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النتائج الرئيسية
تهدف دراسة سوق العمل في محافظة القدس والمنفذة من قبل مركز العملل التنملوي عمعلاب وبتمويلل ملن الصلندوق
العربي ،الى تحليل واقع االقتصاد المحلي في القدس وتحديد اهم توجهات واحتياجات قطلا العملل باالفلافة اللى
نوعيللة المهللارات وطبيعللة االعمللال الوظيفيللة والمهنيللة المطلوبللة لسللوق العمللل  ،لللذلف فقللد تللم اإلسللتناد الللى منهجيللة
عمل شاملة ومحددة تفمنت مراجعة كافة االدبيات والدراسات والمنشورات المتوفرة والمتعلقلة بالقطلا االقتصلادي
ومجاالت العملل والتشلغيل فلي القلدس ،باالفلافة اللى تنفيلذ مسلل لقيلاس توجهلات الشلباب البلاح ين علن عملل فلي
محافظة القدس ،وعقد مجموعة من المقابالت مع العديد ملن الجهلات الرسلمية ومم للي القطلا الخلاا واصلحاب
العمللل وم اركللز التللدريب والمؤسسللات الشللبابية المختلفللة ،يت ارفللق ذلللف مللع تنفيللذ خمللس لقللاتات مرك لزة مللع عينللة مللن
فئات الشباب من  29-18عام.
ك للذلف فق للد تف للمنت الد ارس للة تحلي للل للواق للع السياس للي وت للا يرل عل للى مجم للل القطاع للات االقتص للادية ف للي الق للدس ،
ومؤشلرات التنميللة االقتصللادية ومعيقللات تنميللة االقتصللاد المقدسللي ،وتحليللل واقللع سللوق العمللل فللي محافظللة القللدس
من حيث " النشاط االقتصادي ،حجم مشاركة القوى العاملة ،البطالة  ،المهارات المطلوبلة لسلوق العملل ،توجهلات
الشللباب المقدسللي اتجللال سللوق العمللل ،فللرا التللدريب وتنميللة القللدرات .المشللاريع الرياديللة " وبمللا يتلليل اإلمكانيللة
لد ارسللة سللوق العمللل فللي القللدس بصللورة معمقللة ،لمعرفللة العوامللل المللؤ رة والمؤشلرات ذات الداللللة التللي تحكللم أسللس
التشللغيل واألدات االقتصللادي فيمللا يتعلللق بقللدرة الشللباب المقدسللي علللى الوصللول الللى فللرا العمللل فللي القطاعللات
المختلفة.
مللن جهللة أخللرى وفيمللا يتعلللق بالنتللائج الرئيسللية التللي توصلللت اليهللا الد ارسللة فانللي يمكللن االشللارة الللى مجموعللة مللن
المعطيات والنتائج ،على النحو التالي:


تشير التقديرات إلى أن محافظة القدس تتعرض الى تدمير متعمد لمقومات وهياكل االقتصاد الفلسطيني من
ج لرات وجللود االحللتالل االس لرائيلي وسياسللات االسللتيطان والتوسللع والتفللييق علللى حيللاة المقدسلليين ،حيللث أن
نسللبة السللكان ممللن يعيشللون تحللت خللط الفقللر فللي القللدس تصللل الللى ح لوالي ع%81ب .كمللا أن أعلللى نسللبة
لالف لراد خللار القللوى العاملللة علللى مسللتوى محافظللات الفللفة الغربيللة كانللت فللي محافظللة القللدس حيللث بلغللت
 %70.8من حجم المشاركين في القوى العاملة.



تعاني القدس من أ ار التبعية االقتصادية للقوانين االقتصادية والتي تمنع تطوير االقتصلاد المحللي وتحلد ملن
نمول وذلف عبر القيود التي تفعها على ممارسة النشاطات االقتصادية ومن أبرزها فرض الفرائب المرتفعة
مؤسسات القطا الخاا الفلسطيني.
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وجلود مسللتويات مرتفعللة مللن البطالللة تصللل الللى  %13.9والتللي تبلللو ذروتهللا بللين الفئللة العمريللة مللن 24-20
عام بواقع  ،%29.4هذا الى جانب محدودية فرا العمل المتوفرة على مستوى سوق العملل المقدسلي حيلث
اشل ل للار مل ل للا يقل ل للارب  %91.6مل ل للن عينل ل للة مسل ل للل الشل ل للباب الل ل للى ان فل ل للرا العمل ل للل قليلل ل للة أو قليلل ل للة لحل ل للد مل ل للا
عPCBS,2016ب.



يعتبر أهم مصادر الدخل في القدس فمن منطقة  ،J1هي من قطاعات العمل االسرائيلية بنسبة ،%54.2
يليها مخصصات التأمين اللوطني كمصلدر دخلل بواقلع  ،%21.3لم األجلور والرواتلب ملن القطلا الخلاا
 ،%13.1مشاريع لالسر عغير زراعيةب بنسبة  ،%6العمل في المؤسسات التابعة للسللطة الفلسلطينية بنسلبة
 .%2.2أما مناطق خلف الجدار  J2فتعتمد على االجور والرواتب من القطا الخلاا بنسلبة  ،%40يليهلا
األجور والرواتب من العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية  ،%17.5لم األجلور والرواتلب ملن قطاعلات
العمل اإلسرائيلية بنسبة  ،%15.2مشاريع لالسر عغير زراعيةب  %7.4عPCBS,2016ب.



يتركز نشاط العاملين وحسب النشاط اإلقتصلادي فلي العلام  2015فلي مجلاالت البنلات والتشلييد ،حيلث شلكلوا
مل للا نسل للبتي  %32.0مل للن مجمل للو العل للاملين ،يليل للي العل للاملين فل للي قطل للا التجل للارة والمطل للاعم وأنشل للطة الفنل للادق
 ،%24.5م الخدمات والفرو األخرى  ،%23.6وكانت أقل نسبة من العاملين في قطا الز ارعلة والح ارجلة
والصيد حيث بلغت  %0.8عPCBS,2016ب.



وجللود محدوديللة وفللعف فللي المهللارات الفنيللة المدربللة والمؤهلللة المتللوفرة علللى مسللتوى سللوق العمللل المقدسللي
حي للث أن هنال للف طل للب مت ازي للد عل للى العمال للة المدرب للة ،فيم للا يعتب للر الس للوق االسل لرائيلي ج للاذب للق للوى العامل للة
الفلسطينية غير المؤهلة والتي ال تمتلف مهارات فنية متقدمة وخصوصا على مستوى محافظة القدس.



الغالبية العظمى من أصحاب األعمال يواجهون صعوبات في ملىت الوظلائف المطلوبلة ،حيلث انهلم واجهلوا
صللعوبات ف لي تللوفير عللاملين مللؤهلين وذوي خب لرة وكفللاتة فللي مجللاالت العمللل المطلوبللة وخصوصللا بللين فئللة
الخلريجين .فيملا تشلير نتللائج مسلل عينلة الشللباب المسلتهدفين بلان ملا يقللارب  %75.7يعتقلدون انهلم يتمتعللون
بمهارات من ممتاز الى جيدة ،وهذا ما من شاني أن يزيد حجم الفجوة في تقييم نوعية المهلارات المتلوفرة عللى
مستوى سوق العمل ما بين أرباب العمل وفئات الشباب.



وجللود احتيللا وافللل ل للدى الشللباب والخللريجين مللن أجللل تللوفير بل لرامج تدريبيللة متنوعللة تهللدف الللى تحسللين
مهللاراتهم ومسللاعدتهم علللى االنخ لراط فللي سللوق العمللل وزيللادة قللدرتهم علللى المنافسللة  ،وقللد اشللار مللا نسللبتي
 %56.1من عينة المبحو ين فمن المسل الى رغبتهم بالحصول على تدريب وظيفي/مهني مستقبال.

كذلف وفيملا يتعللق بلاهم االحتياجلات وتوجهلات سلوق العملل المتعلقلة بمحلاور التلدريب اللوظيفي والمهنلي والمشلاريع
الريادية في القدس ،وباالستناد الى البيانلات المتلوفرة عبلر الجهلاز المركلزي لإلحصلات الفلسلطيني للقطاعلات القابللة
لالسللت مار ونتللائج اللقللاتات مللع مم لللي الجهللات الرسللمية ذات العالقللة والخب لرات فللي المجللال االقتص للادي ومم لللي
القطا الخاا وارباب العمل ومراكز التدريب وغيرهم .فاني يمكن االشارة الى النتائج التالية:
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 .1على صعيد التدريب الوظيفي
مللن الفللروري أن يللتم إجلرات فحللا احتيللا لمجموعللات الشللباب فللي كللل منطقللة قبللل بللدت عمليللة التللدريب ،بحيللث
يتللا للمشللاركين فرصللة اختيللار قائمللة بالموفللوعات المقترحللة او اسللتبعاد بعللض الموفللوعات االخللرى ،مللن جهللة
أخرى فاني يمكن تقسيم دورات التدريب الوظيفي للخريجين الى الث محاور اساسية ،وهي:
مهارات العمل االساسية :وتشمل تحسين مهارات اللغات المطلوبلة لالعملال وخصوصلا اللغلة العبريلة واالنجليزيلة،
تكنولوجيا المعلومات ،ادارة المشاريع ،كتابة التقاير ،وغيرها .عوقد تم تصنيف مهلارة اللغلات وباللذات اللغلة العبريلة
المهارة األولى المطلوبة في مناطق داخلل القلدس ،املا تكنولوجيلا المعلوملات فقلد تلم اعتبارهلا ملن المهلارات االك لر
اهمية في التدريب في المناطق خار الجدارب.
المهااارات الصيصااية واالنسااانية :وتشللمل االتصللال والتواصللل ،مهللارات العللرض  ،القيللادة ،العمللل فللمن فريللق،
االبدا والتميز ،العمل تحت الفغط ،توكيد الذات ،اخالقيات العمل وغيرها.
مهارات البحث عن عمل :وتشلمل كتابلة السليرة الذاتيلة ،فلن إجلرات المقلابالت ،برتوكلول مخاطبلة الشلركات ،كيفيلة
البحث عن عمل والوسائل المستخدمة وغيرل.
مهارات تيصصية :وتحدد بنات على احتياجات الفئات المستهدفة من التلدريب ونقتلر ان يلتم مشلاركة المسلتهدفين
مللن خللالل دورات العمللل االسللتكمالية بعللد الحصللول علللى المهللارات المللذكورة اعللالل ،ويمكللن أن يللتم تللوفير فللرا
التللدريب ل لبعض الخ لريجين النللي مللن الصللعب تغطيللة كافللة المهللارات المتخصصللة ويمكللن ان يللتم التللدريب بشللكل
مركزي يجملع بلين متلدربين ملن منلاطق مختلفلة تابعلة للقلدس ،او تلوفير علدد ملن الفلرا للمتميلزين ملن المتلدربين
بحيللث يتلقلوا التللدريب المتخصللا مللن خللالل م اركللز تاهيللل وظيفللي ومهنللي متخصصللة ويللتم تسللديد رسللوم الللدورات
بالنيابللة عللنهم .او يمكللن ان يللتم تللوفير فللرا التللدريب العملللي لللبعض التخصصللات بالتنسلليق والتشللبيف مللع اربللاب
العمل.
ملن جهللة اخللرى فانللي مللن الفلروري التاكيللد علللى ان نتللائج مسللل توجهللات الشلباب البللاح ين عللن العمللل بينللت بللان
موفلوعات التللدريب االك للر اهميللة بالنسلبة للشللباب هللي المهللارات المتعلقلة بالعمللل والتخصللا وبواقللع ع%34.2ب
يليهللا اللغللات الفللرورية لالعمللال ع%29ب ،مهللارات الحاسللوب والتكنولوجيللا ع%24.4ب ،وأخي ل ار المهللارات الحياتيللة
ع%12.4ب ،امللا فيمللا يتعلللق بالمقارنللة مللا بللين منللاطق القللدس ،فتشللير النتللائج الللى ان فئللة الشللباب داخللل الجللدار
تففل في المستوى االول اختيار اللغلات كلاهم الموفلوعات التدريبيلة ،يليهلا مهلارات العملل والتخصلا ،مهلارات
الحاسللوب ،المهللارات الحياتيللة ،أمللا المنللاطق خللار الجللدار فقللد تللم اختيللار المهللارات المتعلقللة بالعمللل والتخصللا
كاهم موفع تدريبي ،يلها مهارات الحاسوب ،مهارات اللغات المطلوبة لالعمال ،واخي ار المهارات الحياتية.
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 .2على صعيد التدريب المهني
بدايللة تجللدر االشللارة الللى انللي يففللل االسللتعانة بم اركللز التللدريب المهنللي المتخصللا والتعاقللد معهللا مللن اجللل تنفيللذ
احترفلي ونقتلر توجيلي الشلباب لموفلوعات التلدريب المهنلي الملذكورة بحيلث
ا
الدورات كونهلا يمكلن ان تقلدم تلدريب
يقوموا بااللتحاق بمراكز التدريب التي يففلونها وبتمويل من قبلل المشلرو  ،فلي ذات السلياق فقلد تلم تحديلد العديلد
مللن المجللاالت والموفللوعات المهمللة للتللدريب المهنللي والتللي تعتبللر مطلوبللة فللي محافظللة القللدس وذلللف مللن خللالل
توصيات الخبرات واصحاب الشان ومراجعة ما هو متلوفر فلي سلوق العملل المقدسلي ملن قبلل المؤسسلات التعليميلة
ومراكز التدريب المهني ومتطلبات ارباب العمل ،والتي يمكن اإلشارة اليها على النحو التالي:

(لالطالع علاى تفاصايل

متطلبات سوق العمل يمكن مراجعة محور النصاط االقتصادي واحتياجات سوق العمل حسب تجمعات القدس الميتلفة ،ص.)31
 2.1مناطق القدس دايل الجدار ()J1

تجدر االشارة الى أن نسبة كبيرة من العمالة داخل القدس تعمل في السوق االسرائيلي وهلي عماللة غيلر مؤهللة او
مدربة وتتركز فمن مجاالت البنات والتشييد ،قطا الخدمات م ل المحالت والمطاعم ،مجاالت تصليل المركبلات
واعملال مهنيلة أخلرى م لل اللدهان والكهربلات واللبالط وغيرهلا ،ملع أهميلة التاكيلد عللى أنلي يمكلن مواجهلة صللعوبات
متعللددة ف للي اسللتهداف فئ للات الشللباب م للن العللاملين الح للاليين داخللل الس للوق االسل لرائيلي عل للى اعتب للار ان عملي للات
التلدريب ليسللت مللن الجوانللب التللي يعتبروهلا مهمللة وخصوصللا انهللم مللن الفئلات العاملللة ممللا يسللتدعي التركيللز علللى
فئات الباح ين عن العمل بشكل أكبر.
تعتبر القطاعات االك ر نشاطا في مناطق داخل الجدار من القدس هي القطا التجلاري  ،يليلي مجلال الخلدمات ،
م مجال الصناعة  ،يليي القطا السياحي والذي رغم تراجعي اال اني ما زال يشكل قيملة تنافسلية مهملة لالقتصلاد
المقدسللي ،مللن جهللة أخللرى فللان واقللع االقتصللاد المقدسللي وطبيعللة القيللود المفروفللة علللى سللوق العمللل تتطلللب
التركيز على أهمية تشجيع االفكار الريادية وغير التقليدية في القدس والتي يمكن ان تشكل قيمة انتاجية وخدماتية
للمنطقة والتي تتطلب اختيلار افكلار خالقلة ومطلوبلة لسلوق العملل بحيلث يلتم التخطليط لهلا بحرفيلة ومهنيلة عاليلة.
أيفا فاني يمكن االشارة الى عدد ملن موفلوعات التلدريب التلي يمكلن تغطيتهلا فلي منلاطق داخلل القلدس والمالئلم
الحتياجات سوق العمل وتوجهات فئات الشباب المقدسي  ،وهي:


أعمال الفندقة وتشمل تاهيل عمرشدين سياحين ،موظفين استقبال ،مقدمين خدمات في المطاعم والفنادق وغيرهاب



تكنولوجيا المعلومات والبرمجة



تطبيقات الهاتف المحمول



تاهيل فنيين في قطاعات منافسة م ل عتركيب مصاعد ،تركيب المقاسم وأجهزة الستاليت وغيرهاب



التصوير الفوتغرافي والفيديو



الحرف والمنتجات التقليدية
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تللدريب مهنللي للفئللات خللار اطللار التعللليم وتشللمل عمهللارات البنللات والتشللييد ،تشللطيب وصلليانة مبللاني ،تركيللب
اعمال الجبا والديكور ،صيانة المركبات كهربات منازل وسياراتب

 2.2مناطق القدس يارج الجدار()J2

تنقسللم منللاطق خللار الجللدار الللى منطقتللين رئيسلليتين وتشللمالن " شللمال غللرب القللدس ،منطقللة شللمال شللرق وجنللوب
القللدس ،حيللث يالحللظ وجللود تفللاوت بللين المنطقتللين المللذكورتين مللن حيللث الخصللائا االقتصللادية باالفللافة الللى
المقارنة مع المناطق داخل الجدار.
 2.2.1مناطق صمال غرب القدس

تعتبر هذل المناطق من البلدات المهمشة نسبيا واالك ر فق ار ما بين المناطق خار الجدار ،وذلف نتيجة بعدها علن

مركز مدينة القدس ،حيث تعلاني ملن ظلروف اقتصلادية صلعبة بسلبب غيلاب االهتملام الرسلمي ملن قبلل مؤسسلات
السلطة الفلسطينية ،فعف االنشطة التجارية  ،محدودية فرا العمل المتوفرة ،سلب الجدار للك ير من اال ارفلي
الزراعية والموارد المخصصة للمنطقة ،فقد كلان اعتملاد اهلالي المنطقلة سلابقا عللى الز ارعلة املا اليلوم فتعتملد عللى
الوظللائف والعمللل داخللل منللاطق الخللط االخفللر واالنشللطة الزراعيللة بشللكل محللدود نسللبيا .كللذلف تشللتهر المنطق لة

بشكل عام بالصناعات الحرفية التقليدية م ل الخزف،التطريز 1وغيرل.

كللذلف فللان عملي لة تحديللد احتياجللات سللوق العمللل تشللير الللى فللرورة التركيللز علللى المهللارات والمشللاريع المالئمللة
لطبيعة المنطقة والقابلة لالست مار ،بحيلث يلتم تسلويقها داخلل البللدة او المنلاطق المحاذيلة ويكلون لهلا فلرا نجلا

حقيقية على أرض الواقلع ،وال سليما فلي ظلل فلعف االقتصلاد المحللي ومحدوديلة النشلاط التجلاري للمنطقلة ،للذلف
فاني يمكن التركيز في عملية التدريب على المهارات التالية:


مشاريع زراعية و روة حيوانية بسيطة



تدريب على الخياطة



تزيين االعراس ،تصوير االعراس وغيرها



صناعة الحلويات م ال عكعف العيدب



صناعة المنتجات التقليدية والمطرزات



التجميل والكوافير



صناعة المربيات عتتوفر المواد الخامب



صناعة المخلالتعتتوفر المواد الخامب



صناعة االلبان واالجبان عتتوفر المواد الخامب



مشاريع زراعية و روة حيوانية بسيطة



دورات في اعمال البنات والتشييد ،االعمال المهنية االخرى


1

صيانة الموبايل
الموقع االلكتروني لمؤسسة الجذور الشعبية المقدسية ،من خالل الرابط التاليhttps://www.grassrootsalquds.net/ar:
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صيانة الحاسوب



تصوير االعراس


 2.2.2منطقة صمال صرق وجنوب القدس

تعتبر هذل المناطق االقرب الى محافظة رام اهلل وتعتبر باالجمال مناطق ذات اقتصلاد محللي اففلل بالمقارنلة ملع
مناطق شمال القدس  ،كما وتفم العديد من البلدات الكبيرة م ل اللرام وفلاحية البريلد ،كفلر عقلب ،العيزريلة ،ابلو
ديس والتي لديها نشاط اقتصادي جيد .كذلف فان هذل البلدات يتوفر لها فرا عمل مقبولة نسبيا كونها قريبة ملن
مناطق السلطة الفلسطينية كما ان بعض السلكان ملا زال يحلتفظ بالهويلات المقدسلية وبالتلالي امكانيلة العملل داخلل

االسلواق االس لرائيلية بشللكل اكبللر بالمقارنللة م لع منللاطق شللمال غللرب القللدس .أمللا المهللارات المالئمللة للعمللل فلليمكن
االشارة اليها على النحو التالي:


تدريب حول اعمال الفندقة عتاهيل مرشدين سياحين ،ادارة مطاعمب



اللياقة البدنية ،تجميل وعال البشرة



العال الطبيعي



صناعة الصابون



صناعة المعجنات



صناعة الحلويات



النحت على الخشب والرسم على الزجا



صناعة المنتجات التقليدية والمطرزات



تللدريب علللى االعمللال المهنيللة كالبنللات والتشللييد ،اعمللال صلليانة ميكانيللف للسلليارات وغيرهللا عللفئللات خللار
اطار التعليمب

