
 اهشٖبراح ؿدد فٕ اهنتٖرث اهزٖبدث يؾ اٌَ اهيسبل ُذا فٕ اهـبيوًٖ كتل يً اسيبؽ ٌُبم نبً جهيفندحز، جوٞع كًحٍ فٕ جهِحيوًٖ يً جهندٖف جهِؿؿ
ّدحهسحهٕ ٌِفز جهػحظر  .اهيرنتبح ُذٍ فٕ خخّفر اهخٕ اهضدٖذج االٌؼيج يؾ اهخـبيل ؿوٓ اهلبدرث اهـبيوج االٖدٔ فٕ نتٖر ٌلط ؼِر دٖذجاهض

هوِؿٖؿ يً جهففه جهسنيٖوٖر هسوم جهّفم فٕ يظحل جهفػه جٛهنسفٌّٕ ّ جهيِحٖفذ ّجلسؾؿجى جهيِؿجز جهػؿٖصر، هٖلحٌؿ ّ ٖنيل ُيل 
حهٖح ّ ٖظِوِح كحؿفذ ُوٓ جهسِحيل يَ جهسنٌّهّظٖح جهػؿٖصر هويفندحز ُوٓ ؤٌّجُِح ّ ٖػحفٌ ُوٓ سيٖق يػحفٌر ٌحدوك جهّفم جهلحثير ػ
 فٕ ُـج جهيظحل. 

ػٖش ٖـنف جً سنٌّهّظٖح جهيفندحز سى ّٖسى سػؿٖصِح دننل يسّجول ٌسٖظر جؿؾحل جٛهنسفٌّٖحز ّ سنٌّهّظٖح جهلٖحفجز جهػؿٖصر جهٓ كًحٍ 
كؿ جلسؿُٓ ـهم سًّٖف جهِحيوًٖ فٕ جهيظحل، ػٖش ـنفز نوٖر ُنحى ػظحّٔ كٖحيِح دحهِؿٖؿ يً جهؿّفجز هوِحيوًٖ فٕ جهيٖنحٌٖنح ّ

جهيظحل، ييح ليغ هوِؿٖؿ يٌِى دحلسيفجف جهِيل فٕ يظحل جوٞع جهيفندحز. هنً جلسيفجف جهسًّف ّجهػحظر جهٓ جهسظِٖقجز جهيسٌُّر 
يظحل ٖلسؿُٕ دحهيفّفذ جلٌحؿ جهّفم جهِحيور فٕ يظحل جوٞع جهيفندحز فٕ يظحل جهػؿٖصر ّ جهؾدفجز جهيسينٌر فٕ ُـج جه

 جهسنٌّهّظٖح جهػؿٖصر دننل ُحى ّديظحٝز يػؿؿذ دننل ؾحه يصحل يِحٖفذ ُظٞز جهلٖحفجز.

ج خـخيد ؿوٓ ضٖد ذنر اهـبيوًٖ فٕ اهلػبؽ يً خالل اهيسيّؿج اهيرنزث اً يٌِج ظٖبٌج اهيرنتبح خضّهح يً يٌِج ظٖبٌج يٖنبٌٖنٖ
اخلبً اهخضخٖط ّ ظٖبٌج اهلػؾ اهيٖنبٌٖنٖج اهٓ يٌِج خفخرع اهخينً يً اهفضط اإلهنخرٌّٕ هخضخٖط األؿػبل، ضٖد أظتضح 
يـؼى األؿػبل خضخط اهنخرٌّٖب ّتـع اهلػؾ اهِبيج خشختدل يً اهضرنج اهيظٌـج ) يذبل اهنيتّٖخر اهداخوٕ(.  نيب اً خػّر 

هلػؾ اهيرنتبح ّاٌخفبع خنوفخِب تبهيلبرٌج يؾ خنبهٖف اظالضِب. كول اهضبسج هويِبراح اهيٖنبٌٖنٖج  ّخٌّؽ يظبدر شّق اهيتٖـبح 
 ّتبهيلبتل زاد اهضبسج هيِبراح اهخضخٖط اإلهنخرٌّٕ ّ اشختدال اهلػؾ.
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ق ّقّجٖح سدًٖ ّظّؿ ؤظِقذ فػه يسؾوور هقّجٖح ُظٞز جهلٖحفجز ػٖش سلّى نفنحز وٌحُر جهيفندحز دسًّٖف ؤٌٌير "جهسِوٖ
جهِظٞز" هقٖحؿذ صدحز جهيفندحز ُوٓ جهًفق ّدحهسحهٕ سػلٖق جهيقٖؿ يً جهلٞير ُوٓ جهًفكحز. ُّـٍ جٌٌٙير سػسحض جهٓ ؤظِقذ 

 فػه ؾحور ّؤنؾحه يئُوًٖ ّّفم يؾسور دـهم.

هيظحل. ػٖش يً جهيسّكَ قٖحؿذ جً جهسًّف جهلنحٌٕ ّ جٝكسوحؿٔ جهيسّكَ فٕ جهيػحفٌر ّ جهسنٌّهّظٕ ُحهيًٖح ٖفسفى جُٛسيحى دِـج ج
ُؿؿ جهيفندحز فٕ جهيػحفٌر، ُّوٓ يلسّْ جهًًّ. نيح يً جهيسّكَ جؿؾحل جهيقٖؿ يً جهسنٌّهّظٖح ّ جهسٕ سسًّف ّٖيٖح دحسظحُحز 

 يؾسوفر هويفندحز. 

سوم جهيلسِيور ّ وٖحٌسِح  نيح جً ُـج جهلًحٍ ٖلسًَٖ دحهيفّفذ جٛلسفحؿذ يً سًّٖف اُحؿذ جلسؾؿجى ؤظقجء ّ كًَ غٖحف جهيفندحز يً
 نيح سيز جٛنحفذ هـهم فٕ كًحٍ جهدٖثر، نيح جً جهسِحيل جهدٖثٕ يَ جهغحقجز جهيٌدِصر ّفػوِح نحهٞقى ٖلول يً جهسوّش جهدٖثٕ جهٌحسط يً

جهيظحّفذ فحً جلسِيحل جهيفندحز. ّهنً ه٘لف فٕ ٌل ُؿى ّظّؿ كّجًٌٖ وحفير هػيحٖر جهدٖثر نحهيِيّل دِح فٕ جهؿّل جّٙفّدٖر ّ 
جٌٌٙير جهيّظّؿذ هػيحٖر جهدٖثر فٕ جهيفندحز ٝ ٖسى فػوِح جّ وٖحٌسِح. ّ فٕ ػحل لً جّ سًدٖق جهلّجًٌٖ جهدٖثٖر فٕ ُـج جهيظحل، 

 لسؾوق ففه جكسوحؿٖر يسيٖقذ هوِيل فٕ فػه ّ وٖحٌر جظِقذ ػيحٖر جهدٖثر فٕ جهيفندحز.

دٖثٖر يسٌُّر يً جهلٖحفجز جهيلسِيور يً ؾٞل جُحؿذ دَٖ جهلًَ جهوحهػر ّجُحؿذ  هلؿ سدًٖ ّظّؿ ّفم يؾسوفر سلسفٖؿ يً جهيؾوفحز
سؿّٖف جهيِحؿً جهٌحسظر ٌُِح. ّسدًٖ جً ففه وٖحٌر جهسحهف يٌِح غٖف يظؿٖر ػحهٖح دلدخ سّفف كًَ جهغٖحف جهيلسّفؿذ جهظؿٖؿذ 

 ّجهيلسِيور.

، ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهسظحفذ ّجوٞع جهيفندحزكًحٍ  سػوٖل جهٌحسظر ًُ ٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف
 كحيسِح فٕ جهيػحفٌر.  اّٖلسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر ّجهسٕ يً جهيينً  ،ولًحٍهجهيِف ّجهسػؿٖحز 

حٍ ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظر )ٌلحً جهلّذ ّجهففه هولً جهسظحفذ ّجوٞع جهيفندحز:  سػوٖل كًحٍ 3.5.0 ظؿّل فكى
  ٌحدوكيػحفٌر فٕ 

 إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ١ًٍاٌفشؿ االلزقبد٠خ  ٚاٌزؾذ٠بد ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌفٛح ٚاٌفشؿ إٌؾبه

ِؾبفظخ ٔبثٍظ رؼزجش ِٓ اٌّؾبفظبد اٌشئ١غ١خ فٟ  خذِبد اٌزغبسح

ِغبي رغبسح اٌغٍّخ ٚؽبئضح ػٍٝ ػذد وج١ش ِٓ 

الد اٌّؾ١ٍخ ٚاالعٕج١خ ٌزغ٠ٛك ِٕزغبرٙب فٟ اٌٛوب

 وبفخ ِؾبفظبد اٌٛهٓ

اصد٠بد ؽغُ اٌزغبسح اٌخبسع١خ  فٟ اٌّؾبفظخ 

ٚإٌمـ فٟ اٌّؼشفخ ثمٛا١ٔٓ ٚاعشاءاد  االعز١شاد 

 ٚاٌزقذ٠ش

 

ِىبرت ِزخققخ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد 

اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالسؽبد٠خ ٌٍّغزٛسد٠ٓ 

ٚاٌّقذس٠ٓ ِٓ اٌزغبس ثخقٛؿ لٛا١ٔٓ 

 شاد ٚاٌزقذ٠ش  االعز١

ف١بٔخ االٔظّخ اٌؾذ٠ضخ 

 فٟ اٌّشوجبد

اصد٠بد وج١ش فٟ ػذد اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌّؾبفظخ 

ٚاٌّؾبفظبد اٌؾّب١ٌخ االخشٜ ٚفٟ ِؾبلظبد 

اٌنفخ ٔز١غخ الٔخفبك اٌغّبسن ػٍٝ اٌغ١بساد 

 اٌّغزٛسدح 

رؼزجش ِذ٠ٕخ ٔبثٍظ ِشوض سئ١غٟ ٌق١بٔخ  -

 اٌغشث١خ نفخاٌّشوجبد فٟ ِٕطمخ اٌؾّبي ٚ اٌ

 

إٌمـ اٌىج١ش فٟ اٌّشاوض اٌّزخققخ فٟ ف١بٔخ  -

 ٚفؾـ اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ

ٔمـ اٌخجشاد فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ 

 ٚاٌزغ١ٙضاد اٌؾذ٠ضخ ٌٍّشوجبد فٟ اٌٛسػ اٌمبئّخ

 

ِشاوض ِزخققخ ٌفؾـ ٚف١بٔخ 

 اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ٠ضخ 

 

 

ػ ِزخققخ فٟ ِؼب٠شح صٚا٠ب ػذَ ٚعٛد ٚس - ف١بٔخ اٌّشوجبد

 اٌؼغالد ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ٠ضخ

ٚسػ ِزخققخ ثّؼب٠شح صٚا٠ب ػغالد 

 اٌّشوجبد ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ٠ضخ
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 لطبع اٌخذِبد  4.6

  اٌفٍغط١ٕ١خ االسامٟ فٟ خذِبداٌ لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.6.1

ّظـخ جٝلسصيحف ٖظِوَ يً  ّجهسنغٖل، جٛظيحهٕ، جهيػوٕ جهٌحسط فٕ ػٖش يلحُيسَ يً جٛكسوحؿٖر جهسٌيٖر ُيوٖر فٕ ّؿّفٍ جهلًحٍ ُـج اً ّجكَ
نيح  جهلًحُحز ـجز جُٙيٖر جهندفْ فٕ جٝكسوحؿ جهفولًٌٖٕ . سِسدف يلحُيسَ ُٕ جُٙوٓ فٕ جهٌحسط جهيػوٕ جٛظيحهٕ يلحفٌر دحهلًحُحز جٙؾفْ

ُوٓ  0228ّ 0227% فٕ جهِحيًٖ 02.8% ّ 02.3جٛظيحهٕ  جهيػوٕ جهٌحسط فٕ جهلًحٍ ُـج يلحُير دوغز يً جهسلفٖف، ػٖش 0.0دًٖ جهننل فكى 
% 6.% 32ّجٛظيحهٕ يً ؤٌنًر جهلًحٍ ) ننوز  جهيػوٕ جهٌحسط فٕ يلحُير جُٝوٓ جهِلحفٖر جٌٙنًر ّ جهسِوٖى ؤٌنًر نحٌز ّكؿ .72جهسّجهٕ

ر جهفولًٌٖٖر ّدحٙؾه جهٌلّٖر يٌِح. ّكؿ سيٖق ؤٖيًح  دٌيٍّ يٌِحُوٓ جهسّجهٕ(. ّكؿ سيٖق كًحٍ جهؾؿيحز دحٌَ جٙنصف سنغٖٞ ّ السِٖحدًح هولّْ جهِحيو
 فٕ يؾسوف جهيفجػل جهلٖحلٖر ّجٛكسوحؿٖر ّدؿفظحز يسفحّسر. 

 ّجٌٙنًر ّجهوػر، ّجهسِوٖى، جهسًّٖف، ّ ّجهدػش ، جهِلحفٖر ّجٌٙنًر جهيًحُى، ّ جهفٌحؿق ؤٌنًر جهسحهٖر: جهففُٖر جهلًحُحز يً جهلًحٍ ُـج ٖسنًّ ّ

دوغ  ّكؿ جهسِوٖيٖر. جهيئللحز ّ جهفٌحؿق دحلسصٌحء جهلًحٍ ُـج غحهدٖر جهوغٖفذ جهيٌنأز ّسننل  ، 73جؾفْ ؤٌنًر ّ جهفٖحيٖر ّ جهصلحفٖر ّ ِٖٖرجهسفف
0227نؾه ُحى 808580يٌنإٍ ّدوغ ُؿؿ جهِحيوًٖ فِٖح  038655ُؿؿ جهيٌنأز جهِحيور فٕ جهلًحٍ 

74 . 

 0227-0997الخدمات  : مإشرات إقتصادٌة لقطاع3.6.0جدول رقم 

 اهٌيّ
 1222-1112 2007 2004 

 اهشٌج                               1997
   اإلكخظبدٔ اهيإضر

  اهيإششبح ؿدد 1392 20150 24655 1.84

 22% 21% 17% 

 ئسيبهٕ يً اهيإششبح ٌشتج
 اهيإششبح

 اهـبيوًٖ ؿدد 40743 67348 82581 2.03

 اهـبيوًٖ ئسيبهٕ يً اهـبيوًٖ ٌشتج 21% 26% 28% 

 اهـبيالح ؿدد 14108 22562 30489 2.16

 اهـبيالح ئسيبهٕ يً اهـبيالح ٌشتج 45% 57% 55% 

  ،جٛكسوحؿٖر جهيٌنأز  2002 جهيٌنأز ّ جهيلحنً ّ لنحًهو جهِحى جهسِؿجؿ ،2002 جهفولًٌٖٕ هٜػوحء جهيفنقٔ جهظِحق : جهيوؿف:

ّكؿ ٌيح ُـج جهلًحٍ دننل يوػٌّ ؾٞل 
جهلٌّجز جهيحيٖر ػٖش جقؿجؿز ُؿؿ 
جهيٌنأز ّجهِحيوًٖ فِٖح ٌّلدسِح اهٓ سوم 
جهِحيور فٕ جٛفجيٕ جهفولًٌٖٖر . ّٖدًٖ 

ـهم جهٌيّ، ػٖش   3.6.0جهظؿّل 
سيحُف ُؿؿ جهِحيوًٖ ّجهِحيٞز ؾٞل 
جهِنف جُّجى جهيحيٖر ّجقؿجؿز 

 جهيئللحز ديح ٖلحفخ جهيِف. 

جهلًحٍ ّقٖحؿذ ٌلدسًِ ّكؿ هّػٌ سيفنق جهٌلحء فٕ ُـج 
ُدف جهلًٌٖ نيح ٖدًٖ جهظؿّل ؤٍُٞ، فيح ٖفّق ٌوف 

( ِٖيوً فٕ ُـج جهلًحٍ. ٖسّقٍ 55جهٌلحء جهِحيٞز )%
جهِحيوًٖ ُوٓ نحفر جهلًحُحز جهففُٖر فٕ جهؾؿيحز دٌٖيح 
سسفنق جهٌلحء فٕ كًحٍ جهسِوٖى ّجهؾؿيحز جٙؾفْ 

0229ّجهوػر. ّكؿ جفسفِز ُـٍ جهٌلخ فٕ جهِحى 
75  

% يً جهٌلحء 60.8ػٖش سدًٖ ؤً كًحٍ جهؾؿيحز ٖنغل 
 % يً جهـنّف.3.6.ّ

 :جهؾؿيحز كًحٍ فٕ جهييحفر جهلٖير ّاظيحهٕ جٌٛسحض ٌيّ: 3.2.3 فكى جهننل

  
 2010 جٖحف جهيفنقٔ جٛػوحء هظِحق جٛهنسفٌّٖر جهوفػر: جهيوؿف

                                                           
 (0227، 0228. الحسابات القومٌة باألسعار الجارٌة والثابتة )  0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،   72
 النقل و المواصالت و الوساطة المالٌة الى قطاع الخدمات الى أن الباحثٌن ارتؤوا اعتماد تقسٌم اإلحصاء المركزي الفلسطٌنً فً التصنٌفبعض الدراسات تضٌف قطاع   73
 رام هللا-: المنشئات اإلقتصادٌة، النتائج النهائٌة 0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228لإلحصاء الفلسطٌنً  الجهاز المركزي : 74

 2009 السنوي التقرٌر :الفلسطٌنٌة العاملة القوى مسح 2010 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز  75
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هلًحٍ جهؾؿيحز صٞش يفجز، ُّّ يح ِٖسدف جهٌيّ جٙندف يلحفٌر يَ  0228ػسٓ  0993ّكؿ جقؿجؿ جٌٛسحض ّاظيحهٕ جهلٖير جهييحفر يح دًٖ لٌّجز 
ّ سدًٖ جهلًحُحز جهففُٖر جهيؾسوفر ٌيّ ّػحظر يسّجوور يفسدًر دحهٌيّ جهلنحٌٕ ٌّيّ  . 3.6.0 دحكٕ جهلًحُحز جٛكسوحؿٖر نيح ٖدًٖ جهننل

 جهيٌنأز ٌّيّ جٙػٖحء جهلنٌٖر.

يئللر سِوٖيٖر، ّسيحُف ُؿؿ جهِحيوًٖ فِٖح هٖول ػّجهٕ   08.83يئللر سِوٖيٖر اهٓ  08387جز جهيحيٖر يً  فلًحٍ جهسِوٖى ٌيح ؾٞل جهلٌّ
ّجقؿجؿ ُؿؿ  0228/0229%، ػٖش ّول ُؿؿ جهًٞخ اهٓ ػّجهٕ جهيوًّٖ فٕ 30. ّجقؿجؿ ُؿؿ جهًٞخ فٕ جهيؿجفك ديِؿل 76جهِنفًٖ ؤهفًح

ؤهفًح هٌفك جهلٌّجز  082ؤهفًح اهٓ ػّجهٕ جل  56ش جيِحف ؾٞل ٌفك جهلٌّجز: يً ػّجهٕ جل جهًٞخ فٕ جهنوٖحز ّ جهظحيِحز ديح ٖفّق جهصٞ
 .77. يَ ػحظر يسّجوور هقٖحؿذ سإيًٖ جهؾؿيحز جهٞقير هولًحٍ ّ هوًٞخ ّجهِحيوًٖ ف0997-0227َٖ

جهلنً يً جهفٖف اهٓ جهيؿً لحُى فٕ سًّٖف  نيح ؤً ٌيّ كًحٍ جٌٛنحءجز ّجهٌيّ جهلنحٌٕ ّجهسغٖفجز جهلنحٌٖر يً سٌلل ؿجؾوٕ ّسغٖف ينحً
ؤٌنًر جٌٙنًر جهِلحفٖر ّجٖٝظحفٖر، ّؤٌنًر جهينحفَٖ جٙؾفْ، ّقٖحؿسِح، ّلٖلسيففٕ ـهم ؾٞل جهلٌّجز جهلحؿير. ّ سنيل سوم جٌٙنًر ؤٖيًح  

ر جهسظحفٖر جٙؾفْ جٌٙنًر جهيػحلدٖر ّ جهدػش ّجهسًّٖف ّجهسٕ ٌيز ؾٞل جُّٙجى جهيحيٖر، ّجٌٙنًر جهسظحفٖر جٙؾفْ. ّسنيل جٌٙنً
ػحلدٖر جهلحٌٌّٖر، ّ جهسٕ ـنف جهِؿٖؿ يً ييصوٕ كًحُحز جهسإيًٖ ّ جٛسوحٝز ٌله جهيسؾووًٖ فٕ جهيظحل، ّجهػحظر اهٓ جهينحسخ جهلحٌٌّٖر ّ جهي

يٌنأز  3سٌٌٖف جهيدحٌٕ ّجهسٕ هّػٌ ّظّؿ جهيسؾوور. نيح سنيل جٌٙنًر جهسظحفٖر جٙؾفْ جهِؿٖؿ يً جهيظحٝز جهيؾسوفر يً ييٌِح ؤٌنًر 
ٌٌحفر ّ  فلً سِيل دحهيظحل فٕ جهيفر جهغفدٖر، دحهفغى يً جهسًّف جهِيفجٌٕ ّ جقؿٖحؿ ػظى جهيدحٌٕ ّ جقؿٖحؿ جٝدٌٖر جهِيّؿٖر جهسٕ سػسحض هؾؿيحز

 .وٖحٌر ُحير، ّسقؿجؿ جهػحظر فٕ جٙدٌٖر جهِحير ّجهينحسخ جهسٕ سنغوِح يئللحز جهلًحٍ جهِحى

% فٕ جهيفر 80% اهٓ 73سظحٍ جهِحثور جهٌّّٖر، )ػٖش قجؿز يً  0227-0997هلؿ ظفْ سغٖٖف فٕ جهسفنٖخ جٙلفٔ ؾٞل جهِنف لٌّجز 
. ّدحهسحهٕ هّػٌ سغٖٖف دحسظحٍ كور ُؿؿ جهلنحً فٕ جهّػؿذ جهلنٌٖر  78جهغفدٖر( نيح جقؿجؿز ٌلدر جٝلف جهوغٖفذ ّ جهيسّلًر ُوٓ ػلحخ جهندٖفذ 

جز ييح جؿْ هقٖحؿذ جهػحظر اهٓ جهؾؿيحز جهيؾسوفر نؾؿيحز جهٌٌحفر جهيٌقهٖر، ّ جهٌِحٖر دحهػؿجثق، ّ جهوٖحٌر جهيٌقهٖر، ّجٌٙنًر جٙؾفْ ـ جهّجػؿذ.
جهِٞكر. ّ دحهفغى يً ُيل جهِؿٖؿ يً جٙنؾحه دننل غٖف فليٕ فٕ ُـٍ جهيظحٝز، اٝ ؤً جهِؿٖؿ يً جهولحءجز جنؿز ُوٓ ّظّؿ سوم جهػحظر 

 يؾسوف جهيػحفٌحز دؿفظحز جهيؾسوفر. فٕ

ء يً ّكؿ هّػٌ سغٖف فٕ جهِحؿجز جهلوّنٖر هٚلف فٕ دِى جهيٌحًق نيصحل جفسٖحؿ جهيًحُى دّسٖفذ ؤُوٓ يً جهلحدق جّ افسٖحؿ ؤيحنً جهفٖحير لّج
 ٕ جهيّجكَ ّجهولحءجز جهسٕ سيز.كدل جهفظحل جّ جهٌلحء هقٖحؿذ جهُّٕ جهوػٕ ّ جقؿٖحؿ جيفجى جهِوف،  جنؿ سوم جهسغٖٖفجز جهينحُؿجز ف

اً جهيِٖلحز جهسٕ سِحٌٕ يٌِح جهيٌنأز )ه. ه. ى.( سسِؿؿ، ػٖش ؤً دِيِح يفسدً دحهلٖحق جهلٖحلٕ ّجٛكسوحؿٔ جهِحى يً جننحٝز سٌلل 
جهيػوٕ. اٝ ؤً جهِؿٖؿ يً ّػّظق ّ ُؿى لًٖفذ ُوٓ جهيِحدف، اهٓ غٖحخ جهدٖثر جهلحٌٌّٖر جهيٞثير، ّسؿٌٕ جهسيّٖل جهٞقى، ّوغف ػظى جهلّق 

حز جهيِٖلحز جٙؾفْ يفسدًر ديِف ـجسٕ يً جهيينً ؤً سسغوخ ُوِٖح سلؿٖى جهؾؿيحز هسوم جهلًحُحز فٕ جهيظحٝز جهيػؿؿذ، ّيً جُى سوم جهيِٖل
ٖر، دحٛيحفر  اهٓ ُؿى ؤً غحهدٖر جهيٌنأز )ه.ه.ى( ٝ سلسؾؿى ؤٖر ؤؿّجز سلّٖل  79يِف جهؾدفذ جهسلّٖلٖر هويٌسظًٖ. ػٖش دٌٖز ؿفجلر يحك

% فلً يً ؤوػحخ جهينحفَٖ جهـًٖ ٖئيًٌّ دإُيٖر جهسلّٖق ٖلسؾؿيًّ ؤؿّجز 32سدٌِٖح ؤٖر ؾًً سلّٖلٖر ّجيػر ّيػؿؿذ جُٙؿجف. ّؤً 
جز جهسلّٖق ّ ٖلّكًّ هينحفِِٖى. ؤٔ ُوٓ جهفغى يً ُّٕ فثر يٌِٖر يً ؤوػحخ جهيٌنأز دإُيٖر جهسلّٖق، ؤكل يً جهٌوف ٖلسؾؿى جٝؿّ

جهسلّٖلٖر هسفّٖط يٌسظحسِى ّؾؿيحسِى. ّؤً ٌُحم يِف ندٖف دسغًٖر ؾؿيحز جهيئللحز جهيلحُؿذ فٕ جهيظحل، ُّؿى نيّهٖسِح هونصٖف يً 
 جهيٌنأز. ييح ٖفسغ ففه ّ يلحػر فٕ جهلّق هيئللحز يسؾوور دحهسلّٖق هويٌنأز جهوغٖفذ ّيسٌحُٖر جهوغف.