 .3على صعيد المصروعات الصغيرة
يمتلف الشباب المقدسي دافعيلة ورغبلة باللدخول اللى علالم الرياديلة رغلم أن القلدس تعتبلر بيئلة غيلر مشلجعة إلقاملة
المشاريع الصغيرة وذلف نتيجة القيود التي يفرفها االحتالل االسرائيلي وواقع إقتصاد القدس غير المنافس .لذلف
فقد اشار  %64.8من المستطلعين الى انهم يرغبلون بافتتلا مشلروعات خاصلة ،فيملا تشلير البيانلات اللى أن ملا
يقللارب  %3.8هللم أربللاب عمللل ،و %14.9يعملللون لحسللابهم عPCBS,2016ب .باالفللافة الللى ذلللف فمللن المهللم
التاكيد على ان عملية تحديد موفوعات المشاريع الصغيرة يجب ان تخفع لعدة اعتبارات من اهمها عاحتياجلات
سوق العمل ،رغبة الرياديين ،مدى امتالف الرياديين للخبلرات ذات العالقلة ،وجلود ملوارد متاحلة عللى سلبيل الم لال
عارض ،محللل ،خب لرة سللابقة...،وغيرلب ،مللع اهميللة التاكيللد علللى فللرورة تللوفير التللدريب الللالزم للريللاديين ال لراغبين
بافتتا مشروعاتهم الخاصة فمن موفوعات تتعلق بالريادية  ،التخطيط للمشلاريع واعلداد الجلدوى االقتصلادية ،
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ادارة المش للاريع الص للغيرة ،التس للويق ،التعام للل م للع الزب للائن ،االدارة المالي للة ،اس للتخدام وس للائل التواص للل االجتم للاعي
للتللرويج للمشللاريع الصللغيرة وغيرهللا وذلللف لتحسللين مهللاراتهم ،مللع فللمان تزويللدهم بللاالجراتات الف لرورية الفتتللا
المشروعات الصغيرة .االهتمام بوجود متابعة مستمرة أ نات وبعد تنفيذ المشاريع الصغيرة لفمان نجاحهلا وتحقيلق
االستقرار النسبي يما يتعلق بالعائد على راس الملال .وقلد تفلمنت الد ارسلة توفليل العديلد ملن المشلاريع المقترحلة
والتي يمكن تنفيذها على مستوى محافظة القدس في كال من المواقع سواتا داخل وخار منطقة الجدار.
من جهلة اخلرى فانلي يمكلن االشلارة اللى العديلد ملن التوصليات التلي تفلمنتها الد ارسلة وملن بينهلا وفلع اسلتراتيجة
وافللحة لتطللوير القطللا االقتصللادي فللي القللدس وتقليللل الت لرابط القسللري مللع االقتصللاد االس لرائيلي ،تللوفير الللدعم
والتمكين للقطا الخاا واصحاب المنشات التجارية وبما يمكنهم من الصلمود والمحافظلة عللى اعملالهم التجاريلة
وتطويرهللا فللي ظللل الوفللع القللائم وبللالتزامن مللع القيللود التللي يفللعها االحللتالل االس لرائيلي ،تللوفير المهللارات الفنيللة
المدربللة والمطلوبللة لسللوق العمللل وغيرهللا ،االهتمللام بالتشللجيع علللى التللدريب المهنللي والتحللاق الشللباب بتخصصللات
مطلوبة لسوق العمل.
ف للي ذات الس للياق وفيم للا يتعل للق ب للاهم التوص لليات ذات الص لللة بتط للوير مه للارات الش للباب ف للي المج للاالت المهني للة
والوظيفية والمشاريع الصغيرة ومشرو بنات القدرات ،فاني يمكن االشارة اليها على النحو التالي:
 oالتركيز على مناطق شمال غرب القدس كونها تجمعات خار الجدار ،والتي تعتبر ملن المنلاطق المهمشلة
والبعيللدة نسللبيا عللن مركللز الخللدمات ،حيللث ترتفللع فيهللا نسللب البطالللة وال يللتمكن غالبيللة السللكان فيهللا مللن
الوصللول الللى داخللل القللدس ،كللذلف فللان االنشللطة التجاريللة والزراعيللة محللدودة واالقتصللاد المحلللي فللعيف
نسبيا.
 oاالهتمللام بفكللرة تشللكيل لجللان استش للارية مسللاندة لعمللل مشللرو التمكللين االقتصللادي للش للباب فللي المنللاطق
المسللتهدفة ،بحيللث تكللون مهمتهللا مسللاندة عمليللة التنفيللذ وتقللديم التوصلليات الفللرورية لتنفيللذ المشللرو  ،ومللن
المهللم ان تفللم مم لللين عللن القطللا الخللاا والجهللات الرسللمية وفئللات الشللباب وغرفللة التجللارة والصللناعة،
ومم لين عن البلديات الرئيسية ،ومجالس الخلدمات المشلتركة ،ومم للين علن فئلات الشلباب وغيلرل  .ونقتلر
تشكيل لجنتين استشاريتين في القدس بحيث تغطي مناطق داخل الجدار وخار الجدار.
 oتوفير فرا التدريب العملي اللى جانلب التلدريب اللوظيفي والمهنلي فلي شلركات القطلا الخلاا عيمكلن ان
تسللاعد اللجللان االستشللارية فللي ذلللفب ،حيللث اشللارت نتللائج المسللل الللى ان مللا يقللارب مللن نصللف الخ لريجين
بواقللع  %48.5لللم يحص لللوا اطالقللا عل للى اي نللو م للن ان لوا الت للدريب العمل للي ال للذي يمكللن ان يس للاعدهم
بالدخول الى سوق العمل.
 oنقتر ان يتم اختيار المشاريع الصلغيرة ملن خلالل االعلالن علن فرصلة لتقلديم افكلار للمشلروعات واالعملال
التجاريللة بحيللث يللتم فللتل بللاب تقللديم الطلبللات وتعبئللة نمللوذ جللدوى اقتصللادية مبسللطة ،عللى ان يللتم اختيللار
االفكار االك ر ابداعيلة ومالئملة الحتياجلات السلوق وتتوافلق ملع مخرجلات د ارسلة سلوق العملل فلي محافظلة
القلدس مللن خلالل لجنللة خاصللة ملع فللمان اجلرات مقللابالت لفللمان اختيلار اففللل االفكلار واك رهللا رياديلة،
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بحيث يلتم الحلاق المشلاركين ببرنلامج تلدريبي حلول مهلارات المشلاريع الصلغيرة الملذكورة ليلتم مسلاعدتهم فلي
افتتا اعمالهم التجارية الخاصة.
 oتشكيل منتديات للعمل وعقد ايلام للتوظيلف تجملع ملا بلين شلركات القطلا الخلاا وفئلات الشلباب البلاح ين
ع للن عم للل ،والتاح للة الفرص للة للش للباب الكتس للاب مه للارات البح للث ع للن عم للل بش للكل فعل للي وزي للادة فرص للهم
بالوصول الى سوق العمل والتفاعل مع شركات القطا

الخاا وأرباب العمل بصفة خاصة.

 oاجرات اختبارات اولية ونهائية عقبلية وبعديةب خالل تنفيذ برامج التدريب وبما يفمن قياس مستوى المهلارات
المكتسللبة قبللل وبعللد انتهللات عمليللة التللدريب .مللع فللمان المتابعللة وتللوفير ب لرامج التللدريب االسللتكمالي التللي
تفمن توفير تدريب كافي للباح ين عن عمل حيلث ان الك يلر ملنهم قلد اشلار اللى علدم كفايلة ملدة التلدريب
الذي تم المشاركة فيي مسبقا.
 oتوعيللة الخلريجين والبللاح ين عللن عمللل بوسللائل التعللليم الللذاتي ومنصللات التعللليم الحللر لتشللجيع الشللباب علللى
انتها اساليب تنمية القدرات بشكل ذاتي وعبر استخدام المصادر والمنصات التعليميلة المتلوفرة عبلر شلبكة
االنترنت وغالبيتها مجاني متا للجميع.
 oانشات بوابة الكترونية خاصة بوظائف القدس تكون موجهة لفئة الشباب والباح ين عن عمل بحيلث تتفلمن
اهم فرا العمل والتدريب وتطوير القدرات واالرشاد الوظيفي المتوفرة على مستوى المحافظة.
 oاختيار المشاريع واالنشطة التجارية ذات االفكار االبداعية والريادية والقيمة المفافة والتي تراعي متطلبات
السوق المحلي وتركز على ميزاتي التنافسية.
 oتحسللين عمليللة الحصللول علللى التمويللل والقللروض الفللرورية لتطللوير االعمللال لالفلراد المللؤهلين ،وذلللف مللن
خل للالل التشل للبيف مل للا بل للين فئل للات الشل للباب الريل للاديين وال ل لراغبين بافتتل للا المشل للروعات الصل للغيرة مل للع شل للركات
ومؤسس للات االقل لراض المختلف للة به للدف مس للاعدتهم عل للى ت للوفير التموي للل ال للالزم والف للرروي لب للدت اعم للالهم
ومشاريعهم الصغيرة.
 oتقديم دعم افافي للفتيات الراغبلات بافتتلا مشلروعاتهم الخاصلة حيلث ان المصلادر المتلوفرة لالنلاث تظلل
اقللل مللن فئللة الللذكور والبيئللة المحيطللة تتفللمن معيقللات وقيللود اك للر تللا ي ار مللن الناحيللة السلللبية بالمقارنللة مللع
الذكور.
 oفمان توفير الدعم واالرشاد المستمر لحلين فلمان نجلا تللف المشلاريع ووصلولها اللى االسلتقرار فلي بيئلة
العمل المحيطة ،مع فلمان تقلديم دعلم افلافي للمشلاريع القائملة ،وربلط تلوفير المزيلد ملن القلروض والملنل
المالية بمستوى التقدم الحاصل في المشلروعات لفلمان نجاحهلا وتحفيلز الريلاديين نحلو توسليع مشلروعاتهم
المستقبلية.
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المنهجية المقترحة
تللم انجللاز هللذل الد ارسللة باالعتمللاد علللى منهجيللة عمللل شللاملة ومتكاملللة تتفللمن مراجعللة كافللة االدبيللات والد ارسللات
والمنشورات والسياسات ذات العالقة  ،باالفافة الى تنفيذ مسل لقياس توجهلات الشلباب البلاح ين علن عملل وعقلد
مجموعة من اللقاتات والمقابالت مع اصحاب العالقة وفئة الشباب ،هلذا اللى جانلب عقلد مجموعلة ملن المقلابالت
مع علدد ملن الخبلرات والمختصلين فلي القطلا االقتصلادي ومجلاالت تشلغيل الشلباب عللى وجلي الخصلوا ،حيلث
تفمنت المنهجية المراحل التالية:
 2.1عقد لقاءات تمهيدية مع طاقم عمل المصروع
بداية تم عقد لقات أولي مع ادارة المؤسسة والقائمين على المشرو بتاريخ  2017/05/18وذلف بهدف االطال
بشكل تفصيلي على طبيعة المهمة المطلوبة وتحديد االهداف والنتائج المتوقع تحقيقها من خالل الدراسة .كذلف

تم التواصل المستمر مع ادارة المشرو وذلف بهدف تنسيق خطة العمل واطال المؤسسة على عملية التنفيذ اوال
باول ،والتاكد من اجرات اية تعديالت على منهجية العمل خالل فترة التنفيذ.
2.2

مراجعة الدراسات واالدبيات والمنصورات ذات الصلة ()Desk Review

من خالل فريق البحث تم انجاز مراجعة شاملة للعديد من الدراسات والمنشورات واالدبيات واستطالعات الراي
والمعلومات االحصائية التي تتعلق في سوق العمل داخل محافظة القدس ومسوحات الشباب المختلفة ،وذلف
بهدف جمع معلومات تفصيلية حول الظاهرة محل الدراسة وتا يراتها واالستفادة من مخرجات هذل المرحلة في
التمهيد لمرحلة جمع المعلومات والبيانات باالفافة الى االستفادة منها في تدعيم عملية اعداد الدراسة المطلوبة،

كما ان المخرجات الناتجة عن عملية المراجعية كانت بم ابة مدخالت اولية بهدف تطوير استمارة مسل
التوجهات التي تم اعدادها من أجل الحصول على المعلومات الكمية المرتبطة بواقع عمل الشباب ومجال العمل
المتوقعة وغيرها من االفترافات محل الدراسة والبحث.
 2.3تنفيذ مسح لقياس توجهات الصباب المقدسي الباحثين عن عمل ()survey questionnaire
وتهدف إلى الوقوف على توجهات الشباب القدسي اتجال سوق العمل ونوعية فرا العمل المتوفرة وطبيعة
المشروعات المنوي افتتاحها ومجاالت التدريب المقترحة ،فقد باشر فريق العمل باعداد استمارة خاصة بمسل

توجهات الشباب المقدسي بصفة عامة ،حيث تم توزيع هذل االستمارات فمن عينة مدروسة تفمن تم يل
مناسب لمجتمع الدراسة على مستوى محافظة القدس .والتي تهدف الى رصد وقياس التوجهات العامة للشباب في
قطا العمل والمهارات المطلوبة ذات العالقة.

تحديد وايتيار عينة المسح
مجتمع الدراسة:

يم ل كافة فئات الشباب المقدسي من الباح ين عن عمل فمن الفئة العمرية من  29 -18عام داخل محافظة
القدس والتي تشمل مدينة القدس والقرى والبلدات التابعة لها ومن بينها المناطق التي تعتبر خار الجدار .حيث
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استهدفت استمارة المسل رصد وقياس التوجهات العامة للشباب في قطا
العمل.

العمل والمهارات المطلوبة لسوق

إطار المعاينة :

يتكون إطار المعاينة من قائملة بجميلع التجمعلات الحفلرية والريفيلة والمخيملات فلي محافظلة القلدس داخلل وخلار
الحواجز.
حجم العينة:

تم تقدير حجم العينة ب  10تجمعات للوصول الى  200فرد من الفئة العمرية  29-18سنة من مجموعات
الباح ين عن عمل من فئات الشاب.

تصميم العينة -:

عينة هذل الدارسة هي عينة طبقية عشوائية ذات مرحلتين:
المرحلة األولى :اختيار عينة تجمعات بطريقة عشوائية منتظمة يبلو عددها ع10ب تجمعات.

المرحلة الثانية  :اختيار  20فرد من الفئة العمرية المستهدفة من كل تجمع تم اختيارل في المرحلة االولى بحيث

يتم اختيار  10ذكور و 10اناث.
الطبقات:

تم تقسيم مجتمع الدراسة حسب:

 -1المنطقة عداخل الحواجز ،خار الحواجزب.
 -2نو التجمع عحفر  ،ريف ،مخيمب.
 -3الجنس عذكر  ،ان ىب.
توزيع العينة على الطبقات:
حجم العينة

الطبقة
حفر القدس خار الحواجز

40

ريف القدس خار الحواجز

40

مخيمات

القدس

خار

الحواجز

20

حفر القدس داخل الحواجز

80

مخيم القدس عJ1ب
المجموع

20
200
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توزيع العينة على التجمعات المستهدفة في العينة:
#

اسم التجمع

.1

الرام
َ

.3

ِ
الع ْي َزِريَّة

20

َجَب ْع

20

قَطََني

20

.6

ُم َخي َّْم َقلَْن ِدَيا

20

بيت حنينا

20

.7

البلدة القديمة

20

.8

جبل المكبر

20

.9

صور باهر

20

.10

مخيم شعفاط

20

.2

.4
.5

المجموع

حجم العينة
20

200

تصميم أداة المسح (االستبيان)
تم تصميم استمارة البحث بحيث تكون موجهة لفئة الشباب الباح ين عن عمل .حيث تهدف أداة المسل المذكورل
إلى التعرف على توجهات الشباب المقدسي فمن الفئة العمرية من  29-18عام في ما يتعلق بطبيعة االعمال
الوظيفية والمهنية التي يرغب الشباب في إشغالها ،باالفافة الى المهارات والخبرات المتوفرة لدى فئة الشباب
والتي يتطلبها سوق العمل في القدس.

تم تطوير أداة الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بموفو الدراسة بعد تحديد عينة الدراسة باالستناد الى مجتمع
البحث المتعلق بموفو الدراسة ،حيث تكونت االستبانة من المحاور التالية:
تمهيد  :شمل على مقدمة االستبانة ويحتوي على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف الدراسة ،الفئة المستهدفة

من الدراسة ونو البيانات والمعلومات التي يود جمعها من أفراد عينة الدراسة  ،وطمأنة المبحو ين على سرية
المعلومات  ،وأنها لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي.
الجزء االول :معلومات خاصة بفريق البحث.
الجزء الثاني :خلفية المبحوث والتي تتفمن معلومات عامة وأساسية حول المبحو ين م ل عالجنس ،العمر ،مكان
السكن ،المستوى العلمي ،الوفع الحالي للمبحوثب.
الجزء الثالث  :ويفم محتوى استمارة مسل التوجهات والذي اشتمل علىع4ب محاور أساسية وهي:
.1

توفر فرص العمل للشباب المقدسي
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.2

أمتالك مهارات العمل والتخصص التي تمكن الشباب من الحصول على فرصة عمل مستقبلية

.3

الوسائل واالساليب المتبعة من قبل الشباب في البحث عن عمل

.4

الحصول على فرص التدريب الوظيفي او المهني

.5

مجاالت التدريب المقترحة من قبل الشباب

.6

الريادية والمشاريع الخاصة

.7

امتالك المهارات التي تعتبر ضرورية الدارة المشاريع الصغيرة

.8

معرفة الشباب بالمؤسسات التي تقدم خدمات االعمال والتمويل

كفاءة األداة :بعد اعداد أداة الدراسة بصورتها االولية وللتحقق من صدقها تم عرفها على عدد من المحكمين
ذوي الخبرة واالختصاا بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات المكونة لالستبانة ،ومدى مالئمتها ألهداف
الدراسة ومتغيراتها ،حيث تم التأكد من صالحية العبارات لقياس ما وفعت لقياسي ،وقد أشاروا إلى صالحية أداة
الدراسة.
 2.2عقد لقاءات مع مجموعات بؤرية مركزة من ذوي العالقة
باالفافة الى ذلف فسيتم عقد  6لقاتات فمن مجموعات بؤرية موزعة قطاعياً وجغرافياً على مستوى محافظة
القدس والتي سيتم من خاللها مقابلة عينات مدروسة من فئات الشباب ،وذلف للوقوف بشكل محدد على ارائهم
اتجال واقع سوق العمل واحتياجات التشغيل للشباب ومدى توفر الخبرات والمهارات الفرورية لتعزيز انخراط
الشباب في سوق العمل ،أيفا تجدر االشارة الى ان اختيار العينة سيتم فمن معايير محددة تفمن اشراف كافة
مم لي قطا الشباب مع االخذ بعين االعتبار التم يل النسبي وطبيعة العمل وحجم المشاركة والنطاق الجغرافي
للعينة خالل القاتات البؤرية المركزة المنوي تنفيذها.

جدول رقم ( :)1اللقاءات المركزة مع فئة الصباب
عدد اللقاءات

الفئة المستهدفة

المنطقة

#

.1

البلدة القديمة

1

عينات عشلوائية فلمن الفئلة

.2

ِ
الع ْي َزِريَّة

1

العمري للة م للن  29 -18ع للام

.3

جبع

1

وبمش ل ل ل ل للاركة م ل ل ل ل للن ع15-7ب

.4

قَطََني

1

شاب وفتاة.
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.5

مخيم شعفاط

1

 2.2عقد مقابالت معمقة مع الميتصين واليبراء واصحاب العالقة الرئيسيين
بهللدف انجللاز عمليللة جمللع للمعلومللات والحصللول علللى البيانللات الالزمللة فقللد تللم عقللد لقللاتات فرديللة مللع العديللد مللن
اربللاب العمللل ،مم لللي المؤسسللات أو الم اركللز التدريبيللة التللي تقللدم منحللا أو قروفللا إلقامللة مشللاريع مللدرة للللدخل

للشللباب ،وذلللف للوقللوف علللى خصوصللية واقللع قطللا العمللل والتشللغيل للشللباب  ،باالفللافة الللى تحليللل مجللاالت
الفرا المتوفرة ونوعية االجلراتات المطلوبلة الفتتلا المشلروعات الصلغيرة والمتناهيلة الصلغر وبملا يعلزز ملن فهلم
البلاح ين لمحتلوى المشلكالت واالحاطلة بهلا بعملق ملن خلالل اللقلاتات المختلفلة ملع اصلحاب االعملال والمسللؤولين
والخب لرات والمهتمللين فللي الموفللو  .حيللث تللم تنفي للذ هللذل المقللابالت باتبللا مجموعللة مللن األسللئلة التوجيهيللة التللي

تستهدف التركيز على القفايا الرئيسية المرتبطة بالدراسة .من جهة اخلرى فلان المقلابالت الفرديلة شلملت كلال ملن
ذوي العالقة عالجهات الرسمية ،أرباب العمل ،المؤسسات ومراكز التدريبب بواقع ع15ب مقابللة فرديلة ملع اصلحاب
الشأن والعالقة.
 2.2تحليل النتائج والبيانات وصياغة وثيقة الدراسة
بعد االنتهات من عملية جمع البيانات والمعلومات باشر فريق البحث بالعمل على تحليل النتائج وربطها فمن
سياق مشترف يسلط الفوت على مفهوم الظاهرة محل الدراسة ،وطبيعة سوق العمل والتشغيل للشباب واحتياجات
العمل والفرا المتوفرة ومجاالت التدريب المقترحة وغيرها ممن لها عالقة في القطاعات المذكورة ،واستعراض

لنتائج مسل اتجاهات الشباب المستهدفين الباح ين عن عمل  ،هذا باالفافة الى استعراض النتائج النوعية التي
تم الوصول اليها في فوت المقابالت واللقاتات الجماعية ،والنتائج الكمية كمخر اساسي لالستمارة المسحية التي
جرى جمع المعلومات الكمية من خاللها.
لذلف فقد تم اجرات عملية تحليل معمق لواقع عمل الشباب واحتياجات سوق العمل في مدينة القدس ومتطلبات
انخراط الشباب في فرا التشغيل المتوفرة والتحديات ذات الصلة باالفافة الى كيفية معالجتها في فوت رؤية

فريق البحث ،مع تقديم جملة من التوصيات ذات الصلة بالموفو والمرتبط بالقطاعات محل الدراسة.
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محددات الدراسة
لم تقتصلر الصلعوبات التلي تلم مواجهتهلا فقلط فيملا يتعللق بمحلددات الد ارسلة المتعلارف عليهلا انملا تكملن الصلعوبة
في اطار البحث الذي تتفمني الدراسة والذي يستهدف سوق العمل في محافظة القدس بصلفة عاملة واللذي يعتبلر

مللن القفللايا المعقللدة نتيجللة مللا تعانيللي القللدس مللن ظللروف واوفللا اسللت نائية ،هللذا الللى جانللب محللددات الد ارسللة

المتعلارف عليهلا والتلي تلرتبط باطللار زمنلي للتنفيلذ باالفلافة الللى ملوارد ماليلة محلددة كللان لهلا دور فلي تحديلد فتلرة
جمللع البيان لات واالدوات والمنهجيللة المسللتخدمة ،يت ارفللق ذلللف مللع مللا تللم مواجهتللي مللن صللعوبات وتحللديات مختلفللة
خالل عملية اعداد هذل الدراسة والتي كان من أبرزها:
أوال :قلة الدراسات المتينة التي تساتهد

محافظاة القادس ،تلم مواجهلة صلعوبات وتحلديات مختلفلة تتعللق بملدى

تللوفر الد ارسللات البح يللة المتعلقللة بللالواقع االقتصللادي فللي محافظللة القللدس ،وخصوصللا مللا تعلللق منهللا بسللوق العمللل
المقدسي .حيث ان البيانات التي يلتم الوصلول اليهلا علادة ملا تكلون مجتزئلة ومشلتتي وال تقلدم صلورة وافلحة حلول
طبيعة الواقع االقتصادي للقدس ،والتي ال يمكلن توفيرهلا بسلهولة وال سليما ملع وجلود سليطرة اسلرائيلية عللى القلدس

والتي تتعامل مع البيانات الخاصة بالقدس على اساس منطقة جغرافية واحدة سواتا في القدس الشرقية او الغربية.
ثانيا :صعوبة توفير البيانات والمعلومات االحصائية الميتلفة ،وال سليما عنلد القيلام بمهملة تحليلل مؤشلرات سلوق
العمل ،البيانات المتعلقة بفئات الشباب ،المناطق الجغرافية حيلث تلم مواجهلة صلعوبات وافلحة فلي تلوفير بيانلات
ذات داللة احصائية يمكن ان تقدم مؤشرات وافحة ومحددة.
ثالثا :صعوبة اجراء المسح الكمي وعقد اللقاءات والمقابالت مع أصحاب العالقة الرئيسيين ،تم مواجهة صعوبة
كبي لرة حيللث ان الد ارسللة تللم تنفيللذها بللالتزامن مللع شللهر رمفللان ،وبالتللالي واجللي فريللق البحللث صللعوبات جمللة فللي

الوصللول الللى عينللة الفئللات المسللتهدفة مللن الشللباب  ،والتخطلليط لعقللد اللقللاتات مللع المجموعللات المركلزة مللن اربللاب

العمللل ومم لللي المؤسسللات وم اركللز التللدريب ومجموعللات الشللباب المسللتهدفين ،حيللث تللم مواجهللة تحللديات تتعلللق
بمللدى تعللاون بعللض المؤسسللات باالفللافة الللى صللعوبة تللوفير فئللات الشللباب حسللب مللا هللو مخطللط اليللي فللمن
العينة.
رابعا :صعوبة اجراء عملية التحليل والوقت الطويل الذي استغرقته مان اجال ايجااد مؤصارات ذات عالقاة  ،حيلث
تل للم اج ل لرات عمليل للة تحليل للل معمق ل لة لكافل للة الجوانل للب المتعلقل للة بالقطل للا االقتصل للادي مل للن مسل للتويات الفقل للر ،النشل للاط
االقتصللادي ،القللوى العاملللة  ،احتياجللات سللوق العمللل مللن حيللث المهللارات الرياديللة والمشللاريع الصللغيرة ،لللذلف فللان
توسع محاور البحث الذي تفلمنتي الد ارسلة يعتبلر أملر صلعب نسلبيا ملن حيلث القلدرة عللى ربلط المؤشلرات فلمن
س للياق واح للد مش للترف ،وال س لليما وان الك ي للر م للن المعلوم للات االحص للائية المت للوفرة كان للت قديم للة وال تق للدم مؤشل لرات

وافحة حول واقع سوق العمل في محافظة القدس.
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األدهدا

المتوقعة من الدراسة

تسللتهدف الد ارسللة اإلجابللة علللى مجموعللة مللن التسللاؤوالت واشللكاالت البحللث المرتبطللة بواقللع التحللديات االقتصللادية
التي تواجهها القدس ،باالفافة الى تحليلل توجهلات سلوق العملل وطبيعلة النشلاط االقتصلادي ،المهلارات المطلوبلة

ومدى تالئمها واحتياجات ارباب العمل وغيرل  .لذلف تتفمن هذل الد ارسلة تحليلل العديلد ملن المحلاور ذات الصللة
والتي يمكن االشارة اليها على النحو التالي:

 تحليللل واقللع سللوق العمللل داخللل محافظللة القللدس فللي اطللار السللياق الفلسللطيني عمومللا والمقدسللي علللى وجللي
الخصوا.
 تحديلد دقيلق لالحتياجلات الوظيفيلة أو المهنيلة التلي يتطلبهلا سلوق العملل فلي محافظلة القلدس بشلكل علام ومدينلة
القدس بشكل خاا.