                                                           
 رام هللا-: المنشئات اإلقتصادٌة، النتائج النهائٌة 0227، التعداد العام للسكان و المساكن و المنشئات 0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً   76
 www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/educatio.htmالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً:  ونٌة للالصفحة األلكتر  77
%  7.الى  0997% عام  06% و ..خالل تلك السنوات فً األراضً الفلسطٌنٌة.  وازداد عدد األسر الصغٌرة والمتوسطة فً الضفة من  5.8الى  6.3حٌث انخفض متوسط عدد افراد األسرة من   78
 مشروع . 2009 الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي لجهازا. المرجع: 0997% فً تعداد30% من 3.لتصل 2007 تعداد فً تناقصت فقد لألسر الكبٌرة بالنسبة ، أما0227% على التوالً فً عام 09و 

 رام اللة. 0227-1997 -) الفلسطٌنٌة األراضً فً لألسرة واإلقتصادٌة والتعلٌمٌة والزواجٌة االجتماعٌة واألسرٌة الخصائص التعداد، لبٌانات والتحلٌل النشر
 انطجؼخ األونً، ساو هللا، يؼهذ أثؾبس انغُبعبد اإلقزصبدَخ انفهغطٍُُ )يبط( رغ٠ٛك ِٕزغبد إٌّؾآد اٌقغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ،، 0229أَطىٌ عبثُال،   79
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جهسٕ سسًوخ كٌّجز سّقِٖٖر نفئذ سِيل ُوٓ ُفى جهيٌسظحز هويلسِوم دننل يدحنف، ّٖنسلخ جهسوؿٖف ّ سقؿجؿ ؤُيٖر جهؾؿيحز جهؿجُير هوسوؿٖف 
يً  ؤُيٖر ندفْ هوغف ػظى جهلّق جهيػوٕ، ّهسّفف جينحٌٖر هوسوؿٖف سييٌِح جٛسفحكٖحز، ّٖلحٌؿ ـهم جهؿُى جهؾحفظٕ هويٌسط جهفولًٌٖٕ جًٌٞكح

. اٝ ؤً جهسوؿٖف ٖسًوخ يِففر -نيح ـنف جهلٖؿ ُؿٌإً ظحدف يً نفنر لٌلفً -فولًٌٖٕجقؿٖحؿ يّظر جهسِحًف جهؾحفظٕ يَ جهنِخ جه
 دحٛظفجءجز ّجهلّجًٌٖ، ّجينحٌٖر جلسؾؿجيِح هوحهغ  جهيٌسط، ػٖش ـنف جهلٖؿ جػيؿ لّجهير يؿٖف نفنر دسفج هونػً ّجهسؾوٖه ؤً  جٝلسٖفجؿ

ء  سوؿٖف قٖز جهقٖسًّ، ّؤُى جهينحنل فٕ ُـج جهلًحٍ سنيً فٕ ُؿى يِففر جهسظحف يّظّؿ دٌلدر ُحهٖر، اٝ ؤً جهسوؿٖف دحهنحؿ يّظّؿ دحلصٌح
ّقٖحؿذ ّجهيلسّفؿًٖ ّجهيٌسظًٖ جهيوؿفًٖ دأهٖر جٝلسٖفجؿ ّجّٝفجق جهيًوّدر كدل يدحنفذ جٝلسٖفجؿ جّ جهسوؿٖف، ييح ٖئؿٔ اهٓ سًِٖل جهنػٌحز 

 فٕ يظحل جٛلسٖفجؿ ّجهسوؿٖف. جهسنحهٖف. سّفف ُـٍ جهفظّذ ففور هينحسخ ؾؿيحز يلحٌؿذ

 :ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ دٌخذِبا لطبع ٚالغ 4.6.1

 ّؾؿيحز ّجهيحهٖر ّجهسِوٖيٖر جهوػٖر جهؾؿيحز ّسنيل جهغفدٖر، جهيفر نيحل هيًٌلر جٌّجُِح دنحفر جهؾؿيحز هسلؿٖى فثٖلٕ يفنق ٌحدوك يؿٌٖر سِسدف
 فٕ قٖحؿٍ جهٓ ّٖئؿٔ ؾحفظِح يً ٌحدوك هيؿٌٖر جهقجثفًٖ ُؿؿ جقؿٖحؿ جهٓ ٖئؿٔ ظيِِٖح جهؾؿيحز ُـٍ ّّظّؿ. ّغٖفُح جهٌلل ّؾؿيحز جهسإيًٖ
 ؾحهؿ جهلٖؿ ّكؿ ؤنحف. جهيػحفٌر فٕ جهسظحفٖر ّدؾحور جٝكسوحؿٖر جهػٖحذ ٌِٖم نيح ّجهّجفؿًٖ، جهقجثفًٖ ُئٝء جهٓ جهيلؿير جهؾؿيحز جهٓ جهػحظر
 جهلًحُحز جنصف يً ُٕ جهيِوّيحز ّسنٌّهّظٖح ّجهلٖحػر جهؾؿيحز كًحُحز جً جهٓ ٌحدوك ّوٌحُر سظحفذ غففر فٕ جهِحير جهِٞكحز يؿٖف يووغ

 . جهػحهٖر جهفسفٍ فٕ جهيػحفٌر فٕ ٌيّج
 2007ٌة، بالخدماتٌة فً محافظة نابلس مقارنة لعددها فً الضفة الغر آت: عدد المنش4.6.2جدول رقم 

 ريز اهٌضبػ  اهٌضبػ اإلكخظبدٔ  اهغفج ؿدد اهيٌضآح ؿدد اهيٌضآح ٌبتوس اهٌشتج
 ش  اهفٌبدق ّ اهيػبؿى  3325 678 20.39%
 ػ اهٌلل ّ اهخخزًٖ ّ االخظبالح  714 122 17.09%
  60 اهٌلل اهترٔ  325 52 16.00%
 63 االٌضػج اهيشبؿدث اٌضػج ّنبالح اهشفر  231 43 18.61%
 64 اهترٖد ّ االخظبالح اهشونٖج ّ اهالشونٖج  158 27 17.09%
 ٔ اهّشبػج اهيبهٖج  592 125 21.11%
 65 اهّشبػج اهيبهٖج  401 93 23.19%
 66 اهخؤيًٖ  91 13 14.29%
  67 االٌضػج اهيشبؿدث هوّشبػج اهيبهٖج  100 19 19.00%
 م  ج اهيضبرٖؾ االخرْ ػاالٌضػج اهـلبرٖج ّ االٖسبرٖج ّ اٌض 2894 496 17.14%
 70 االٌضػج اهـلبرٖج  139 23 16.55%
 71 خؤسٖر االح تدًّ ؿبيل ّ خبسٖر شوؾ شخظٖج  164 23 14.02%
 72 اهضبشة االهنخرٌّٕ ّ االٌضػج ذاح اهظوج  356 64 17.98%
 73 اهتضد ّ اهخػّٖر  54 10 18.52%
 74 االٌضػج اهخسبرٖج االخرْ  2181 376 17.24%
 ى اهخـوٖى  1564 237 15.15%
 ً اهظضج ّ اهـيل االسخيبؿٕ  3120 496 15.90%
 س اٌضػج اهخديج االسخيبؿٖج ّ اهضخظٖج االخرْ  6061 990 16.33%
 90 اهخخوط يً يٖبٍ اهيسبرٔ ّاهٌفبٖبح ّاهظضج اهـبيج ّاالٌضػج اهيضبتِج  5 1 20.00%
 91 اٌضػج اهيإششبح ذاح اهـغّٖج االخرْ  1277 185 14.49%
 92 االٌضػج اهخرفِٖٖج ّ اهذلبفٖج ّ اهرٖبغٖج  1411 202 14.32%
 93 االٌضػج اهخديٖج االخرْ  3368 602 17.87%

  اهيسيّؽ 18270 3144 17.20%
 اإلقتصادٌة  ، النتائج النهائٌة رام هللا، فلسطٌن   منشآت: ال 0227 منشآت، التعداد العام للسكان و المساكن و ال0228الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً :المصدر
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ان األنشطة الخدمٌة ذا وزن نسبً لقطاع الخدمات فً الضفة الغربٌة، مع وزن أكبر فً مجال المطاعم و الفنادق وٌتضح من الجدول السابق 

 والوساطة المالٌة. وهذا متوقع نتٌجة للدور الذي تمثله المحافظة كمركزا  تجارٌا  و خدماتٌا  فً الشمال.

لدق دِيِح ػظى جهقٖحؿذ فٕ  2003-3553ر هلًحٍ جهؾؿيحز ؾٞل جهلٌّجز فحً ػظى جهقٖحؿذ فٕ جٌٙنًر جهففُٖ 1.2نيح ٖسيغ يً جهظؿّل 
% فٖيح ُؿج كًحٍ جهّلحًر جهيحهٖر جهـٔ ٌيح 312% ػسٓ  33جهلًحُحز جٙؾفْ هوسيحُف فٕ دِى جٌٙنًر. فنِؿ ٌيّ جٌٙنًر ٌيّج يح دًٖ 

 % فلً.31

 ثالد ٚاٌّغّٛػبد اٌّشوضح (ٚ اٌفشؿ ) رؾ١ًٍ ِب عجك ٚٔزبئظ اٌّمب اٌّٛعٛدح فٟ اٌمطبع فغٛحاٌ 4.6.1

% يً جهلنحً ّ جٙلف ّ جهيدحٌٕ 32ؤً جهّجكَ جهؿٖيغفجفٕ ّجهٌيّ جهلنحٌٕ جهـٔ نِؿسَ جهيػحفٌر، ّجهسيفنق جهلنحٌٕ فٕ جهيؿٌٖر دّجكَ ٖلحفخ 
سوحؿٔ فٕ جهنيحل، ٖلسؿُٕ جهلنٌٖر يً جهيػحفٌر فٕ جهيؿٌٖر، نيح ػظى جهقٖحفجز جهّٖيٖر يً يّجًٌٕ جهيػحفٌحز جٙؾفْ هويػحفٌر نيفنق جك

ٌله ٌيًّج ييحصٞ دحهيفّفذ هػظى جهؾؿيحز جهيلؿير هولًحُحز جهلنحٌٖر جهيؾسوفر فٕ ظيَٖ جهيظحٝز. نيح ؤً اقؿٖحؿ ُؿؿ جٙدٌٖر ّجهيٌنأز، ّ
 جهؾؿيحز، ُّؿى ٌيّ جهنصٖف يً جهلًحُحز دحهننل جهنحفٕ ٖدًٖ ّظّؿ جهِؿٖؿ يً جهفظّجز ّجهففه فٕ ُـج جهلًحٍ.

نيح ـنف فٕ كًحٍ جٌٛنحءجز لحدلًح. ّجقؿجؿز ُؿؿ  0227-0997ؿ جفسفِز ُؿؿ جهيلحنً جهيئُّهر ؾٞل جهِنف لٌّجز يح دًٖ جهسِؿجؿًٖ ّك
، ييح ٖلسؿُٕ 0227% فٕ جهِحى 3..6يً اظيحهٕ جهيلحنً جهيإُّهر فٕ جهيػحفٌر هسننل  0997% ُحى 58.0جهنلق جهيإُّهر، ػٖش ننوز 

دحقؿٖحؿ جهيلحنً ّ جقؿٖحؿ جهنلق جهلنٌٖر. ايحفر  هـهم جفسفِز ٌلدر جٙلفجهٌّّٖر ؾٞل جهِنف لٌّجز جهيـنّفذ ييح ؾؿيحز يػؿؿذ يفسدًر 
 ٖلسؿُٕ ؾؿيحز يػؿؿذ، سسِوق دحهٌٌحفر ّ جهوٖحٌر ّ جهدلسٌر ّؾؿيحز جهًِحى. 

ؿ ؾؿيحسوٖحٌر جهيدحٌٕ دننل يسؾوه ؤّ ؾؿيحز جهف يٌنإذ جكسوحؿٖر، ُّؿى ّظّ .0يلنً دحهيػحفٌر ّ ػّجهٕ  ؤهف 20ػّجهٕ جل جً ّظّؿ 
. ّكؿ ؤنؿز جهولحءجز ّظّؿ يٌنإسًٖ فٕ يظحل 0227يٌنأز سِيل دحهيظحل ُوٓ يلسّْ جهيفر جهغفدٖر ُحى  3سٌٌٖف جهيدحٌٕ. ػٖش سى ظفؿ 

 جهسٌٌٖفحز دحهيػحفٌر ُّؿى ّظّؿ يٌنأز هووٖحٌر جهِحير. 

يٖر نحً هَ ؤُيٖسَ، جٝ جً جهِؿٖؿ يً جهولحءجز دٌٖز جً جهسغٖف فٕ دِى جهِحؿجز جهلنحٌٖر فٕ جً سيحُف ُؿؿ جهيًحُى ؾٞل جهِنف لٌّجز جهيح
ر جهيػحفٌر ّقٖحؿذ جكدحل جهيّجًًٌٖ ُوٓ جهيًحُى ّؾؿيحز جهًِحى جهيسٌُّر. نيح جكدحل جهيّجًًٌٖ يً جهيػحفٌحز جٙؾفْ ُوٓ قٖحفذ جهيػحفٌ

 ّ جهؾحفظٖر ٖقٖؿ جهػحظر ُوٓ ؾؿيحز جهًِحى ّ جهينفّدحز دحننحهِح جهيؾسوفر.ّجفسدحً ُـج جهٌنحً دلًحٍ جهلٖحػر جهؿجؾوٖر 

 يظحل فٕ 3ّ جٝهنسفٌّٖحز، يظحل فٕ نفنر 10ّ جهػحلّخ، ّوٖحٌر دَٖ فٕ سِيل يلظور نفنر 30 ّظّؿ جهسظحفٖر جهغففر لظٞز سٌِف
 يظحل فٕ ّجهؾدفجء جهِيل ّيظُّحز جهيلحدٞز جٌِفز.  لّخّجهػح جٝسوحٝز يظحل فٕ 24ّ ، جهؾوّٖر جٝظِقذ وٖحٌر فٕ 33ّ جٝسوحٝز،
 ٌُّحم فليٕ، غٖف دننل جٝسوحٝز يظحل فٕ ِٖيوًّ جهـًٖ ّجٝنؾحه جهيػٞز يً دنصٖف جندف ُؿؿ ّظّؿ جهيِوّيحز ّسنٌّهّظٖح جٝسوحٝز

 ّدؾحور جهييٖقذ جهؾؿيحز فٕ جهففه يً جهِؿٖؿ ٌُحم جً جيحفّج جٖيح ّهنٌِى. جهؾؤّ ّوٖحٌر جهنيدّٖسف ّوٖحٌر دَٖ يظحل ندٖف  جندحٍ
 . ّجهدفجيط ّسًّٖف جهوفػحز جٛهنسفٌّٖر جٌٝسفٌز دحلسغٞل

% فلً، ففى 05، ّ دحهيلحدل ٌيّ ؤكل فٕ كًحٍ جهّلحًر جهيحهٖر 0227-0997نيح جً سيحُف ُؿؿ جهيٌنأز ؾٞل جهلٌّجز جهيحيٖر 
سخ سإيًٖ فٕ جهيػحفٌر ِٖسدف كوٖل ظؿًج دحهيلحفٌر يَ جهصلل جٛكسوحؿٔ هويػحفٌر ّجهػحظر ين .0دحهيفّفذ ّظّؿ فظّذ فٕ ُـج جهيظحل. فّظّؿ 

 هسًّٖف ؾؿير جٛلٌحؿ جهيحهٕ ّ جهسإيٌٖٕ هويٌنأز جٛكسوحؿٖر.

يظحل ُحيوًٖ سففى دحهيفّفذ ففوح يسيٖقذ فٕ  5سنغل ؤكل يً وغٖفذ  يٌنإذ 008537ؤهف يٌنإذ اكسوحؿٖر يٌِح  .0ؤً ّظّؿ يح ٖفّق جل 
جهِؿٖؿ يً ـهم يف اهٓ جلٌحؿ جهينحفَٖ جهوغٖفذ ّ جهيسّلًر فٕ يظحٝز ُؿٖؿذ يٌِح جهسلّٖق جهيػوٕ ّجهؾحفظٕ هقٖحؿذ جهلؿفذ جهسٌحفلٖر هِح. ؤ

 ّجهسٕ سػسحض اهٓ جٛلٌحؿ ؤٖيًح . جهينحفَٖ جهيسٌحُٖر جهوغف ّ غٖف جهفليٖر ّغٖف جهيلظور ؤٖيًح 



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان رندة هالل)م.  أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر

49 

 

َٖ جهوغٖفذ ّجهيسّلًر فبً جهػحظر سدفق فٕ يظحل جهسلّٖق جهيػوٕ ّجهؾحفظٕ، ّجهسظحفذ جٛهنسفٌّٖر، ّجلسؾؿجى ّدحهٌلدر هؾؿيحز جٛلٌحؿ هوينحف
جهسنٌّهّظٖح جهػؿٖصر ّجٙلحهٖخ جهيدؿُر فٕ جهسلّٖق، هوّوّل هٚلّجق جهيػوٖر ّجهؾحفظٖر، ّٖنيل ـهم ؤٖيح سًّٖف وفػحز جهنسفٌّٖر 

يػوٕ ّ جهؾحفظٕ. ػٖش سدًٖ جهؿفجلحز سًّف جهسظحفذ جٛهنسفٌّٖر ُحهيًٖح، ّسًّف جلسِيحل جهسنٌّهّظٖح هويئللحز نؾًّذ ؤّهٓ ٌػّ جهسلّٖق جه
ييح ٖفسغ جهيظحل ؤيحى جلسِيحل جٌٛسفٌز هوسلّٖق هسوم جهيئللحز. نيح  80ّجٌٛسفٌز يً كدل جهلنحً فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر ّ فٕ جهيػحفٌر يػوٖح

 نقذ جهؾحور دحهلًحٍ ّدٌٖز جهؿفجلحز ّجهسػوٖل.   ـنف جهينحفنًٖ فٕ جهيظيُّر جهيف

ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز  جهؾؿيحز،كًحٍ  جهٌحسظر ًُ سػوٖلٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف 
 جهيؾسوفر ّجهسٕ يً جهيينً جكحيسِح فٕ جهيػحفٌر.  هولًحٍ ، ّٖلسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر هنل ٌنحً جكسوحؿٔ يً جٌٙنًر

 ٌحدوك)ٌلحً جهلّذ ّجهففه هولًحٍ ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز( ّجهففه جٛكسوحؿٖر جهٌحسظر فٕ يػحفٌر  جهؾؿيحز: سػوٖل كًحٍ ..3.6ظؿّل فكى 
ٌفشؿ األٔؾطخ ٌمٛح ٚ ا به ا به اٌنؼف ٔم زؾذ٠بد ٔم ٌ اإللزقبد٠خ ٚا ٌفشؿ  برغخ ػٓ  ا ٌٕ ا

١ ٌزؾٍ  ًا

ٌزؤ١ِٓ ٌزب١ِٓ ٔظشا  - ا ا ٌخذِبد  ٌؾبعخ  د ا ب اصد٠

بدح ؽغُ  االلزقذاٞ ٚص٠ ٌزؾغٓ اٌٛمغ 

 االٔؾبءاد 

ٌطٍت  - د ا ب ٌزب١ِٓ ٚاصد٠ ا رٕٛع خذِبد 

 ػ١ٍٙب 

فظخ   ٌّؾب ٌزب١ِٓ فٟ ا ا فٟ ِىبرت  ٔمـ 

ٍفخ ٌّخز ٌزب١ِٓ ا ا ٌزٟ رٛفش خذِبد   ا

دسح  ٌمب ا ٌزؤ١ِٓ  ا ٔمـ فٟ خذِبد رغ٠ٛك ِٕزغبد 

ٌّؾبفظخ ٚفٟ وبفخ ػٍٝ اٌٛفٛي وبف خ ِٕبهك ا

ٌزب١ِٓ فٟ  ا ؤ١ِٓ)ؽ١ش ثٍغ ػذد ِىبرت  ٌز ا ِغبالد 

فظخ  ٌّؾب بسٔخ 13ا وبفٟ ِم ِىزت ٚ٘زا ػذد غ١ش 

بٔٙب( ٌّذ٠ٕخ ٚػذد عى  ٚػذد ِٕؾآرٙب ثؾغُ ا

 ١ِٓؤِىبرت ر 

  ج١غ ٌ ِج١ؼبد رؤ١ِٓ  ٚوالء 

ٌخذِخ  ا

خذِبد 

ٌّٕؾآد  ا

بٟٔ  ٌّج  ٚا

١خ - ّجبٟٔ عى١ٕخ ٚ ػّبساد عىٕ ٌ بدح ا  ص٠

ٌشع١ّخ - ٌّٕؾآد ا بط عضء  563ػذد ا رؾز

بٔخ ٚاٌق١ ٕظبلخ  ٌ  ِٕٙب ٌخذِبد ا

ٌّزخققخ  ٔخ ا ب فخ ٚ اٌق١ ٌٕظب لٍخ خذِبد ا

ٌّمذِخ  ا

د اٌغىبْ أْ ٕ٘بن  رؼذا ج١ٓ  ِٕؾآد فٟ اٌنفخ  4ث

د ألداء  أفشا رؼ١ٓ  زٟ  ٌ ٌخبفخ ا ٚأْ ػذد األعش ا

ّٕض١ٌخ لذ افجؼ  ٌ  10ِشح خالي  2.4األػّبي ا

 عٕٛاد.  

  بٟٔ رٕظ١ف خذِبد ٌّج ٚ ا

ٌّزخققخ بٔخ ا  اٌق١

 ٌؾذائك ب ٠خ ث ب ؼٕ ٌ ا  خذِبد 

ٌّطبػُ  ا

فٕبدق ٌ  ٚا

فئبد ِغزٙذفخ  ٌ ٕ٘بن ِطبػُ ِزٕٛػخ، 

ٍفخ   ِخز

بد فٟ  ٌٛعج رٕبٚي ا لجبي ػٍٝ  بدح ا ٕ٘بن ص٠

فٟ  ٌّطبػُ  ٌّذ٠ٕخا  ا

ٍّؾبفظخ ثؼذ  - ٌ رؾغٓ اٌٛمغ االلزقبدٞ 

ٌؾٛاعض  ١ٌٙب ٚفزؼ ا ا ٌضائش٠ٓ  بد ػذ ا اصد٠

ٌذاخً فٟ  ٚػٛدح ػشة ا ٌزغٛق  ٌٝ ا ا

فظخ   ٌّؾب  ا

٠ٌٕٚٛخ ٍخ ا ٌؼبئ ا  ٖ برغب ٟٔ ث ١ش اٌغىب غ١ ٌز  ا

١ٌّّضٖ  ٌّطبػُ ا وج١ش فٟ خذِبد ا ٚعٛد ٔمـ 

فئبد  ٌ ا ج١خ سغجبد ٚؽبعبد  ٍ ٌمبدسح ػٍٝ ر ا

بئٓ ٌضث فخ ِٓ ا ٍ ٌّخز  ا

دسح  ٌمب ا ١ٌّّضٖ  ٌّطبػُ ا وج١ش فٟ خذِبد ا ٔمـ 

ٍفخ ِٓ  ٌّخز ا فئبد  ٌ ا ٍج١خ سغجبد ٚؽبعبد  ػٍٝ ر

بئٓ. ٌضث  ا

ٌّب٘شح فٟ -  ٌؼبٍِخ ا ا اال٠ذٞ  فٟ  ىج١ش  ٌ ا ٌٕمـ  ا

ٔزبط  وزمذ٠ُ ٚا ٌّطبػُ،  وبفخ ِغبالد اػّبي ا

١ٌّّض ٌطؼبَ ا  ا

  َِطبػُ ٚخذِبد هؼب

فخ /  ٍ اخشٜ فٟ ِٛالغ ِخز

ثز١ّض ِؾذد ٚ رخذَ  اٚ 

فخ ٍ  فئبد ِخز

 

خذِبد 

ٌّؾبس٠غ ا

اٌقغ١شح 

ٌّزٕب١٘خ  ٚا

 اٌقغش

ٌّزٛعط ٚا

 ح

 (

ب  رىٌٕٛٛع١

ٌّؼٍِٛبد  ا

 ٚرغ٠ٛك(

ٌّؾبفظخ  ؤحِٕؾأٌف  ٠12فٛق اي  ِب فٟ ا

لً ِٓ   أؽخبؿ 5رؾغً أ

ٌّغزٛهٕبد - ئغ ا دح ِٚمبهؼخ ثنب ب ص٠

ٕ ٌفٍغط١ ٌّٕزظ ا ٌزطٛس ٟ  ٚرؾغ١غ ا ا

ٌزىٌٕٛٛعٟ ٌمطبػبد  رفشك ؽبعخ ا ا

ٍزطٛس ٚ ّٕبفغخٌ ٌ  ا

ٌّٕزغخ  ٌّزٛعطخ ا ٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚ ا ٟٔ ا رؼب

بع١زٙب  أز ٌزغ٠ٛك  ِب ٠ؤصش ػٍٝ  ِٓ مؼف ا

 بٚإعزّشاس٠زٙ

 

١ٌّخ ٌؼب ا  ٚ ١ّ١خ  االلٍ  مؼف اٌٛفٛي ٌألعٛاق 

 

 زؼ١ٍت ٌ ا ٌزغ١ٍف ٚ  ا  خذِبد 

 ٌزغ٠ٛك  خذِبد ا

  ّٕزظ ٌ خذِبد رط٠ٛش ا

ٌٕٛػ١خ  ٚا

م١ٕخ فٟ ِغبي ٚر  رٛفش خجشاد ١ِٕٙخ 

ٌزغ٠ٛك ٌّؼٍِٛبد ِٚغبي ا ب ا ، رىٌٕٛٛع١

ٌزطٛس اٌغش٠غ فٟ ػذد ِغزخذِٟ  ٚا

 االٔزشٔذ، 

االٔزشٔذ  ١خ رٛف١ش خذِبد  بٔ ٚاِى

جشِ ٌ االل١ٍّٟٚا ٌّغزٜٛ   غٗ ػٍٝ ا

  ب رىٌٕٛٛع١ ؽشوبد 

ِؼٍِٛبد رطٛس اٌقفؾخ 

وجٛاثخ  ٌٍؾشوبد  ١خ  ىزٛٔ األٌ

زش٠ٚظ ٌ ٍزغ٠ٛك ٚ ا ٌ 

تحتاج  التً ٌعانً منها القطاع من االشكاالت ـ إضافة  إلى أن العدٌد المتقلبة اإلقتصادٌةاالوضاع و عدم االستقرار السٌاسًوٌتؤثر قطاع الخدمات ب
 ة وقوانٌن و تشرٌعات لحماٌتها او تطوٌرها.لسٌاسات حكومٌ
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  اٌغ١بؽٗ لطبع 4.7

  اٌفٍغط١ٕ١خ االسامٟ فٟ  اٌغ١بؽٗ لطبع ػٓ ػبِخ ٌّؾخ 4.7.1

 يوحؿف يً يِى نيوؿف ؤلحلًٖح جُسيحؿًج جهؿّل ُـٍ ُوِٖح سِسيؿ اـ جهِحهى ؿّل يٌِى جكسوحؿٖحزّ جهفولًٌٖٕ جٝكسوحؿ فٕ يِى ؿّف هولٖحػر
 جهينوفر غٖف جهيحهٖر جهيؿجؾٖل يً ِٖؿ جهلٖحػر كًحٍ ٖػللَ ؤً ٖينً جهـٔ جهؿؾل فبً جهلٖحػٕ جهيظحل فٕ ءؾدفج ّدػلخ  .جهلّيٕ جهؿؾل

 هوؿّفذ جهػلٖلٕ جهيػفم ُّ ّجهفٌؿكٕ جهلٖحػٕ جهلًحٍ ؤً نيح. جهلٖحػٕ جهسّظَ ـجز جهدوؿجً يٌِى فٕ جهيؿفُّحز يٖقجً هسّجقً ّجهؿجُير

 جهيّجؿ اهٓ سفسلف سنحؿ غقذ، ّكًحٍ جهغفدٖر جهيفر فٕ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ ؤً ّديح.  جهؿّهر يّجقٌر ُظق هلؿ جٙندف ّجهيّفؿ جٝكسوحؿٖر
 جكسوحؿُح سٌيٖر فٕ يِيح ؿّفًج جهلٖحػر سوِخ جهسػؿٖحز، ّ جهيِٖلحز يً جهنصٖف سِحٌٕ قجهز يح ّجهقفجُٖر جهوٌحُٖر جٌٛسحظٖر ّجهلًحُحز جّٙهٖر
 ٖلسًَٖ جهلٖحػر كًحٍ جً ـهم جهٓ جيف .جهفولًٌٖٕ جٝكسوحؿ فٕ ؤُيٖسِح جقؿجؿز ّجهسٕ جهؾؿيحز سظحفذ ُٓو يٌَ ندٖف ظقء فٕ ٖفسنق جهـٔ
 يً جهّجفؿذ جٖٛفجؿجز ٌّٖيٓ جهِحيور هوٖؿ ظؿٖؿذ ففوح ٖسٖغ نيح جٝكسوحؿٖر جٌٙنًر ٌٍّٖ ٌَٙ جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهًٌّٕ جٝكسوحؿ ؿُى

 .جهؿّهٖر سظحفذجه فٕ سؿجّهِح ٖسى جهسٕ جهِيٞز

 ٌُؿيح ّـهم جهفولًٌٖٖر، جٙفجيٕ فٕ جٙؾفْ جٝكسوحؿٖر جهلًحُحز فٕ يئصفًج ّ يػفنًح جكسوحؿًٖح ففًُح جهلٖحػر وٌحُر سِسدف ؤؾفْ ظِر يً
 ؤً دػٖش ٝكسوحؿٖر،ج جهسفحُٞز يً لولور سًوق ّجهينسفٖحز ّجهٌنحًحز ّجهيّجوٞز ّجهًِحى  جهيدٖز ُوٓ جهلٖحع ٌٖفلِح جهسٕ جٙيّجل ؤً  ٌِوى

 ُـٍ ؾٞل ّيً ظؿٖؿ يً جهؿؾل اٌسحض اُحؿذ ٖسى ّدحهسحهٕ ؤؾفْ، جكسوحؿٖر يٌنأز فٕ اٌفحكِح ٖظفْ جٝكسوحؿٖر جهيٌنأز سظٌِٖح جهسٕ جهِحثؿجز
 .جهيؾسوفر جهلًحُحز ُوٓ جهلٖحػٖر جهِحثؿجز سّقَٖ اُحؿذ ٖسى جهؿّفذ

 دسحفٖؽ جهيفسدًر جٙصفٖر جٙيحنً يً جهِؿٖؿ سسّقٍ ػٖش. ّجهدٖثٖر جهؿٌٖٖر ّ جهسحفٖؾٖر ًفولًٖ ؤُيٖر يً سًٌوق جهلٖحػر فحً جؾفْ ظِر يً
 يػحفٌحز ّدحٙؾه جهيػحفٌحز، يً جهنصٖف ُوٓ جهلؿٖير هوػيحفجز يوسلٓ ّ( ّجهِّٖؿٖر ّجهيلٖػٖر جٛلٞيٖر) جهصٞش هوؿٖحٌحز نيفنق جهيًٌلر
 ّجهِفدٕ جٛلٞيٕ جهًحدَ سِنك ّجهسٕ جهيػحفٌحز، ؤغوخ فٕ ّجهيّجكَ جٗصحفجز يً جهِؿٖؿ ّجظؿسس نيح جهؾوٖل ّ ٌّحدوك هػى ّدٖز ّؤفٖػح جهلؿك

 جهظغفجفٕ جهسٌٍّ ًُ ّجهٌحسظر جهدٖثٖر ًدِٖسِح سسٌٍّ نيح. هفولًًٖ جهلٖحػٕ جهظـخ ٌُحوف ييً جهيِحهى ُـٍ ّسؿؾل جهلؿٖى، ّجهفّيحٌٕ ّجهٌّٖحٌٕ

 ّدحهسحهٕ.  آؾف ظـخ ُحيل ٖظِوِح ييح جهيٌحؼ ّ ّجهيقفُّحز جهدفٖر جهػٖحذ سٌٍّ فٕ ـهم ٖوػخ ّيح ّلِّل، ُّيحخ ّوػحفٔ ظدحل يً
 جٛلسلفجف سػلق ػحل فٕ جهلّيٕ هوؿؾل جهلًحُحز ؤُى يً جهلًحٍ ُـج ٖظِل ييح جهِحهى ؿّل يً جهِؿٖؿ هِح سفسلف ُحير ديلّيحز فولًًٖ سٌففؿ

 . جهلٖحلٕ

 225,332 جهقّجف ُؿؿ دوغ ػٖش  جهغفدٖر، جهيفر فٕ ؾحور يوػٌّح سػلٌح 2004 ُحى ؾٞل فولًٌٖٖرجه جٙفجيٕ فٕ جهلٖحػٕ جهٌنحً نِؿ هلؿ
 فحً ـهم يً ّدحهفغى. جهسّجهٕ ُوٓ قجثفًج 233,220 ّ  220,410 جهِحيًٖ فٕ جهقّجف ُؿؿ دوغ ػٖش 2002ّ 2003 جهِحيًٖ يَ دحهيلحفٌر قجثفًج

 جهسظيِحز سول جهسٕ ّجهًفق جهيػحّف ُوٓ يلسًٌّحز نبكحير جهلًحٍ ُـج سًّف سِٖق سقجل ٝ لٖرّجهلٖح جٙيٌٖر جٛلفجثٖوٕ جٝػسٞل اظفجءجز
 يؿٌٖر يؿجؾل اغٞق اهٓ ايحفر دحٝلسًٖحً، جهلؿك يؿٌٖر ُقل ّيػحّهر ّجهسحفٖؾٖر، جهؿٌٖٖر جُٙيٖر ـجز دحهيٌحًق ّسووِح ددِيِح جهفولًٌٖٖر

 جٙفيل دحهًفٖلر جهلٖحػٕ جهلًحٍ جلسغٞل نِؿى جهفليٕ جهفولًٌٖٕ جهظحٌخ يً جهيِٖلحز ٌُحم ْجؾف ظِر يً. دحهيلسًٌّحز ّجػحًسِح هػى دٖز
 ّهفديح. جهيؾسوفر ه٘صحفجز ػيحٖر سّفٖف جّ جهيسِؿؿذ جهيفجفق وٖحٌر ّ ػيحٖر سّفٖف جلسيفجف ُّؿى سفيٖيِح جُحؿذ ّ جٙصفٖر دحهيِحهى جُٛسيحى ُّؿى
 جهسٕ جٙصفٖر جٙيحنً فٕ جُٛسيحى جّ سفيٖى ُوٓ جهلؿفذ ُّؿى جهيِحدف ُوٓ جهلًٖفذ ُّؿى جهلٖحلٕ دحٙيف سِوقٖ يح يٌِح ؤلدحخ، ُؿذ جٙيف هِـج
 جهلٖحػر سًّٖف نإٌِح يً ّجهسٕ جهلٖحػٖر ّهوينحفَٖ جهلٖحػر كًحٍ هسًّٖف جهسؾًًٖ يِف فٕ ٖنيً جُٙى جهلدخ جً اٗ.  ض يًٌلر ييً سلَ
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 جهسٕ جهػففٖر جهوٌحُحز سًّٖف فٕ ّجهيلحُير ّجهسحفٖؾٖر جٙصفٖر جهلٖحػٖر جهيّجكَ ُوٓ هويػحفٌر هسؾًًٖج ّيِف فولًٌٖٖر، ٌٌف ّظِر يً
 . جٌٝؿصحف اهٓ ًفٖلِح فٕ دحسز ّجهسٕ جهلٖحػٕ، جهلًحٍ سغـٔ

 ٖوِٖح ،%13 نحٌز فجػرّجه جٝلسظيحى ، ،2005 ُحى، جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ اهٓ جهّجفؿًٖ جهقّجف ؤُؿجف ؤدفق جً جهٓ جٙػوحءجز دٌٖز ّكؿ
 ،%3 ٌلدسِى دوغز فلؿ ّجهسِوٖى جهسؿفٖخ ٙغفجى ؤيح فليٖر، هيِيحز% 2ّ ،%1 ٌلدسَ يح ّجٙوؿكحء جٙكحفخ ّهقٖحفذ ،%12 ؿٌٖٖر ؤغفجى
 فٕ يوًّٖ 2.5ّ جهغفدٖر، جهيفر فٕ يوًّٖ 310.1 دّجكَ سسّقٍ ؤيفٖنًٖح، ؿّٝفًج يوًّٖ 313 جٙلف ٌفلحز اظيحهٕ ّنحً%. 1 ؤؾفْ ّؤُؿجف

 ينحسخ ٌفلحز ٖوِٖح يوًّٖ، 30.0 دّجكَ جٙلف اٌفحق اظيحهٕ يً جٙندف جهٌوٖخ جهسلّق هٌفلحز نحً فلؿ جٌٛفحق، ّٙظَ دحهٌلدر ؤيح غقذ، كًحٍ
 فٕ يوًّٖ، 32.4 وَُٖ جٌٛفحق دوغ فلؿ ّجهنفجخ جهًِحى ّؤيح يوًّٖ، 24.3 دّجكَ ّجٝسوحٝز جهٌلل ٌفلحز صى يوًّٖ، 13.4 دّجكَ ّجهلفف جهلٖحػر

 .ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ 1.0 دحهفٌحؿق جهيدٖز ٌّفلحز يوًّٖ، 31.0 دوغ جهسففِٖٖر جٌٙنًر ُوٓ جٌٛفحق ؤً ػًٖ

 جهفولًٌٖٖر جٙفجيٕ فٕ جهِحيور جهفٌحؿق ُؿؿ ؤً اهٓ جهفولًٌٖٕ جٛػوحء ًُ جهوحؿفذ جٙؾٖفذ جٛػوحثٖحز  ؤنحفز ،2030 ػقٖفجً نِف فٕ
 ٌقٝء ُؿؿ دوغ نيح ّجٙغّجف، ؤفٖػح يػحفٌر فٕ فٌحؿق 2ّ ّجهدٖفذ، جهلل فجى يػحفٌر فٕ فٌؿكًح 20ّ جهلؿك، يػحفٌر فٕ فٌؿكًح 10 ِحيٌ فٌؿكًح، 53

 ؤفٖػح يػحفٌر فٕ ؤهفح 11ّ ّجهدٖفذ، جهلل فجى يػحفٌر فٕ ؤهفح 12ّ جهلؿك، يػحفٌر فٕ ٌقٖل ؤهف 235 يظيَُّ يح 2005 ُحى ؾٞل جهفٌحؿق
 . ّجٙغّجف

 جهينحفَٖ دِى ّقٖحفذ دحهيٌحؼ جفسدًز جهلحدلر، جهلٌّجز ُدف جهيػحفٌحز دًٖ جهؿجؾوٖر جهيػوٖر جهلٖحػر فٕ سًّف جٛػوحءجز يً سدًٖ ّكؿ
 دوغز ػٖش ،2005 ُحى ؾٞل% 14.3 يػوٖر فػٞز ٌفـز ّجهسٕ جهفولًٌٖٖر، جٙفجيٕ فٕ جهيلٖير جٙلف ٌلدر دوغز فلؿ.  جهسففِٖٖر ّ جهلٖحػٖر

 فٕ يػوٖر فػٞز ٌفـز جهسٕ جٙلف يً% 13.3 ؤً جهٌسحثط ّدٌٖز ،%33.5 غقذ كًحٍ فٕ ٌلدسِى نحٌز ػًٖ فٕ% 11.5 جهغفدٖر جهيفر فٕ
 ٌحدوك يػحفٌر كوؿز يٌِح% 31.0 ؤً ػًٖ فٕ كولٖوٖر، سلوؿ نحٌز يٌِح% 20.3 ّؤً ّجٙغّجف، ؤفٖػح يػحفٌر سلوؿ نحٌز جهغفدٖر جهيفر

 .3.3.3 جهننل ٖدًٖ نيح 2004 ُحى ٌلخ يَ جهٌلخ ُـٍ ّسسٌحلخ

 ّسّقُز جهفولًٌٖٖر، جٙفجيٕ فٕ ُحيور يٌنإذ 1,276 دوغ 2007 ُحى ؾٞل جهلٖحػٖر جهيٌنأز ُؿؿ ؤً اهٓ جٛكسوحؿٖر جهيٌنأز  يلغ ٌسحثط ؤنحفز

 82 ّ جهلٖحػٖر، ّجهِؿجٖح جهسػف دَٖ يسحظف فٕ ُحيور يٌنإذ 536 ّ جهلٖحػٖر، ّجهسـنحفجز جهسػف وٌحُر فٕ ُحيور يٌنإذ 112 دّجكَ جهيٌنأز ُـٍ

 يٌنإذ 38 ّ ّجهلفف، جهلٖحػر ّنحٝز ؤٌنًر فٕ ُحيور يٌنإذ  218 ّ جهيًحُى، ؤٌنًر فٕ ُحيور يٌنإذ 290 ّ جهفٌحؿق، ؤٌنًر يظحل فٕ ُحيور يٌنإذ

 ؿّٝف يوًّٖ 224.3 دوغ كؿ 2003 هِحى جٌٙنًر يؾسوف فٕ جهلٖحػٕ جٌٛسحض كٖير ؤً جهٌسحثط دٌٖز ّكؿ .جهلٖحػٖر جهلٖحفجز سإظٖف فٕ ُحيور
 ؿبى خالل أيرٖنٕ دّالر يوًّٖ 203.4  اهيخخوفج اهشٖبضٖج هألٌضػج اهيغبفج اهلٖيج دوغز نيح جهيؾسوفر جهلٖحػٖر جٌٙنًر ُوٓ سّقُز ؤيفٖنٕ،

 ؤٌنًر فٕ ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ 9.7 جهلٖحػٖر، سػفجه وٌحُر يً ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ 1.9 دّجكَ جهيؾسوفر جهلٖحػٖر جٌٙنًر ُوٓ ّسّقُز ،2007