 تحديلد المجلاالت التدريبيلة والتلي تتفلمن المهلارات والمعلارف والتوجهلات العاملة المطللوب توفرهلا للشلباب فلي
مدينة القدس خاصة والمحافظلة بصلفة عاملة لتمكلنهم ملن الحصلول عللى وظلائف أو تحسلين فرصلهم بالمنافسلة
على الوظائف المعلنة والتي يحتاجها الخريج الجديد للعمل.

 توفيل نوعيلة التلدريب المهنلي المك لف المطللوب تلوفرل للشلباب المقدسلي مملن للديهم ملؤهالت تلوجيهي وحتلى
دبلوم متوسط.
 تحديلد نوعيلة المؤسسلات التلي تقلدم التلدريب فلي مجلال التوظيلف للحصلول عللى فلرا عملل أو تللف التلي تقلدم
منحا أو قروفا للشباب القامة مشاريع مدرة للدخل.
 تحليل نوعية الخدمات المتوفرة من اجلل مسلاعدة الشلباب فلي المنلاطق الملذكورة لتلوفير فلرا عملل ومسلاعدتهم
على االنخراط في سوق العمل.

 تحليلل واقلع الرياديلة والمشلاريع الصلغيرة وتحديلد طبيعلة ونوعيلة المشلاريع الصلغيرة أو المتناهيلة الصلغر التلي
يمكن للشباب من الذكور واالناث انشاؤها.
 توفيل المتطلبات القانونية إلقامة المشاريع الصغيرة وافتتحها والتي تنسجم مع القوانين المعمول بها في مدينة
القدس
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تمهيد
جرى احتالل مدينة القدس في  4حزيران من العام  1967على ا ر احتالل الففة الغربية من قبل إسرائيل ،ولقلد
عمد االحتالل االسرائيلي وقتها الى فم القدس الشرقية الى الجزت الغربي للمدينة على اعتبار ان القلدس الموحلدة
هي عاصمة اسرائيل في مخالفة صريحة للق اررات والموا يق الددولية ذات الصلة.
ولقد عمدت اسرائيل ومنذ احتاللهلا للقلدس 2اللى علزل المدينلة علن محيطهلا ملن الفلفة الغربيلة وتفريلو القلدس ملن
سكانها االصليين عبر استخدام مختللف وسلائل الفلم والعلزل والتفلييق وسياسلات هلدم البيلوت واسلتبدالهم بسلكان

اس لرائيليين ،والقفللات علللى كافللة مقومللات الصللمود داخللل المدينلة .كمللا قللام االحللتالل االس لرائيلي وخللالل العقللود
المافلية فلي بنلات حلزام اسلتيطاني يحليط بالقلدس واللذي نجلم عنلي مصلادرة آالف اللدونمات ملن اال ارفلي التابعلة
لرئيلية والتلي كلان آخرهلا إقاملة جلدار الفلم
لمدينلة القلدس والفلفة الغربيلة ،باالفلافة اللى بنلات المسلتعمرات اإلس ا
والفصلل العنصلري" فلي العلام  2002والتوسلع ملن الناحيلة الشلمالية والمحاذيلة لمطلار قلنلديا وقلرى كفلر عقلب

وقلنديا ورافات والرام وفاحية البريد والذي ادى الى عزل تجمعات كاملة م ل الرام وبيرنباال وكفر عقب والجيب،
مملا انعكلس سللبا عللى حيلاة السلكان وافلطرهم للهجلرة خلار حلدود منطقلة جلدار الفلم والتوسلع المحليط بمدينلة
القدس.
للذلف سللاهمت سياسللات االحلتالل االسلرائيلي فللي تقللويض سلبل العلليل والتفللييق عللى السللكان المقدسلليين والتللا ير
علللى كافللة القطاعللات االجتماعيللة واالقتصللادية داخللل محافظللة القللدس ،والللذي ادى بللدورل الللى وجللود هجلرة عكسللية

من قبل السكان المقدسيين الى المناطق المجاورة  -م ل االنتقال اللى السلكن والعملل -خلار حلدود منطقلة القلدس
الشرقية والتي تعد داخل منطقة جدار الفم المحيط بمدينة القدس الشرقية.
وقللد تفللمن تقريللر االقتصللاد الفلسللطيني فللي القللدس الش لرقية – عاألونكتللاد2013 ،ب االشللارة الللى أن " االحللتالل
االسرائيلي قام باتّخاذ تدابير غيَّرت الواقع العمراني والديمغرافي للمدينة وطبيعتها الفلسطينية والعربية فلي الغاللب .
فم المدينة ،وتوسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية وما حولهلا ،وبنلات حلاجز الفصلل
ومن هذل التدابير َّ
فعليللا إلللى إعللادة رسللم الحللدود بعيل ًلدا عللن خللط الهدنللة لمللا قبللل عللام  ،1967حيللث ظللل اقتصللاد القللدس
الللذي ّأدى ً
يجيا علن بقيلة االقتصلاد الفلسلطيني رغلم الموقلع التلاريخي لهلذل المدينلة باعتبارهلا مركلز التجلارة
فصلل تلدر ً
الشلرقية ُي َ

والنقللل والسللياحة ،ففللال عللن كللونها المركللز ال قللافي والروحللي ،للفلسللطينيين فللي شللتى أنحللات األرض الفلسللطينية
المحتلة"

2

تجدر االشراة الى ان الجزء الذي تم احتالله من القدس عام  1948تم تدميره كامال من ناحية البنية التحيتة والمنااط المبنياة ،كماا ان
غالبية السكان هجروا نتيجة الحرب ،حيث يقعدر عدد السكان الفلسطينيين آنذاك الذين تركعوا أمالكهم حوالي  98الف نسمة،
كمااا تقاادر األمااالك بمااا يعااادل (  ) 272,735دوناام( .المصاادر :كتاااب القاادس اإلحصااائي الساانوي  ،2016الجهاااز المركاازي لإلحصاااء
الفلساااااطيني -فقااااارة تجمعاااااات القااااادس المااااادمرة عاااااام  ،1948ص  .)21لالطاااااالع علاااااى التقريااااار مااااان خاااااالل الااااارابط التاااااالي:
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2206.pdf
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السياق االقتصادي ومؤصرات التنمية المتدنية في محافظة القدس
تعللاني محافظللة القللدس مللن أوفللا اقتصللادية بالغللة التعقيللد وذلللف نتيجللة مللا
يتع للرض لل للي االقتصل للاد المقدس ل لي مل للن ت للا يرات ناتجل للي عل للن وجل للود االحل للتالل
االسلرائيلي وسياسلاتي الهادفللة اللى طللرد المقدسليين والتفللييق علليهم ،وتطبيلق

سياسللات هللدم المنللازل ،وسللحب إقامللات المقدسلليين وتهجيرهم،التمييللز فللدهم
مللن حيللث تللوفير الخللدمات المختلفللة ،باالفللافة الللى العمللل الممللنهج بهللدف
تللدمير مكونللات البنيللة االجتماعيللة واالقتصللادية للقللدس عبللر عللزل تجمعللات
القللدس المختلفللة وتقسلليمها الللى كنتونللات ومنللع فللرا التنميللة والتفللييق علللى

االنشللطة االقتصللادية عبللر فللرض الفلرائب المرتفعللة ومنللع تطللوير القطاعللات
االقتصادية المختلفة في القدس.
تشللير المعطيللات 3الللى ارتفللا نسللب الفقللر فللي القللدس الش لرقية نتيجللة تللدهور
األوفا االقتصادية واالجتماعية للسكان الفلسطينيين والتلي وصللت اللى ملا
يقلارب  %81ملن نسللبة السلكان فللي العلام  2014واللذين يعيشللون تحلت خللط
الفقللر ،4حيللث بلغللت نسللبة فجللوة الللدخل مللا بللين سللكان القللدس الش لرقية وبقيللة
السللكان فللي المنللاطق االس لرائيلية ح لوالي  %40.3وذلللف حسللب المصللادر االس لرائيلية .وبينمللا يللدخل المزيللد مللن
السللكان العللرب المقدسلليين فللي دائ لرة الفقللر فللان البيانللات تشللير الللى ان مللا يعللادل  %49مللن مجمللل س ل ّكان مدينللة

قي ،يعانون من الفقر؛ االمر الذي يشلير اللى حجلم الفجلوة فلي اللدخل ملا بلين السلكان
بي وال ّشر ّ
القدس ،بشقيها الغر ّ
الفلسطينيين واالسرائيلين القاطنين في القدس.
من جهة اخرى فقد بلغت نسبة األسلر الفلسلطينية 5التلي تقليم وفلعها المعيشلي بالجيلد فلي محافظلة القلدس حلوالي
 ،%31.6متوسللط  ،%64.3فقي لرة  %3.7و %0.4قيمللت وفللعها المعيشللي بللالفقيرة جللداً .مللع مالحظللة وجللود
فروقللات وافللحة فللي مسللتويات المعيشللة مللا بللين المنللاطق داخللل الجللدار والمصللنفة عJ1ب والمنللاطق خللار الجللدار
عJ2ب حيللث ترتفللع نسللب العللائالت التللي صللنفت وفللعها المعيشللي جيللد بنسللبة  %38فللي منللاطق القللدس داخللل
الجدار مقابل  %20.5خار الجدار  ،حيث يالحظ ارتفا نسلب العلائالت التلي قيملت وفلعها متوسلطة او فقيلرة
جدا عن المناطق المصنفة داخل الجدار ،وقد يعود ذلف الى أن المناطق خار الجدار هلي منلاطق معزوللة نسلبيا
بفعل الجدار ومنع االحتالل االسرائيلي للسكان من الوصول الى القدس باست نات حملة الهويات المقدسية ،كملا ان
غالبية تلف المناطق مكونة من الريف التلابع لمحافظلة القلدس والتلي تعلاني ملن نقلا الخلدمات المقدملة والتهمليل
من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

3

معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ،نطا الفقر في إسرائيل والقدس والمناط  ،لالطالع على النتائج من خالل الرابط التالي
.http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/yearbook/2016/shnaton_F0116.pdf
4
معطيات نسبة الفقر محسوبة حسب شروط الدخل اليومي للفرد التي تساوي اقل من .$2.1
5
المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، .لالطالع على التقرير من خالل الرابط
التالي.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2206.pdf :
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صكل رقم (1

) :التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس

حسب وضعها المعيصي من وجهة نظر األسرة2013 ،

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني

ويالحللظ ان سللكان منللاطق خللار الجللدار هللم االك للر فق ل ار ومللا يللدلل علللى ذلللف نسللبة االسللر التللي تحصللل علللى
مسللاعدات اجتماعيللة والتللي بلغللت فللي المنللاطق خللار الجللدار  %8.7مللن مسللتوى دخللل االسللر يعتمللد علللى بنللد
المساعدات االجتماعية مقابل  %0.1في مناطق القدس من داخل الجدار.
جدول رقم (  : )1التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس
حسب وضعها المعيصي من وجهة نظر األسرة والمنطقة2013 ،

الوضع المعيصي

القدس

جيدة

31.6

38.0

20.5

3.7

1.5

7.7

متوسطة

64.3

فقيرة جداً

0.4

فقيرة

المجمو

منطقةJ1

منطقة J2

60.5
0.0

100

100

70.9
0.9

100

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني

باالفللافة الللى ذلللف فللان الملواطن المقدسللي يعللاني جلرات السياسللات والقلوانين االسلرائيلية الجللائرة ،حيللث يتعللرض
السللكان فللي القللدس الللى كافللة االجلراتات التللي تسللتهدف طللردهم وتفللييق الخنللاق عللليهم عبللر فللرض الف لرائب
المرتفع للة ومن للع رخ للا البن للات واعاق للة تط للوير البني للة التحتي للة او تش للييد الم ارفلللق العام للة الت للي تقل للدم الخ للدمات

للفلسللطينين ،فللي ذات السللياق فللان البينللات الصللادرة عللن جهللاز االحصللات المركللزي 6تشللير الللى ان مللا نسللبتي
6

بيان صحفي حول نتائج المسح االجتماعي لمحافظة القدس ،2013 ،لالطالع على النتائج من خالل الرابط التالي
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=961&mid=3265&wversion=Staging
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 %52.6م للن االس للر الفلس للطينية ف للي محافظ للة الق للدس ت للدفع فل لريبة االرنون للا بواق للع  %80.3ف للي منطق للة J1

و %5.0فللي منطقللة  ،J2وخللالل ال ل الث سللنوات المافللية؛  %0.1مللن األسللر فللي محافظللة القللدس تللم هللدم
مباني لها %0.1 ،من األسر تم اغالق منازل لهلا %3.2 ،ملن االسلر تلقلت اخطلار بهلدم مبلاني لهلا%0.4 ،
من األسر تعرفت لعملية سحب الهوية المقدسية %2.3 ،تم قطع خدمة التأمين الصحي عنها %4.0 ،تلقت
مخالفللات بحجللة عللدم التللرخيا %1.0 ،تللم حرمانهللا مللن الهويللة المقدسللية ،فللي حللين  %2.3مللن االسللر تللم
حرمانها من المخصصات االجتماعية.

معوقات تنمية االقتصاد المقدسي
يتعرض االقتصاد الفلسطيني في محافظة القدس الى جمللة ملن التهديلدات التلي تمنلع تنميتلي وتطلويرل وملن أبرزهلا
التحللديات الكبيل لرة الناتجللة ع للن وجللود االح للتالل االسللرائيلي وسياس للات االسللتيطان والتوس للع والتفللييق عل للى حي للاة
المقدسيين والتا ير على كافة القطاعلات االقتصلادية واعاقلة نموهلا ومنعهلا ملن التطلور ،ولقلد كلان الحلتالل القلدس
واقامة المستوطنات وتهجير السكان الفلسطينين ا ر وافل على تلدهور االقتصلاد الفلسلطيني فلي القلدس الشلرقية،
حيث أدى انشات الجدار العازل في العام  2002الى تقسيم محافظة القدس الى منطقتين جغرافيتين مختلفتلين ملن
حيللث الممي لزات االقتصللادية واالجتماعيللة للسللكان ،حيللث تللم تقسلليم المحافظللة الللى منللاطق داخللل الجللدار 7والتللي
يقطنه للا م للا يق للارب 264.937 8نس للمة وتش للكل حل لوالي  %62م للن مجم للو ع للدد الس للكان ف للي المحافظ للة مقاب للل
 161.596نسلمة مللن منللاطق خللار الجلدار 9والتللي تشللكل حلوالي  %38مللن مجملو سللكان القللدس الشلرقية .هللذا
الللى جانللب فصللل محافظللة القللدس عللن بقيللة األرض الفلسللطينية المحتلللة .حيللث ُيقللدر

10

عللدد الفلسللطينين الحللاملين

لهويللة القللدس والللذين يسللكنون علللى الجانللب االخللر خللار جللدار الفللم والتوسللع ب ل 90ألفللا ملواطن .ويفللطر هلؤالت
المقدسيين الى قطع الحواجز االسرائيلية يوميا للوصول إلى القدس من أجل التعليم والرعاية الطبية والعمل وغيرل.
مللع اهميللة االشللارة الللى ان القللدس كانللت قبللل االحللتالل االس لرائيلي فللي العللام  1967تم للل مركللز دينيللا وسللياحيا
وتجاري للا اله للالي الف للفة الغربي للة وقط للا غل لزة أيف للا ،وبفع للل االجل لراتات االسل لرائيلية والحل لواجز العس للكرية ومن للع
الم لواطنين فللي بقيللة اال ارفللي الفلسللطينية مللن الوصللول الللى القللدس ممللا حللرم القللدس والبلللدة القديمللة علللى وجللي
الخصوا من الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها.

7

تشاامل تلااك األجاازاء ماان القاادس التااي ض امهتها إساارائيل ماان جانااب واحااد فااي  J1عااام  : ١٩٦٧بياات حنينااا ،ومخاايم شااعفاط لالجئااين،
وشاعفاط ،والعيساوية ،والشااي جارا ،،ووادي الجااوز ،وبااب الساااهرة ،والصاوانة ،والطااور ،والقادس (بياات المقادس) ،والشايها ،،وراس
العمود  ،وسلوان ،والثوري ،وجبل المكبر ،والسوادرة الغربية ،وبيت صفافا ،وشرفات ،وسور باهر ،وأم طوبا ،وكفر عقب.
8
المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي 2016
9
تشمل المناط المتبقية من محافظة القدس  :J2رافات ،ومخماس ،ومخيم قلندية لالجئين ،والتجماع البادوي جباع ،وقلندياة ،وبيات دّقاو،
وجبااع ،والجااديرة ،وبياات عنااان ،والاارام ،وضاااحية البريااد ،والجيااب ،وبياار نباااال ،وباات إجاازا ،والقبيبااة ،وخربااة أم اللحاام ،وبادّو ،والنبااي
صااموئيل ،وحزمااا ،وبياات حنينااا التحتااا ،وقطنااة ،وبياات سااوريك ،وبياات إكسااا ،وعناتااا ،والتجمااع الباادوي الخااان األحماار ،والاازعيم،
والعيزرية ،والسوادرة الشرقية ،والشي سعد ،وأبو ديس.
10
تقريااار قالقااادس :قلاااب االقتصااااد الفلساااطينيق  ،الجاااذور الشاااعبية المقدساااية ،لالطاااالع علاااى التقريااار مااان خاااالل الااارابط التاااالي:
https://www.grassrootsalquds.net/ar/jerusalem-daily-life.aspects/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-0
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باالفافة الى ذلف فقد عملد االحلتالل االسلرائيلي اللى فلرب مقوملات االقتصلاد الفلسلطيني فلي القلدس ملن خلالل
فصل اقتصاد القدس الشرقية عن اقتصاد الففة الغربية وقطا غزة وسوق العملل الفلسلطينية بصلفة عاملة ،للذلف
يجد اقتصاد القدس الشرقية

11

تماملا علن كلال االقتصلادين ،الفلسلطيني واإلسلرائيلي ،الللذين
نفسي في عالم منفصلل ً

ي لرتبط بهمللا فهللو غيللر مللدمج فللي أي منهمللا .ومللع ذلللف فللان االقتصللاد المقدسللي مللا زال محافظللا علللى أشللكال مللن
العالقة االقتصادية مع اقتصاد الففة الغربية وذلف من خالل االعتماد على تبادل السلع والخدمات وتوفير جانب
من فرا العمل للسكان المقدسيين ،مع وجود تبعية جزئية من الناحية االقتصادية مع االقتصاد االس ارئيلي نتيجلة
منظومة السياسات والقوانين االسرائيلية التي تفمن سيطرة االحتالل االسرائيلي على الك ير من مقومات االقصلاد
فللي محافظللة القللدس ومنعللي مللن التنميللة والتطللوير واالبقللات عليللي فللي الح للد االدنللي مللن سللبيل العلليل للمل لواطنين
المقدسيين .حيث ما زال السكان يعانون من القدرة على الوصول الى الخدمات المختلفة او الحقلوق المتسلاوية ملع
بقية سكان القدس من اليهود.
أيفا تعاني القدس من أ ار التبعية االقتصادية للقوانين االقتصادية والتي تمنع تطلوير االقتصلاد الفلسلطيني وتحلد
من نمول وذلف عبر القيود التي تفعها على ممارسة النشاطات االقتصادية ومن أبرزهلا فلرض الفلرائب المرتفعلة
جللدا علللى القطللا الخللاا الفلسللطيني ،فالتجللار الفلسللطينيون

12

ملزمللون بللدفع ف لرائب مختلفللة وهللي " ف لريبة

األرنونا عفريبة المسقفاتب ،وفريبة المشتريات ع%18.5ب ،وفريبة الدخل ،افافة لفلريبة التلأمين اللوطني" .
مما يتسبب في زيلادة االعبلات عللى التجلار واصلحاب االنشلطة االقتصلادية واللذي علادة ملا يتسلبب بلاغالق الك يلر
مللن المحللال والمنشللات التجاريللة كمللا حصللل فللي البدلللة القديمللة ،لللذلف تعللد فلريبة

13

"االرنونللا" هللي أكبللر المعيقللات

أمام التجارة المقدسية والتي ساهمت بوجود هجلرة عكسلية ملن داخلل الجلدار اللى منلاطق القلدس خلار الجلدار ملن
اجل تقليل األعبات التي يتحملها المواطن المقدسي.

االقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية :الصمود في وجه الضم والعزل والتف ُّكك،ص ،4مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية-
األونكتاد .2013 ،لالطالع على التقرير من خالل الرابط التالي
.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2012d1_ar.pdf
12
انهيار اقتصادي في القدس الشرقية :استراتيجيات لإلنعاش ،الباجثة نور عرفة.2016 ،
13
تعرف االرنونا بأنها ضريبة قالمسقفاتق المفروضة حسب القانون االسرائيلي على مستخدمي المباني واألراضي ،حيث يجري
تحديد مبلغ االرنونا حسب المنطقة ،ونوع السكن ،واالستخدام والمساحة.
11
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سوق العمل في محافظة القدس
يعتبر سوق العمللل فللي القللدس شللديد التعقيللد نتيجة وقوعي تحت السيطرة االسرائيلية والتي تتحكم وتؤ ر على كافلة
المجاالت التنموية والقطاعات االقتصادية المختلفة ،حيث يمكن االشارة اللى وجلود العديلد ملن العواملل والمتغيلرات
التي تؤ ر على النشلاط االقتصلادي وواقلع سلوق العملل فلي محافظلة القلدس وملن بينهلا تلا يرات التلرابط القسلري ملا
بلين االقتصلاد المقدسللي واالسلرائيلي ،مللدى العالقلة البينيللة ملا بلين سللوق العملل فللي القلدس والفللفة الغربيلة عمومللا

وتللا ير ذلللف علللى واقللع النشللاط االقتصللادي للقللدس وال سلليما وان الك يللر مللن محركللات النشللاط االقتصللادي كانللت
تعتمللد فيمللا مفللى علللى العالقللة المتبادلللة مللع الفللفة الغربيللة وامكانيللة وصللول الملواطنين مللن المنللاطق الفلسللطينية
االخرى الى أسواق القدس .أيفا فان فصل محافظة القدس الى مناطق داخل الجدار وخار وعزلها عن محيطها
م للن بقي للة اال ارف للي الفلس للطينية ي للؤ ر بش للكل واف للل عل للى طبيع للة النش للاط االقتصلللادي وفلللرا العم للل المتلللوفرة

واحتياجات سوق العمل ونوعية المهارات المتوفرة فلي كلل تجملع سلواتا منلاطق  J1,أو  J2داخلل وخلار الجلدار
العازل المحيط بالقدس الشرقية.

هل للذا الل للى جانل للب مل للا تعانيل للي القل للدس مل للن تل للا يرات السياسل للات االس ل لرائيلية علل للى القطاعل للات ذات الصل لللة بالمجل للال
االقتصادي الوافل ،حيث يعاني قطا التعليم من إشكاالت وافحة نتيجلة اخلتالف مرجعيلات ومؤسسلات التعلليم
مللا بللين مللا هللو تللابع لبلديللة القللدس او لمؤسسللات االوقللاف او للسلللطة الفلسللطينية وارتفللا نسللب التسللرب المدرسللي
بشكل ملحوظ  ،هذا باالفافة الى دور مؤسسات التعلليم العلالي فلي تلوفير الملؤهالت العلميلة المطلوبلة والمهلارات
المدربللة والمؤهلللة لالنخ لراط فللي سللوق العمللل المقدسللي واخللتالف نوعيللة فللرا العمللل والتوظيللف والتللدريب المتللوفرة

لدى الشباب المقدسي والمهلارات المطلوبلة لسلوق العملل بلاختالف موقلع التجملع وطبيعلة التعلليم المكتسلب وامكانلة
الوصول الى االسواق االسرائيلية والتي تعتبر جاذبة ألنوا محلددة ملن االعملال والمهلارات الموجلودة للدى الشلباب
في القدس .فوجلود السلوق االسلرائيلي عللى سلبيل الم لال وقلدرة الشلباب المقدسلي عللى الوصلول اللى تللف االسلواق
وطبيعللة المهللارات التللي تتطلبهللا سللوق العمللل االسلرائيلي تللؤ ر بشللكل ململلوس علللى نوعيللة فللرا العمللل والمهللارات

المطلوبة لسوق العمل.
ومن الجدير بالذكر بان العوامل المذكورة تعتبر بمجموعها ذات تا ير وافل على االقتصاد المحلي وسلوق العملل
المقدسي داخل محافظة القدس والذي يعاني من تحلديات كبيلرة والتلي تتم لل فلي انخفلاض مسلتويات المشلاركة فلي
القوى العاملة الى حوالي  %70من مجمو االفراد القادرين على العمل ،14ووجود مستويات مرتفعة من البطاللة

15

تصللل الللى ح لوالي  %13.9والتللي تبلللو ذروتهللا بللين الفئللة العمريللة مللن  24-20عللام ح لوالي  ،%29.4هللذا الللى
جانللب محدوديللة فللرا العمللل المتللوفرة علللى مسللتوى سللوق العمللل المقدسللي ،كللذلف فقللد بينللت نتللائج عينللة مسللل
الباح ين عن عمل والمتعلقلة بد ارسلة سلوق العملل فلي محافظلة القلدس اللى ان  %44.3يعتقلدون ان فلرا العملل
قليلية  %47.3 ،اشاروا الى انها قليلة لحد ما ،مقابل  %8.5فقط ممن اشاروا الى توفر فرا العمل في السوق
14

مسح القوى العاملة الفلسطينية  ،2015ص ،39الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،لالطالع على التقرير من خالل الرابط
التالي.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2194.pdf :
15
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المقدسللي .فللي حللين اظهللرت نتللائج المسللل ان الفئللة العمريللة مللن  29-26كانللت االك للر ارتفاعللا مللن حيللث االشللارة
الى قلة فرا العمل بواقع  %53.1بالمقارنة مع فئات الشباب االخرى المشاركة بعينة المسل.

جدول رقم ( : ) 2أعتقد أن فرص العمل المتوفرة للصباب المقدسي قليلة ومحدودة

ال

Total

نعم

الجنس

الى حد ما

ذكر

50.6%

42.7%

6.7%

100.0%

ان ى

39.3%

50.9%

9.8%

100.0%

كال الجنسين

44.3%

47.3%

8.5%

100.0%

صكل رقم (  :)2يوضح مستوى فرص العمل المتوفرة
في السوق المقدسي من وجهة نظر الصباب

كال الجنسين
ال

نعم

الى حد ما

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

كللذلف فقللد بينللت نتللائج المجموعللات المرك لزة مللع عينللة الشللباب المسللتهدفين فللمن الد ارسللة الللى أن غالبيللة الشللباب
تعتقد ان فرا العمل المتوفرة محدودة نسبيا وخصوصا لفئلة الخلريجين ،حيلث يعلاني الخريجلون ملن ارتفلا نسلب
البطاللة و عللدم تلوفر فللرا العمللل ،حيلث يالحللظ بللان فلرا العمللل المتلوفرة علللى مسللتوى االعملال المهنيلة تعتبللر

اففل من الوظائف نتيجة لتنوعها وامكانية العمل بها داخل السوق المحلي او عبلر سلوق العملل االسلرائيلي وهلي
ال تحتللا الللى مهللا ارت فنيللة متخصصللة .مللع تاكيللد بعللض فئللات الشللباب المسللتهدفة بالد ارسللة ان قلللة فللرا العمللل
24

يمكللن مالحظتهللا بشللكل وافللل فللي القللرى والتجمعللات الصللغيرة حيللث يالحللظ محدوديللة سللوق العمللل وعللدم وجللود
انشطة اقتصادية او مشاريع تجارية كبيرة مما يجعل القدرة االستيعابية للعاملين في السوق المحلي محدودة جدا.

االنصطة االقتصادية ومصادر الديل االساسية
تشير المعطيات الواردة من الجهاز الفلسطيني لالحصات المركزي

16

الى ان القطاعات االك ر نشاطا في القدس

هي المجال التجاري والذي يشغل ما يقارب  13.414عامال  ،يليي مجال الخدمات بواقع  11.391عامال ،
م مجال الصناعة  7,633عامال ،يليها السياحة بواقع  .885عامال فقط مما يشير الى حجم التدهور الحاصل
على مستوى القطا السياحي في مدينة القدس وخصوصا بعد فترة االنتفافة ال انية.
أمللا فيمللا يتعلللق ب لأهم مصللادر الللدخل الرئيسللية

17

التللي تعتمللد عليهللا األسللر فللي محافظللة القللدس فتعتبللر األجللور

والرواتللب مللن قطاعللات العمللل اإلس لرائيلية أعلللى مصللادر الللدخل حيللث تبلللو نسللبتها  %40.0بواقللع  %54.2فللي
منطقلة  J1و  %15.2فلي منطقلة  J2خلار الجللدار ،يليهلا األجلور والرواتلب مللن القطلا الخلاا كمصلدر دخللل
رئيس لي بنسللبة  ،%23.1بواقللع  %13.1فللي منطقللة  J1و  %40.3فللي منطقللة  ،J2ومللن للم مخصصللات مللن
التأمين الوطني كمصلدر دخلل رئيسلي بنسلبة  %13.6بواقلع  %21.3فلي منطقلة  ،J1و %0.5فلي منطقلة ،J2
أمللا األج للور والرواتللب م للن الع للاملين ف للي القط للا الع للام التابع للة للس لللطة الفلس للطينية فبلغ للت نسللبة اإلعتم للاد عليه للا
كمصدر دخل رئيس لألسرة في محافظة القدس  .%7.8بواقع  %2.2في منطقة  J1و  %17.5في منطقة J2
جدول رقم (  :)3التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس
حسب المنطقة والمصدر الرئيس للديل2013 ،

المصدر الرئيس للديل

القدس

منطقة J1

منطقةJ2

 -الزراعة وتربية الحيوانات

1.2

0.7

1.9

 -مشاريع لألسرةع غير الزراعيةب

6.5

6.0

7.4

 -أجور ورواتب من الحكومة

7.8

2.2

17.5

 -أجور ورواتب من القطا الخاا

23.1

13.1

 -أجور ورواتب من قطاعات العمل

40.0

54.2

وصيد األسماف

16 16

17
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40.3

15.2

اإلسرائيلية
 -مخصصات من التأمين الوطني

13.6

21.3

0.5

 -تحويالت من داخل فلسطين

0.7

0.3

1.4

 -مساعدات اجتماعية

3.2

0.1

8.7

 -أجور ورواتب من هيئات

1.0

1.2

0.8

 -دخول ملكية

0.6

0.2

1.2

 -تحويالت من الخار

دولية

0.0

1.0

2.8

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني

ويالحظ من خالل البيانات المذكورل اعالل وجود تفاوت بين مصلادر اللدخل بلين المنلاطق داخلل الجلدار وخارجلي،
حيللث ان منللاطق القللدس المصللنف  J1داخللل الجللدار تعتمللد بشللكل اساسللي علللى العمللل داخللل السللوق االسلرائيلي
باالفللافة الللى مخصصللات التللامين الللوطني ويليهللا االجللور مللن القطللا الخللاا ،بخللالف منللاطق القللدس خللار

الج للدار  J2والت للي تعتم للد عل للى القط للا الخ للاا والروات للب م للن القط للا الع للام للس لللطة الفلس للطينية يليه للا الس للوق
االسرائيلي وغيرها من الموارد ومصادر الدخل االخلرى ،وهلذا يتوافلق ملع طبيعلة الواقلع فلي المنلاطق خلار الجلدار
والتي ال يستطيع الك ير من سكانها من الوصول الى السوق االسرائيلية بسبب عدم امتالف اك ر ملا يزيلد علن 90
الللف م لواطن للهويللة المقدسللية ممللا يمللنعهم مللن االنخ لراط فللي سللوق العمللل االسللرائيلي او الحصللول علللى معاشللات
التللامين الللوطني االس لرائيلي وبالتللالي االعتمللاد بشللكل مباشللر علللى القطللا الخللاا والوظللائف العامللة الحكوميللة
التابعة للسلطة الفلسطينية.
باالفافة الى ذلف فان توزيع العاملين في محافظة القدس حسب النشاط اإلقتصادي في العام  ،2015يتركلز فلي
نشاط العاملين في البنات والتشييد ،حيث شلكلوا ملا نسلبتي  %32.0ملن مجملو العلاملين ،يليلي العلاملين فلي قطلا
التج للارة والمط للاعم وأنش للطة الفن للادق  ،%24.5للم الخ للدمات والف للرو األخ للرى  ،%23.6وكان للت أق للل نس للبة م للن
العاملين في قطا الزراعة و الحراجة والصيد حيث بلغت .%0.8
مللن جهللة أخللرى فقللد بلغللت نسللبة العللاملين مللن محافظللة القللدس فللي منللاطق الخللط االخفللر والمسللتعمرات ح لوالي
 %33.0فل للي ع ل للام  ،2015مقاب ل للل  %36.2 ،%36.4 ،%36.8 ،%42.9عل ل للى التل ل لوالي للس ل للنوات -2011
 .2014وم للن غي للر الواف للل اس للباب الت ارج للع ف للي نس للب الع للاملين داخ للل الس للوق االسل لرائيلي وق للد يع للود ذل للف ال للى
المعيقات التي يفرفلها االحلتالل االسلرائيلي عللى الشلباب فلي القلدس وخصوصلا فلي المنلاطق خلار الجلدار .J2
كمللا ان توزيللع العللاملين مللن محافظللة القللدس حسللب الحالللة العمليللة فللي عللام  2015بواقللع  %3.8أربللاب عمللل،
و %14.9يعملون لحسابهم ،و %80.6مستخدمون بأجر ،و  %0.7يعملون أعفات أسرة غير مدفوعي األجر.
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صكل رقم ( :)3يوضح انيفاض نسبة العاملين من محافظة القدس
في مناطق اليط االيضر والمستعمرات من العام 2015-2011
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وتشير نتائج عينة المسل الخاصة بالباح ين عن عمل والمتعلقة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس الى أن
ما نسبتي %26.1من عينة الشباب المشاركين بالبحث انهم على اطال على فرا العمل المتوفرة بالسوق
المحلي ،وما نسبتي  %53.8الى حد ما ،مقابل  %20.1أشاروا الى انهم غير مطلعين او متابعين لفرا العمل
المتوفرة ،مما يستدعي بذل جهد أكبر في تمكين الشباب الباح ين عن عمل من االطال والمعرفة على فرا
العمل المتوفرة في سوق العمل ،كذلف ومن خالل المقارنة ما بين فئة الذكور واالناث يتفل ان  %34.8من
الشباب متابعين لفرا العمل مقابل  %19.1من فئة االناث وربما يشير ذلف الى قدرة الشباب من فئة الذكور
الى الوصول بشكل اكبر من االناث الى المؤسسات او المراكز التدريبية المختلفة وبالتالي االحاطة بفرا
العمل المتوفرة بشكل اكبر
جدول رقم (  : )4أنا على إطالع على فرص العمل المتوفرة بالسوق المحلي
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صكل رقم (  :)4يوضح أدهم التباينات من حيث االطالع على فرص العمل
دايل مناطق محافظة القدس (دايل ويارج الجدار)
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كذلف فقد بينت عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس الى ان اففل فلرا العملل المتلوفرة
للشباب المقدسي حاليا بنلاتا عللى وجهلة نظلر المبحلو ين كانلت عللى التلوالي وحسلب االهميلة تتعللق فلي ممارسلة
االعمللال التجاريللة ،يليهللا العمللل داخللل الخللط االخفللر والمسللتوطنات ،العمللل الحللر عإفتتللا مشللرو خللااب ،تكنولوجيللا
المعلومات واالتصاالت ،الوظائف العامة.

جدول رقم ( : ) 5أفضل فرص العمل المتوفرة للصباب المقدسي حسب اراء المبحوثين
القطاع
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األجور وايام وساعات العمل
مللن جهللة اخللرى وفيمللا يتعلللق بالللدخل ومسللتوى االجللور ومعللدل سللاعات العمللل اإلسللبوعية والشللهرية فللي محافظللة
القلدس فللان المعلدالت تتفللاوت بحسللب طبيعلة العمللل ومكانللي سلوات فللي اال ارفللي الفلسلطينية او القللدس او منللاطق
الخط االخفر والمسلتوطنات االسلرائيلية ،حيلث يالحلظ ان االجلور تزيلد فلي االخيلرة كملا ان ايلام وسلاعات العملل
تعتبر اقل في مناطق الخط االخفر والمستوطنات االسرائيلية وذلف الختالف المسلتوى المعيشلي ومسلتوى اللدخل
العام بالمقارنة مع االرافي الفلسطينية.
لذلف فان معدل األجر اليومي

18

بالشيكل عام  2015للعاملين في محافظلة القلدس بللو  128.3شليكل ،فلي حلين

بلو معدل األجر اليومي بالشيكل لللذين يعمللون فلي منلاطق السللطة الفلسلطينية ملن محافظلة القلدس  97.9مقابلل
 172.3شيكل للذين يعملون في مناطق الخط االخفر والمستعمرات االسرائيلية من محافظة القدس.
وأما عن معدل ساعات العمل اإلسبوعية للعاملين في فلسطين بصفة عامة ملن محافظلة القلدس للعلام  2015فقلد
بلللو  42.3سللاعة ،بينم للا بلللو مع للدل سللاعات العم للل للعللاملين م للن محافظللة الق للدس فللي من للاطق الخ للط االخف للر
والمسللتعمرات االس لرائيلية  41.8سللاعة .وبالنسللبة لمعللدل أيللام العمللل الشللهرية للعللاملين مللن محافظللة القللدس فللي
فلسللطين بصللفة عامللة للعللام  2015فقللد بلللو  22.2يللوم ،فللي المقابللل بلللو معللدل أيللام العمللل الشللهرية للعللاملين فللي
مناطق الخط االخفر والمستعمرات االسرائيلية من محافظة القدس  22.1يوم.
لكللن وعلللى الللرغم مللن االرتفللا الجزئللي لالجللور اال ان نوعيللة المهللن التللي يعمللل فيهللا الشللباب المقدسللي تعتبللر مللن
المهللن التللي ال تحتللا الللى مهللارات فنيللة متخصصللة ،حيللث يسللهم سللوق العمللل االس لرائيلي كمللا تللم ذك لرل فللي خلللق
عمالة غير مؤهلة او مدربة وال تعتمد على المؤهالت العمليلة التلي تسلمل للعلاملين فلي التقلدم اللوظيفي والوصلول
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الللى مسللتويات وظيفيللة متقدمللة .كللذلف تفيللد بيانللات و ازرة العمللل الفلسللطينية
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خااالل العااام  2016تعاار

العللاملين

الفلسللطينيين داخللل منللاطق  48الللى العديللد مللن االنتهاكللات والتجللاوزات لحقللوقهم حيللث ان  %90مللن مللنهم يتلقللون
أجل ار دون الحللد االدنللى لألجللور حسللب القلوانين االسلرائيلية ،حيللث ان القللانون اإلسلرائيلي أتللا للمشللغل اإلس لرائيلي
التالعب بحقوق العمال ،من خالل إعطائي الحق باإلفصا عن أيام العمل الفعلية للعاملل الفلسلطيني ،مملا يلؤدي
الى قيام الك ير من المشغلين اإلسرائيلين بالتصريل بأيام عمل أقل وحرمانهم من الحقوق االساسية.
من جهة اخرى وعند التطرق الى االجور وامتيازات العمل المختلفة فانلي ال بلد ملن االشلارة اللى ملا أظهرتلي النتلائج
وخصوصللا خللالل المقللابالت والمجموعللات المرك لزة مللع فئللات الشللباب واصللحاب العمللل مللن حيللث وجللود مسللتويات
مختلفة من التمييز ما بين االناث والذكور ،حيث يالحظ ان الفتيلات والنسلات يعمللن بلاجور اقلل مملا يحصلل عليلي
اللذكور ،كملا ان نوعيلة المهللن ومجلاالت العملل المتلوفرة لالنللاث تظلل محلدودة نسلبيا وتتركللز فلي االعملال االداريللة
ومجاالت التعليم وغيرل وذلف بسبب التمييز المبني على النلو االجتملاعي وال قافلة المجتمعيلة التلي ملا ازللت تمييلز
م للا ب للين الجنس لليين .حي للث اش للار بع للض اص للحاب العم للل مم للن ت للم مق للابلتهم ال للى انه للم يفف لللون توظي للف الفتي للات
وخصوصا غير المتزوجات في المجاالت االدارة واعمال السكرتاريا النهن يمتلكن المهلارات االففلل املا االعملال
التللي تعتم لد علللى المهللارات الفني لة او العمللل الميللداني فللانهم يففلللون الشللباب مللن الللذكور لقللدرتهم علللى االنتظللام
بالعمل والقيام بالواجبات المختلفة الموكلة اليهم.
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تقرير صادر عن وزارة العمل الفلسطينية بتاري  ،2016/5/1لالطالع على البيانات من خالل الرابط التالي
.http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11f079cy18810780Y11f079c
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النصاط االقتصادي واحتياجات سوق العمل حسب تجمعات القدس الميتلفة
مللن الصللعوبة بمكللان مقارنللة طبيعللة االنشللطة االقتصللادية لكافللة البلللدات والتجمعللات التللي تسللتهدفها الد ارسللة فللي
محافظلة القلدس وذلللف لمحدوديلة البيانللات المتلوفرة وصللعوبة ايجلاد متغيلرات ملا بللين المنلاطق وخصوصللا فلي حالللة

تداخلها كاحيات مدينة القدس او لوجود تشابي أحيانا في المؤشرات االقتصادية بين بعض المناطق المستهدفة التلي
تغطيها الدراسة .لكن وعلى الرغم من ذلف فاني ال يمكن النظلر إللى سلوق العملل فلي محافظلة القلدس عللى اسلاس
وحدة واحدة متشابها من حيث نوعية المهن والوظائف المتوفرة ،فان ذلف يتا ر بطبيعلة الواقلع االقتصلادي والملوارد
المتوفرة والموقع الجغرافي ونو التجمع كوني حفري او ريفي او مخيم وغيلرل ،وهلذا ملا سلتتطرق اليلي الد ارسلة ملن
خالل العمل عللى تحليلل النشلاط االقتصلادي واحتياجلات سلوق العملل فلي القلدس ،وذللف باالسلتناد اللى المعطيلات

والبيانللات المتللوفرة ونتللائج اللقللاتات مللع مم ل للي الجهللات الرسللمية ذات العالقللة والخبل لرات فللي المج للال االقتص للادي
ومم لي القطا الخاا وارباب العمل ومراكز التدريب وغيرهم.
مناطق القدس من دايل الجدار ()J1
تش للمل من للاطق داخ للل الج للدار العدي للد م للن التجمع للات وه للي عالبل للدة القديم للة ،س لللوان ،ال للوري ،اب للود دي للس عداخ للل

الجدارب ،جبل المكبر ،السواحرة الغربية عداخل الجدارب  ،صور بلاهر ،ام طوبلا ،بيلت صلفافا ،شلرفات .باالفلافة
الللى كللال مللن شللعفاط البلللد ،بيللت حنينللا البلللد ،بيرنبللاال ،قلنللديا البلللد ،كفللر عقللب مللن منطقللة داخللل الجللدار حيللث ان
المناطق المذكورة مقسمة الى جزئيين بفعل جدار الفصل العنصري.
فالمنللاطق التللي تعللد داخللل منللاطق القللدس تختلللف مللن حيللث الواقللع االقتصللادي عللن المنللاطق خللار الجللدار الن
سكانها يعتمدون بشكل اساسي على العمل داخلل السلوق االسلرائيلي ،باالفلافة اللى العملل داخلل القطلا الخلاا

عبر االنشطة التجارية والخدماتية المختلفة ،ورغم ان مناطق القدس من داخلل الجلدار تعتبلر عموملا هلي االففلل
بالمقارنللة مللع منللاطق خللار الجللدار ،اال انهللا تعللاني ايفللا مللن تحللديات كبي لرة ج لرات القيللود االس لرائيلية المرتبطللة
بالسياسللات االسللتيطانية والتوسللعية داخللل القللدس والتللي تهللدف الللى طللرد المقدسلليين والتفللييق عللليهم عبللر فللرض
الفرائب المرتفعة والتفييق عللى االنشلطة االقتصلادية ومنلع الوصلول اللى القلدس بصلفة عاملة ،ملن جهلة اخلرى
تعاني مناطق القدس من داخل الجدار من ارتفا نسلب التسلرب المدرسلي بلين صلفوف الشلباب وفلعف معلدالت
العمالة الماهرة نتيجة التوجي للعمل داخل السوق االسرائيلي ،وعلى الرغم من الت ارجلع اللذي تعلاني منلي القلدس فلي