 جهظؿّل ٖدًٖ نيح .جهلٖحػٖر جهيًحُى ؤٌنًر يً ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ 19.2 جهفٌحؿق، ؤٌنًر فٕ ؤيفٖنٕ ؿّٝف يوًّٖ 136.9 جهلٖحػٖر، جهسػف سظحفذ
 .جؿٌحٍ
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 اٌم١ّخ اٌف دٚالس أِش٠ىٟ()

 وعلى جهة، من السفر وكاالت و السٌاحٌة المركبات و الفنادق و كالمطاعم السٌاحٌة بالخدمات المتعلقة تلك على السٌاحٌة األنشطة تنقسم وبالتالً

 . أخرى جهة من تسوٌقها و الحرفٌة الصناعات

 لحرفيةا الصناعات

 ُـٍ ّسلسٌؿ .دلًٖر ؤؿّجز سلسؾؿى جهسٕ ؤّ دحهِيحل، ؾحور ٖؿّٖر يِحفجز ُوٓ سِسيؿ جهسٕ جهوٌحُحز سوم دإٌِح جهػففٖر جهوٌحُحز سِفٖف ٖسى دحهِيّى
ًِح سِنك يوٌِر يٌسظحز اهٓ - ٖؿّٔ ّدننل - جهدلًٖر جهؾحى جهيّجؿ سػّٖل ُوٓ جهوٌحُحز  لوِر دحُسدحفُح سلّٖلِح ّٖسى يػوًٖح، ّصلحفًٖح سفجصًٖح ًحد

 جهوحدًّ ّوٌحُر ، جهٖؿّٔ ّجهسًفٖق ّجهوؿف، ، جهقٖسًّ ؾنخ : جهوٌحُحز سوم ؤُى ّيً جٙػٖحً يٌِى فٕ ّؿٌٖٖر سفجصٖر يٞيغ ـجز جكسوحؿٖر
 ّجظسيحُٖر، ّجكسوحؿٖر صلحفٖر ؤدِحؿ يً هِح هيح ّـهم فولًًٖ، فٕ جهِحير جهوٌحُحز يً جهػففٖر جهوٌحُحز سِسدف.  ّغٖفُح ّجهفلٖفلحء، ّجهنيَ، ،

 :ّجهسيّٖوٖر ّجهسلّٖلٖر جٌٛسحظٖر دحهظّجٌخ جهيسِولر ّجهوِّدحز جهينحنل يً جهِؿٖؿ سّجظَ ؤٌِح اٝ.لٖحلٖر ّػسٓ

 اإلنتاجية الناحية

 ؤً نيح جهيلسّفؿذ، جهيّجؿ ّسػؿًٖؿج جٌٛسحظٖر، جهِيوٖر فٕ جهيلسؾؿير جهؾحى جهيّجؿ ُوٓ دحهػوّل جهيسِولر جهوِّدحز يً يظيُّر جهوٌحُحز ُـٍ سّجظَ

 جهيحُفذ جهِحيور جٖٙؿٔ دٌؿفذ جهيسِولر جهينحنل ـهم اهٓ ؤيف جٌٛسحظٖر، جهنفحءذ سػلق ّٝ دؿجثٖر، قجهز ٝ جٌٛسحض فٕ جهيلسؾؿير ّجهيِؿجز جٗٝز

 ؤّ ؤؿجء، يِف دلدخ ؤّ يؾحًفذ، ّؤكل ّفدػٖر حصدحًس ؤنصف ؤؾفْ يًِ اهٓ جهوٌحُحز ُـٍ يً جهيِفذ جهِحيوًٖ دِى سػّل دلدخ لّجء ّجهيؿفدر،

 .جهسلوٖؿٖر دحهسوحيٖى ّجٌػلحفُح جهسػف دسوم جهؾحور جهسوحيٖى سًّف يً ػؿ ييح. جهيحُفذ هوِحيور جهفجفؿذ جهسؿفٖدٖر ّجهيفجنق جهيئللحز يػؿّؿٖر،

 :التسويقية الناحية

 دحٛيحفر هيٌسظحسِح، جٙظحٌخ جهلٖحع ًوخ ُوٓ غحهدٖسِح فٕ جهوٌحُحز ُـٍ سِسيؿ ػٖش  دحهسلّٖق سسِوق ُؿٖؿذ ينحنل يً جهػففٖر جهوٌحُحز سِحٌٕ

 اظفجءجز ّيِّكحز يً فجفلِح ّيح ّجٙيٌٖر جهلٖحلٖر دحّٙيحٍ جٙؾٖفذ جهلٌّجز ؾٞل جهيوؿفًٖ نٞ سإصف ّكؿ . جهِحهى هؿّل جهؾحفظٕ جهًوخ اهٓ

 جهينحفنر، سنوفر جفسفحٍ دلدخ يٌِح ندٖف ُؿؿ فٕ جهينحفنر ُوٓ جهػففًٖٖ كؿفذ هِؿى ؤّ يسؾوور، يِحفى ّظّؿ ُؿى اهٓ دحٛيحفر الفجثٖوٖر،

  .جهينحفنر ُـٍ سسدٌٓ ؤّ سفُٓ، ظِحز ّظّؿ ُّؿى
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 القيمة

  المضافة
 السياحي النشاط المنشآت عدد العاملين عدد العاملين تعويضات اإلنتاج الوسيط االستهالك

 والتحف التقليدية الصناعات مشاغل 112 414 1,368 3,490 1,585 1,905

 والهدايا التحف بيع متاجر 536 1,127 1,935 13,226 3,502 9,724

 المشابهة والمنشآت الفنادق 82 1,263 7,988 163,297 26,424 136,873

 السياحية المطاعم 290 1,956 7,376 38,127 18,923 19,204

 والسفر السياحة وكاالت 218 1,247 8,835 46,200 13,213 32,987

 السيارات تأجير 38 137 612 3,755 1,002 2,753

 المجموع 3,232 2,333 24,333 224,051 23,235 201,332

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Tourism-Activity/table1-A.htm
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 ؾٞل يً يٌسظحسِى  سلّٖق ٖسى يح فِحؿذ يدحنف، دننل ّجهِحهيٖر جهيػوٖر جٙلّجق اهٓ جهّهّض ُوٓ كؿفسِى ُؿى يً جهوٌحُحز ُـٍ ؤفدحخ ِّٖحٌٕ نيح

 ُيوٖر فٕ جهّلًٖر جهظِحز جهٓ ٖـُخ يح ُحؿذ ّجهـٔ جٙفدحع ففق يً جٝلسفحؿذ ففور ُوِٖى ٖفّز ييح جهّنٞء، دِى ؾٞل يً ؤّ جهسظحف، ندحف

 هسغوٖفّج جهسِدثر دِيوٖحز جهيًوّخ جُٝسيحى ٌِٖفًّ ٝ ػٖش السفجسٖظٖر، سلّٖلٖر ؾًً اهٓ جهػففٖر جهوٌحُحز فٕ جهِحيوًٖ يٌِى ّٖفسلف .جهسلّٖق

 صحدسر اٌسحض جلسفجسٖظٖر ُوٓ ّهٖك جهيػؿؿذ، جهًودحز ُوٓ ِٖسيؿ اٌسحظِى ؤً نيح جهٌِحثٕ، ّجهسنًٖخ

 :التمويلية النواحي

 ييحٌحز ّسسًوخ يِلؿذ، سنًّ يح غحهًدح جهيسّففذ هويئللحز جهسيّٖل نفًّ ؤً ؤّ يؾسور، سيّٖوٖر يئللحز هّظّؿ جهػففٖر جهوٌحُحز كًحٍ ٖفسلف

 .ؤؿجثِح سًّٖف يً ؤّ جهسّلَ، يً جهػففٖر جهوٌحُحز يظحل فٕ جهِحيور جهيٌنأز كؿفذ يً ٖػؿ دؿّفٍ ـجُّ نصٖفذ،

 .السٌاحٌة الخدمات قطاع فً التكمٌلٌة المجاالت توفٌر فً و الحرفٌة الصناعات اسناد فً تكمن الفلسطٌنٌة األراضً فً السٌاحٌة الفرص فان لذا

 ٔبثٍظ ِؾبفظخ فٟ لطبع ٚالغ 4.7.1
82

: 

 فٕ ّجهًدِٖٖر ّجهؿٌٖٖر ّجٝصفٖر جهلٖحػٖر جهيّجكَ يً دَ دإك ٝ ُؿؿ ٖسّفف ػٖش ٌحدوك، يػحفٌر فٕ جهّجُؿذ جهلًحُحز يً جهلٖحػٕ لًحٍجه
 ًّٖور هيؿذ جهيػحفٌر ػحوفز جهسٕ جهػّجظق يٌِى ّفسغ جٝيٌٕ جهّيَ سػلً ّيَ. ٌحدوك فٕ جهلؿٖير ّجهدوؿذ ّلدلًٖر جهدحـجً نّجؿٔ جهيػحفٌر

 .ظؿٖؿ يً جهلًحٍ هِـج سِّؿ جهػٖحذ زدؿؤ

حز نيح ّٖظؿ فٕ يػحفٌر ٌحدوك جهِؿٖؿ يً ٌُحوف ظـخ جهلٖحػر جهيػوٖر ّ جهؾحفظٖر يصحل ّظّؿ جهػيحيحز جهسفنٖر ّسيٖق جهيػحفٌر دوٌَ جهػوّٖ
 جهنفكٖر ّنِفسِح دحهنٌحفر جهٌحدولٖر ّّظّؿ جهػؿجثق ّ جهيسٌقُحز ّجٙيحنً جهغٌٖر دحٗصحفجز.  

 نحٌز 2004 جهِحى فٕ جهغفدٖر جهيفر فٕ يػوٖر لٖحػٖر فػٞز ٌفـز جهسٕ جٙلف يً%  22.2 ؤً فولًًٖ فٕ جهؿجؾوٖر جهلٖحػر يلغ ٌسحثط زدٌٖ
ٌحدوك نيح ٖدًٖ جهننل  يػحفٌر كوؿز يٌِح%  31.2 ػًٖ فٕ كولٖوٖر، يػحفٌر سلوؿ نحٌز يٌِح%  23.1 ّؤً ّجٙغّجف، ؤفٖػح يػحفٌر سلوؿ

 يً دحكٕ جهيػحفٌحز. 2004ؤهف ؤلفذ فولًٌٖٖر قجفز جهيػحفٌر ؾٞل جهِحى  50ؤٔ جً . 83ؤؿٌحٍ 3.3.3

 جهغفف ُؿؿ يسّلً ّدوغ جهغفدٖر، جهيفر فٌحؿق يظيٍّ يً%  3.0 ٌلدسَ يح ؤٔ ، 2004 ُحى فٌحؿق 2 ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهفٌحؿق ُؿؿ دوغ نيح
 فٕ يدٖز هٖور 33,221 جييّج جهظٌلٖحز يؾسوف ُوٓ يّقًُٖ ٌقٖٞ 1,013 ءجهٌقٝ ُؿؿ ّدوغ لفًٖفج، 232 جٙلفذ ُؿؿ ّيسّلً غفف 304
 .جهيػحفٌر فٌحؿق

 يَ جهغفدٖر، جهيفر لنحً يً ُى جهقجثفًٖ يً جٝندف جهنى جً ػٖش ندٖف، دننل ؿجؾوٖر لٖحػر ُٕ ٌحدوك يػحفٌر فٕ جهلٖحػر جً جهؿفجلر جٌِفز
 .جٝظحٌخ جهلٖحع يً ٖـنف ٝ ُّؿؿ جٝؾيف، ؾًجه ؿجؾل يً جهلحؿيًٖ جهقجثفًٖ يً يػؿّؿ ُؿؿ ّظّؿ

جهوحدًّ جهٌحدولٕ جهنِٖف يً قٖز  نوٌحُر ، دحهلٖحػر ّصٖلًح جفسدحًًح سفسدً جهسلوٖؿٖر ّجهسٕ جهوٌحُحز يً دِؿؿ ٌحدوك يػحفٌر ّسنسِف نيح
 .جهدحـجً يًٌلر دَ سسيٖق نيح ّوٌحُر يٌسظحز جهلم ّجهلوخ جهـٔ دَ جهيػحفٌر، سسيٖق ّجهسًفٖق جهـٔ جهقٖسًّ،
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 ٔبثٍظ  ِؾبفظخفٕ  اهٌبخسج( اٌّشوضح ٚاٌّغّٛػبد اٌّمبثالد ٚٔزبئظ عجك ِب رؾ١ًٍ)  اٌفشؿ ٚ اٌفغٛاد رؾ١ًٍ 4.7.3

ؿّف  دحهفغى يً جيسٞم جهيػحفٌر جهِؿٖؿ يً جهيلّيحز جهِحير هظـخ جهلٖحع جٝ جٌِح يحقجهز غٖف كحؿفذ ُوٓ جلسلًحخ جهلٖحػر جهؾحفظٖر، ّٖوِخ
له جهؾؿيحز فٕ ُـج جهيظحل ػٖش ٝ سسّفف ينحسخ جهلٖحػر جهيسؾوور ّٝ جٙؿٝء جهلٖحػًٖ، ّٝ جهوٌحُر جهيفسدًر دسوم جهيٌِر. ُّـج فٕ ـهم ٌ

جً يح ؤنؿز ُوَٖ جهلٖحؿذ ٌُحً جٙسٖفذ ٌحثخ جهيػحفٌ ّ ؤنؿز ؤً جهيػحفٌر سِيل ػحهٖح ُوٓ جلسفجسٖظٖر هسًّٖف جهلٖحػر فٕ يػحفٌر ٌحدوك. ّ
 ح ـنف دحهيفّفذ ّٖفف جهففه جٛكسوحؿٖر فٕ جهلًحٍ.ظيَٖ ي

ؾسوفر، جً جفسفحٍ كؿفذ جهيػحفٌر ُوٓ جلسلًحخ جهلٖحػر جهؿجؾوٖر ٖسًوخ سّفٖف جهؾؿيحز جهلٖحػٖر جهيفجفلر يً يًحُى ّ فٌحؿق ّ جيحنً سففِٖٖر ي
 يً ؾؿيحز جهًِحى.سٌحلخ جهفثحز جهيؾسوفر ّ سسٌٍّ. ّكؿ سيز جٛنحفذ فٕ كًحٍ جهؾؿيحز هوػحظر هيقٖؿ 

 يً جٝف ُؿذ جلسِٖحخ ُوٓ كحؿفذ يٌنأز، صيحٌٕ ُؿؿُح ٖدوغ جهيئُور ّجهيلحدغ جهلٖحػٖر جهيٌنأز يً ُؿؿ ؾحه دننل جهدحـجً يًٌلر فٕ سسّفف
 جهلدحػر ّلىي فٕ ُيوِح ٖسفنق جهلٖحػٖر جهيٌنحز ُـٍ جً  فولًًٖ ّيٌسقٍ يلدغ نفنر يؿٖف دفجُير ففض جهلٖؿ ـنف. جهّكز ٌفك فٕ جهقّجف

 جهؾؿيحز يٌِى سّفف جهٓ ّجيحف. جهؿجؾل ُفخ يً ظؿج يػؿّؿ ُّوٓ ُؿؿ جهغفدٖر، جهيفر لنحً يً جهقجثفًٖ ُوٓ ندٖف دننل ّسِسيؿ ّجهًِل،
 ّسلؿٖى جُؿجؿ يظحل فٕ ّدؾحور جهيحُفذ جهِحيور جٖٝؿٔ فٕ جهنؿٖؿ جهٌله جهٓ جٖيح جنحف ّهنٌَ جهؾحى، جهيّجؿ ّسّفف جهيلحدغ وٖحٌر يصل جهيلحٌؿذ
 جهيػحفٌر. فٕ ّجهفٌحؿق جهيًحُى جوػحخ يً جهِؿٖؿ ُوَٖ جنؿ يح ّـهم ّغٖفُح، جهًِحى

 هظحً جسػحؿ ينسخ يؿٖفذ جهفلَٖ يٖلف جهلٖؿٍ ـنفز يح ُوٓ اهخشّٖق فٕ نتٖرٍ يضبنل ّخّاسَ جهدّٖز فٕ جٌسحظِح ٖسى جهسلوٖؿٖر جهوٌحُحز يٌِى 
 نوٌحُر جؾفْ سلوٖؿٖر وٌحُحز سّجظَ فٖيح. جهؾحفض فٕ جهيلوؿذ جهيٌسظحز يً ُحهٖر يٌحفلر جٖيح سلوٖؿٖرجه جهوٌحُحز ّسّجظَ. ٌحدوك فٕ جهيفؤذ

 جهيػوٖر جهٌحدولٕ جهوحدًّ نفنحز جً ًّكحً جهفسحع ُّدؿ ػحفٌ نفنر يؿٖف جهلدط ٌحثل جهلٖؿ ـنف ػٖش جهسوٌَٖ، سنحهٖف جفسفحٍ يننور جهوحدًّ
 ّجينحٌٖر جهيٌسط جهوحدًّ ظّؿذ سػلًٖ ُوٓ ٖلحُؿ ييح ٌُّٖسَ صدحز دلدخ جهؾحفض يً جهيلسّفؿ ٖسًّجهق قٖز ُوٓ ًّٖوَ فسفٍ يٌـ سِسيؿ

ييب ّٖفر . ندٖف دننل جٌٝسحض سنحهٖف ٝفسفحٍ جؿْ جهػنّير كدل يً جهقٖز ُـج جلسٖفجؿ ُوٓ جيحفٖر ّيفجثخ ظيحفم ففى يَ ّهنً سوؿٖفٍ،
 .ديبح اهخشّٖق ّخػّٖر اهيٌخزفرظج إلشٌبد خوم اهظٌبؿبح اهضرفٖج يً خالل خ
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ػٖش ّٖيغ ٌلحً جهلّذ ّجهففه ٌّلحً جهيِف ّجهسػؿٖحز  جهلٖحػر،كًحٍ  جهٌحسظر ًُ سػوٖلٖوؾه جهظؿّل جهسحهٕ جٛلسٌسحظحز جهلحدلر جهـنف 
 جهيينً جكحيسِح فٕ جهيػحفٌر. هولًحٍ ، ّٖلسٌدً يً ُـج جهسػوٖل جهففه جٛكسوحؿٖر جهيظؿٖر هنل ٌنحً جكسوحؿٔ يً جٌٙنًر جهيؾسوفر ّجهسٕ يً 

 نابلس: محافظةفً  الناتجة قتصادٌةالتحدٌات( والفرص اإلو عفضونقاط ال)نقاط القوة والفرص للقطاع  السٌاحة: تحلٌل قطاع 3.7.0 رقمجدول 

 إٌبرغخ ػٓ اٌزؾ١ًٍاٌفشؿ االلزقبد٠خ  ٚ اٌزؾذ٠بد ٔمبه اٌنؼف ٔمبه اٌفٛح ٚاٌفشؿ إٌؾبه

خ اٌغ١بؽخ اٌزبس٠خ١

 ٚاٌذ١ٕ٠خ

 

اٌّٛالغ االصش٠خ اٌمذ٠ّخ ، اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ فٟ ٔبثٍظ ِٚذ٠ٕخ   -

عجغط١خ االصش٠خ /ٚاٌّؼبٌُ اٌذ١ٕ٠خ ِضً لجش ٠ٛعف ،ثئش ٠ؼمٛة 

ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّضاساد ٚاٌّمبِبد االخشٜ  ، ِٕٚبهك رشف١ٙ١خ 

 ِضً ٚاد اٌجبراْ ٚاٌؾّبِبد اٌزشو١ٗ

خ ٚثخبفخ فٟ رٛفش ِٕبهك هج١ؼ١خ ِٕٚؾآد ع١بؽ١خ ِٚبئ١ -

ِٕطمخ اٌجبراْ، ٚخطخ اٌّؾبفظخ ٚٚصاسح اٌغ١بؽخ رؼطٟ ا١ّ٘خ 

 ٌمطبع اٌغ١بؽخ ٚرؾذد إٌمـ فٟ اٌّغبي

ٚعٛد ؽبعخ ٌٍغ١بؽخ اٌجذ٠ٍخ. وّب ثٍغذ ٔغجخ اٌغ١بؽخ اٌذاخ١ٍخ 

% ِٓ ِغّٛع اٌغ١بؽخ اٌذاخ١ٍخ فٟ  13.2فٟ ِؾبفظخ ٔبثٍظ 

 االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ  

٠ٓ ٠مِْٛٛ ِؾذٚد٠خ اٌغبئؾ١ٓ اٌز -

 ثض٠بسح اٌّؾبفظخ 

ػذَ رٛفش ِىبرت رمَٛ ثزٕظ١ُ ِضً ٘زٖ  -

 اٌشؽالد

ػذَ ٚعٛد  ِىبرت ِزخققخ فٟ رٛف١ش  -

 ادالء ع١بؽ١١ٓ

 لٍخ ٚعٛد االدالء اٌغ١بؽ١١ٓ -

ِىبرت ع١بؽخ رؼًّ ػٍٝ  رٕظ١ُ سؽالد  -

ع١بؽ١خ اٌٝ اٌّؾبفظخ ٚ عٍت اٌغبئؾ١ٓ 

 ا١ٌٙب

١ٓ ِىبرت ع١بؽخ رٛفش ادالء ع١بؽ١ -

 ٚوز١جبد ع١بؽ١خ

إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ 

)اٌقبثْٛ ، اٌمؼ 

 ،اٌمقت ...

 اسرجبهٙب ثمطبع اٌغ١بؽخ ِٚؾبس٠غ اؽ١بء اٌغ١بؽخ ثبٌّؾبفظخ-

 ر١ّض اٌّؾبفظخ ثزٍه إٌّزغبد-

فٟ   رٛف١ش إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ ا١ٌّّضح ثؾىً وج١ش ِغ مؼف -

 اٌزغ٠ٛك ٚاٌٛفٛي ألعٛاق اٌنفخ ٌٚالعٛاق اٌخبسع١خ

 عٛد ا٘زّبَ وج١ش داخ١ٍب ٚخبسع١ب فٟ إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ ٚ -

 رٛفش خذِبد االٔزشٔذ ٌٍجؾش ػٓ ِقبدس رغ٠ٛك خبسعٟ -

 مؼف فٟ اٌزغ٠ٛك ٌزٍه إٌّزغبد  -

ػذَ ٚعٛد ؽشوبد ِزخققخ فٟ  -

 اٌزغ٠ٛك

 ِؾبس٠غ أزبط ثزقب١ُِ ؽذ٠ضخ -

ؽشوبد ِزخققخ فٟ رغ٠ٛك إٌّزغبد  -

 اٌزم١ٍذ٠خ داخ١ٍب ٚخبسع١ب

 

اهزراؿج ّاهخديبح  فلد ختًٖ ّسّد اهـدٖد يً اهفرط فٕ كػبؿبحكػبؿبح  شتؾّفٕ ٌِبٖج اهسزء اهذبهد خى سيؾ اهفرط اإلكخظبدٖج يً اه
اهخضوٖل اهيـيق هولػبؿبح يؾ اهفئبح  . ّفٕ اهسزء اهخبهٕ شٖخى يّائيج اهفرط اإلكخظبدٖج اهٌبخسج ؿًّاهظٌبؿج ّاظالش اهيرنتبح ّ اهشٖبضج

  دفج ّاشخٌتبػ اهخدرٖة اهيسخيـٕ اهيالئى.اهيشخِ



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة
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 انغضء انشاثغ:يالئًخ انفشص اإلقزصبدَخ يغ عًبد انفئبد انًغزهذفخ وانزذسَت انًطهىة 

 84نابلسٌّؾبفظخ  اإللزقبد٠خ ٍِخـ اٌفشؿاٌفقً اٌخبِظ: 
 

 القطاع الزراعً: -1

اٌفشؿ االلزقبد٠خ ) اٌّؾبس٠غ  إٌؾبه

 اٌّمزشؽخ(

اٌزذس٠ت اٌّطٍٛة عّبد اٌّغزٙذف١ٓ ِغزٜٛ اٌفشفخ اٌّجشساد
85

 

  اٌضساػخ

 

ث١ٛد ثالعز١ى١خ الٔزبط اٌخنبس 

ِغبؽخ )ٌٍغٛق اٌّؾٍٟ ٚاٌزقذ٠ش 

 دُٚٔ ٚاؽذ ِغذٞ ِبد٠ب(اوضش ِٓ 

)ٕ٘بن فشفخ فٟ أزبط ِز١ّض ِٓ 

 اٌفشاٌٚٗ فٟ اٌج١ٛد اٌجالعز١ى١خ(

رٛفش اسامٟ صساػ١خ ١ِٚبٖ خبفخ فٟ ِٕطمخ  -

 اٌجبراْ ٚاٌفبسػخ 

 ب١ٔخ اٌزقذ٠ش ػٓ هش٠ك ؽشوبد ِزخققخ اِى -

لبْٔٛ ِمبهؼخ ثنبئغ اٌّغزٛهٕبد ٚاٌزٞ  -

 زبط اٌّؾٍٟ ٌٔال خاػطٝ اٌفشف

ا٘زّبَ ٚصاسح اٌضساػخ ِٚؤعغبد صساػ١خ  -

 ِخزٍفخ ٚاِىب١ٔخ رمذ٠ُّٙ اإلسؽبد

اٌف دٚالس  106916اعز١شاد اٌجطبهب -

 (2008عٕٛٞ)

ٔظشا ٌزٛفش االسامٟ  ٕ٘بن هٍت :ِزٛعطخ

 فٟ ٠ؼل إٌّبهك اػ١خ ، ٚا١ٌّبٖ ،اٌضس

ٚاعز١شاد اٌؼذ٠ذ ِٚمبهؼخ ثنبئغ اٌّغزٛهٕبد 

ِٓ رٍه إٌّزغبد امبفخ إلغالق غضح ٚ اٌزٞ 

 . وبْ ٠ّذ اٌّؾبفظبد ثبٌجطبهب ٚ اٌفشاٌٚخ

فشفخ ٌٍضساػخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚ ٌٍضساػخ اٌؾذ٠ضخ ) -

فشاٌٚخ ِؼٍمخ/ ثطبهب خبسط االسك: 

 ثشا١ًِ...(

خجشح فٟ ِغبي  -

 ساػخاٌض

ٚعٛد اسك  -

 صساػ١خ 

 ِٓ اٌّّىٓ ٚعٛد -

خٍف١خ دساع١خ 

 صساػ١خ

اسؽبد صساػٟ فٟ اعبا١ٌت 

اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ، ٚأظّخ 

 اٌشٞ اٌؾذ٠ضخ.

تدرٌب قصٌر على االسالٌب 

 الحدٌثة فً الزراعة

أٛاع اٌّضسٚػبد اٚ اٌخنبس اٌزٟ  

ِٓ اٌّّىٓ صساػزٙب ِضً اٌجطبهب ، 

ٌزٞ اٌجط١خ ،ٚؽغت اٌزخط١و اٌؼبَ ا

 رغش٠ٗ ٚصاسح اٌضساػٗ

ِضاسع ِٛاؽٟ ثبٔٛاػٙب ) اثمبس  رشث١خ اٌّٛاؽٟ

  (ٚاغٕبَ

نقص كبٌر فً االنتاج الحٌوانً فً المحافظة و 

 الضفة

رٛفش فٟ اٌّؾبفظخ اسامٟ ِالئّخ ٌزشث١خ  -

 اٌّٛاؽٟ 

 

ػبٌٟ : ٔظشا ٌٍٕمـ اٌىج١ش فٟ االٔزبط 

ط اٌؾ١ٛأٟ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ اٌٛساداد ِٓ االٔزب

 2006فٟ اٌؼبَ  س١ٍِْٛ دٚال   78.1اٌؾ١ٛأٟ

-2007  9 

ػب١ٌخ: ٌزٛفش االسامٟ اٌّالئّخ ٌزشث١خ 

اٌّٛاؽٟ ٚاٌّشاػٟ ٚاٌؼٕقش اٌجؾشٞ )رؾزبط 

  اٌفشفخ ٌخجشاد ثغ١طٗ ٚدػُ ث١طشٞ(

 

خجشاد فٟ رشث١خ اٌّٛاؽٟ 

مّٓ إٌّبهك إٌّبعجخ 

 ٌزشث١خ اٌّٛاؽٟ

 ٚعٛد اٌّىبْ إٌّبعت

 

رشث١خ اسؽبد فٟ ِغبي 

ٚاٌزطؼ١ّبد اٌؾ١ٛأبد 

 ِٚفبِٚخ األِشاك
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 الجمٌع بحتاج لعمل جدوى اقتصادٌة ) لمالئمة الفرصة مع اإلمكانٌات (، ولدورات )كٌف تبدأ مشروعك(، و)مهارات إدارٌة(  



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة
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اٌفشؿ االلزقبد٠خ ) اٌّؾبس٠غ  إٌؾبه

 اٌّمزشؽخ(

اٌزذس٠ت اٌّطٍٛة عّبد اٌّغزٙذف١ٓ ِغزٜٛ اٌفشفخ اٌّجشساد
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ِضاسع ٔؾً ) ثؾشه اْ ٠ىْٛ اوضش  رشث١خ إٌؾً

ِٕؾٍخ فٟ اٌّضسػخ اٌٛاؽذح  20ِٓ 

  (١ٌىْٛ ِغذٞ ِبد٠ب

ٌّٕزغخ فٟ اٌّؾبفظخ ٔمـ فٟ و١ّخ اٌؼغً ا

ؽ١ش ال رغطٟ االؽز١بعبد، ٚؽبعخ اٌغٛق 

 اٌّؾٍٟ

هٓ، ٚؽبعخ  19)أزبط اٌّؾبفظخ اٌغٕٛٞ 

 هٓ( 47اٌّؾبفظخ 

فٟ و١ّخ االٔزبط ،  اٌى١جش ػبٌٟ ،: ٔظشا ٌٍٕمـ

ِمبسٔخ ثى١ّخ االعزٕٙالن ، ؽ١ش ثٍغ أزبط 

ؽبعخ ؽ١ٓ هٓ ، فٟ  19اٌّؾبفظخ ِٓ اٌؼغً 

 هٓ .  47اٌّؾبفظخ رقً اٌٝ 

إٌّبهك  ػب١ٌخ  ٚرٛفش اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٚرٕٛع

ٚاٌطج١ؼ١خ ٚأخفبك رىب١ٌف ثذء   إٌّبخ١خ

 اٌّؾشٚع

خجشح فٟ رشث١خ إٌؾً مّٓ 

إٌّبهك إٌّبعجخ ٌزشث١خ 

 إٌؾً

 ٚعٛد اٌّىبْ إٌّبعت

ػٍٝ رشث١خ لق١شرذس٠ت 

) اٌزذس٠ت ال ٠ؾزبط إٌؾً

عبػخ رذس٠ج١خ  30اوضش ِٓ 

 (فٟ ِٛعُ لطف إٌؾً 

رشث١خ اٌذعبط 

 ٚاٌؾجؼاٌالؽُ 

ٔمـ فٟ و١ّخ االٔزبط فٟ اٌّؾبفظخ رٛفش اٌج١ئخ  ٚ/اٚ ِضاسع ؽجؼ ِضاسع دعبط الؽُ

اٌّالئّخ ٚاالسامٟ إٌّبعجخ ٚاٌخجشاد اٌف١ٕخ 

 اٌالصِخ  

فٟ و١ّخ اٌّزٛعو : ٔظشا ٌٍٕمـ ِزٛعطخ

االٔزبط ِمبسٔخ ِغ ؽبعخ اٌّؾبفظخ ِٓ اٌذعبط 

اٌؾ١ؼ  إعزٙالن ٚٔظشا ٌض٠بدح  ،اٌالؽُ

 الٔخفبك رىٍفزٗ

خجشاد فٟ ِغبٌٝ رشث١خ 

 ٚ/اٚ اٌؾجؼاٌذعبط اٌالؽُ 

 ٚٚعٛد اٌّىبْ إٌّبعت

اسؽبد فٟ رشث١خ اٌذعبط 

 ٚ/اٚ اٌؾجؼاٌالؽُ 

االػؾبة 

اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌطج١خ

 

 ِضاسع اػؾبة هج١خ 

 

 ٚعٛد ٔمـ فٟ أزبط االػؾبة اٌطج١خ 

)فٟ ٚعٛد ؽبعخ اٌٝ ِضً ٘زٖ االػؾبة  -

 ذ٠ٕخ ٌٍٚزقذ٠ش اٌخبسعٟ (اٌّ

 رضا٠ذ اال٘زّبَ ٚااللجبي ػٍٝ االػؾبة اٌطج١خ  -

 اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌّؾبفظخ بهك رٕٛع إٌّ

 اصد٠بد اٌطٍت اٌخبسعٟ ػٍٝ االػؾبة اٌطج١خ 

 

ٔظشا ٌزضا٠ذ اال٘زّبَ ثبالػؾبة :  ِزٛعطخ

ٌٚىٛٔٙب ِؼزّذح اٌطج١خ ٚٚعٛد اٌؾبعخ ٌٙب 

 ػٍٝ اٌزغ٠ٛك اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ

 

جشاد فٟ ِغبي صساػخ خ

 االػؾبة اٌطج١خ 

ٚعٛد اسك  -

 صساػ١خ 

  

ٟ ِغبي فاسؽبد صساػٟ ) 

 االػؾبة اٌطج١خ 

ش ٠رغ١ٍف ٚرغ٠ٛك ٚرقذِؾبس٠غ 

 االػؾبة اٌطج١ؼ١خ ٚاٌطج١خ

ِؾذٚدح:ِط٠ٍٛخ ٔظشا ٌٍؾبعخ ٌٛفٌٛٙب 

 ٌألعٛاق اٌؼب١ٌّخ

 ٌٚىٓ ػذد اٌّؾبس٠غ اٌّطٍٛثخ ِؾذٚدح

ؽٙبدح عبِؼ١خ ٔغ٠ٛك/ اٚ 

 داسحا

ِٚٙبساد ػب١ٌخ فٟ  

 اإلرقبي ٚاعزخذاَ اإلٔزشٔذ

رذس٠جخ فٟ اٌزغ١ٍف  حدٚس

 اٌخبسعٟ اٌزغ٠ٛكٚ
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 مهارات إدارٌة(الجمٌع بحتاج لعمل جدوى اقتصادٌة، ولدورات )كٌف تبدأ مشروعك(، و)  



 - ة نابلسمحافظ فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة
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اٌفشؿ االلزقبد٠خ ) اٌّؾبس٠غ  إٌؾبه

 اٌّمزشؽخ(

اٌزذس٠ت اٌّطٍٛة عّبد اٌّغزٙذف١ٓ ِغزٜٛ اٌفشفخ اٌّجشساد
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ِؾبس٠غ رؼجئخ ٌّٕزغبد ِز١ّضح فٟ  اٌزق١ٕغ اٌغزائٟ

 اٌّؾبفظخ

ِز١ّضح فٟ اٌّؾبفظخ ِضً:  غزائ١خغبد ٚعٛد ِٕز

اٌؼىٛة ٚ اٌىض٠شح اٌخنشاء ٚ اٌؾ٠ٍٛبد ٚػ١ٍٙب 

 الجبي ِٓ ثبلٟ اٌّؾبفظبد  

ِؾذٚدح: ٕ٘بن فشفخ ٌٚىٓ ػذد٘ب ِؾذٚد 

ٌىٛٔٙب ِشرجطخ ثبٌزغ٠ٛك ِٓ اٌّّىٓ اْ 

 رضداد ٘زٖ اٌفشؿ فٟ اٌّغزم١ً

خجشح فٟ ِغبي اٌزق١ٕغ 

 اٌغزائٟ

 ِؼشفخ ثبعب١ٌت اٌزغ٠ٛك

 رذس٠جخ فٟ اٌزغ٠ٛك حسدٚ

اسؽبد فٟ ؽفع اٌّٛاد 

 اٌغزائ١خ 

ِؾبس٠غ ِزخققخ فٟ رٕغ١ك  رٕغ١ك اٌؾذائك

 اٌؾذائك ٚرٛف١ش ِغغزٍضِبرٙب 

ص٠بدح ػذد اٌّجبٟٔ ٚاٌفًٍ ٚاصد٠بد اال٘زّبَ فٟ ٘زا 

اٌّغبي ٚثبٌزبٌٟ اص٠بد اٌؾبعخ ٌٛعٛد ِؾبس٠غ ِٓ ٘زا 

 اٌمج١ً 

 أخفبكٌٛعٛد اٌؾبعخ  ِزٛعو ، ٔظشا 

 ٌىٓ ٠زٛاعذ ِّبسع١ٓ وٍفخ ٘زٖ اٌّؾبس٠غ 

 فٟ صساػخ ٚرٕغ١ك اٌؾذائك 

خجشح فٟ ِغبي صساػخ 

 االؽغبس ٚرٕغ١ك اٌؾذائك 

 اٚ ِٕٙذط صساػٟ

رذس٠ت فٟ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ 

 فٟ صساػخ ٚرٕغ١ك اٌؾذائك 

ف١بٔخ اٌّؼذاد 

 اٌضساػ١خ

 

ٚسػ ِزخققخ فٟ ف١بٔخ 

 اٌّؼذاد اٌضساػ١خ 

ٌضساػ١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؾبعخ اصد٠بد ػذد إٌّؾئبد ا -

 اٌٝ ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي 

ٚعٛد ٔمـ فٟ اٌّزخقق١ٓ فٟ ف١بٔخ اٌّؼذاد  -

 اٌضساػ١خ 

االػزّبدثؾىً وج١ش ػٍٝ اٌّؼذاد اٌضساػ١خ فٟ  -

 اٌؼًّ اٌضساػٟ  

 

ٌٛعٛد اٌؾبعخ ٌىٓ : ٔظشا اٌٝ ِؾذٚد 

ٚاِىب١ٔخ ِؾذٚد٠خ ػذد اٌّؼذاد اٌضساػ١خ 

 ٌٍؼذ٠ذ ِٕٙب رغط١خ اٌٛسؽخ اٌٛاؽذح 

ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي 

 ف١بٔخ اٌّؼذاد اٌضساػ١خ 

 اٚ ؽٙبدح ٕ٘ذع١خ

 خجشح فٟ اٌّغبي ِغ رٛفش 

 

 

  التقلٌدٌة  الحرفقطاع  -2

) الفرص االقتصادٌة  النشاط

 المشارٌع المقترحة(

 88التدرٌب المطلوب سمات المستهدفٌن مستوى الفرصة المبررات

 إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ

مؼ )اٌقبثْٛ ، اٌ

 ( ...،اٌمقت 

ِؾبس٠غ أزبط ثزقب١ُِ 

 ؽذ٠ضخ

اسرجبهٙب ثمطبع اٌغ١بؽخ -

ِٚؾبس٠غ اؽ١بء اٌغ١بؽخ 

 ثبٌّؾبفظخ

 ر١ّض اٌّؾبفظخ ثزٍه إٌّزغبد-

ِزٛعطخ: ؽبعخ ػب١ٌخ ٌىٕٙب ِشرجطخ 

 ثبٌزغ٠ٛك

 خجشح فٟ اٌّغبي ِغ اثذاع

ِٙبساد ٚخجشاد فٟ ِغبي 

 اٌزغ٠ٛك

 ثذاعرذس٠ت فٟ اال حدٚس

 اٌزغ٠ٛكفٟ  رذس٠ت حدٚس 
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الفرص االقتصادٌة  النشاط

 )المشارٌع المقترحة(

 89التدرٌب المطلوب سمات المستهدفٌن مستوى الفرصة المبررات

 إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ

)اٌقبثْٛ ، اٌمؼ 

 ( ...،اٌمقت 

ؽشوبد ِزخققخ فٟ 

رغ٠ٛك إٌّزغبد اٌزمٍذ٠خ 

 داخ١ٍب ٚخبسع١ب 

رٛف١ش إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ ا١ٌّّضح  -

اٌزغ٠ٛك  فٟ  وج١ش ِغ مؼف ثؾىً

ٌالعٛاق ألعٛاق اٌنخخ ٚي ٛٚاٌٛف

 اٌخبسع١خ

ٚعٛد ا٘زّبَ وج١ش داخ١ٍب ٚخبسع١ب  -

 فٟ إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ 

رٛفش خذِبد االٔزشٔذ ٌٍجؾش ػٓ  -

 ِقبدس رغ٠ٛك خبسعٟ 

: ٔظشا ٌزٛفش إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ  ِؾذٚدح

ؽشوبد  ٚاصد٠بد اٌطٍت ػ١ٍٙب ، ٚػذَ ٚعٛد

 ٟ اٌزغ٠ٛكخ فقِزخق

ػذد ِؾذٚد ِٓ اٌؾشوبد ٠غزط١غ رغط١خ 

 اٌؾبعخ

 ِٙبساد ٚخجشاد فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك 

ؽٙبدح عبِؼ١خ فٟ رخقـ 

 اٌزغ٠ٛك 

ِٙبساد ػب١ٌخ فٟ اإلرقبي 

 ٚاعزخذاَ اإلٔزشٔذ

 

رذس٠ت فٟ اٌزغ١ٍف  حدٚس

فٟ اعزخذاَ االٔزشٔذ ٚاٌزغ٠ٛك ٚ

 اٌزغ٠ٛك

 الصناعةقطاع  -3

ف١بٔخ اٌّؼذاد 

 اٌقٕبػ١خ

فٕبػ١خ ِزخققخ  ٚسػ

فٟ ف١بٔخ اٌّؼذاد 

 اٌقٕبػ١خ 

ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ اٌّقبٔغ فٟ  -

 اٌّؾبفظخ 

ٚعٛد ٔمـ فٟ اٌّزخقق١ٓ  -

 -ثق١بٔخ اٌّؼذاد اٌقٕبػ١خ 

االػزّبدػٍٝ اٌخجشاء االعبٔت فٟ 

ػٍّجبد اٌق١بٔٗ ٚرىْٛ وٍفزُٙ ػب١ٌخ 

. 

ٔظشا ٌؼذَ اٌؾبعخ ٌٙب ِزٛفشح :  ِزٛعطخ

١بٔخ اٌّؼذاد رٛفش ٚسػ ِزخققخ فٟ ف

االعبٔت  ءاٌقٕبػ١خ ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌخجشا

فٟ ٘زا اٌّغبي ٚسارفبع اػذاد إٌّؾئبد 

 اٌقٕبػ١خ فٟ اٌّؾبفظخ

ٌىٕٙب ِزٛعطخ  ٌىْٛ اٌٛسؽخ اٌٛاؽذح 

  رغزط١غ اْ رغطٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّقبٔغ

 ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي اٌق١بٔٗ 

خجشاد فٟ ِغبي ف١بٔٗ اٌّؼذاد 

 اٌقٕبػ١خ 

 

ِخ فٟ ِغبي ف١بٔخ دٚساد ِزمذ

 اٌّؼذاد اٌقٕبػ١خ 

ؽشوبد رغ٠ٛك 

 رق١ُّ عشاف١ىٟٚ

رق١ُّ ٚ رغ٠ٛك ؽشوبد

عشاف١ىٟ ٚرق١ُّ 

اٌّطجٛػبد  اٌذػبئ١خ 

 ٚاالػالٔبد 

اٌؾبعخ اٌٝ ِضً ٘زٖ اٌؾشوبد ٔظشا 

 ٌضد٠بد ػذد اٌّؤعغبد ٚاٌقٕبػبد  

اٌزغ٠ٛك  ٔمـ اٌّجذػ١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ

 اٌزق١ُّ اٌغشاف١ىٟ ٚ

 زبط ٌّخبساد اٌزغ٠ٛك ٌٚالثذاع ؾذٚدح ٚرؾِ

: ٔظشا ٌٛعٛد غشاف١ىٟاٌزق١ُّ فٟ اٌ

 ؽشوبد ِزخققخ فٟ اٌّغبي 

 ؽٙبدح فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك/اإلداسح -

ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي اٌزق١ُّ  -

خجشاد فٟ ِغبي ٚاٌغشاف١ىٟ 

 اٌزق١ُّ اٌغشاف١ىٟ 

 ) فشفخ ٌّؾشٚع ِؾزشن(

دٚساد ِزمذِخ ِٓ اعً االثذاع 

 شاف١ىٟ اٌغ ُفٟ اٌزق١ّ

 دٚساد رغ٠ٛك 

دٚساد فٟ ِٙبساد اٌٍزقبي 

 ٚاٌزٛافً ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌغّٙٛس 
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الفرص االقتصادٌة  النشاط

 )المشارٌع المقترحة(

 90التدرٌب المطلوب سمات المستهدفٌن مستوى الفرصة المبررات

 اػبدح اٌزذ٠ٚش

 ٌٍٕفب٠بد اٌق١ٍخ

ِؾبس٠غ خبفخ ٌغّغ 

 ح اعزؼّبي ٚث١غ ٚاػبد

طبه، اٌضعبط اٌٛسق ، اٌّ

 اٌجالعزجه،اٌّؼبدْ  

 6ٚ  اٌى١ّبد اٌىج١شح ِٓ إٌفب٠بد

رغّؼبد رفزمذ ٌغٙخ رمَٛ ثغّغ 

 . إٌفب٠بد

 

هٓ ١ِٛ٠ب ِٓ  241 ػب١ٌخ عذا )