مجاالت السياحة والتجارة والخدمات اال ان هذل القطاعات تظل اساسية ومحل اهتملام وذات ميلزة تنافسلية بالنسلبة
للمنطقة وال سيما القطا السياحي..
فلي ذات السلياق فالبللدة القديملة عللى سلبيل الم لال تعتملد عللى وجلود القطلا التجلاري الخلدماتي وقطلا السلياحة
الدينية والذي شهد تراجعا في السنوات االخيرة ،باالفافة الى العمل داخل منلاطق الخلط االخفلر والمسلتوطنات،
وذلف على الرغم من ان االحتالل االسرائيلي ساهم وبشكل وافل بالعمل على تدمير القطا السياحي في القلدس

والبلللدة القديمللة علللى وجللي الخصللوا ،وذلللف مللن خللالل اج لراتات االسللتيطان والعللزل وفللرض القيللود والفللرائب
وافللعاف البنيللة التحتيللة وغيرهللا .وفللي حللين تتمتللع صللناعة السللياحة اإلسلرائيلية 20بللدعم حكللومي كبيللر ،فللان قطللا
20
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السياحة الفلسطيني ُيدار إلى حد كبير بشكل يفتقر إلى التخطيط الممنهج ويعتمد على االست مارات الخاصة والتي
تعتبلر غيلر كافيلة مللع محدوديلة اللدعم المتلوفر مللن الجهلات الرسلمية والمتم لل فللي السللطة الفلسلطينية االملر الللذي
كان لي تا ير سلبي على النشاط االقتصادي واألسواق التجارية في المدينة القديمة.
كل للذلف تتميل للز البلل للدة القديمل للة بوجل للود المهل للن والمنتجل للات الحرفيل للة التقليديل للة والتل للي تعتبل للر مل للن المنتجل للات الجاذبل للة
للسل لليا والل للزوار للمدينل للة بمختلل للف توجهل للاتهم ،والتل للي سل للجلت تراجع ل لاً كبي ل ل اًر وملموس ل لاً منل للذ االحل للتالل اإلس ل لرائيلي
للف ل للفة الغربي ل للة ،بم ل للا فيه ل للا الق ل للدس الشل ل لرقية ،ول ل للم تع ل للد تن ل للتج س ل للوى  %17م ل للن احتياج ل للات الس ل للائحين والب ل للاقي
يل للتم اسل للتيرادل مل للن الخل للار  ،وبخاصل للة مل للن الصل للين ع 18فل للي المئل للةب والهنل للد ع 13فل للي المئل للةب
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 ،هل للذا علل للى

الل للرغم مل للن أن العديل للد مل للن الخب ل لرات واصل للحاب الشل للأن أشل للاروا الل للى اهميل للة إحيل للات وتطل للوير المنتجل للات والحل للرف
التقليدي ل ل للة كونه ل ل للا مرتبط ل ل للة بالهوي ل ل للة الفلس ل ل للطينية .22ل ل ل للذلف ف ل ل للان السياس ل ل للات االسل ل ل لرائيلية أدت بمجموعه ل ل للا ال ل ل للى
إف للعاف البل للدة القديم للة ف للي الق للدس وفق للدان الميل لزة التنافس للية للمدين للة وظه للور م ارك للز تجاري للة جدي للدة م للل بي للت
حنين ل ل للا والل ل ل لرام والعيزري ل ل للة وش ل ل للعفاط ورام اهلل ،والت ل ل للي اص ل ل للبحت م ارك ل ل للز جاذب ل ل للة للس ل ل للكان م ل ل للن خ ل ل للار الج ل ل للدار
وخصوص ل ل للا مم ل ل للن ال يمتلك ل ل للون الهوي ل ل للة المقدس ل ل للية ،وبحس ل ل للب تقري ل ل للر أص ل ل للدرتي جمعي ل ل للة حق ل ل للوق المل ل ل لواطن ف ل ل للي
إس ل لرائيل فل للي  ،2012ف ل ل ن " %4فقل للط مل للن القل للاطنين ورات الجل للدار واظب ل لوا علل للى التسل للوق فل للي القل للدس ،مقارنلل لةً
بنسل للبة  %18قبل للل تشل للييدل ".فل للي المقابل للل وحسل للب المعلومل للات المتل للوفرة م ل للن قب ل للل الجهل للاز المركل للزي لالحصل للات
الفلس ل ل للطيني ، 23ف ل ل للان م ل ل للا يق ل ل للارب  %37.9م ل ل للن األفل ل ل لراد الق ل ل للاطنين خ ل ل للار من ل ل للاطق الج ل ل للدار يتوجه ل ل للون إل ل ل للى
الجانل للب اآلخل للر مل للن القل للدس مل للن اجل للل السل للياحة وممارسل للة نشل للاطات ترفيهيل للي و قافيل للة ،و %30.1مل للنهم لزيل للارة
األق ل ل للارب و %14.3للحص ل ل للول عل ل ل للى الخ ل ل للدمات الطبي ل ل للة ،و %2.0للعم ل ل للل ،و %1.5لمتابع ل ل للة أم ل ل للور عالق ل ل للة
مل ل للع الل ل للدوائر الخدماتيل ل للة المختلفل ل للة ،و %0.6للتعلل ل لليم ،و %0.4يتوجهل ل للون الل ل للى الجانل ل للب االخل ل للر مل ل للن الجل ل للدار
ألم ل للور اخ ل للرى .االم ل للر ال ل للذي يش ل للير وبوف ل للو ال ل للى ان غالبي ل للة ملل للن يتمكن ل للون ملل للن ال ل للدخول اللل للى القلل للدس ال
يتوجه ل للون اليه ل للا م ل للن اج ل للل العم ل للل او التس ل للوق مم ل للا يوف ل للل م ل للدى الف ل للرر ال ل للذي تع ل للرض ل ل للي اقتص ل للاد البل ل للدة
القديم ل للة كمرك ل للز تج ل للاري ج ل للاذب للتجمع ل للات المحيط ل للة للق ل للدس ولكافلل للة السلل للكان الفلس ل للطينين فيملل للا مفلل للى .وال
سل لليما وأن ع ل للدد القل للادمين إل ل للى مدينل للة الق ل للدس انخفل للض بش ل للكل الفل للت ،من ل للذ ان ل للدال انتفاف ل للة القل للدس وبالت ل للالي
التسوق في أسواق البلدة القديمة ومحيطها".
كان لذلف األ ر الكبير في قلة
ّ
كذلف يوجد العديد من المناطق التي تعد داخل القدس من منطقة الجدار غير البلدة القديمة كال وري وجبل المكبلر
وصور باهر والتي تعتمد بشكل وافل على العمل داخل مناطق الخط االخفر والمستوطنات في اعملال التشلييد
والبنات واالعمال المهنيلة المختلفلة ،هلذا اللى جانلب وجلود بعلض االنشلطة التجاريلة ولكنهلا تظلل بسليطة ومحلدودة.
أيفا يوجلد بعلض المنلاطق التلي تلم تقسليمها بفعلل الجلدار اللى اجلزات داخلل وخلار الجلدار م لل كفلر عقلب ،بيلت
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القدس واقع وتحديات  ،مجموعة أورا بحثية ،مركز االبحاث_منظمة التحرير الفلسطينية.2016 ،
22
مقابلة مع ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو ،بتاري .2017/07/17
23 23
بيان صحفي حول نتائج المسح االجتماعي لمحافظة القدس ،2013 ،لالطالع على النتائج من خالل الرابط التالي
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=961&mid=3265&wversion=Staging
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حنينللا شللعفاط والتللي تعتبللر منللاطق مختلفللة ،حيللث تعتمللد االج لزات داخللل الجللدار علللى العمللل داخللل منللاطق الخللط
االخفللر والمسللتوطنات بشللكل اكبللر مللن االج لزات خللار الجللدار والتللي تعتمللد بشللكل اكبللر علللى االعمللال التجاريللة
والوظللائف العامللة الحكوميللة التابعللة للسلللطة الفلسللطينية .أخيلل ار فانللي مللن الفللروري التاكيللد علللى أهميللة تشللجيع
االفكللار الرياديللة فللي القللدس والتللي تتطلللب اختيللار افكللار خالقللة ومطلوبللة لسللوق العمللل بحيللث يللتم التخطلليط لهللا
بحرفية ومهنية عالية.
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جدول رقم (  : )6مليص النصاط االقتصادي واحتياجات سوق العمل لمناطق القدس (دايل الجدار)j1 ،
#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

التدريب المقترح(مهنيا)

الميزة التنافسية

المصاريع الصغيرة المقترحة

من ل ل للاطق الق ل ل للدس م ل ل للن يعتبر االقتصاد المحلي قطاعل ل ل ل ل ل ل ل للات العمل ل ل ل ل ل ل ل للل تعتبل ل ل ل ل للر القطاع ل ل ل ل ل للات تمتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للف الق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدس ت ل للم اإلش ل للارة م ل للن قب ل للل أص ل للحاب يجب التركيز على المشاريع
داخ للل الج للدار وتش للمل مقب للول نس للبيا بالمقارن للة االسل ل ل ل ل ل ل لرائيلية بنس ل ل ل ل ل ل للبة االك ل ل للر نش ل ل للاطا ف ل ل للي وخصوص ل ل ل ل ل ل للا البلل ل ل ل ل ل ل للدة الشللان مللن الخب لرات االقتصللاديين ،ذات الطل ل ل ل ل ل للابع االب ل ل ل ل ل ل للداعي
\عالبل ل ل ل ل ل ل للدة القديم ل ل ل ل ل ل للة ،مل ل ل ل ل ل للع الك يل ل ل ل ل ل للر مل ل ل ل ل ل للن %54.2

منللاطق داخللل الجللدار القديم ل للة ميل ل لزة تنافسل ل للية مم لل للي القطل للا الخل للاا وأربل للاب والريل للادي ،ويمكل للن تلخل لليا

سل لللوان ،ال ل للوري ،ابل للود التجمعات خار الجدار مخصصل ل ل للات التل ل ل للأمين مل ل ل ل للن القل ل ل ل للدس هل ل ل ل للي تل ل لرتبط بوج ل للود المواق ل للع العم للل ال للى موف للوعات الت للدريب اهل ل ل ل ل للم المشل ل ل ل ل للاريع القابلل ل ل ل ل للة
ديللس عداخللل الجللدارب ،ويعود ذلف لتوفر فرا الللوطني كمصللدر دخللل القط ل ل ل للا التج ل ل ل للاري  ،الدينيلة العالميلة الجاذبلة التالية:
جبل المكبلر ،السلواحرة العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي السل ل ل ل للوق بواقع %21.3
الغربية عداخل الجدارب االسل ل لرائيلي ،لك ل للن م ل للع

ل للم األجل للور والرواتل للب

يليي مجال الخدمات  ،للسل ل ل ل ل ل ل للياحة المحليل ل ل ل ل ل ل للة
للم مجللال الصللناعة  ،والخارجية

 ،ص ل ل ل ل للور ب ل ل ل ل للاهر ،ام اهميل ل ل للة التاكيل ل ل للد علل ل ل للى مل ل للن القطل ل للا الخل ل للاا يليي السياحة

شرفات .باالفافة الى أيفللا مللن الفقللر داخللل

مش للاريع لالس للر عغي للر تترك ل ل للز العمال ل ل للة ف ل ل للي

كل ل ل للال مل ل ل للن  ،شل ل ل للعفاط الق ل للدس ووج ل للود خش ل للية زراعيةب بنسبة %6

الفندق ل للة وتش ل للمل تاهي ل للل عمرش ل للدين التالي:

سللياحين ،مللوظفين اسللتقبال ،مقللدمين اعل ل ل ل للادة تل ل ل ل للدوير بطاريل ل ل ل للات
خ ل ل للدمات ف ل ل للي المط ل ل للاعم والفن ل ل للادق السيارات

وغيرهاب

طوب ل للا ،بي ل للت ص ل للفافا ،وجلود مسللتويات مرتفعللة %13.1

مج للاالت العم للل الت للي

البلد ،بيت حنينلا البللد ،علللى اسللتمرار مقومللات العم للل ف للي المؤسس للات ال يتطلب الك ير منهلا

بيرنبل للاال ،قلنل للديا البلل للد ،الحي ل ل للاة نتيجل ل ل للة وجل ل ل للود الرسل ل ل ل للمية الفلسل ل ل ل للطينية مه للارات فني للة متقدم للة

تكنولوجيا المعلومات والبرمجة
التسويق االلكتروني

تصميم جرافيكي

3D max

التصوير الفوتغرافي والفيديوا

كفللر عقللب مللن منطقللة مخ للاطر متع للددة ناتج للي بنسبة .%2.2

م للل البن للات والتش للييد،

داخ ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل الج ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدار عل ل للن سل ل للحب الهويل ل للات

حيللث شللكلوا مللا نسللبتي

تطبيقات الهاتف المحمول

وه ل للدم البي ل للوت وف ل للرض

 %32.0مللن مجمللو

فنون الطبخ الحديث عشيفب

العل ل ل ل ل ل ل ل للاملين ،يليل ل ل ل ل ل ل ل للي

اعداد الكيف الخاا باالعراس

صناعة الحلويات الشرقية والغربية

والتللي ال تتناسللب وواقللع

الع ل للاملين ف ل للي قط ل للا

السل ل ل ل للكان الفلسل ل ل ل للطينين

التج ل ل ل ل للارة والمط ل ل ل ل للاعم

العنصريب.

الف ل ل ل ل ل لرائب المختلفل ل ل ل ل للة
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لالس ل ل ل للت مار عل ل ل ل للى النحل ل ل ل للو

الريافة م ل  ،مراكز للجيم

والرشاقة والتغذية السليمة
حفانات اطفال
محل ل ل ل ل ل للالت ادوات تجميل ل ل ل ل ل للل
وك ل ل ل ل ل للوزمتكس ،ص ل ل ل ل ل للالونات
تجمي ل ل للل ع لي ل ل للزرب ،مكات ل ل للب
سياحة

مرشل ل للدين سل ل للياحيين حسل ل للب

اع ل ل ل للداد وتجهي ل ل ل للز المف ل ل ل للرزات م ل ل ل للن الطلب

الخفار

مح ل ل للل للمنتج ل ل للات الحرفي ل ل للة

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االقتصادي

االنصطة االقتصادية

التدريب المقترح(مهنيا)

الميزة التنافسية

المصاريع الصغيرة المقترحة

وأنشل ل ل ل ل ل للطة الفنل ل ل ل ل ل للادق

الحرف والمنتجات التقليدية

 ،%24.5ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم

تركي ل ل للب مص ل ل للاعد فن ل ل للي تكيي ل ل للف دراجات عتاجير دراجاتب،

الخ ل ل ل ل للدمات والف ل ل ل ل للرو
األخل ل ل ل ل ل ل للرى ،%23.6

وكانللت أقللل نسللبة مللن
الع ل للاملين ف ل للي قط ل للا
الز ارع ل ل للة و الح ارجل ل ل للة
والصل لليد حيل للث بلغل للت
.%0.8

وتبريد

تركيب المقاسم وأجهزة الستاليت

والتقليدي ل ل للة ،مح ل ل للل صل ل ل لليانة
بيل للع وتوزيل للع المفل للرزات مل للن
الخفار

تل للدريب مهن ل للي وخصوص ل للا عل ل للى محل ل للالت كوكتيل ل للل  ،كل ل للوفي
عمهللارات البنللات والتشللييد ،تشللطيب شوب ،مطاعم صغيرة،

وص ل لليانة مبل ل للاني ،تركي ل للب اعم ل للال مشل ل ل ل للاريع تكولوجيل ل ل ل للا م ل ل ل ل للل

الجل ل ل ل ل للبا والل ل ل ل ل للديكور ،صل ل ل ل ل لليانة محللالت صلليانة الحاسللوب ،

المركب ل ل ل ل ل ل للات كهرب ل ل ل ل ل ل للات من ل ل ل ل ل ل للازل صيانة األجهزة المكتبية

وسياراتب

مركز ترجمة لغات

مه ل للارات العملل للل االساس ل للية م لل للل مشلل ل ل للاتل بي ل ل ل للع النبات ل ل ل للات و
الحاسل ل ل ل للوب و اللغل ل ل ل للات تحديل ل ل ل للدا الزهور

العبري ل ل ل ل للة و االنجليزي ل ل ل ل للة كتابلل ل ل ل للة مشل ل للرو متكامل ل للل ومشل ل للترف
التقارير وغيرها

لخ ل للدمات االفل ل ل ار عتص ل للميم
بطاقل ل ل للات االف ل ل ل ل ار  ،ت ل ل ل لزيين
اف ل ل ل ار  ،تصل ل للوير ،صل ل للناعة
كيل ل ل للف االع ل ل ل لراس وغي ل ل ل لرلب-

يمكن تجزئة المشرو
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مناطق القدس من يارج الجدار ()J2
يمكلن االشلارة الللى أن التجمعلات التللي تصلنف عللى انهللا منلاطق  J2عخللار الجلدار العلازل الللذي انشلئي االحللتالل
االس لرائيلي فللي العللام 2002ب هللي منللاطق مختلفللة مللن حيللث طبيعللة االعمللال والنشللاط االقتصللادي حيللث يعتبللر
معظمهللا مللن القللرى والبلللدات ذات الك افللة السللكانية المحللدودة والتعللداد السللكاني البسلليط .لكللن ومللع ذلللف فانللي يوجللد

العديد من المناطق خار الجدار والتي تعد من فلمن التجمعلات الكبيلرة ملن حيلث علدد السلكان وملن أهمهلا اللرام
وفللاحية البريللد  ،العيزريللة ،كفللر عقللب ،عناتللا ،ابللو ديللس والتللي يمكللن تصللنيفها كبلللدات وكتجمعللات كبي لرة نسللبيا
والتي تحتوى على انشطة تجارية ومشاريع متوسلطة وصلغيرة باالفلافة اللى اعتملاد سلكانها عللى الوظلائف العاملة

وغيرها من مصادر الدخل كالعمل داخل الخط االخفر.

وفللي العمللوم فللان المنللاطق خللار الجللدار تعتمللد علللى الوظللائف العامللة والعمللل داخللل القطللا الخللاا يليهللا العمللل
داخللل منللاطق الخللط االخفللر والمسللتوطنات وذلللف بنسللب متفاوتللة حسللب طبيعللة التجمللع باالفللافة الللى مصللادر
الدخل االخرى ،كما وتتفمن مناطق خار الجدار وجود مخيملين للجلوت وهملا مخليم قنلديا ومخليم شلعفاط رغلم ان
االخير يصنف اسرائيليا من فمن المنلاطق داخلل الجلدار اال انلي معلزول بفعلل الجلدار ،حيلث يعتبلر مخليم قلنلديا

قريب من مدينة رام اهلل مما يتيل لي الحصول على بعض الخلدمات باالفلافة اللى تلوفر فلرا العملل فلي القطلا

العام والخاا ،اما مخليم قلنلديا ويعلرف بمخليم عناتلا ايفلا فيعلاني ملن نقلا وافلل فلي الخلدمات ويعملل الك يلر
من سكاني في الوظائف العامة وداخل مناطق الخط االخفر والمستوطنات.
لكلن وعلللى الللرغم مللن ذلللف فقللد اشللار المشللاركون فللمن عينللة المجموعللات المركللزة الللى ان فللرا العمللل المتللوفرة

للخل لريجين تعتب للر قليل للة ج للدا حي للث يع للاني الخريج للون م للن البطال للة وع للدم ت للوفر الف للرا ،وال س لليما م للع قل للة ع للدد
المؤسسلات الرسلمية او الدوليللة العامللة فللي المنلاطق خللار الجلدار .املا بالنسللبة لالعملال المهنيللة او العملل فللمن
االنشللطة التجاريللة البسلليطة فتعتبللر متللوفرة بشللكل اكبللر مللن الوظللائف حيللث مللن الممكللن ان يجللد الشللاب عمللل فللي
مجاالت البنات او االعمال المهنية االخرى كالحدادة والقصارة وتصليل السيارات او البيع وغيرها.
كللذلف ومللن الجللدير بالللذكر بللان المنللاطق التللي تعتبللر خللار الجللدار هللي تلللف التجمعللات التللي تصللنف كمنللاطق B
والتي تخفع جزئيا للسلطة الفلسطينية في النواحي االدارية فقط  ،أما المناطق  Cفهي التلي تخفلع بشلكل كاملل

الللى االحللتالل االس لرائيلي والتللي ال تسللتطيع السلللطة الفلسللطينية بسللط سلليطرتها عليهللا مللن الناحيللة االمنيللة ،حيللث

تتعرض تلف المناطق الى التهميل الرسمي والبعد عن مركز الخدمات ،كما ان غالبيتها تعاني من سوت االوفا
االمنيللة وغيللاب القللانون ممللا يزيللد مللن التحللديات التللي تتعللرض لهللا تلللف المنللاطق فللي الجوانللب التنمويللة ويسللهم فللي
فعف االقتصاد المحلي بشكل وافل.
ومللن المعلللوم فقللد تللم إنشللات منللاطق عCب كاحللدى الحلللول المؤقتللة فللي اطللار اتفللاق أوسلللو  ،كتللدبير مؤقللت لمللدة 5
سنوات لحين التوصل إلى اتفاق خاا بالوفع النهائي .24كذلف فان المنطقلة عcب تخفلع اللى األملن اإلسلرائيلي
الكامللل  ،ويشللمل ذلللف كافللة المج للاالت كللالتخطيط والبنللات  ،الم لوارد الطبيعي للة ،البنيللة التحتيللة ، ،وانفللاذ الق للانون،
24
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جميعها تعد من مسؤولية اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،ملع علدم وجلود سليطرة ملن قبلل السللطة الفلسلطينية عللى هلذل
المسللائل .ومللع ذلللف ،تللوفر للسلللطة الفلسللطينية بعللض الخ للدمات الصللحية والتعليميللة للسللكان الفلس للطينيين ال للذين
يعيشللون فللي المنطقللة عCب والتللي تعتبللر غيللر كافيللة والتللي ت ارعللي طبيعللة الواقللع الللذي تتعللرض لللي تلللف المنللاطق
وخصوص للا المن للاطق المحاذي للة للق للدس وخ للار منطق للة الج للدار الع للازل .ويمك للن تقس لليم منطق للة خ للار الج للدار ال للى
منطقتللين رئيسلليتين وتشللملع منطقللة شللمال غللرب القللدس ،منطقللة شللمال شللرق وجنللوب القللدسب وذلللف علللى النحللو
التالي:
منطقة صمال غرب القدس (يارج الجدار ())J2
تشكل قلرى شلمال غلرب القلدس 25الغلالف الريفلي لمحافظلة القلدس  ،التلي عزلهلا جلدار الف ّلم والتوسلع علن مدينلة
القللدس ،معظللم مناطقهللا تتبللع للمنطقللة ع ب أي أنهللا تحللت السلليطرة اإلسلرائيلية الكاملللة وتتكللون مللن عللدل قللرى وهللي
عبدو  ،بيت عنان  ،قطنة  ،بيت سوريف  ،القبيبة  ،بيت دقو ،بيت اكسا  ،أم اللحم  ،بيت اجل از ،النبلي صلموئيل،
بيت حنينا ،بيرنباال ،الجديرة ،ارفلاتب  ،وهلي محاذيلة للخلط األ خفلر ملن الجهلة الجنوبيلة ولقلرى محافظلة رام اهلل
من الغرب والشمال ويحيط بها جدار الفصل من كافة الجهات بحيث يترف لها مدخالً واحداً ملن خلالل نفلق مظللم

من الجهة الشرقية يربطها بقرية الجيلب  ،ومخلر واحلد ملن الجهلة الغربيلة يربطهلا ببللدة بيلت لقيلا ملن قلرى رام اهلل
الغربية.
تعتبللر هللذل المنللاطق مللن البلللدات المهمشللة نسللبيا نتيجللة بعللدها عللن مركللز مدينللة القللدس حيللث تعللاني مللن ظللروف
اقتصادية صعبة بسبب غياب االهتمام الرسمي من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية ،فعف االنشطة التجارية ،
محدودية فلرا العملل المتلوفرة ،سللب الجلدار للك يلر ملن اال ارفلي الزراعيلة والملوارد المخصصلة للمنطقلة ،كلذلف

يشتهر بعفها بالصناعات الحرفية التقليدية م لل الخلزف،التطريلز ،26أيفلا فقلد كلان اعتملاد اهلالي المنطقلة سلابقا

علللى الز ارعللة امللا اليللوم فتعتمللد علللى الوظللائف والعمللل داخللل منللاطق الخللط االخفللر واالنشللطة الزراعيللة بشللكل
محدود نسبيا.