إٌفب٠بد، ارغبع ِغبؽخ اٌّؾبفظخ، 

 ِؾشٚع اٌّغٍظ اٌّؾزشن(

o  ِٙبساد فشص ٚث١غ ٚلب٠ٍجخ

 ٌٍزٕمً

o  ٜٕٛدْٚ اٌؾبعخ ٌّغ

 رؼ١ٍّٟ ِؾذد

o غ ٚرغ٠ٛكِٙبساد ث١ 

ِشاوض رذ٠ٚش ِزخققخ 

فٟ ِغبي  ) اٌٛسق ، 

اٌّطبه، اٌغّبد اٌؼنٛٞ 

 ، اٌضعبط ،اٌّؼبدْ  

ػذَ ٚعٛد ػذد وبفٟ ِٓ  -

اٌّشاوض اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي اػبدح 

رذ٠ٚش اٌّخٍفبد اٌقٕبػ١خ 

 ِخٍفبد إٌّبصي ٚ

 

ٔظشا  ؾذٚدح فٟ اٌّغبيِٕ٘بن ؽبعخ 

ٌٛعٛد ِشوض رذ٠ٚش ٚاؽذ فمو فٟ 

 ٚ اٌؾبعخ ٌإلعزضّبس فٟ اٌّغبي  اٌّؾبفظخ

 اٌفشفخ رؾزبط ٌشاعّبي وج١ش

o ٟرخقـ ث١ئ 

o سأط ِبي 

o  

 تجارة الجملة والتجزئة -4
) الفرص االقتصادٌة  النشاط

 المشارٌع المقترحة(

 91التدرٌب المطلوب سمات المستهدفٌن مستوى الفرصة المبررات

ِىبرت ِزخققخ ٌزمذ٠ُ  خذِبد اٌزغبسح

اٌخذِبد اٌمب١ٔٛٔخ 

ؽبد٠خ ٌٍّغزٛسد٠ٓ ٚاالس

 اٌزغبسِٓ ٚاٌّقذس٠ٓ 

لٛا١ٔٓ  ٛؿخقث

 االعز١شاد ٚاٌزقذ٠ش  

اصد٠بد ؽغُ اٌزغبسح اٌخبسع١خ 

ٚإٌمـ فٟ اٌّؼشفخ ثمٛا١ٔٓ 

 ٚاعشاءاد  االعز١شاد ٚاٌزقذ٠ش

 

ِزٛعطخ : ٔظشا ٌٍؾبعخ اٌٝ ػذد 

ِؾذٚد ِٓ رٍه اٌّىبرت ٚٔظشا 

ٌّؾذٚد٠خ اٌخذِبد اٌّمذِخ ػٍٝ اٌشغُ 

ظخ ٔبثٍظ رؼزجش ِٓ ِٓ اْ ِؾبف

اٌّؾبفظبد اٌشئ١غ١خ فٟ ِغبي رغشاح 

اٌغٍّخ ٚؽبئضح ػٍٝ ػذد وج١ش ِٓ 

اٌٛوبالد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌغٕج١خ ٌزغ٠ٛك 

 ِٕزغبرٙب فٟ وبفخ ِؾبفظبد اٌٛهٓ 

ؽٙبدح فٟ رخقـ اٌّؾبعجخ 

 اٚاالدساح اٚ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ 

خجشح فٟ ِغبي االداسح ٚاالِٛس 

اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعجخ ٚاالعشاءاد 

 مب١ٔٛٔخ اٌ

دٚساد فٟ ِٙبساد االرقبي 

ٚاٌزٛافً ٚاٌزؼبًِ ِغ 

 اٌغّٙٛس 

دٚساد فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك 

 ٌٍخذِخ اٌّمذِخ 
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 اصالح المركبات  -5
الفرص االقتصادٌة )  النشاط

 المشارٌع المقترحة(

 92التدرٌب المطلوب سمات المستهدفٌن مستوى الفرصة المبررات

ف١بٔخ االٔظّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 اٌّشوجبد

ِشاوض ِزخققخ ٌفؾـ 

ٚف١بٔخ اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ 

 ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ٠ضخ 

اصد٠بد وج١ش فٟ ػذد اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ  -

فٟ اٌّؾبفظخ ٚاٌّؾبفظبد اٌؾّب١ٌخ 

ٚ فٟ ِؾبلظبد اٌنفخ ٔز١غخ االخشٜ 

الٔخفبك اٌغّبسن ػٍٝ اٌغ١بساد 

 اٌّغزٛسدح 

رؼزجش ِذ٠ٕخ ٔبثٍظ ِشوض سئ١غٟ  -

ٚ  ِٕطمخ اٌؾّبيٌق١بٔخ اٌّشوجبد فٟ 

  اٌنفخ

ٔمـ اٌّشاوض اٌّزخققخ اٌؼبٍِخ فٟ  -

٘زا اٌّغبي ، ثبالمبفخ اٌٝ ٔمـ 

 اٌّزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي 

 

ػبٌٟ : ٔظشا ٌؾبعخ  اٌّؾبفظخ ٌٙزٖ 

اٌخذِخ ٚإٌمـ اٌىج١ش فٟ اٌّشاوض 

اٌّزخققخ فٟ ف١بٔخ ٚفؾـ 

 اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ 

 

ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي ف١بٔخ 

ؾذ٠ضخ ثبعٙضح اٌّشوجبد اٌ

 ٚخجشح فٟ اٌّغبي ؽذ٠ضخ

 

دٚساد ِزمذِخ فٟ ِغبي ف١بٔخ 

اٌّشوجبد اٌؾذ٠ضخ ٚثبعزخذاَ 

 اعٙضح ؽذ٠ضخ 

ٚسػ ِزخققخ ثّؼب٠شح  ف١بٔخ اٌّشوجبد

صٚا٠ب ػغالد اٌّشوجبد 

 ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ٠ضخ 

ػبٌٟ : ٔظشا ٌؼذَ ٚعٛد ٚسػ 

ِزخققخ فٟ ِؼب٠شح صٚا٠ب اٌؼغالد 

 ٠ضخ ثبعزخذاَ اعٙضح ؽذ

ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي 

٠شح بِؼا١ٌّىب١ٔه ٚدٚساد 

ص٠ٚب اٌؼغالد ثبعزخذاَ 

خجشح فٟ ِغ  اعٙضح ؽذ٠ضخ

 ٘زا اٌّغبي 

 

دٚساد ِزمذِخ فٟ ِغبي 

ِؼب٠شح صٚا٠ب اٌؼغالد ثطشق 

 ؽذ٠ضخ 

 قطاع السٌاحة -6

 اٌغ١بؽخ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ

) اٌّٛالغ االصش٠خ اٌمذ٠ّخ ، 

ِذ٠ٕخ اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ فٟ ٔبثٍظ ٚ

ٚاٌّؼبٌُ /عجغط١خ االصش٠خ 

اٌذ١ٕ٠خ ِضً لجش ٠ٛعف ،ثئش 

٠ؼمٛة ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّضاساد 

ٚاٌّمبِبد االخشٜ  ، ِٕٚبهك 

رشف١ٙ١خ ِضً ٚاد اٌجبراْ 

 ٚاٌؾّبِبد اٌزشو١ٗ .

 

ِىبرت ع١بؽخ رؼًّ 

ػٍٝ  رٕظ١ُ سؽالد 

ع١بؽ١خ اٌٝ اٌّؾبفظخ 

 ٚ عٍت اٌغبئؾ١ٓ ا١ٌٙب 

رٛفش ِٕبهك هج١ؼ١خ ِٕٚؾئبد 

ع١بؽ١خ ِٚبئ١خ ٚثخبفخ فٟ ِٕطمخ 

اٌجبراْ ٚػذَ ٚعٛد رش٠ٚظ وبفٟ 

 ٌٍغ١بؽخ.

ِؾذٚد٠خ اٌغبئؾ١ٓ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ 

 ثض٠بسح اٌّبفظخ 

ػذَ رٛفش ِىبرت رمَٛ ثزٕظ١ُ ِضً 

 ٘زٖ اٌشؽالد

 ؽبعخ ٌٍغ١بؽخ اٌجذ٠ٍخ

 

ٔظشا ٌؼذَ ٚعٛد ِىبرت  ٕ٘بن هٍت

ِزخققخ ٚرٛفش إٌّبهك 

ٚاٌذ١ٕ٠خ اٌغ١بؽ١خ ٚاٌّؼبٌُ االصش٠خ 

 فٟ اٌّؾبفظخ 

 

 

ؽٙبدح فٟ ِغبي ) اٌزبس٠خ 

 ( ، ٌغبد ،ع١ٍؾخ ، اصبس

 خجشح فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ 

 

 

رذس٠ت فٟ ِٙبساد االرقبي 

 ٚاٌزٛافً

 دٚساد ِزمذِخ فٟ اٌٍغبد
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رٛفش ع١بؽخ ِىبرت  ٌغ١بؽخا

 ادالء ع١بؽ١١ٓ

 ٚوز١جبد ع١بؽ١خ

ػذَ ٚعٛد ادالء ع١بؽ١١ٓ ِؤ١ٍ٘ٓ فٟ 

 اٌّؾبفظخ

رٛفش ِٕبهك هج١ؼ١خ ِٕٚؾئبد ع١بؽ١خ 

، ِٚبئ١خ ٚثخبفخ فٟ ِٕطمخ اٌجبراْ

ٚخطخ اٌّؾبفظخ ٚٚصاسح اٌغ١بؽخ 

رؼطٟ ا١ّ٘خ ٌمطبع اٌغ١بؽخ ٚرؾذد 

 إٌمـ فٟ اٌّغبي

 ؽبعخ ٌٍغ١بؽخ اٌجذ٠ٍخ

ٌؼذَ ٚعٛد  ِىبرت ِزخققخ  ٕ٘بن هٍت

فٟ رٛف١ش ادالء ع١بؽ١١ٓ ٚٔظشا ٌّؾذٚد٠خ 

ػذد االدالء اٌغ١بؽ١ٓ ، ِب اْ ٔغجخ 

اٌغ١بؽٗ اٌذاخ١ٍخ اٌٝ ِؾبفظخ ٔبثٍظ ثٍغذ 

% ِٓ ِغّٛع اٌغ١بؽخ اٌذاخ١ٍخ  13.2

 فٟ االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ  

ؽٙبدح فٟ ِغبي ) اٌزبس٠خ ، ٌغبد 

 خجشحِغ  ،ع١ٍؾخ ، اصبس(

 دٚسح د١ًٌ ع١بؽٟ

رذس٠ت فٟ ِٙبساد االرقبي 

 ٚاٌزٛافً

 دٚساد ِزمذِخ فٟ اٌٍغبد

 

 قطاع الخدمات -7

ؽشوبد ِزخققخ فٟ  اٌق١بٔخ إٌّض١ٌخ

 اٌق١بٔخ إٌّض١ٌخ

)رىْٛ لبدسح ػٍٝ  

رغط١خ ع١ّغ أٛاع 

اٌق١بٔخ إٌّض١ٌخ 

ٚاٌٛفٛي اٌٝ اٌضثبئٓ 

 ثؾىً عش٠غ(

ػذَ رٛفش ؽشوبد ِزخققخ ثبٌق١بٔخ 

 ١ٌخ إٌّض

ِزٛعطخ ٕ٘بن هٍت ٔظشا الصد٠بد ػذد اٌّجبٟٔ 

ٚػذَ رٛفش ؽشوبد ِزخققخ فٟ اٌّغبي ) 

ؽ١ش ثٍغ. ثٍغ ػذد اٌّغبوٓ اٌّؤٌ٘ٛخ ػبَ 

ِغىٓ  589750فٟ ِؾبفظخ ٔبثٍظ  2007

 رغًّؼب عى١ٕب،ً ؽبصد اٌؾمخ 64ِٛصػخ ػٍٝ 

فٟ ٔٛع اٌّغىٓ ػٍٝ إٌغجخ األػٍٝ إر ثٍغذ 

عطخ الْ ِذ٠ٕخ .ِزٛ 2007% فٟ اٌؼبَ  63.4

 ؽشوبد 7ٔبثٍظ ال رزؾًّ اوضش ِٓ 

ؽٙبدح ١ِٕٙخ فٟ ِغبي اٌق١بٔخ 

إٌّض١ٌخ ) وٙشثبء ، ِٛاع١ش 

ٚرّذ٠ذاد فؾخ ، د٘بْ ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 اٌّٙٓ اٌزٟ رٍضَ فٟ اٌق١بٔخ إٌّض١ٌخ 

 اٚ ؽٙبدح اداسح ٚخ١شح فٟ اٌزٕغ١ك

 ِٓ اٌّغزؾغٓ ٚعٛد خ١شح ٚ

ِٓ اٌّّىٓ اؽزشان اوضش ِٓ ِٕٟٙ -

 ب فٟ اٌؾشوخ.ِؼ

 

دٚساد فٟ االرقبي ٚاٌزٛافً 

 ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌغّٙٛس 

دٚساد لق١شح ِزمذِخ فٟ 

 اٌق١بٔٗ 

ؽشوبد ِزخققخ   خذِبد اٌزٕظ١ف

فٟ رٕظ١ف اٌّجبٟٔ 

 اٌؼبِخ ٚإٌّبصي 

اصد٠بد ػذد اٌّجبٟٔ اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ 

ٚثبٌزبٌٟ اصد٠بد اٌؾبعخ اٌٝ خذِبد  

 اٌزٕظ١ف 

خ فٟ إٌمـ فٟ اٌؾشوبد اٌّزخقق

 رٕظ١ف اٌّجبٟٔ ٚإٌّبصي 

ِؾذٚدح ٔظشا ٌٍٕمـ فٟ ػذد ؽشوبد اٌزٕظ١ف 

) ثؾ١ش ال ٠ٛعذ عٜٛ ؽشوز١ٓ فمو  ِغغٍز١ٓ 

فٟ اٌّؾبفظخ  ، ٚ ٌىٓ اػّٕبد اٌؼذ٠ذ ػٍٝ 

خذِبد فشد٠خ فٟ اٌّغبي ٠غؼً ػذد اٌفشؿ 

 حؾذٚدِ

 

 ع١ّغ اٌفئبد

 

 

رذس٠ت فٟ االرقبي ٚاٌزٛافً 

 ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌغّٙٛس ٚخذِخ

 اٌضثبئٓ  
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اٌفشؿ االلزقبد٠خ )  إٌؾبه

 اٌّؾبس٠غ اٌّمزشؽخ(

اٌزذس٠ت اٌّطٍٛة عّبد اٌّغزٙذف١ٓ ِغزٜٛ اٌفشفخ اٌّجشساد
95

 

اصد٠بد اٌؾبعخ ٌخذِبد اٌزب١ِٓ ٔظشا ٌزؾغٓ  - ِىبرت رب١ِٓ  اٌزؤ١ِٓ

 اٌٛمغ االلزقذاٞ ٚصثبدح ؽغُ االٔؾبءاد 

 رٕٛع خذِبد اٌزب١ِٓ ٚاصد٠بد اٌطٍت ػ١ٍٙب  -

ٔمـ فٟ ِىبرت اٌزب١ِٓ فٟ اٌّؾبفظخ  اٌزٟ 

 رٛفش خذِبد اٌزب١ِٓ اٌّخزٍفخ

ٔظشا ٌٍٕمـ فٟ  ٕ٘بن هٍت

ِىبرت اٌزب١ِٓ ٚاصد٠بد اٌؾبعخ 

ٚاٌطٍت ػٍٝ خذِبد اٌزب١ِٓ  

)ؽ١ش ثٍغ ػذد ِىبرت اٌزب١ِٓ فٟ 

ِىزت ٚ٘زا ػذد 13اٌّؾبفظخ 

غ١ش وبفٟ ِمبسٔخ ثؾغُ اٌّذ٠ٕخ 

  (ٚػذد عىبٔٙب

اٌّؾبعجخ اٚ  ؽٙبدح فٟ ِغبي

 االداسح 

 خجشح فٟ ِغبي اٌزب١ِٓ 

دٚسح فٟ ِغبي أظّخ ٚلٛا١ٔٓ 

 اٌزب١ِٓ 

رذس٠ت فٟ ِٙبساد االرقبي 

ٚاٌزٛافً ٚاٌزؼبًِ ِغ 

 اٌغّٙٛس 

فزؼ ِطبػُ ثخذِزبد  اٌّطبػُ

 ٚاهؼّخ ١ِّضح 

رؾغٓ اٌٛمغ االلزقبدٞ ٌٍّؾبفظخ ثؼذ  -

اصد٠بد ػذ اٌضائش٠ٓ ا١ٌٙب ٚفزؼ اٌؾٛاعض 

 شة اٌذاخً اٌٝ اٌزغٛق فٟ اٌّؾبفظخ  ٚػٛدح ػ

ٚعٛد ٔمـ وج١ش فٟ خذِبد اٌّطبػُ ا١ٌّّضٖ 

اٌمبدسح ػٍٝ رٍج١خ سغجبد ٚؽبعبد اٌفئبد 

 اٌّخزٍفخ ِٓ اٌضثبئٓ

ٔظشا ٌزؾغٓ اٌٛمغ  ٕ٘بن هٍت

االلزقبد٠خ ٚاصد٠بد اػذاد اٌضٚاس 

 اٌٝ اٌّذ٠ٕخ  

 

خجشاد فٟ ِغبي فٓ اٌطجخ 

 هؼّخ ا١ٌّّضح ٚاال

ٙبساد االرقبي دٚساد فٟ ِ

 ٚاٌزٛافً ٚاٌؼًّ ِغ اٌضثبئٓ 

اداسح دٚساد فٟ فٓ اٌطجخ ٚ

 اٌطؼبَ رمذ٠ُ 

 

رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد 

ؽشوبد ِزخققخ 

فٟ رط٠ٛش ِٛالغ 

االٔزشٔذ ٚرمذ٠ُ 

خذِبد ِشرجطخ 

)ففؾبد  ثبالٔزشٔذ

  (اٌىزش١ٔٚخ ٚغ١ش٘ب 

رٛفش خجشاد ١ِٕٙخ ٚرم١ٕخ فٟ اٌّغبي، 

غزخذِٟ االٔزشٔذ، ٚاٌزطٛس اٌغش٠غ فٟ ػذد ِ

 ٚؽبعخ إٌّؾبد اإللزقبد٠خ ٌزط٠ٛش اٌزغ٠ٛك

 

ٔظشا ٌّؾذٚد٠خ  ٕ٘بن هٍت 

 اٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ ٘زا اٌّغبي 

ؽٙبدح عبِؼ١خ فٟ ِغبي اٌىّج١ٛرش 

 ٚاالٔزشٔذ 

خجشاد فٟ ِغبي االٔزشٔذ ٚرق١ُّ 

 اٌقفؾبد االٌىزش١ٔٚخ 
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 المصادر و المراجع 

 ة العربٌة:باللغ  المصادر و المراجع

، الطبعة األولى، رام هللا، معهد أبحاث تمكٌن المنشآت الصغٌرة و المتوسطة من تطبٌق مواصفات اإلنتاج الدولٌة. 2005أحمد جالد.  .3

 السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس( 

 طٍُ، ساو هللا، فهغلطبع اٌقٕبػبد اٌغزائ١خ فٟ فٍغط١ٓ، 2001اإلرؾبد انؼبو نهصُبػبد انفهغطُُُخ،  .2

ٌاسات اإلقتصادٌة ، تسوٌق منتجات المنشآت الصغٌرة و المتوسطة، الطبعة األولى، رام هللا، معهد أبحاث الس2005أنطون سابٌال،  .1

 الفلسطٌنً )ماس(

،  ساو دساعخ رؾ١ًٍ أصش ر٠ًّٛ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ػٍٝ ؽ١بح اٌّمزشم١ٓ ٚاٌّمزشمبدششكبء فٍ انؾهىل اإلثذاػُخ  ،  -ششاكخ-اوكغفبو .3

   2005انهخ 

. خدمات اإلنشاءات فً القطاع غٌر المنظم فً األراضً الفلسطٌنٌة: الواقع واألفاق. 2002باسم مكحول، و عوض عبد الكرٌم.  .1

 الطبعة األولى، رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(

الطبعة األولى،  منظم فً األراضً الفلسطٌنٌة: الواقع واألفاق قطاع الصناعات الحرفٌة غٌر ال .2002باسم، مكحول، و فادي قطان.  .3

 رام هللا، معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(

  (بدعم من )سٌدا ،أوراق المإتمر الثالث ،2004برنامج الحوار الوطنً اإلقتصادي، تشرٌن الثانً  .2

، معهد أبحاث السٌاسات االقتصادٌة التنمٌة عملٌة فً ودوره الفلسطٌنً الخدمات قطاع، 2001الجعفري و مكحول والفً و عطٌانً،  .4

 اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس( رام هللا

       ، اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌّؾبفظخ ٔبثٍظ2030عبيؼخ انُغبػ، شجبط  .5

 رام هللا، فلسطٌن. .4011. احصاءات استعماالت األراضً فً األراضً الفلسطٌنٌة  2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .30

 . رام هللا، فلسطٌن.0111. اإلحصاءات الجغرافٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة  2001الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .11

ساو َزبئظ أعبعُخ ،  :0114اٌغٍغ ٚ اٌخذِبد،  –إؽقبءاد اٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌّشفٛدح ،2005انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، انغهبص  .11

 هللا، فهغطٍُ

رام هللا،  .0115. أحوال السكان الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن على االراضً الفلسطٌنٌة، 2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .11

 فلسطٌن

 رام هللا، فلسطٌن .0114. احصاءات المٌاه فً األراضً الفلسطٌنٌة: التقرٌر السنوي  2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .14

 . رام هللا، فلسطٌن : رمش٠ش اٌغىب0113ْ -اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚ اٌّغبوٓ ٚ إٌّؾئبد.  2005صائً الفلسطٌنً الجهاز المركزي االح .14

: إٌّؾئبد االلزقبد٠خ، إٌزبئظ  0113اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚ اٌّغبوٓ ٚ إٌّؾئبد  ،2004انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ  .13

 ساو هللا، فهغطٍُ إٌٙبئ١خ

 ساو هللا، فهغطٍُ. ،   رمش٠ش ؽٛي ٔفبر االعش ٚ االفشاد ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد2005شكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، انً انغهبص .12

 ساو هللا، فهغطٍُ. : رمش٠ش إٌزبئظ اٌشئ١غ١خ 0112فٟ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌفمش 3200انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  انغهبص ..1

، ساو هللا،   (2007,2008)(0113، 0114)  ٚاٌضبثزخ اٌغبس٠خ ثبألعؼبس اٌم١ِٛخ اٌؾغبثبد. 2030ٍُُ،انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطانغهبص  .35

 فهغطٍُ

اٌخقبئـ االعزّبػ١خ االعش٠خ ٚ اٌضٚاع١خ ٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ االلزقبد٠خ ٌالعشح فٟ االسامٟ . 2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .20