25

الصفحة االلكترونية لقرى شمال غرب القدس  ،من خالل الرابط التالي:
https://www.grassrootsalquds.net/ar/community/%D8%A8%D8%AF%D9%88
/https://www.facebook.com/Villages.Jerusalem
26
الموقع االلكتروني لمؤسسة الجذور الشعبية المقدسية ،من خالل الرابط التالي:
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جدول رقم ( : )7مليص النصاط االقتصادي واحتياجات سوق العمل لمناطق صمال غرب القدس (يارج الجدار )j2
#

البلدات ذات اليصائص
االقتصادية المتصابه

تقييم الوضع االقتصادي

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

مصادر الديل الرئيسية حسب
األدهمية (تصاعدي)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني ،
وظيفي)

المصاريع الصغيرة المقترحة

جيد جدا ،ممتاز)

بل ل للدو  ،بيل ل للت عنل ل للان  ،يعل ل للد القطل ل للا فل ل للعيف العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا

يتللوفر انشللطة تجاريللة ال يوجد

التدريب المهني

قطنلة  ،بيللت سللوريف  ،نس ل ل ل للبيا بس ل ل ل للبب البع ل ل ل للد الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف وخدماتيل ل ل ل ل للة بسل ل ل ل ل لليطة حي ل ل ل ل للث تعتب ل ل ل ل للر ه ل ل ل ل للذل االناث
القبيبل ل للة  ،بيل ل للت دقل ل للو .الجغ ارف ل ل ل ل ل للي للمنطق ل ل ل ل ل للة العامل ل للة

عالمصل ل للدر االعلل ل للى

مشرو مخيطة

ومح للدودة تتك للون م للن المناطق مهمشة وبعيلدة تل للدريب علل للى الخياط ل للة بيع وتسوق المربيات

بيرنبل ل ل ل للاال ،الجديريل ل ل ل للة ،عمعزول ل ل ل للةب ومص ل ل ل للادرة
لط
ل
خ
ال
لل
ل
خ
دا
لي
ل
ف
لل
ل
م
الع
تجارب ل ل ل ل ل للة ،مخ ل ل ل ل ل للابز ،حي ل ل ل للث ترتفل ل ل ل للع نسل ل ل ل للب
غالبية ارافي المنطقة
رافات
لتوطنات
ل
س
الم
و
لر
ل
ف
االخ
البطال ل ل ل ل ل للة وال يل ل ل ل ل ل للتمكن
مالحم وغيرهاب
 ،كم ل للا ان نس ل للبة قليل ل للة
مل ل للن الشل ل للباب تحصل ل للل بنسبة  %25-20منهم يتل ل ل ل ل ل ل ل للوفر محل ل ل ل ل ل ل ل للالت الغالبيل ل ل للة العظل ل ل للم مل ل ل للن
علل ل للى تصل ل للاريل عمل ل للل ع %90اعم ل ل للال بن ل ل للات ،للص ل ل للناعات الحرفي ل ل للة السل للكان م ل للن الوص ل للول
 %10خدماتب
والمهني ل ل ل ل ل للة عنج ل ل ل ل ل للارة ،الللى منللاطق القللدس عال
بسبب الرفض االمني
للدخلب

مشاريع للفتيات

عبقل ل ل ل للاالت ،محل ل ل ل للالت نس ل للبيا وخ ل للار الج ل للدار عي ل ل ل للتم تزوي ل ل ل للد الس ل ل ل للوق بي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للع وتس ل ل ل ل ل ل ل ل ل للويق
االس ل ل ل لرائيلي بمنتج ل ل ل للات المخلالت
المالبس وغيرلب

مط ل ل ل ل ل ل للبخ للتص ل ل ل ل ل ل للنيع

صناعة الحلويلات م لال الغ ل للذائي وم ل للن بينه ل للا
عكعف العيدب

عالحلوياتب

تزيين االعراس

مل ل للع االشل ل للارة الل ل للى ان العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا
منطق ل للة بيرنب ل للاال تعتب ل للر الزراعي عمحدود جداب

وغيرهاب

م للن المن للاطق االفف للل

يوج للد انش للطة زراعي للة االنشل ل ل ل ل ل للطة التجاريل ل ل ل ل ل للة التقليدية والمطرزات

نتيجلة وجللود العديللد مللن
االنشل ل ل ل ل ل للطة التجاريل ل ل ل ل ل للة

الزيت ل ل ل ل ل للون ،اشل ل ل ل ل ل للجار ومحللدودة مللن وال يوجللد صل ل ل ل ل ل للناعة المربيل ل ل ل ل ل للات الحاسل ل ل ل للوب  ،محل ل ل ل للل

اللوزي ل ل ل للات والفواك ل ل ل للي ،ميال مخصصة للز ارعلة عتتوفر المواد الخامب

الصل ل ل للغيرة والمتوسل ل ل للطة

خفارب ولكنهلا تعتملد واس للعار المي للال المت للوفرة صل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للناعة بيع مالبس

اقتص للاديا ف للي المنطق للة

بالبلدة

حل ل ل ل ل ل ل للدادة ،المنيل ل ل ل ل ل ل للوم يمتلك ل ل ل ل ل ل ل للون هوي ل ل ل ل ل ل ل للات تصوير االعراس
مقدسل لليةب ،كل للذلف فل للان ص ل ل ل ل ل للناعة المنتج ل ل ل ل ل للات مشاريع للذكور

محل ل ل ل ل ل للدودة عز ارعل ل ل ل ل ل للة والزراعيل ل ل ل ل ل للة فل ل ل ل ل ل للعيفة التجميل والكوافير

مركز تعليم مساند

مح ل ل ل ل ل ل ل ل للل لص ل ل ل ل ل ل ل ل لليانة
اتصل ل للاالت وموبايل ل للل،

بش ل ل ل للكل ع ل ل ل للام عل ل ل ل للى مرتفعللة نسللبيا وال تمتلللف المخلالتعتت للوفر المل لواد مكتب سياحة و سفر
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#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني ،

المصاريع الصغيرة المقترحة

وظيفي)

الز ارعللة غيللر المرويللة المنطق ل ل ل ل ل ل ل للة مميل ل ل ل ل ل ل ل لزات الخامب

للمنطقة

عاسل ل ل ل ل ل ل ل للعار الميل ل ل ل ل ل ل ل للال اقتصادية تنافسية

ص ل ل ل ل ل ل ل ل للناعة االلب ل ل ل ل ل ل ل ل للان  ،مكتب خدمات

لالسل ل ل للتهالف الفل ل ل للردي

واالجبللان عتتللوفر الم لواد جامعية للمنطقة

يوج ل ل للد ف ل ل للي المنطق ل ل للة

مشل للاريع زراعيل للة و ل للروة

بعل ل ل ل ل ل للض المشل ل ل ل ل ل للاريع

حيوانية بسيطة

مرتفعةب

الخامب

الص ل ل ل ل للغيرة والعائلي ل ل ل ل للة
لل للروة الحيواني للة م للل

الذكور

م للز ار دج للا  ،خالي للا
نحلب

صيانة الحاسوب

تصوير االعراس

تش ل ل للتهر النس ل ل للات ف ل ل للي

الفندقل ل للة اعمل ل للال تقل ل للديم

عاغن ل ل ل ل ل ل للام وابق ل ل ل ل ل ل للار ،

المنطق ل ل ل ل للة بص ل ل ل ل للناعة

المنتج ل ل ل ل للات الت ار ي ل ل ل ل للة
والمطرزات اليدوية

صيانة الموبايل

الخدمات م ل المطاعم
مشل للاريع زراعيل للة و ل للروة
حيوانية بسيطة

دورات في اعمال البنات
والتش ل ل ل ل ل للييد ،االعم ل ل ل ل ل للال
المهنيل ل ل ل ل ل ل ل للة االخل ل ل ل ل ل ل ل للرى
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#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

النب للي ص للموئيل ،بي للت

الواقع االقتصادي

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني ،

المصاريع الصغيرة المقترحة

وظيفي)

عللفئل ل للات خل ل للار اطل ل للار
التعليمب
العم ل ل للل ف ل ل للي االنش ل ل للطة االنشل ل ل ل للطة التجاري ل ل ل ل للة ال يوجد

االناث

االناث

إكس ل ل للا ،بي ل ل للت حنين ل ل للا ،سيت جدا ،حيث تعتبر الزراعيل ل ل ل ل ل ل ل للة وتربيل ل ل ل ل ل ل ل للة والخدماتي ل ل للة مح ل ل للدودة المنطقللة تعتبللر معزولللة تل للدريب علل للى الخياط ل للة مشاريع زراعيلة و لروة
خرائب ام اللحم

كال من النبي

صموئيل ،بيت إكسا
معزولة بفعل الجدار
ومن الصعب جدا
الوصول اليها وبعفها
يحتا الى تنسيق

المواشي

وبعفل ل ل ل ل ل ل للها من ل ل ل ل ل ل ل للاطق عي ل ل ل للتم تزوي ل ل ل للد الس ل ل ل للوق حيوانيللة م للل دفيئللات،

جدا

العمللل القطللا الخللاا يتللوفر بعللض االعمللال محاصرة
ومناطق الففة الغربية

االس ل ل ل لرائيلي بمنتج ل ل ل للات زراعة مكشوفة

الحرفي ل ل ل ل ل للة والمهني ل ل ل ل ل للة نسل ل للبة الل ل للتعلم محل ل للدودة المالبس وغيرلب

تعبئة وتغليف الزعتر

العم ل ل للل ف ل ل للي من ل ل للاطق عنج ل ل ل ل ل ل للارة ،ح ل ل ل ل ل ل للدادة ،ج ل للدا عع ل للدد الخل ل لريجين تصوير االعراس
الخ ل ل ل ل ل ل ل ل للط االخف ل ل ل ل ل ل ل ل للر وغيرهاب

يوج للد انش للطة زراعي للة ال يوجلد مواصللالت مللن التقليدية والمطرزات

محل ل ل ل للالت لالنشل ل ل ل للطة

مسبق مع االحتالل

محل ل ل ل ل ل للدودة عز ارعل ل ل ل ل ل للة وال للى تل للف المن للاطق اال

المهنية

االسرائيلي م ل النبي

الزيتونب ولكنها تعتملد بصعوبة ال يتوفر ميلال

محالت بيع خفار

صموئيل

والمستوطنات ع%5ب

محدودب

ص ل ل ل ل ل للناعة المنتج ل ل ل ل ل للات الذكور

ص للعوبة الوص للول ال للى

بش ل ل ل للكل ع ل ل ل للام عل ل ل ل للى للزراعة
الز ارعللة غيللر المرويللة

الذكور

بي للت حنين للا ،خ ارئ للب ام

عاسل ل ل ل ل ل ل ل للعار الميل ل ل ل ل ل ل ل للال

االعمل للال المهنيل للة م ل للل

اللح ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم ال يوج ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد

لالسل ل ل للتهالف الفل ل ل للردي

عالنج ل ل ل ل ل للارة ،الح ل ل ل ل ل للدادة،

مواصالت عامة

مرتفعةب

كهربل ل ل ل ل ل للائي سل ل ل ل ل ل لليارات،

يوجللد اعتمللاد الللى حللد
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يوجل ل ل للد احتيل ل ل للا علل ل ل للى

المنيوم وغيرهاب

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني ،
وظيفي)

ما على بعض انشطة

صيانة حاسوب

تربية ال روة الحيوانية

دورات في اعمال البنات
والتشييد
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المصاريع الصغيرة المقترحة

منطقة صمال صرق وجنوب القدس (يارج الجدار ())J2
وتفم كل القرى والبلدات التي تقع جنوب القدس من خار منطقة الجدار والتي يقسمها البعض الى منطقة شلمال
شللرق القللدس ،منطقللة جنللوب وجنللوب شللرق القللدس ،وتشللمل البلللدات التاليللة عمخمللاس ،مخلليم قلنللديا ،جبللع ،للالرام
وفاحية البريد ،حزما ،عناتا ،الكعابنة عتجمع بدويب ،الزعيم ،العيزرية ،السواحرة الشرقية ،عرب الجهلالين ،الشليخ

سعدب.
تعتبر هذل المناطق االقرب الى محافظة رام اهلل وتعتبر باالجمال مناطق ذات اقتصلاد محللي اففلل بالمقارنلة ملع
مناطق شلمال القلدس ملن منطقلة خللف الجلدار ،كملا وتفلم العديلد ملن البللدات الكبيلرة م لل اللرام وفلاحية البريلد،
كفر عقب ،العيزريلة ،ابلو ديلس والتلي للديها انشلطة اقتصلادية جيلدة باالفلافة اللى وجلود بللدات صلغيرة ملن حيلث
الك افة السكانية ومخيم واحد وهو مخيم قلنديا والمحاذي لمدينة رام اهلل.
يمكن االشارة الى ان هذل البلدات يتوفر لها فرا عمل مقبولة نسلبيا كونهلا قريبلة ملن منلاطق السللطة الفلسلطينية
كما ان بعض السكان ما زال يحتفظ بالهويلات المقدسلية وبالتلالي امكانيلة العملل داخلل االسلواق االسلرائيلية ،كلذلف

فللان جللزت مللن سللكان المنللاطق المللذكورة انتقللل مللن داخللل القللدس الللى خللار منطقللة الجللدار كونهللا اقللل تكللاليف مللن
الناحية المعيشية من مناطق داخل القدس ومن اجل الحفاظ على هوياتهم المقدسية عند االقامة في تلف المناطق.
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جدول رقم ( : )8مليص النصاط االقتصادي واحتياجات سوق العمل لمناطق صمال صرق وجنوب القدس (يارج الجدار )J2
#

البلدات ذات اليصائص
االقتصادية المتصابه

تقييم الوضع االقتصادي

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

مصادر الديل الرئيسية حسب
األدهمية (تصاعدي)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

جيد جدا ،ممتاز)

العيزرية

يعتبل ل للر االقتصل ل للاد مل ل للن العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا

يتوفر انشطة تجارية

تمتلل ل للف هل ل للذل المنل ل للاطق ذكور واناث

بيع الحرف

االففل ل ل ل ل للل م ل ل ل ل ل لا بل ل ل ل ل للين الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف وخدماتيل ل ل ل ل ل ل للة جيل ل ل ل ل ل ل للدة ميل ل لزات تنافس ل للية جيل ل للدة تل ل للدريب حل ل للول اعمل ل للال والمنتجات التقليدية
التجمعل ل ل ل للات المل ل ل ل للذكورة العامل ل للة
للمنطقل للة بس ل للبب وجل للود

نش للاط تجل للاري  ،قط للا
سياحي نشيطب

للدخلب

عالمصل ل للدر االعلل ل للى

عاط للول س للوق تج للاري ومن بينها:

ف للي المنطق للةب يش للتمل العيزرية  :وجلود قطلا

الفندقلة عتاهيلل مرشللدين والمطرزات

سياحين ،ادارة مطاعمب

العمللل فللي داخللل الخللط على محلالت تجاريلة ،س ل للياحي يتم ل للل بالبل ل للدة اللياقة البدنية ،تجميل
االخفر والمستوطنات مفروشات ،بيلع ادوات القديم ل ل ل ل ل ل ل ل للة وبع ل ل ل ل ل ل ل ل للض وعال البشرة

علدد مللن يحملللون هويللة

منزلية ،وغيرل

تجاوز .%7

الصللناعية م للل شللركة الكنائس وغيرها ،يزرو والرسم على الزجا

القل ل ل ل ل ل للدس محل ل ل ل ل ل للدود وال

المنللاطق السللياحية م للل العال الطبيعي

فتل مكاتب سياحية

بيع الحلويات
واالغذية
تصوير لالف ار

وجود بعلض المنشلات قبلر العلازر والعديلد مللن النح ل للت عل ل للى الخش ل للب تزيين اف ار

محل صيانة

القل ل ل ل ل للدس للسل ل ل ل ل للجائر ،البل ل ل ل ل ل ل ل للدة ع400.000ب ص ل ل ل ل ل للناعة المنتج ل ل ل ل ل للات الحاسوب

شللركة سللنيورة ،مصللنع سائل سنويا
دباغ ل ل ل ل ل ل ل للة الجل ل ل ل ل ل ل ل للود،

التقليديل ل للة والمطل ل للررزات محل للمالبس
عاالناثب

مص للانع ب للاطون ،بي للع وج ل ل ل للود أط ل ل ل للول س ل ل ل للوق صناعة الصابون
حجر البنات والرخام

يتل ل ل ل للوفر فل ل ل ل للي البلل ل ل ل للدة
انشل ل ل ل ل ل ل للطة تصل ل ل ل ل ل ل للليل
الس ل ل ل ل لليارات واعم ل ل ل ل للال
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تجاري في المنطقة

النسسائية

محل للكوزمتكس

صناعة المعجنات

ومواد التجميل

صناعة الحلويات

مطعم شعبي

تل للدريب علل للى االعمل للال عتم االشارة الى وجود

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

الميكانيف

المهنيل للة م ل للل كهربل للائي مركز للتاهيل المهني

يتل ل ل ل ل ل ل ل للوفر محل ل ل ل ل ل ل ل للالت

سيارات ،اعملال صليانة تابع لو ازرة العمل

للص ل ل للناعات الحرفي ل ل للة

ميكاني ل ل ل ل ل للف للسلل ل ل ل ل لليارات سيبدا بالعمل قريباب

حل ل ل ل ل ل ل للدادة ،المنيل ل ل ل ل ل ل للوم

التعليمب

عللفئل ل للات خل ل للار اطل ل للار

والمهني ل ل ل ل ل للة عنج ل ل ل ل ل للارة،
وغيرهاب
ل يوج ل ل ل ل ل ل للد انش ل ل ل ل ل ل للطة
زراعيللة او تربيللة للروة

حيوانيللة بشللكل محللدود
جدا

الرام وفاحية البريد،

يعتب ل للر االقتص ل للاد جي ل للد العمللل فللي داخللل الخللط يتوفر انشطة تجارية

وج ل للود انش ل للطة تجاري ل للة االناث

االناث

بالمقارن ل ل ل ل للة م ل ل ل ل للا ب ل ل ل ل للين االخفللر والمسللتوطنات وخدماتيل ل ل ل ل ل ل للة جيل ل ل ل ل ل ل للدة متنوع ل ل ل ل ل ل ل ل للة ص ل ل ل ل ل ل ل ل للغيرة تل للدريب علل للى االعمل للال مشاريع لترويج
التجمعل ل ل ل للات المل ل ل ل للذكورة بنس ل ل للبة %80

عالمص ل ل للدر

وتص ل ل ل ل ل للنف ص ل ل ل ل ل للغيرة ومتوسطة

للمنطقل للة بس ل للبب وجل للود
لامين
ل
ل
ل
ل
ت
ال
لات
ل
ل
ل
ل
ص
مخص
المن ل ل ل ل ل ل ل ل للاطق م ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل وباسعار مقبولة
نش ل للاط تج ل للاري وك اف ل للة
االعلى للدخلب

اليدوية والمطرزات

االعمال اليدوية

ومتوسل ل للطة فل ل للي تلل ل للف تل للوفر محل للالت تجاري ل للة تصل ل ل ل ل ل ل ل ل للنيع غل ل ل ل ل ل ل ل ل للذائي والتقليدية ومنتجات
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وحلويات

التصنيع الغذائي

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

سكانية وامتالف هويلات الل للوطني لمل للن يحملل للون المحل ل للالت والمطل ل للاعم

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

تنسيق زهور

مشاريع تتعلق بتوفير

البسيطة وغيرها

تنسيق اعراس

كافة مستلزمات

وجود بعض االنشطة

صناعة حلويات

االف ار

المحلي للرام شهد تلدني العامة ع%25ب

لمصنع للحمامات

الل ل للذكور عال يوج ل ل للد طل ل ل للب الحلويات الشرقية

كبير بعد انشلات الجلدار

الشمسية

كبي ل ل ل للر علل ل ل ل للى الصل ل ل ل للناعات والغربية

الع ل للازل كم ل للا ان البل ل للدة

كآس ل ل ل ل ل للارات حجل ل ل ل ل ل للر،

تعللاني مللن وجللود نسللب

مناشير حجر

الخريجين

يتل ل ل ل للوفر  250محل ل ل ل للل

مقدسية ع%60ب يمتللف الهويات المقدسية
هوية مقدسية

العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا

رغل ل ل ل ل ل للم ان االقتصل ل ل ل ل ل للاد الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف الصناعية م ل

مرتفعة من البطاللة بلين

للص ل ل للناعات الحرفي ل ل للة
والمهني ل ل ل ل ل للة عنج ل ل ل ل ل للارة،
حل ل ل ل ل ل ل للدادة ،المنيل ل ل ل ل ل ل للوم

مطبخ لتصنيع

الحرفية والمهنية صيانةب

صيانة حاسوب

تص ل ل ل ل ل ل للوير ف ل ل ل ل ل ل للوتغرافي
وفيديوا
تبريد وتكييف

اعمال صيانة السيارات

ميكانيف

الذكور

محالت تجارية
وخدماتية
مكتبة عامة
مراكز خدمات عام

مكتب سياحي

وغيرهاب

مشرو بيع وتسويق

ال يوجل للد ايل للة انش ل للطة

منتجات من

زراعية

التجمعات البدوية
مشرو ع كوزمتكسب
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#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

ابو ديس

جيد جدا ،ممتاز)

يعتبر االقتصاد المحلي العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا

االنصطة االقتصادية

يتوفر انشطة تجارية

جي للد بالمقارن للة م للا ب للين الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف وخدماتية بسيطة
التجمعل ل ل ل للات المل ل ل ل للذكورة العامل ل للة
للمنطقل للة بس ل للبب وجل للود

للدخلب

عالمصل ل للدر االعلل ل للى

بعل ل ل ل للض الصل ل ل ل للناعات

مرتفع ل ل للة م ل ل للن البطال ل ل للة

وغيرهاب

العمل ل ل ل ل ل ل ل ل للل المت ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوفرة

محلدودة تتعلللق بزارعللة

باالفللافة الللى مصللادرة

الزيت ل ل ل ل ل ل للون وبع ل ل ل ل ل ل للض

غالبية الرافي الزرايعة

البيل ل ل للوت البالسل ل ل للتيكية

بفعل الجدار

وجل ل للود جامعل ل للة القل ل للدس تل ل للدريب علل ل للى الحل ل للرف مركز تعليم مساند
وتف ل ل ل ل للم م ل ل ل ل للا يق ل ل ل ل للارب والمه ل ل ل ل ل ل ل للن عتص ل ل ل ل ل ل ل للليل مركز صيانة حاسوب

يتل ل ل ل للوفر فل ل ل ل للي البلل ل ل ل للدة  16000طالب سنويا

نش للاط تج للاري ال للى ح للد العمللل فللي داخللل الخللط الحرفي ل ل ل ل ل للة والمهني ل ل ل ل ل للة
االخفللر والمسللتوطنات عتص ل ل ل للليل مركب ل ل ل للات،
ما  ،جامعة القدس
ولكل ل ل ل للن يوجل ل ل ل للد نسل ل ل ل للب بنسبة %8
نجارة ،حدادة ،المنيلوم
ومحدودي ل للة ف ل للي ف ل للرا

الميزة التنافسية

يوج للد انش للطة زراعي للة

لمنتجل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات
الخفارعولكنها تعتمد
بش ل ل ل للكل ع ل ل ل للام عل ل ل ل للى
الز ارعللة غيللر المرويللة
عاسل ل ل ل ل ل ل ل للعار الميل ل ل ل ل ل ل ل للال
لالسل ل ل للتهالف الفل ل ل للردي
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التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

مركبل ل ل ل ل ل للات ،نجل ل ل ل ل ل للارة ،مكتبة عامة
حدادة ،المنيوم وغيرهاب

محل لالدوات

صيانة موبايل

المنزلية

صيانة حاسوب
الحل ل ل ل ل للرف والمنتجل ل ل ل ل للات
التقليدية

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

مرتفعةب
يوج ل ل للد ف ل ل للي المنطق ل ل للة
بعل ل ل ل ل ل للض المشل ل ل ل ل ل للاريع
الص ل ل ل ل للغيرة والعائلي ل ل ل ل للة

لل ل لروة الحيواني للة م للل
عاغن ل ل ل ل ل ل للام وابق ل ل ل ل ل ل للار ،
م للز ار دج للا  ،خالي للا
نحلب
كفر عقب

يعتب ل للر االقتص ل للاد جي ل للد العمللل فللي داخللل الخللط يتوفر انشطة تجارية
بالمقارن ل ل ل ل للة م ل ل ل ل للا ب ل ل ل ل للين االخفللر والمسللتوطنات وخدماتية بسيطة
التجمعل ل ل ل للات المل ل ل ل للذكورة بنسل ل ل ل للبة
للمنطق للة بس للبب ارتف للا

%80عالمصل ل ل ل للدر

االعلى للدخلب

امكانيل للة الوصل للول الل للى تل ل للدريب علل ل للى الحل ل للرف محالت مالبس

االس ل ل ل ل لواق االس ل ل ل ل لرائيلية والمه ل ل ل ل ل ل ل للن عتص ل ل ل ل ل ل ل للليل محل لالدوات

يتل ل ل ل للوفر فل ل ل ل للي البلل ل ل ل للدة بسهولة

مركبل ل ل ل ل ل للات ،نجل ل ل ل ل ل للارة ،المنزلية

بعل ل ل ل للض الصل ل ل ل للناعات

حدادة ،المنيوم وغيرهاب

الحرفي ل ل ل ل ل للة والمهني ل ل ل ل ل للة

صيانة موبايل

نس ل ل للبة الهمال ل ل للة داخ ل ل للل العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا
الخللط االخفللر ،وجللود الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف عتص ل ل ل للليل مركب ل ل ل للات،
نسللبة مرتفعللة مللن حملللة العامة عنسبة محدودةب نجارة ،حدادة ،المنيلوم
الهوي ل ل ل ل ل للات المقدس ل ل ل ل ل للية

وغيرهاب

بنسبةع%90ب

يوج للد انش للطة زراعي للة

محدودة جدا
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صيانة حاسوب
خياط للة ،ك ل لوافير ت ل لزيين
اف ار علفئة الناثب

مركز صيانة
حاسوب ،موبايل

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

المصاريع الصغيرة المقترحة

تعتبل ل للر نسل ل للب البطالل ل للة
قليلة نسلبيا بسلبب تلوفر
فرا العمل في السوق
االس ل لرائيلي لكل للن ترتفل للع
البطال ل للة ب ل للين ص ل للفوف
االناث النلي نسلب قليللة
تعمللل مللنهن داخ الخللط
االخفر
مخمل ل ل ل ل ل للاس ،جبل ل ل ل ل ل للع  ،يعتبل ل ل للر اقتصل ل ل للاد هل ل ل للذل العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا

يتللوفر انشللطة تجاريللة بعل للض المنل للاطق لل للديها التدريب المهني

حزما ،عناتا ،الكعابنة ،التجمعللات متوسللط الللى الخ ل ل ل ل للاا والوظ ل ل ل ل للائف وخدماتيل ل ل ل ل للة بسل ل ل ل ل لليطة مي ل ل لزات تنافسل ل للية ومل ل للن االناث
ال ل ل ل ل للزعيم ،الجه ل ل ل ل للالين ،ف ل للعيف نس ل للبيا نتيج ل للة العامل ل للة

السواحرة ،الشيخ سعد

الطللابع الريفللي وفللعف

للدخلب

عالمصل ل للدر االعلل ل للى

مشاريع للفتيات
حفانة

ومحل ل ل ل ل ل للدودة حسل ل ل ل ل ل للب بينه ل ل للا عنات ل ل للا  :وج ل ل للود صناعة الحلويلات م لال مط ل ل ل ل ل ل للبخ للتص ل ل ل ل ل ل للنيع
المنطق ل للة تتك ل للون م ل للن مص ل ل ل ل ل ل ل ل للانع الحج ل ل ل ل ل ل ل ل للر عكعف العيدب

الحرك ل ل ل ل ل ل للة التجاري ل ل ل ل ل ل للة العمللل فللي داخللل الخللط عبقل ل ل ل للاالت ،محل ل ل ل للالت والرخل ل ل ل ل ل ل ل ل للام ،جبل ل ل ل ل ل ل ل ل للع :تزيين االعراس
واالقتص ل للادية ف ل للي تل ل للف االخفللر والمسللتوطنات تجارب ل ل ل ل ل للة ،مخ ل ل ل ل ل للابز ،الكسارات
تصوير االعراس
المن ل ل للاطق وع ل ل للدم ق ل ل للدرة بنسبة  %25-20منهم مالحم وغيرهاب
كذلف يمكن االشارة الى التجميل والكوافير

غالبيللة تلللف المنللاق مللن عاعمل ل ل ل ل ل ل للال بنل ل ل ل ل ل ل للات 1 ،يتل ل ل ل ل ل ل ل للوفر محل ل ل ل ل ل ل ل للالت ق ل ل ل ل للرب بع ل ل ل ل للض تل ل ل ل ل للف الذكور
الوصل ل للول الل ل للى داخل ل للل خدماتب
للص ل ل للناعات الحرفي ل ل للة المن للاطق م للن محافظل للة الفندقل ل للة اعمل ل للال تقل ل للديم
الق ل ل ل ل ل ل ل للدس وص ل ل ل ل ل ل ل للعوبة العم ل ل ل للل ف ل ل ل للي القط ل ل ل للا والمهني ل ل ل ل ل للة عنج ل ل ل ل ل للارة ،رام اهلل وامتالف البعض الخدمات م ل المطاعم
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الغذائي

تس ل ل ل ل ل ل ل ل للويق وبي ل ل ل ل ل ل ل ل للع

عالحلوياتب

بي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للع وتس ل ل ل ل ل ل ل ل ل للويق
صناعات تقليدية

#

البلدات ذات اليصائص

تقييم الوضع االقتصادي

مصادر الديل الرئيسية حسب

االقتصادية المتصابه

(سيىء جدا ،سيء ،جيد،

األدهمية (تصاعدي)

جيد جدا ،ممتاز)

الحص ل للول عل ل للى عم ل للل الزراعي عمحدود جداب

االنصطة االقتصادية

الميزة التنافسية

التدريب المقترح(مهني)

حل ل ل ل ل ل ل للدادة ،المنيل ل ل ل ل ل ل للوم النشللطة تجاريللة فللي رام صيانة الموبايل

المصاريع الصغيرة المقترحة

مشاريع للذكور

داخ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل السل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوق

وغيرهاب

اهلل ،وج ل للود نس ل للبة مل ل للن صيانة الحاسوب

مطعم شعبي

االس لرائيلي عنسللبة قليلللة

يوج ل ل للد ف ل ل للي المنطق ل ل للة المغتربين ممن يساهموا تصوير االعراس

نادي ريافي

مل ل للن الشل ل للباب تحصل ل للل

بعل ل ل ل ل ل للض المشل ل ل ل ل ل للاريع ف ل ل للي تحس ل ل للين مس ل ل للتوى دورات فل ل ل ل للي االعمل ل ل ل للال مركز تعليم مساند
المهني ل ل ل ل ل ل ل للة عتص ل ل ل ل ل ل ل للليل مح ل ل ل ل ل ل ل ل للل لص ل ل ل ل ل ل ل ل لليانة

علل ل للى تصل ل للاريل عمل ل للل

الص ل ل ل ل للغيرة والعائلي ل ل ل ل للة الدخل العام

بسبب الرفض االمنيب

لل للروة الحيواني للة م للل ترتفللع نسللب البطالللة وال مركبللات ،نجللارة ،حللدادة الحاسل ل ل ل للوب  ،محل ل ل ل للل
عاغن ل ل ل ل ل ل للام وابق ل ل ل ل ل ل للار  ،ي ل ل ل للتمكن الك يل ل ل ل لر م ل ل ل للن وغيرهاب

اتصاالت وموبايل،

م للز ار دج للا  ،خالي للا السل للكان م ل للن الوص ل للول

تركيلب وصلليانة اللوا

الى مناطق القدس

نحلب

الطاقة الشمسية

 ،مكتب خدمات
للطلبة
مكتبات قرطاسية
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المصاركة في القوى العاملة
بلللو عللدد السللكان فللي محافظللة القللدس

27

فللي منتصللف العللام  2016حلوالي  426.533فللرداً ،حيللث يشللكل عللدد

السللكان فللي المحافظللة مللا نسللبتي  %8.9مللن مجمللو السللكان فللي فلسللطين و  %14.5مللن مجمللو السللكان فللي

الففة الغربية .فيما تبلو نسبة فئة الشباب فمن الفئة العمرية من  29-15عام على مستوى محافظة القلدس ملا

يقارب  %30.1من مجمو السكان
جدول رقم (  :)9التوزيع النسبي لفئة الصباب الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس 2013 ،

القدس
كال

فئة العمر

الجنسين

29_15

30.1

ذكور

31.5

إناث

28.6

منطقة ( J1دايل الجدار)

منطقة ( J2يارج الجدار)

إناث

إناث

ذكور

كال

الجنسين

30.6

29.4

28.1

كال

الجنسين

31.2

ذكور

33.0

29.5

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني

بلغللت نسللبة المشللاركة فللي القللوى العاملللة فللي محافظللة القللدس

28

بللين األف لراد  15سللنة فللأك ر  %29.2فللي العللام

 .2015فللي حللين كانللت نسللبة المشللاركة فللي فلسللطين  %45.8لللنفس العللام ،وكانللت نسللبة المشللاركة فللي القللوى
العاملللة فللي محافظللة القللدس  %31.0 ، %30.5 ،%32.7 ، %37.8لألع لوام  ،2014_2011ويتفللل م للن
خللالل المعطيللات الم للذكورة أن مسللتويات المش للاركة بللالقوى العاملللة فللي محافظ للة القللدس منخففللة بشللكل واف للل
بالمقارنلة مللع عمللوم اال ارفللي الفلسللطينية األخللرى  ،كمللا انلي يالحللظ ان مسللتويات المشللاركة مللا ازلللت تللنخفض فللي
محافظة القدس منذ االعوام من  2011وصوال الى  2015من  %37.8اللى ملا يقلارب  ،%29.2واللذي يوفلل
طبيعة التحديات االقتصادية التي يواجهها السكان الفلسطينيين في القلدس ملن قبلل االحلتالل االسلرائيلي ملن افقلار

متعمللد وتللدمير لمقومللات وهياكللل االقتصللاد الفلسللطيني  ،ومللا يللدلل علللى ذلللف ان اعلللى نسللبة لالف لراد خللار القللوى
العامللة علللى مسللتوى محافظلات الفللفة الغربيللة قاطبللة كانلت فللي محافظللة القللدس حيللث بلغللت  %70.8مللن حجللم
المشاركين في القوى العاملة.29

صكل رقم ( :) 5يوضح انيفاض مستويات المصاركة بالقوى العاملة من العام 2015-2011

27

المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،لالطالع على التقرير من خالل
الرابط التالي.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2206.pdf :
28
المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي .2016
29
المصدر الساب  :مسح القوى العاملة الفلسطينية  ،2015ص.39
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20١5
20١5
29.20%

20١3

20١4

20١4
31.00%

20١2

20١2
32.70%

20١3
30.50%

20١١

20١١
%3٧.80

Column1

المصدر :مسح القوى العاملة الفلسطينية  ،2015المركزي لإلحصاء الفلسطيني

من جهة اخرى فقد بلغت نسبة مشاركة االناث

30

في القوى العاملة في محافظة القدس حوالي  %6.3ملن مجملو

االناث من  15عام فاك ر في العام  ،2015بينما بلغت نسبة مشلاركة اللذكور  ، %53.1فيملا وصللت معلدالت
انخفللاض مشللاركة االنللاث فللي سللوق العمللل مللن  %8.7فللي العللام  2014الللى  %6.3فللي العللام  ،2015والللذي

يشللير الللى وجللود تللدني فللي مسللتويات مشللاركة الفتيللات بصللفة عامللة فللي سللوق العمللل المقدسللي مللع العلللم ان نسللبة
مشاركة االناث على المستوى الفلسطيني في القوى العاملة تصل الى  %19.1حسب المعطيات الواردة في مسلل
القوى العاملة الفلسطينية للعام .2015
ملن جهلة اخلرى وفيملا ملا يتعللق بمسلتويات العمللل والتشلغيل داخلل محافظلة القلدس فتشلير البيانلات اللواردة الجهللاز

المركزي لإلحصات الفلسطيني  ، 2016الى أن نسلبة العلاملين ععماللة تاملة ،وعماللة ناقصلة متصللة بالوقلتب فلي
محافظللة القللدس بلغللت  %86.1فللي العللام  2015مقارنللة مللع  %81.0 ،%82.4 ،%82.2 ،%86.8لألع لوام
 2014-2011على التوالي.

30

المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي .2016
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البطالة
بلل للو معل للدل البطالل للة عل للام  2015فل للي محافظل للة القل للدس بل للين األف ل لراد

معطيات حول البطالة بين فئات الشباب
المقدسي

المشل للاركين فل للي القل للوى العاملل للة  15سل للنة فل للأك ر  ،%13.9أمل للا فل للي

فلسل للطين فقل للد بلل للو معل للدل البطالل للة للعل للام

31

 2016ح ل لوالي %26.9

مقاب للل  %25.9ف للي الع للام  2015وم للا نس للبتي  %17.3ف للي الف للفة



الغربيل للة  ،فل للي حل للين بلل للو معل للدل البطالل للة فل للي القل للدس 1 ،%13.2
 ،%19.0 ،%17.6 ،%7.8للسل ل ل ل للنوات

32

 2014_2011وعلل ل ل ل للى



التوالي.
وعل للى ال للرغم مل للن ان معل للدالت البطال للة فل للي محافظ للة الق للدس تعتبل للر

منخففللة نسللبيا بالمقارنللة مللع المعللدل العللام فللي الفللفة الغربيللة ،فانللي
يالحللظ وجللود تفللاوت مللا بللين مسللتويات البطالللة بللين الللذكور واالنللاث
حيث تبلو نسبة البطالة

33




يصاااال معاااادل البطالااااة بااااين األفااااراد
المشاركين في القوى العاملاة  15سانة
فأكثر الى (.)%13.9
تتفاوت نسب البطالة لدى الجنسين في
القاااادس ( )15ساااانة فاااااكثر (الااااذكور
 ، %12.3مقابل  26.8لالناث).
نسبة البطالة ضمن الفئة العمرياة مان
 24-20عام تصل الى( .)%29.4
تنخف نسبة البطالة بين فئاة 29-25
عام الى ما يقارب (.)%12.3

للدى اللذكور  %12.3مقابلل  26.8مقابلل

االناث.
ومع ذلف فان معدالت البطالة بين االفلراد القلادرين عللى العملل فلي محافظلة القلدس تظلل ملن بلين المنلاطق االقلل
علللى مسللتوى الفللفة الغربيللة باسللت نات محافظللة قلقيليللة وبيللت لحللم ،حيللث يصللل معللدل البطالللة العللام

34

فللي الفللفة

الغربية الى ما يقارب  %17.3خالل العام .2016
أما على صعيد معدل البطالة حسب عدد السنوات الدراسية فلي محافظلة القلدس ،فليالحظ أن أعللى معلدل للبطاللة
فللي عللام  2015كللان بللين األفلراد الللذين أنهلوا  9-7سللنوات د ارسللية ،حيللث بلللو معللدل البطالللة بللين أفلراد تلللف الفئللة
 .%15.5وفيما يتعلق بمعدل البطالة حسب الفئات العمرية في محافظة القلدس ،فليالحظ أن أعللى معلدل للبطاللة
كان بين األفراد الذين أعمارهم  19-15سنة ،حيث بلغت النسبة  %39.0في العام .2015
جدول رقم ( :)10معدل البطالة في محافظة القدس حسب فئات العمر2011-2015 ،

السنة

فئات العمر
2011

2012

19-15

35.3

54.1

24-20

24.3

29-25

14.9

2013

36.4

16.9

2014

66.1

46.8

39.0

31.5

40.2

29.4

17.3

19.4

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني
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نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين للعام  ،2016الحياة الجديدة ،على الرابط التالي
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=2652e70y40185456Y2652e70
32
المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي 2016
33
المصدر الساب  :مسح القوى العاملة الفلسطينية 2015
34
المصدر الساب :
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2015

12.3

كللذلف يتبللين ومللن خللالل البيانللات المللذكورل اعللالل ان معللدالت البطالللة تللنخفض صللعودا حسللب الفئللات العمريللة فللي

محافظة القدس ،حيث ان اعلى نسبة بطالة بين فئات الشباب هي فمن االعملار ملن  19-15علام والتلي تبللو
 39.0ويعللود ذلللف الللى وجللود نسللبة مرتفعللة مللن هللذل الفئللات غيللر مشللاركة فللي القللوى العاملللة ،يليهللا نسللبة البطالللة
فمن الفئة العمرية من  24-20علام والتلي تصلل اللى  %29.4لتلنخفض بلين فئلة  29-25علام اللى ملا يقلارب
.%12.3
صكل رقم ( :)6يوضح معدالت البطالة في محافظة القدس حسب الفئات العمرية للصباب

39%

40%
35%

29.4%

30%
25%
20%

نسبة البطالة

15%
12.3 %

10%
5%
0%

الشباب من  2٩-25عام

الشباب من  24-20عام

الشباب من  ١٩-١5عام

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصات الفلسطيني
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المهارات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل
تشللير البيانللات ال لواردة مللن جه للاز االحصللات المركللزي 35وفيمللا يتعلللق بمسللتويات التعللليم والمللؤهالت العلميللة ذات
الصلة ،الى ان نسبة األفراد في محافظلة القلدس اللذين يمتلكلون مؤهلل علملي بكلالوريوس فلأعلى فلي العلام 2015
تبلو  %5.2مقابل  %2.6من حمللة شلهادة اللدبلوم %14.4 ،ملن حمللة ال انويلة العاملة ،مملا يعنلي ان ملا نسلبتي
 %22.2فقط هم ممن يحملون مؤهل علمي من انوية عاملة اللى بكلالوريوس وأن ملا يقلارب ملن  %64.2هلم ملا
زالوا من الملتحقين بالتعليم فمن المستوى االبتدائي واالعدادي وما يقارب  %13.6ال يمتلكون اي مؤهل علمي.
جدول رقم (: )11التوزيع النسبي لألفراد ( 15سنة فأكثر) في محافظة القدس حسب الجنس والمؤدهل العلمي2014-2015 ،

المصدر :كتاب القدس اإلحصائي السنوي  ،2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وعلللى اعتبللار وجللود معللدالت مرتفعللة مللن التسللرب داخللل المللدارس فللي القللدس 36والتللي تقللدر بح لوالي  ٪40بشللكل
ع للام

37

باالف للافة ال للى ان نسللبة التسللرب ف للي م للدارس الق للدس مللن الصللف الس للابع إل للى ال للاني عشللر تبلللو حل لوالي

 ،٪17.3لترتفللع الللى نسللبة  ٪40فللي الصللف ال للاني عشللر وحللدل .فان لي يتفللل وبنللاتا علللى المؤش لرات المللذكورة
اعللالل بللان النسللبة االعلللى مللن فئللة الشللباب ال تمتلللف المللؤهالت العلميللة الكافيللة ،كمللا ان غالبيللة المهللارات المتللوفرة
لللدى الشللباب المقدسللي تعتمللد علللى المهللارات االوليللة 38وليسلت المللؤهالت التعليميللة  ،وذلللف علللى اعتبللار ان سللوق
العمل االسرائيلي 39يعتبر عامل جذب حيث يستوعب االطفال والشباب كعمالة رخيصة وغيلر مؤهللة او مدربلة فلي
35

المصدر الساب  :كتاب القدس اإلحصائي السنوي .2016
36
تجدر االشارة الى ان تحديد نسبة التسرب في مدينة القدس يعتبر امرا عسيرا  ،وذلك بسبب اخالف المرجعيات المشرفة على قطاع
التعليم ،من الواضح ان نسبة التسرب المدرسي في ازدياد ،حيث ان نسبة التسرب بين طالب المرحلة الثانوية في القدس وصلت عام
 2010الى حوالي  ، %28.6دراسة بحثية ،التسرب المدرسي في مدارس القدس الشرقية ،المسببات والدوافع ،حزيران ،2012
لالطالع على النتائج من خالل الرابط التالي.http://www.multaqa.org/pdfs/Study2.pdf :
37
United Nations Development Assistance Framework ، Undaf ،2017-2022
 38بناءا على التصنيف العربي المعياري للمهن (  )ISCO 88فان المن األولية هي التي تعتمد بدرجة كبيرة على المجهود البدني
وتحتاج الى مهارات محدودة مثل ،الحراسة ومراقبة بوابات المباني والمؤسسات والممتلكات ،اداء واجبات النظافة العامة وغيرها.
يمكن االطالع البيانات من خالل الرابط التالي
.http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=4215&language=en-US
39
دراسة غير منشورة قواقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطينق  ،صندو االمم المتحدة للسكان.2016 ،UNFPA ،
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سوق العمل اإلسرائيلي وهذا ما يفسلر ايفلا ارتفلا نسلب التسلرب المدرسلي ووجلود نسلبة اعللى ملن الشلباب خلار
اطار التعليم.
ومللا يللدلل علللى ذلللف المعطيللات اللواردة مللن جهللاز االحصللات المركللزي