 طٌنرام هللا، فلس (. 0113-5553اٌفٍغط١ٕ١خ )

رام هللا، فلسطٌن، ( : ِؾبفظخ ساَ هللا ٚ اٌج١شح. 13عٍغٍخ اٌزمبس٠ش اٌزٕف١زثخ ٌٍّؾبفظبد ).  3553الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .23

2002 
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 فهغطٍُ ،  ساو هللا، (1اإلؽقبئٟ اٌغٕٛٞ: ) ٔبثٍظوزبة ِؾبفظخ  ،2005انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ انغهبص  .22

،ساو   1114و١ّبد اعزٙالن اٌمطبع اٌؼبئٍٟ ِٓ اٌغٍغ اٌغزائ١خ فٟ االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ. 2001 انفهغطٍُُ نإلؽصبء انًشكضٌ انغهبص .11

 هللا، فهغطٍُ

 ٍ، ساو هللا، فهغطُ  : إٌزبئظ األعبع١خ0113ِغؼ األٔؾطخ اٌغ١بؽ١خ  .2004 انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،انغهبص  .23

 فهغطٍُ - هللا ساو االعبع١خ إٌزبئظ 2009 إٌّضٌٟ، اٌج١ئخ غؼِ   . 2009انفهغطٍُُ نإلؽصبء انًشكضٌ : انغهبص .21

 ٍ، ساو هللا، فهغطُ  : ٔزبئظ أعبع١خ0111ِغؼ اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ  ،2200 انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،انغهبص  .22

 فهغطٍُ - هللا ساو .األعبع١خ إٌزبئظ -  : 2008اٌغىب١ٔخ اٌزغّؼبد ِغؼ   2008انفهغطٍُُ، نالؽصبء انًشكضٌ انغهبص .12

، ساو 0112:إٌزبئظ األعبع١خ –ِغؼ ظشٚف خش٠غٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ . 2002انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، .24

 هللا، فهغطٍُ
 ، ساو: إٌزبئظ اٌشئ١غ١خ0113ِغؼ لطبع األػّبي ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚ اإلرقبالد،  .2004انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  انغهبص .12

   فهغطٍُ -هللا 

 : َزبئظ أعبعُخ. ساو هللا، فهغطٍُ 0112 –ِغؼ اٌمطبع غ١ش إٌّظُ . 2003انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  انغهبص .10

 ، ساو هللا، فهغطٍُ 2005: انزقشَش انغُىٌ: ِغؼ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ. 2030انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، انغهبص .13

، رقشَش  2030( انشثغ األول  0151آراس، -غؼ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ: دٚسح) وبْٔٛ اٌضبِٟٔ 2030انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، انغهبص .12

 صؾفٍ نُزبئظ يغؼ انقىي انؼبيهخ. ساو هللا، فهغطٍُ  

  فهغطٍُ -، ساو هللا  ، إٌزبئظ األعبع١خ0114ِغؼ اٌغ١بؽخ اٌّؾ١ٍخ . 2005انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ،  غهبصان .11

  . رام هللا، فلسطٌن .14

  فهغطٍُ -، ساو هللا  ، إٌزبئظ األعبع١خ1112مسح معاصر الزٌتون . 2030انًشكضٌ نإلؽصبء انفهغطٍُُ، انغهبص  .14

 .لرام هللا، فلسطٌن.. مسح الملكٌة و الوصول الى المصادر 3555الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً  .12

 هللا ساَ ِؾبفظخ(-  إٌّؾآد اٌّغبوٓ، اٌّجبٟٔ، اٌغىبْ، ٍِخـ- ٌٍزؼذاد إٌٙبئ١خ إٌزبئظ.  2009انفهغطٍُُ نإلؽصبء انًشكضٌ انغهبص .13
 فهغطٍُ                - هللا ساو .(ٚاٌج١شح

  ساو هللا، فهغطٍُ . د١ًٌ اٌّقذس٠ٓ.2030انفهغطٍُُ نهزغبسح )ثبل رشَذ(،  نغهبصا ..1

، وسقخ ػًم يقذيخ دخٌٛٙٓ عٛق اٌؼًّ/  ١ًأصش اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌّمذَ ٌٍفز١بد ٚ إٌغبء فٟ فٍغط١ٓ ػٍٝ اٌزؾغسَذح هالل ،  .15

 2005انزقٍُو انًهٍُ نزؼهُىضبٍَ نهزذسَت وافٍ انًؤرًش ان

 معهد أبحاث السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(، الزراعة المروٌة كمنشآت أعمال فً فلسطٌن، رام هللا، 2005، انغشوعٍفتحً    .30

 2030 با مجلة الكترونٌة شهرٌة -ةأفاق البٌئة و التنمٌ – مركز العمل التنموي/معا .33

 2030اٌلول  مجلة الكترونٌة شهرٌة -أفاق البٌئة و التنمٌة – مركز العمل التنموي/معا .32

دساعخ فٟ أطجبع   - الفا العالمٌة لالبحاث والمعلوماتٌة واستطالع الراي -انُىَغكى -يشكض انًشأح انفهغطُُُخ نالثؾبس و انزىصُق .31
 2005، ساو انهخ ي ػًّ اٌّشأحاٌفٍغط١ٕ١ٓ ٚرٛعٙبرُٙ ؽٛ

رم١١ُ االصش االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٌٍمشٚك  -نالعزشبساد و انزذسَت اوثزًىو -انُىَغكى -يشكض انًشأح انفهغطُُُخ نالثؾبس و انزىصُق .33
 2005، ساو انهخ اٌّزٕب١٘خ اٌقغش ػٍٝ اٌّشأح اٌفٍغط١ٕ١خ

رؾذ٠بد ِؾبسوخ اٌّشأح فٟ عٛق اٌؼًّ ٚ   - انفهغطٍُُ نإلؽصبء انًشكضٌ نغهبصا -انُىَغكى -يشكض انًشأح انفهغطُُُخ نالثؾبس و انزىصُق .31
 2005، ساو انهخ اٌزذخالد اٌّطٍٛثخ

، رام هللا، معهد أبحاث  مشاكل المنشآت الصغٌرة جدًا و الصغٌرة و المتوسطة فً فلسطٌن .2005نصر عطٌانً، و سارة الحاج علً.  .32

 السٌاسات اإلقتصادٌة الفلسطٌنً )ماس(

    ، انجُشح، فهغطٍُاإلستراتٌجٌة البٌئٌة الفلسطٌنٌة،2005وصاسح شؤوٌ انجُئخ، .33

   ، ساو هللا، فهغطٍُ  0150-0151الخطة اإلستراتٌجٌة  ،2005وصاسح انضساػخ،  .34
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 اٌّالؽك

 ٚ اٌٛهٕٟ اٌّؾٍٟرّذ اعزؾبسرُٙ ػٍٝ اٌّغزٜٛ : األؽخبؿ اٌز٠ٓ 1اٌٍّؾك 

 ِٓ خالي اٌٍمبءاد ٚ اٌّغّٛػبد اٌّشوضح ٚٚسػ اٌؼًّ

 : اٌّمبثالد اٌؾخق١خ:1.1اٌٍّؾك 
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 جهوغٖفذ
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 : اٌّغّٛػبد اٌّشوضح:1.1ٍِؾك 

 : اٌقٕبػخ ٚ افالػ اٌّشوجبد:  األٌٚٝاٌّغّٛػخ اٌّشوضح  1.1.1

 الرقم  اإلسم   المإسسة/ الشركة 
 1 بسام فخري سٌد أحمد  النقابة العامة لخدمة المركبات و المٌكانٌك 
 1 فتحً الحاج حسٌن  النقابة العامة لخدمة المركبات و المٌكانٌك

 1 نمٌر طاهر شفٌق الخٌاط  نابلس  -مدٌر عام الغرفة التجارٌة
 4 صالح رضى ٌعٌش  شركة ٌعٌش/ جمعٌة البر الخٌرٌة 

 4 عبد الصمد حجاوي  للصناعات الورقٌةمطبعة النصر  –شركة عبد الصمد حجاوي و أوالده 
 3 أسماء حنون  المجلس المحلً للتدرٌب و التشغٌل 

  2 علٌاء حمدان  المحلً  رئٌسة قسم التشغٌل

HHCOT   بهاء الدٌن العزٌزي . 
 

 

 

 

 

 

 :لطبػبد ِٓ ثٗ ٠زقً  ِٚب اٌخذِبد: اٌضب١ٔخاٌّغّٛػخ اٌّشوضح  1.1.1

خبرٖخ  
 اهيلبتوج

 اهيإششج/ اهلػبؽ اهّؼٖفج االشى

 يٖنحٌٖنح لٖحفجز وحػخ ُيل ُّيّ ٌلحدر ٌّٖك ُّفسحٌٕ 25/4/2010 11
 نِفدحء لٖحفجز وحػخ ُيل ُّيّ ٌلحدر دلحى جهلٖؿ جػيؿ 25/4/2010 14
 وٌحُر جٝصحش جهؾندٕ وحػخ ُيل يٌِى جهيوفٔ 25/4/2010 14
 يًِى جهلفجٖح ُحيوًٖ  25/4/2010 

 ر سظحفذ ّوٌحُر ٌحدوكغفف كلى سنٌّهّظٖح جهيِوّيحز  25/4/2010 13
 ػفف ٖؿّٖر -جهفولًٌٖٖر جهيفؤذ هظحً جسػحؿ جهفولًٌٖٖر جهيفؤذ هظحً جسػحؿ ُيّ نيحل سيحفج 20/6/2010 12
 ػفف ٖؿّٖر -جهفولًٌٖٖر جهيفؤذ هظحً جسػحؿ فثٖلر ففٍ ٌحدوك   جهفلَٖ يٖلف 20/6/2010 .1
 جهدحـجً - فولًًٖ ّيلدغ يٌسقٍ  يؿٖف  دفجُير ففض 20/6/2010 12
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 الرقم  اإلسم   المإسسة/ الشركة 
 1 فتحً أحمد حناوي  شركة التؤمٌن الوطنٌة 

 1 أسماء حنون   المجلس المحلً للتشغٌل و التدرٌب 
 1 علٌاء حمدان  قسم التشغٌل المحلً رئٌسة 

 4  أبو حجلة  تإبرهٌم رفع رئٌس نقابة الكهرباء / نابلس 
 4  كفاح حمد شبلً   مجموعة االتصاالت  -شركة حلول
 3  معاذ نعمان نابلسً   مجموعة االتصاالت  -شركة حلول

  2 أحمد محمد عكوبة  غرفة تجارة و صناعة نابلس 
 . عنان أبو مهر  كمبٌوتر شركة مٌلٌنٌوم لل

HHCOT   2 بهاء الدٌن العزٌزي 

 

 و القطاعات اإلقتصادٌة المحتملةمن اجل المساهمة فً تحدٌد الفئة المستهدفة  ورشة عمل 1.1.1.1ملحق  

 من مشروع التدرٌب المجتمعً على التشغٌل الذاتً

 4/1/1111 -محافظة نابلس ورشة عملل اسماء الحضور

 المإسسة االسم

 نائب محافظ نابلس ان األتٌريعن

 مدٌرٌة عمل نابلس محمد ذٌب

 مدٌرٌة عمل نابلس عمر عوض

 مدٌرٌة الشإون االجتماعٌة حسٌن جردانه

 محافظة نابلس لٌلى العالول

 محافظة نابلس عبد الناصر جرار

 وكالة الغوث إبراهٌم جبر

 وزارة الزراعة عرفات استٌتٌه

 لًالحكم المح إبراهٌم الهموز

 وزارة شإون االسرى سامر سمارو

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً /مدٌر مكتب نابلس وحٌد شحروري

 غرفة تجارة وصناعة نابلس خالد مصلح

 منسقة مجلس التشغٌل فً المحافظة أسماء حنون

 



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة
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 : المقابالت الشخصٌة المركزٌة :1.1الملحق 

 اهيإششج  اهّؼٖفج  اإلشى  #
 ؾدٖف اكسوحؿٔ ُحؿل قجغح   .3

 ّيػحيف ظحيِٕ  
 ظحيِر دٖف قٖز 

 ؤُيحل ػفذ  ؾدٖف اكسوحؿٔ  ُحؿل ليحفذ   .2
 هٖش كلٖك   .1

 
 ػٌحً ؾحهؿٔ 

 ـٔيؿٖف سٌفٖ
 

 ُٞكحز ُحير 

 PITAظيِٖر  اسػحؿ نفنر سنٌّهّظٖح جهيِوّيحز 
 PICTIّجهػحيٌر جهفولًٌٖٖر هسنٌّهّظٖح جهيِوّيحز  

 "ؾدٖف فٕ سنٌّهّظٖح جهيِوّيحز" 
 يفنق جهسظحفذ جهفولًٌٖٕ   Pal Trade يؿٖف جهلًحٍ جهقفجُٕ  ؤلحير ؤدّ ُوٕ   .3
 ادفجُٖى كًٖنحز   .1

 ؤيًٖ ؤدّ جهلِّؿ 
 جٝفنحؿ ّجهسٌيٖر جهفٖفٖريؿٖف ُحى 

جهيؿٖف جهسٌفٖـٔ هينسخ اُحؿذ سإُٖل 
 جٙفجيٕ 

 ّقجفذ جهقفجُر 

 جٛغحصر جهقفجُٖر   ظيِٖر جهيٌِؿلًٖ جهِفخ  ّ يؿٖف ُحى لِؿ ؿجغف   .2
 اسػحؿ جهوٌحُحز جهغـجثٖر   يؿٖف سٌفٖـٔ  فئجؿ جٙكفٍ   .3
 حُحز جهفولًٌٖٖر  جٛسػحؿ جهِحى هووٌ يؿٖف جهِٞكحز جهِحير  يإيًّ ٌقجل   .4
 نفنر لٌلفً جهِحهيٖر  يلئّل اؿجفذ جهِيوٖحز  ُؿٌحً ظحدف   .5

 ظحيِر دٖف قٖز  –يفنق جهسِوٖى جهيلسيف  يؿٖف جهيفنق يفّجً سفقٔ   .30
 اسػحؿ جهظيِٖحز جهؾٖفٖر  – Fair trade جهيؿٖف جهِحى  فيحء ٌّٖك   .33
 يٌِؿك قفجُٕ ّ وٌحُٕ  يسؾوه  ُيحؿ جهدحدح   .32
 ّقجفذ جهقفجُر  ٌحثخ جهيؿٖف فٕ ّقجفذ جهقفجُر  ػدفٔ يػيؿ جهن  .31
 ّقجفذ جٛكسوحؿ  يؿٖف اؿجفذ جهسٌيٖر جهوٌحُٖر  يٌحل ننّنحٌٕ   .33
 وحػخ ّ يؿٖف جهنفنر ُٞء ُٞء جهؿًٖ   .31

 ّفثٖك يظوك جؿجفذ 
 Intertech 

 PITAظيِٖر  اسػحؿ نفنر سنٌّهّظٖح جهيِوّيحز 
 " PICTIِوّيحز  ّجهػحيٌر جهفولًٌٖٖر هسنٌّهّظٖح جهي

 جهنفنر جهٌِؿلٖر هوسظحفذ ّ جهسِِؿجز   – Etco يؿٖف جهنفنر  هئٔ ؤدّ غّم   .32
 نفنر جهظٌٖؿٔ هوسّفٖؿجز جهقفجُٖر  يؿٖف  نحُف جهظٌٖؿٔ   .33
جهدحػش فٕ جهنئًّ جهدٖثٖر فٕ  ظّفض نفقى   .34

   Ma’anيفنق جهِيل جهسٌئّ يِح 
  Ma’anيفنق جهِيل جهسٌئّ يِح  

جهيؿٖف جهسٌفٖـٔ هٜسػحؿ جهفولًٌٖٕ  ٕ فجثؿ سفن  .35
 هووٌحُحز جهنٖيٖحثٖر 

 جٛسػحؿ جهِحى هووٌحُحز جهفولًٌٖٖر  

خى اهولبء تِى خالل اهيسيّؿبح  ظيحل ُّجؿ  .20
 ختبدل اهيـوّيبح  –اهيرنزث 

Trust ًٖهوسإي 
 نفنر جهلؿك هٜلسصيحفجز جهِلحفٖر   :JREI ّهٖؿ جٙػيؿ   .23
 هفولًٌٖٖر هوؾؿيحز جهسظحفٖرجهنفنر ج ُدٖف جٙنلف   .22
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 إٌزبئظ األ١ٌٚخ ٌذساعخ اٌّغؼ اإللزقبدٞ  عزؼشاكإل ػًّ  ٚسؽخ: 1.4ٍِؾك 

 ٔبثٍظفٟ ِؾبفظخ 

 1212 ؽض٠شاْ 11

 الحضور : قائمة 

 المإسسة االسم

 مدٌرٌة عمل نابلس محمد ذٌب

 مدٌرٌة عمل نابلس عمر عوض

 وكالة الغوث إبراهٌم جبر

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً /مدٌر مكتب نابلس وحٌد شحروري

 غرفة تجارة وصناعة نابلس 

 جمعٌة المرأة العاملة سمر هواش

 ناشطة نسوٌة و مشارٌع صغٌرة 

 منسقة مجلس التشغٌل فً المحافظة أسماء حنون

 مإسسة أوبتموم رندا هالل

 مإسسة أوبتموم جمٌل شالٌانٌوسف 

 كلٌة هشام حجاوي بهاء الدٌن العزٌزي
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  ٔبثٍظلبئّخ ثؤػنبء ِغبٌظ اٌزؾغ١ً ٚ اٌزذس٠ت فٟ ِؾبفظخ  1.5ٍِؾك 



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان )م. رندة هالل أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر
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: اؽقبءاد إلزقبد٠خ1ٍِؾك 
96

 :  

 اد ػبِخ ٌٍمطبػبد اإللزقبد٠خ: اؽقبء1.1ٍِؾك 

  2008تـع اهيإضراح اهيشخخوظج فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج ضشة اهٌضبػ االكخظبدٔ،  2.1.1سدّل ى

اهخنًّٖ 
 اهرأشيبهٕ

 اهذبتح اإلسيبهٕ 

ئسيبهٕ اهلٖيج 
 اهيغبفج

االشخِالم 
 اهّشٖػ

خـّٖغبح  اإلٌخبر
 اهـبيوًٖ

ؿدد 
 اهيضخغوًٖ

 اهٌضبػ االكخظبدٔ ؿدد اهيإششبح

 أٌضػج اهظٌبؿج 14508 61690 191463.2 1808281.8 1072382.6 735899.2 44848.6
 أٌضػج اإلٌضبءاح 566 5359 23019.6 186135.2 60203.3 125931.9 3804.6

  أٌضػج اهخسبرث اهداخوٖج 54677 99680 116312.8 934300.3 244513.1 689787.2 49647.7
  أٌضػج اهخديبح 21797 64323 204470.3 612710.2 183447.8 429262.3 43519.4
 ّاالخظبالح أٌضػج اهٌلل ّاهخخزًٖ 1041 8105 77216.6 454053.4 79090.8 374962.7 54696.5

 اهيسيّؽ 92589 239157 612482.5 3995480.9 1639637.6 2355843.3 196516.8
 

 2007 -1997  االكخظبدٔ اهٌضبػ ضشة اهضنّيٖج ّاهضرنبح األُوٕ ّاهلػبؽ طاهخب اهلػبؽ فٕ فِٖب ّاهيضخغوًٖ اهـبيوج اهيٌضآح ؿدد 2.1.2سدّل ى
2,007   1997   

  ػذد إٌّؾبد  ػذد اٌّؾزغ١ٍٓ ػذد إٌّؾبد  اٌّؾزغ١ٍٓ ػذد

  روٛس إٔبس اٌّغّٛع روٛس إٔبس اٌّغّٛع

 اٌضساػخ ٚ اٌق١ذ ٚ اٌؾشاعخ 6,075 7,532 1,640 9,172 6,976 11,323 3,249 14,572

 اٌزؼذ٠ٓ ٚ إعزغالي اٌّؾبعش  362 2,254 8 2,262 299 1,841 10 1,851

 اٌقٕبػخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 14,813 51,296 9,581 60,877 15,340 54,469 8,363 62,832

 اِذاداد اٌىٙشثبء ٚ اٌغبص ٚ ا١ٌّبٖ  886 1,268 4 1,272 477 2,977 87 3,064

 ؾبءاد االٔ 526 3,611 250 3,861 627 4,254 303 4,557

 رغبسح اٌغٍّخ ٚ اٌزغضئخ ، إفالػ اٌّشوجبد  39,600 61,459 4,263 65,722 59,253 101,871 9,958 111,829

 اٌفٕبدق ٚ اٌّطبػُ  2,612 5,400 336 5,736 4,643 10,266 973 11,239

 إٌمً ٚ اٌزخض٠ٓ ٚ االرقبالد  689 3,053 232 3,285 1,215 7,540 997 8,537

 اٌٛعبهخ اٌّب١ٌخ  619 3,082 1,085 4,167 844 5,331 1,811 7,142

االٔؾطخ اٌؼمبس٠خ ٚ اال٠غبس٠خ ٚ أؾطخ  2,736 5,452 1,327 6,779 4,304 8,881 2,331 11,212

 اٌّؾبس٠غ االخشٜ 

 اٌزؼ١ٍُ  1,487 3,935 6,349 10,284 2,384 8,280 11,811 20,091

 اٌقؾخ ٚ اٌؼًّ االعزّبػٟ  2,996 6,021 4,592 10,613 4,260 9,645 6,941 16,586

 أؾطخ اٌخذِبد االعزّبػ١خ  3,561 5,827 1,504 7,331 9,064 15,020 8,433 23,453

296,965 55,267 241,698 109,686 191,361 31,171 160,190 76,962  

 

 اٌّخزٍفخ: ٌٍمطبػبد اإللزقبد٠خاؽقبءاد ِفقٍخ  :1.1ٍِؾك 

 خ:: اؽصبءاد قطبع انضساػ0.0.0

 2006اهخّزٖؾ اهٌشتٕ هضٖبزاح اهتشخٌج اهضسرٖج فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج ضشة اهنٖبً اهلبٌٌّٕ هوضٖبزث ّاهيٌػلج،  2.2.1.1سدّل ى

 

 

 
اهخغٖراح األشبشٖج   2.2.1.2سدّل ى
                                                           

 1111: التعداد السكانً واحصاءات متنوعة الصفحة اإللكترونٌة اٌار المركزي لالحصاء الفلسطٌنً الجهاز: لهذا الملحق المرجع  96

 اهيٌػلج 4.8 اهنٖبً اهلبٌٌّٕ هوضٖبزث 8.3.7.4 اهيسيّؽ

دّيَ  ؤؾفْ
 جهٖؿ

 يوم يلسإظفذ ييوّنر ّيلسإظفذ ييحً/ يػحوور

 ٕ اهفوشػٌٖٖجاألراغ 5 92.7 1.2 4.9 0.4 0.2 0.6 100

 جهيفر جهغفدٖر 92.3 1.1 5.3 0.4 0.2 0.7 100

 كًحٍ غقذ 98.0 1.7 0.1 0.0 0.2 0.0 100



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان )م. رندة هالل أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر
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  2008 - 2004ؿوٓ اهتٖبٌبح اهيخٌّؿج اهزراؿٖج فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج، 
 اٌّؤؽش 2003 2004 2005 2006 2007

 ُؿؿ جٗدحف 4,248 *246 242* *257 *272

 (.ى0222نيٖر جهيٖحٍ جهييؾّؾر ) 105,073.7 1109692.2 114,578.6 117,555.5 105,395.6

 نيٖر جٙليحم جهيوًحؿذ )دحهًً( 2,951.3 1,813.9 2,322.9 2,701.0 2,843,3

 ُؿؿ جهوٖحؿًٖ 2,998 29998 39024 3,060 3,060

 جهوٖؿ ُؿؿ جهيفجنخ جهيلسؾؿير فٕ 725 707 712 723 614

 ُؿؿ جٙدلحف جهيـدّػر 24,952 23,797 199035 20,988 *9,895

 ُؿؿ جٙغٌحى جهيـدّػر 35,447 32,634 259149 19,300 25,688*

 ُؿؿ جهيحُق جهيـدّػر 8,174 5,849 29837 2,767 3,438*

 ُؿؿ وٖوحً جهٞػى جهيٌسظر )دحٙهف( 27,737.0 40,408.8 279629.4 539069.9 *25,152.0

 ُؿؿ وٖوحً جهدٖحى جهيٌسظر )دحٙهف( 113.0 469.4 345.1 359996.5 *393.6

جهقفجُر يً اظيحهٕ جهِحيوًٖ فٕ جٌٙنًر جهيؾسوفر )%( ٌلدر جهـنّف جهِحيوًٖ فٕ 12.0 11.0 12.0 10.8 10.1  

 جهيؾسوفر )%( جهقفجُر يً اظيحهٕ جهِحيوًٖ فٕ جٌٙنًر ٌلدر جٌٛحش جهِحيوًٖ فٕ 33.7 32.5 34.4 36.0 27.5

 يِؿل جٙظف جهّٖيٕ هوِحيوًٖ فٕ جهقفجُر )ؿّٝف ؤيفٖنٕ( 8.3 8.7 9.0 10.1 8.3

 ُؿؿ جهيٌنأز جٝكسوحؿٖر جهؾحور ّجُٙوٖر ـجز جهِٞكر دحهلًحٍ جهقفجُٕ **7,259 7,241 7,207 8,458 8,357

 ُؿؿ جهظيِٖحز جهسِحٌّٖر جهقفجُٖر 195 204 180 206 *201

 ُؿؿ جهيٌِؿلًٖ جهقفجًُٖٖ ***784 19551 19595 *834 *934

 ؤُؿجؿ جهينحسل جهقفجُٖر .. 197 227 193 * 98

 ُؿؿ جًٙدحء جهدًٖفًٖٖ .. .. 259 270 *175

 ؤُؿجؿ جهػّٖجٌحز جهيًِير .. .. 986,369 193359928 1,191,149*

 : غُش يزىفش...

 رًضم ثُبَبد انضفخ انغشثُخ فقظ. * 

 نضساػُخ انؼبيهخ فٍ انقطبع انضساػٍ انخبص واألههٍ.** رشًم انًُشآد ا

 *** رًضم ثُبَبد قطبع غضح فقظ.

 .111-1111، هشٌّاح يخخبرث  يإضراح يخخبرث الشخـيبالح األراغٕ فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج 1.1.1.1سدّل ى
 

 

 

 

 

 

 

  2008ّاهيٌػلج،  األػتبء اهتٖػرًٖٖ فٕ اهغفج اهغرتٖج ضشة اهخخظط 1.1.1.4سدّل ى

 اهخخظط األراغٕ اهفوشػٌٖٖج  ّشػ اهغفج اهغرتٖج سٌّة اهغفج اهغرتٖج كػبؽ غزث*

 اهيسيّؽ 175 100 27 48

 ًخ دًٖفٔ 158 90 23 45

 اهيإضر 2000 2002 2004 2006 2008

  (2جٙفجيٕ جهيقفُّر )نىيلحػر   1,514.8 1,516.3 1,488.1 1,481.5 1,513.0

   (2يلحػر جهغحدحز ّجٙػفجم )نى 90.8 91.7 91.7 91.7 94.3

(2يلحػر جٙفجيٕ جهيقفُّر جهؿجثير )نى 1,192.6 1,181.3 1,152.7 1,136.6 1,172.2  

(2يلحػر جٙفجيٕ جهيقفُّر جهيئكسر )نى 322.2 335.0 335.5 344.9 340.8  

(2يلحػر جٙفجيٕ جهيقفُّر جهيفّٖر )نى 161.6 162.2 158.2 165.1 169.6  

(2يلحػر جٙفجيٕ جهيقفُّر جهدِوٖر )نى 1,353.2 1,354.1 1,330.0 1,316.4 1,343.4  

  (2اٌسحظٖر جٙفجيٕ جهيقفُّر جهيفّٖر )ًً/ نى 4,677.1 4,686.7 4,687.7 4,950.8 6,734.2

  (2ر جهدِوٖر )ًً/ نىاٌسحظٖر جٙفجيٕ جهيقفُّ 278.6 314.8 257.4 256.6 196.5

كٖير جٌٛسحض جهقفجُٕ هٚفجيٕ جهيقفُّر  415.5 334.3 292.2 405.4 790.6
  (2ؿّٝف/ نى 3000)

ػور جهففؿ يً يلحػر جٙفجيٕ جهيقفُّر  407.9 331.8 316.9 292.3 302.1
(2جهؿجثير )ى  



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان )م. رندة هالل أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر
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  2008ؿدد اهيضػبح ّاهّضداح اهزراؿٖج ّاإلرضبدٖج ّاهيرضدًٖ اهزراؿًٖٖ فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج ضشة اهيٌػلج،  1.1.1.4سدّل ى

 اهيٌػلج ؿدد اهّضداح اهزراؿٖج ّاإلرضبدٖج ؿدد اهيضػبح اهزراؿٖج د اهيرضدًٖ اهزراؿًٖٖؿد

 األراغٕ اهفوشػٌٖٖج 58 8 218

 اهغفج اهغرتٖج 50 5 159

 نيحل جهيفر جهغفدٖر 22 3 92

 ّلً جهيفر جهغفدٖر 13 1 28

 ظٌّخ جهيفر جهغفدٖر 15 1 39

 كػبؽ غزث 8 3 59

 

 اإلٔؾبءاد:بع : اؽقبءاد لط2.2.2
 اإلٌضبءاح   -1228أُى اهيإضراح االكخظبدٖج ضشة اهٌضبػ االكخظبدٔ فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج  1.1.1.1ى سدّل 6

 اهخنًّٖ

 اهرأشيبهٕ 

 اهذبتح اإلسيبهٕ

 ئسيبهٕ

اهلٖيج 
 اهيغبفج

 االشخِالم 

 اهّشٖػ 

 خـّٖغبح  اإلٌخبر 

 اهـبيوًٖ

 ؿدد

 اهيضخغوًٖ 

 ؿدد

 اهيإششبح

 دهٖل

 اهٌضبػ

 اهٌضبػ االكخظبدٔ

 اإلٌضبءاح ّ 6.1 526 4353 28998.2 164699 113466 51233.6 1893.3

 ئؿداد اهيّكؾ 4510 13 92 429.2 1826.6 1370.8 455.9 3.9

 تٌبء اهيٌضآح اهنبيوج أّ أسزاء يٌِب 4520 321 3177 23715.8 118506.3 87212.2 31294.1 1401.9
 اهخرنٖة فٕ اهيتبٌٕ 4530 115 653 3567.6 40024.8 23214.7 16810.1 364.2

 خضػٖة اهيتبٌٕ 4540 77 431 1285.5 4341.3 1667.9 2673.5 123.3
 

 )اهلٖيج تبألهف دّالر أيرٖنٕ(
 

 ناٌلس، رام اللة، بٌت لحم و الخلٌل -2008رخط األتٌٖج اهظبدرث فٕ اهغفج اهغرتٖج ضشة اشخخداى اهيتٌٓ ّاهيضبفؼج،  2.2.2.2ى ظؿّل

  

 اهيسيّؽ  اشخخداى اهيتٌٓ بفؼجاهيض

 ؤؾفْ وػٕ سِوٖيٕ سظحفٔ وٌحُٕ لنٌٕ

 4,804 998 13 80 281 19 3,413 اهغفج اهغرتٖج

 1,397 571 4 22 77 9 714 ٌحدوك

 562 130 1 16 53 0 362 فجى جهلل ّجهدٖفذ

 339 58 2 3 24 5 247 دٖز هػى

 841 22 2 14 36 2 765 جهؾوٖل

 ناٌلس، رام اللة، بٌت لحم و الخلٌل -2008ّاهيضبفؼج،  ؿدد ّ يشبضج اهّضداح اهشنٌٖج اهيرخظجاألتٌٖج اهظبدرث فٕ اهغفج اهغرتٖج ضشة  رخط 2.2.2.1ى ظؿّل

 اهيرخظج  اهّضداح اهشنٌٖج  ؿدد ّيشبضج اهيضبفؼج

 اهيسيّؽ  ّضداح كبئيج  ّضداح سدٖدث

 (2يخّشػ اهيشبضج)ى (2يشبضج)ى ؿدد (0يسّلً جهيلحػر)ى (0يلحػر)ى ُؿؿ (0يسّلً جهيلحػر)ى (0يلحػر )ى ُؿؿ

 156.8 473,482 5,278 146.1 105,190 1,011 160.2 368,292 4,267 اهغفج اهغرتٖج

 153.8 75,495 862 59.2 6,744 228 182.4 68,751 634 ٌحدوك

 302.6 128,598 1,106 214.0 15,410 126 320.6 113,188 980 فجى جهلل ّجهدٖفذ

 168.1 43,866 503 94.9 3,513 55 180.1 40,353 448 ٖز هػىد

 154.4 117,651 1,290 217.4 60,226 309 118.4 57,425 981 جهؾوٖل

 .0967هويفر جهغفدٖر ُحى   يٞػٌر: جهدٖحٌحز ٝ سنيل جهيؾٖيحز ّـهم جهظقء يً يػحفٌر جهلؿك جهـٔ ييسَ جلفثٖل ٌُّذ دِٖؿ جػسٞهِح

 

 :لطبع اٌقٕبػخ : اؽقبءاد3.2.2

 جهوٌحُر  -0228ؤُى جهيئنفجز جٝكسوحؿٖر ػلخ جهٌنحً جٝكسوحؿٔ فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر  ..0.0ى ظؿّل



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان )م. رندة هالل أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر
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اهخنًّٖ 
اهرأشيبهٕ 

  اهذبتح

 ئسيبهٕ اهلٖيج

 اهيغبفج 

االشخِالم 
 اهّشٖػ

ؿدد  خـّٖغبح اهـبيوًٖ اإلٌخبر
 اهيضخغوًٖ

ؿدد 
 اهيإششبح

 اهٌضبػ االكخظبدٔ

 أٌضػج أخرْ هوخـدًٖ ّاشخغالل اهيضبسر 230 1311 6834.8 67831.8 27720.9 40110.9 218.4

 ظٌبؿج اهيٌخسبح اهغذائٖج ّاهيضرّتبح 2063 9988 35887.3 493473.2 292806.6 200666.6 4897.6

 ظٌؾ يٌخسبح اهختغ 21 190 3788.9 64800.6 2654.4 62146.2 729.7

 ظٌؾ اهيٌشّسبح 328 1351 3371.2 26707 11985.5 14721.4 49.6

 ظٌؾ اهيالتس 1751 11437 31142.8 106445.1 33742.9 72702.3 2971.6

 دتغ ّخِٖئج اهسوّد ّظٌؾ ضلبئة ّأضذٖج 400 2215 7593.8 48715.9 24872.8 23843.1 182.5

 ظٌؾ اهخضة ّيٌخسبخَ ّأظٌبف يً اهلص 725 1930 3855.7 28768.5 16291.3 12477.2 221

 ظٌؾ اهّرق ّيٌخسبح اهّرق 61 603 4250.1 79060.4 49829.6 29230.8 170.7

 اهػتبؿج ّاهٌضر 077 1345 5184.7 37246 20118.3 17127.7 728.5

 ظٌؾ اهيٌخسبح اهٌفػٖج اهينررث 3 24 2..02 4581.7 3532.8 1048.9 2.2

 ح اهنٖيبئٖجظٌؾ اهيّاد ّاهيٌخسب 196 1753 9063.1 68719.4 32486.4 36233.0 2355.5

 ظٌؾ يٌخسبح اهيػبػ ّاهودائً 177 1652 6509 102960.8 76816.6 26144.2 275

 ظٌؾ يٌخسبح اهيـبدً اهالفوزٖج األخرْ 1724 9577 44770.9 382589.1 233213.1 149375.9 13042

 ظٌؾ اهفوزاح اهلبؿدٖج 53 279 1267.1 8866.1 4762.4 4103.6 15.8

 ظٌؾ يٌخسبح اهيـبدً ؿدا اهيبنٌٖبح 3197 6071 10003.1 241762.4 101841.4 139921 1326.7

 ظٌؾ اٗالح ّاهيـداح األخرْ 276 812 2547.7 14201.9 7204.8 6997.2 104.9

 ظٌؾ اٗالح اهنِرتبئٖج األخرْ 83 279 602.5 5866 3339.7 2526.4 5.2

 ًظٌؾ يـداح اهرادّٖ ّاهخوفزّٖ 16 29 2.2 142.1 49.6 92.5 1.4

 ظٌؾ األسِزث اهػتٖج 92 215 567.5 3334.7 1249.3 2085.4 300

 ظٌؾ اهيرنتبح ّاهيرنتبح اهيلػّرث 12 49 108.6 839.0 518.3 320.7 50.3

 ظٌؾ يـداح اهٌلل األخرْ 8 13 6.7 88.9 49.8 39.1 0.3

 رْظٌؾ األذبد ّظٌؾ يٌخسبح أخ 2450 6599 15106.3 138328.9 75597.4 62731.6 3473.6

 ئؿبدث خظٌٖؾ اهيخوفبح 15 55 116.2 6723 6424.5 298.5 41.4

 ئيداداح اهنِرتبء 9 683 7129.7 92520.9 48914.6 43606.2 24.7

 سيؾ ّخٌلٖج ّخّزٖؾ اهيٖبٍ 372 1181 5295.4 31584 11796.6 19787.4 4481.7

 )اهلٖيج تبألهف دّالر أيرٖنٕ(

 
 :: اؽقبءاد لطبع اٌزغبسح4.2.2

 جهسظحفذ  -0228ؤُى جهيئنفجز جٝكسوحؿٖر ػلخ جهٌنحً جٝكسوحؿٔ فٕ جٙفجيٕ جهفولًٌٖٖر   0.0.3ى ظؿّل
اهخنًّٖ اهرأشيبهٕ 

 اهذبتح االسيبهٕ

اهلٖيج   اسيبهٕ
 اهيغبفج

االشخِالم  
 اهّشٖػ

  خـّٖغبح  االٌخبر 
 اهـبيوًٖ

ؿدد 
 اهيضخغوًٖ

ؿدد 
 اهيإششبح

دهٖل  اهٌضبػ االكخظبدٔ
اهٌضب
 ػ

 ز خسبرٍ اهسيوج ّاهخسزئج ّاظالش اهيرنتبح  57987 112107 144142.6 1343839 291550.9 1052288 28656.5

 50 تٖؾ ّظٖبٌج اهيرنتبح ّتٖؾ اهّكّد  7409 16373 28514.3 283215.9 47756.1 235459.8 9620.0

 51 خسبرث اهسيوج  2501 8428 33071.2 245998.2 44427.3 201570.9 3633.8

 52 خسبرث اهخسزئج، ّاظالش اهشوؾ اهضخظٖج  48077 87306 82557.1 814624.6 199367.5 615257.1 15402.7

 )اهلٖيج تبألهف دّالر أيرٖنٕ(
 
 
 

 :خذِبداٌ: اؽقبءاد لطبع 5.2.2
  ألٌضػج اهخديبح  اهيإضراح االكخظبدٖج اهرئٖشٖج فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج 0.0.5ى ظؿّل



 - نابلسة افظمح فً الذاتً التشغٌل على المجتمعً التدرٌب ضمن -المحافظة فً العمل لسوق اإلقتصادٌة الدراسة

 المحلً الشرٌك ومع المحافظات والتدرٌب فً التشغٌل بالشراكة مع مجالسو  GTZالوكالة األلمانٌة للتنمٌة  من بدعم  (وم. ٌوسف شالٌان )م. رندة هالل أوبتموم لالستشارات و التدرٌب الوطنً اعداد الخبٌر
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اهخنًّٖ 
اهرأشيبهٕ 

 إلسيبهٕاهذبتح ا

ئسيبهٕ 
اهلٖيج 
 اهيغبفج

 اهٌضبػ االكخظبدٔ ؿدد اهيإششبح ؿدد اهيضخغوًٖ خـّٖغبح اهـبيوًٖ اإلٌخبر االشخِالم اهّشٖػ

 جهفٌحؿق ّجهيًحُى 4593 11620 30617.5 186623.4 78735.1 107888.3 1130.2

 جٌٙنًر جهِلحفٖر 203 516 2355.8 11954.8 2916.4 9038.4 751.0

 سإظٖف جٗز دؿًّ ُحيل ّسإظٖف لوَ نؾوٖر 358 724 931.7 6762.5 1574.5 5188 7087.6

 جهػحلخ جٛهنسفٌّٕ ّجٌٙنًر ـجز جهوور 532 1202 3982.9 15097.9 3101.8 11996 662.4

 جهدػش ّجهسًّٖف 50 470 4601.9 9732.2 1565.7 8166.5 119.8

 جٌٙنًر جهسظحفٖر جٙؾفْ 3006 8563 30825.7 105123.8 22818.7 82305.1 1549.7

 جهسِوٖى 2035 15445 87102.8 172617.3 25109.5 147507.8 11361

 جهوػر ّجهِيل جٝظسيحُٕ 3927 13378 63805.1 177355.8 41886.9 135468.9 7325.7

 جهسؾوه يً يٖحٍ جهيظحفٔ ّجهٌفحٖحز 4 14 119.4 222.8 91.2 131.6 2.2

 ؤٌنًر جهيئللحز ـجز جهِيّٖر جٙؾفْ 1442 8039 39340.2 90079.4 25059.4 65019.9 3749.3

 جٌٙنًر جهسففِٖٖر ّجهصلحفٖر ّجهفٖحيٖر 1927 5056 10758.9 41430 14708.5 26721.5 11194.4

 جٌٙنًر جهؾؿيٖر جٙؾفْ 4973 8400 12305.3 78223.5 18622.9 59600.5 890.7

 أٌضػج اهخديبح 23050 73427 286747.2 895223.4 236190.6 659032.5 45821.8

 )جهلٖير دحٙهف ؿّٝف ؤيفٖنٕ(

 :: اؽقبءاد لطبع اٌٛعبهخ اٌّب١ٌخ ٚ إٌمً ٚ اٌزخض٠ٓ ٚ اإلرقبالد6.2.2

 2008،-اهّشبػج اهيبهٖج -تـع اهيـدالح اهيشخخوظج يً اهيشص ضشة اهٌضبػ االكخظبدٔ فٕ األراغٕ اهفوشػٌٖٖج 0.0.6.0ى ظؿّل

  ٌشتج

 االُخالم

هشٌّٔ ا
  ئهٓ

 اإلٌخبر

  

ٌشتج 
  خـّٖغبح

  اهـبيوًٖ ئهٓ

اهلٖيج 
 اهيغبفج

  

ٌشتج 
  اهلٖيج

  اهيغبفج

 ئهٓ اإلٌخبر

  

 يخّشػ ٌظٖة

 اهـبيل تبسر

 يً اهلٖيج

اهيغبفج 
 تبهدّالر

  

يخّشػ 
 ئٌخبسٖج

 اهـبيل تبسر

 يً اإلٌخبر

 تبهدّالر

  

 يخّشػ ٌظٖة

 اهـبيل تبسر

 يً خـّٖغبح

جهِحيوًٖ  1.6.6.6.6
 دحهؿّٝف

  

 جهٌنحً جٝكسوحؿٔ

 يسيّؽ اهّشبػج اهيبهٖج 2.4.4.6 18291.3 67655.1 55031.6 81.3 33.2 6.5

لوًر جهٌلؿ6 ّجهدٌّم جهسظحفٖر ّجٛلٞيٖر6 ّيئللحز جٛكفجى   20606.3 66619.6 55214.6 82.9 34.8 7.2
 جهيسؾوور

  ّفجق جهيحهٖرلّق جّٙفجق جهيحهٖر6 ّ نفنحز جٙ  14552.4 77940.4 69765.7 89.6 19.8 2.6

 نفنحز جهسإيًٖ  12171.1 70916.4 50696.5 71.5 28.2 3.5

 

 اهٌلل ّ اهخخزًٖ ّ اإلخظبالح –ؿدد اهيإششبح ّاهيضخغوًٖ ّأُى اهيإضراح اإلكخظبدٖج ضشة اهٌضبػ اإلكخظبدٔ فٕ االراغٕ اهفوشػٌٖٖج  2.2.2.2ى ظؿّل
2008 

 جهسنًّٖ جهفؤليحهٕ

 جهصحدز جٛظيحهٕ

 يراظيحهٕ جهلٖ

 جهييحفر

 جٛلسِٞم

 جهّلًٖ

 جٌٛسحض

  

 سِّٖيحز

 جهِحيوًٖ 

 ُؿؿ

 جهينسغوًٖ

 ُؿؿ

 جهيئللحز

  

 جهٌنحً جٛكسوحؿٔ
 جهٌلل ّجهسؾقًٖ ّجٛسوحٝز 1140 8492 77751.6 739228.2 86005.5 653222.7 39581.7

 جهٌلل جهدفٔ 440 3481 17207.4 69400 25366.4 44033.6 3705.5

 جٌٙنًر جهيلحُؿذ، ؤٌنًر ّنحٝز جهلفف 379 1429 5515.1 40011.7 9173.4 30838.3 182.6

 جهدفٖؿ ّجٛسوحٝز جهلونٖر ّجهٞلونٖر 321 3582 55029.1 629816.4 51465.6 578350.7 35693.6

 )جهلٖير دحٙهف ؿّٝف ؤيفٖنٕ(
  

 