40

فعلللى صللعيد توزيللع العللاملين فللي محافظللة

الق للدس حس للب المهن للة فف للي ع للام  ،2015كان للت أعل للى نس للبة للع للاملين ف للي المه للن األولي للة بواق للع  ،%26.0يليه للا
العلاملين فلي الحلرف

41

ومللا يليهلا ملن المهلن بنسللبة  %24.1وملن لم العلاملين فللي الخلدمات والباعلة فلي األسلواق

بنسللبة  ،%19.6يليهللا العللاملين كفنيللين ومتخصصللين وكتبللة بنسللبة  %12.0يليهللا فئللة مشللغلو اآلالت ومجموعهللا
 %15.2م الذين يعملون كمشرعين وملوظفي إدارة عليلا بنسلبة  %2.6و أخيل اًر العملال المهلرة فلي الز ارعلة بنسلبة
.%0.5
لذلف فان الشللباب الذيللن ال يمتلكون مؤهالت علمية وممن هم خار اطار التعليم ،أو الخريجللين من فئة العاطلللين
ع للن العم للل قللد يج للدون خيل للارات العم للل المتاح للة له للم تتم للل بالسللوق االس لرائيلي ،ولكللن فللمن اعمللال ذات طللابع
مهني تتطلب مهارات محدودة وال ترتبط بالمؤهالت العملية او االكاديمية .ومللن الفروري االشللارة في هذا السياق
إلللى أن إنخفاض معدل البطالللة بللين صفوف الشللباب المقدسي بالمقارنللة مللع اقرانهللم فللي الففللة الغربي للة ال يعنلي
بالفللرورة التحللاقهم فل للي أعمل للال او وظللائف او اعمللال مسللتقرة او مالئمللة مللن جهللة مللؤهالتهم العلميللة وانمللا يعل للود
باالسللاس إلل للى امكاني للة وصوله للم لسلللوق العم للل االس للرائيلي 42والللذي يعتبللر متللا بشللكل اكبللر امللام القللاطنين فللي
القللدس حيللث يعمللل الك يللر مللنهم فل للي المصانل للع وفل للي قطل للا البنل للات واعمللال التشللييد وفل للي محطل للات الوقل للود وفل للي
المطاع للم والمحللالت والفنل للادق أو ف للي ش للركات النظاف للة وبعفللهم مللن خريج للي الجامع للات ممللن يمتلكللون مللؤهالت
علميلة ولكلنهم للم يسلتطيعوا ايجللاد ف للرصة عم للل مالئملة .ومللا يلدلل عللى ذللف ملا اشللار اليلي غالبيلة عينلة الشللباب
المشاركين فمن المجموعات المركزة الى ان التوجي للعمل داخل السلوق االسلرائيلي إنملا يعلود اللى إنعلدام البلدائل
امللام بعللض الشللباب وارتفللا االجللور مقارنللة بالسللوق الفلسللطيني ،مللع أهميللة التاكيللد علللى ان العمللل داخللل منللاطق
الخط االخفر والمسلتوطنات قلد يحملل مخلاطر مختلفلة عللى العلاملين وملن بينهلا علدم الشلعور بلاالمن الشخصلي
والتمييز والتعرض لمخلاطر السللوكيات السللبية كالمخلدرات واالملراض الجنسلية الناتجلة علن العالقلات خلار اطلار
الزوا وغيرها.
باالفللافة الللى ذلللف فلان التعللليم بالمؤسسللات الفلسللطينية يتلليل للشللباب فللرا داخللل سللوق العمللل الفلسللطيني وللليس
االسلرائيلي باسل نات مللن يتلقللون التعللليم فللي مللدارس المعلارف التابعللة لبلديللة القللدس او الجامعللات االسلرائيلية او مللن
يستطيعون مالئمة مؤهالتهم التعليمية مع القوانين االسرائيلية ومتطلبات سوق العملل االسلرائيلي واللذين يسلتطيعون
االنخراط جزئيا في سوق العمل االسرائيلي وال يتمكنون في الغالب من الحصول على وظائف في القطا العام او

40
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وتشمل المهام الرئيسة التي تحتاج الى مهارات متنوعة كاستخراج الخامات وإنشاء المباني  ،وتصنيع منتجات متنوعة بما فيها
منتجات الحرف اليدوية وغيرها.
42
دراسة تحليلية لواقع الشباب في فلسطين  ،أ .خالد نبريص ،أيلول .2014
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الخاا االسرائيلي فمن التخصصات االكاديمية اال بصلعوبة  ،حيلث ان العم للل ف للي المؤسس للات االسل لرائيلية43
يعللد صعل للب بالنسل للبة لفئللات الشللباب المقدسللي مللن المتعلمللين وخريجل للي الجامعل للات وذلللف لحاجتهل للم التقل للان اللغل للة
العبريللة واجتيازهللم لبع للض االختب للارات المصمم للة للط للالب االسل لرائيلين وفلعف مقلدرتهم عللى المنافسلة فلي سلوق
العمل االسرائيلي.
وبالتالي قد يتجي بعفلهم لممارسلة اعملال مسلتقلة م لل مهنلة المحاملاة او االعملال الخدماتيلة االخلرى او االنلدما
فللي سللوق العمللل االسلرائيلي فللمن نوعيللة اعمللال مهنيللة ال تتطلللب مهللارات محللددة وال تلرتبط بللالمؤهالت التعليميللة
التي يمتلكونها كما تم ذكرل ،وقد يتجي البعض االخر للعمل فمن القطا الخاا الفلسطيني او القطا العام في
منللاطق السلللطة الفلسللطينية وخصوصللا لالفلراد مللن القللاطنين خللار منللاطق الجللدار وذلللف علللى الللرغم مللن تدن للي االجللور
ومحدودية الدخل بالمقارنة ما بين مستويات المعيشة بين مناطق الففة والقللدس ومناطق الداخل عموما.

الفجوات في المهارات المطلوبة لسوق العمل

فللي ظللل بيئللة إقتصللادية مقيللدة فللي محافظللة القللدس يتفللق كافللة أصللحاب الشللأن مللن مم لللي الجهللات الرسللمية والمؤسسللات
التعليمية وأرباب العمل ومراكز التدريب وتنمية القلدرات وفئلة الشلباب بلان مشلكلة تلوفر المهلارات المهنيلة والوظيفيلة لسلوق
العمل المقدسي تعتبر احدى التحديات الرئيسية.
ومن الوافل بأن عدم كفاية المهارات المتوفرة وعدم موائمتها الحتياجات سوق العمل ال شف بان لي أ ر سللبي عللى واقلع
سوق العمل واحتياجات أرباب العملل واللذي يسلهم بالتلا ير عللى ادات الشلركات والمنشلات االقتصلادية ويسلهم بخسلائر فلي
اإلنتاجية وان كان من الصعب تقديرها أو التاكد من نسبتها.

أشار غالبية اصحاب العمل الذين تم مقابلتهم الى انهم قد واجهوا صعوبات في توفير عاملين ملؤهلين وذوي خبلرة
وكف للاتة ف للي مج للاالت العم للل المطلوب للة وخصوص للا ل للدى فئ للة الخل لريجين ،فق للد ل للوحظ ف للعف المه للارات الموج للودة
والمطلوبللة مللن قبللل الشللركات واصللحاب االعمللال ،حيللث أن الغالبيللة العظمللى مللن أصللحاب األعمللال السللتهدفين
صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات فلي مللىت الوظلائف المطلوبلة ،حيلث يقوملون بتعيلين ملوظفين جلدد غيلر ملؤهلين
أحيانللا علللى اسللاس ان يقوملوا باكتسللاب المهللارات والخب لرات الفللرورية مللن خللالل التطبيللق العمل لي ا نللات التحللاقهم
بالعمللل .كللذلف فقللد رصللدت احللدى الد ارسللات المتعلقللة بفجللوة المهللارات فللي اال ارفللي الفلسللطينية 44أن مشللكلة تللوفر
المهارات الفرورية للخريجين فلي فلسلطين فلي تصلاعد ،وعليلي فقلد اجبلرت غالبيلة الشلركات ع%54ب عللى تعيلين
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المصدر الساب  :دراسة غير منشورة قواقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطينق.
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موظفين ال يمتلكون الحد األدنى من متطلبات الوظيفة .ومن الم ير لالهتمام ما تفمنتي الدراسة الملذكورة اللى أن
أرباب العمل في القدس الشرقية يجدون الصلعوبة االكبلر فلي مللت الوظلائف الشلاغرة ع%88ب يلليهم أربلاب العملل
في غزة ع%69ب ،أرباب العمل في الففة الغربية ع%51ب.
مللن جهللة أخللرى يتفللل ان عللدد محللدود جللدا مللن عينللة أربللاب العمللل الللذين تللم مقللابلتهم قللام بتخص ليا موازنللات
لغايللات التللدريب للعللاملين لللديهم  ،أمللا اآلخ لرين فركللزوا علللى فللرورة ان تتللولى الجهللات الرسللمية او المؤسسللات
المحلية او الدولية توفير التدريب الالزم لكلوادر العملل بسلبب فلعف امكانيلات الشلركات واصلحاب االعملال عللى
تللوفير التمويللل المطلللوب ،لكللن ومللع ذلللف فانللي مللن الصللعب تعملليم النتللائج المتعلقللة بعمليللة تللدريب للعللاملين داخللل
الشللركات والمؤسسللات التجاريللة وذل للف علللى اعتب للار ان ع للدد المقللابالت

45

التللي تللم تنفيللذها تظللل مح للدودة نسللبيا

واعتمدت على تحليل النتائج النوعية فقط بعكس المسل المتعلق بفئة الشاب ملن البلاح ين علن عملل واللذي تطلرق
الى كافة المؤشرات النوعية والكمية ذات الداللة.
في ذات السياق فقد اشار اصحاب العمل اللى أن مسلوؤلية تاهيلل الخلريجين والبلاح ين علن عملل تقلع عللى علاتق
الجامعات والكليات والتي عادة ال تقوم بالتركيز على الجوانب العملية وانملا تعتملد عللى منهجيلات التلقلين حيلث ال
يتلقى الشباب الخبرات العملية المطلوبة او حتى االرشاد الالزم ملن حيلث تلاهيلهم بملا يتوافلق ملع احتياجلات سلوق
العمل.
ك للذلف وفيم للا يتعل للق ب للدور المؤسس للة التعليمي للة عالجامعة/الكلي للةب ف للي مسلللاعدة الطلب للة علل للى اكتس للاب المهلللارات
الوظيفية/المهنية الالزمة التي تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فلي السلوق المحللي ،فقلد بينلت نتلائج عينلة مسلل
الشللباب البللاح ين عللن عمللل بللان مللا نسللبتي  %28.3أفللادوا باجابللة نعللم %37.4 ،الللى حللد مللا %16.7 ،ال ،ممللا
يشير الى ان اك ر من النصف اكدوا بشكل كلي او جزئي على انهم لم يكتسلبوا المهلارات المطلوبلة لسلوق العملل،
مع اهمية التاكيد على ان نتائج اجابات االناث فمن العينة كانت مرتفعلة نسلبيا لصلالل دور المؤسسلات التعليملة
في تقديم المهارت لفئة الشباب بالمقارنة مع فئة الذكور حيث ان  %31.3من االناث اجابوا بنعم مقابل %24.4
من فئة الذكور.
جدول رقم (  : )12ساعدتني المؤسسة التعليمية على اكتساب المهارات
الوظيفية/المهنية الالزمة التي تؤدهلني للحصول على فرصة عمل
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تم اجراء  15مقابلة فردية شملت أصحاب العمل ومراكز التدريب والجهات ذات العالقة.
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كال الجنسين
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28.3%

16.7%

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

لكن وعلى الرغم من ذلف فقد بينت نتائج مسل الباح ين عن عمل أيفا الى ان ما يقارب %48.7من المشلاركين
بالعينلة أكللدوا علللى املتالكهم لمهللارات العمللل والتخصللا التلي تمكللنهم مللن الحصللول عللى فرصللة عمللل مسللتقبلية،
 %36.7الى حد ما %8.5 ،ال ،وعلى الرغم من ان  %45من المبح ين اشاروا الى عدم امتالكهم بشكل كامل
او محللدود لمهللارت العمللل الفللرورية اال ان مللا يقللارب النصللف اكللدوا علللى امللتالكهم لتلللف المهللارات ،االمللر الللذي
يعكس بوفو وجود فئات ملن الشلباب التلي تلرى انهلا تمتللف المهلارات الرئيسلية المطلوبلة للعملل ولكلن علدم تلوفر
فرا العمل يعود لقلة ومحدودية الفرا المتوفرة في السوق المحلي ،ورغم ان غالبية اصحاب العمل اشاروا اللى
ان نسللبة كبي لرة مللن الخ لريجين والبللاح ين عللن عمللل ال يمتلكللون المهللارات الرئيسللية المطلوبللة لس لوق العمللل س لوات
المهارت العاملة او المتخصصلة ،فلان ذللف يشلير بوفلو اللى الفجلوة ملا بلين الطلرفين والتلي تسلتلزم تحديلد مفهلوم
المهارات الرئيسية المطلوبة لسوق العمل وفهم كل طلرف لماهيلة تللف المهلارات .ملن جهلة اخلرى فللم يلتم مالحظلة
فروقللات كبي لرة مللا يتعلللق باجابللات المبحللو ين فللي منللاطق داخللل وخللار الجللدار باسللت نات أن نس لبة مللن أشللاروا الللى
امتالكهم لمهارة العمل خار الجدار كانت اعلى من مناطق داخل الجدار بنسبة  %51.0يمتلكون مهارات العمل
خار الجدار مقابل  46.4%داخل القدس من منطقة الجدار.
صكل رقم ( :)7يوضح مستوى إمتالك الصباب المقدسي للمهارات الضرورية للعمل والتيصص
إمتالك مهارات العمل
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يالحللظ وفيمللا يتعلللق بقيللاس مسللتوى المهللارات المكتسللبة لللدى عينللة الشللباب المس لتهدفين بللان مللا يقللارب %75.7
يعتقللدون انهللم يتمتعللون بمهللارات مللن ممتللاز الللى جيللد  ،ومللا بللين سلليت الللى سلليت جللدا بواقللع  ،%24.2لكللن مللع
فرورة التاكيد ان من اشاروا الى اتقانهم للمهارة بشكل ممتاز ال يزيد عن خملس المجموعلة بواقلع  ،%20.3وملع
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ذلف فاني من الفروري التاكيد عللى ان تقلديرات االفلراد لتملتعهم بمهلارات محلددة قلد ال يكلون شليت سلهل والسليما
مع وجود االنطباعات الذاتيلة المتعلقلة بالتقلدير اللذاتي وفلعف تجلارب المشلاركين فلي تطبيلق تللف المهلارات عللى
ارض الواقلع ،ممللا يسللتدعي أن يللتم عقللد تقيليم مهنللي مللن الجهللات والمؤسسللات الملزودة للتللدريب قبللل البللدت بتطبيللق
البرامج ودورات التدريب المتعلقة بتنمية القدرات للشباب والخريجين أو ما يطلق عليي اسلئلة التقيليم القبللي والبعلدي
لقياس مستوى المهارات الحالية ودرجة التقدم الحاصلة بعد انجاز عملية التدريب عPre And Post Testب.

جدول رقم (  : )13مستوى المهارات الوظيفية التي يتقنها ويتمتع
بها فئة الصباب الباحثين عن عمل حسب أراء المبحوثين
#

درجة إتقان المهارة

المهارة
ممتاز

جيد جدأ

جيد

سيء

سيء جدا

.1

مه ل ل للارة كتاب ل ل للة الس ل ل لليرة

20.3%

29.4%

26.9%

14.2%

9.1%

.2

مهل للارة اجل ل لرات المقابل ل للة

21.1%

28.9%

24.7%

17.0%

8.2%

.3

مهل ل ل ل ل للارات االتصل ل ل ل ل للال

20.5%

39.0%

21.5%

13.8%

5.1%

.4

مهللارات الكتابللة واعللداد

20.0%

22.6%

31.3%

16.9%

9.2%

.5

مه ل ل ل ل للارات الكمبي ل ل ل ل للوتر

27.2%

30.3%

18.5%

14.9%

9.2%

.6

مهل ل ل ل ل ل ل للارات اللغل ل ل ل ل ل ل للات

12.9%

29.9%

29.4%

19.1%

8.8%

20.3%

30.1%

25.3%

16.14%

8.16%

الذاتية

للوظيفة

الفعال

التقارير

األساسية

الفرورية لالعمال
المتوسط العام

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

من جهة أخرى فقد أكد العديد ممن تم مقابلتهم من مم لي اصحاب العمل والمراكز التدريبية بان عدم تلوفر الخبلرة
الفرورية للخريجين والمهارات التي تؤهليم للدخول الى سوق العمل تعتبلر بم ابلة احلدى التحلديات االساسلية التلي
تسللهم فللي زيللادة مشللكلة البطالللة حيللث تللم االشللارة الللى مصللطلل " بطالللة الكفللاتات" والتللي ال تعنللي بالفللرورة قلللة
لارت
فللرا العمللل فقللط وانمللا عللدم قللدرة البللاح ين عللن العمللل مللن ايجلاد وظللائف مالئمللة نتيجللة عللدم امللتالكهم للمهل ا
االساسللية التللي تللؤهلهم للمنافسللة فللي سللوق العمللل وال سلليما وان أصللحاب الشللركات واربللاب العمللل معنيللين باختيللار
علاملين قللادرين علللى القيللام بواجبللاتهم المطلوبلة ،وفللي سللياق اخللر فقللد اكلد اصللحاب العمللل ايفللا خللالل المقللابالت
الى ان خبرات ومهارات الخريجين وفئات الشباب الباح ين عن عمل متفاوتة واحيانلا يلتم ايجلاد خبلرات فلي السلوق
المحلي جيدة ولكنها تظل بحاجة الى تدريب وتاهيل احترافي والذي عادة ما يتم اكتسلابي ملن خلالل الخبلرة العمليلة
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عند االلتحاق بالعمل ،كذلف فقد تم االشارة الى ان سوق العمل يتفمن افراد ممن يمتلكون خبرات عملية ولكن ال
يحمللون ملؤهالت علميلة وخصوصلا فيملا يتعللق فلي االعمللال المهنيلة ،فلي حلين أن هناللف وظلائف تتطللب خبلرات
وشهادة في ذات الوقت مما يجعل اصحاب العمل يواجهون اشكاالت فلي تففليل ملن يمتلكلون خبلرة عللى المؤهلل
العلمي او العكس.
و يمكن االشارة الى وجود العديد من االسباب التي تزيد من مشكلة فجوة المهارات وعدم توفرها لدى الخريجين
ومن اهمها:


فعف مخرجات التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل ويعود ذلف بشكل اساسلي اللى اسللوب التعلليم
وافتقارل الى جوانب التطبيق العملي وفعف التنسيق والتشبيف بين المؤسسات التعليمية والقطا الخاا فيما
يتعلق بنوعية التاهيل المطلوب والمؤهالت والمهارات الواجب توفرها لدى الخريجين والباح ين عن عمل.



عدم تزويد الطلبة بارشاد المهني الفروري قبل مرحلة ال انوية العامة والذي يمكنهم من اختيار التخصصات
المالئمة الحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع رغبة االفراد الملتحقين بالتعليم.



محدوديللة فللرا التللدريب والتاهيللل والتللي تمكللن الخ لريجين مللن اكتسللاب المهللارات العمليللة التللي تمكللنهم مللن
المنافسة والقدرة على الدخول الى سوق العمل.



محدودية توفر مراكز اإلرشلاد المهني/اللوظيفي التلي تقلدماها المؤسسلات التعليميلة .ويصلر أغلبيلة الخلريجين
)62%ب بلأنهم لللم يتلقلوا أي توجيللي أ نللات تعللليمهم متعلللق بالعملل أو بسللوق العمللل ككللل ،والسلليما فللي المنللاطق
خار الجدار والتي اشار فئة الشباب الى محدودية مراكز التدريب وعدم توفر الك ير منها مملا يفلطرهم اللى
االنتقال الى داخل القدس او الى رام اهلل للحصلول عللى التلدريب اللالزم وملا يتعللق بلذلف ملن تكلاليف مرتفعلة
تزي ل للد م ل للن اعب ل للات الطلب ل للة .ومحدودي ل للة الحرك ل للة و التنق ل للل
والفجوات الموجودة في عملية التدريب أ نات العمل



على الوصول إلى األسلواق الخارجيلة ملن خلالل

صعوبة ايجاد فرا تدريب في احدى الشركات للحصلول

تللوفير التاهيللل والتللدريب الللالزم والسلليما وانللي مللع

العمل للل حيل للث اشل للار غالبيل للة الشل للباب المشل للاركين فل للمن

االنترنل ل للت فانل ل للي اصل ل للبل هنالل ل للف امكانيل ل للة كبي ل ل لرة

عل للى المه للارات الالزم للة للق للدرة عل للى المنافس للة ف للي س للوق
المجموع ل للات المركل ل لزة ال ل للى ان ف ل للرا الت ل للدريب العمل ل للي
المتوفرة في الشركات المحلية محدودة جدا.


يجللب التركيللز علللى زيللادة قللدرة الشللباب المقدسللي

إخ للتالف التقي لليم لمس للتوى اهمي للة مه للارات العم للل م للا ب للين

وجل ل للود زيل ل للادة كفل ل للات وسل ل للائل التواصل ل للل وشل ل للبكة

للل للدخول الل للى اس ل لواق خارجيل للة والحصل للول علل للى
ف ل للرا عم ل للل ع ل للابرة للح ل للدود والت ل للي ال تتطل ل للب
التواجد في مكان العمل.

اص للحاب العم للل والم للوظفين والخل لريجين ويع للود ذل للف ال للى
طبيعة كل عمل تجاري واختالف االحتياجات المطلوبة ودرجة التقييم الذاتي ووعي كل ملن أصلحاب العالقلة
والشان لنو المهارات المطلوبة وأهميتها.
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من جهة اخرى فقد اشار بعض المشاركين فمن المجموعات المركزة الى اني من الفروري مراعاة عملية تطوير
لارت الخ لريجين بمللا يللؤهلهم بالمنافسللة علللى المسللتوى الللداخلي وبمللا يمكللنهم مللن الوصللول إلللى
خبلرات وقللدرات ومهل ا
األس لواق الخارجيللة ،وذلللف مللن خللالل تللوفير التاهيللل والتللدريب الللالزم والسلليما وانللي مللع وجللود زيللادة كفللاتة وسللائل
التواصل وشبكة االنترنت فاني اصبل هنالف امكانية كبيرة للدخول الى اسواق خارجية والحصول على فلرا عملل
عابرة للحدود والتي ال تتطلب التواجلد فلي مكلان العملل وخصوصلا م لل االعملال المتعلقلة بالتنكنولوجيلا والحاسلوب
والترجمة وغيرها.
أيفلا وعنلد الحللديث علن المهللارات المطلوبلة لسللوق العملل فانلي يجللب ان ال يلتم اغفللال وجلود التمييللز المبنلي علللى
النو االجتماعي ،والذي يندر في اطار ال قافة المجتمعية السلبية من قبل البعض اتجال االنلاث ،حيلث أنلي وعللى
الرغم من ان مؤشرات التعليم تميل لصالل االنلاث حيلث ان علدد الملتحقلات بلالتعليم ملن االنلاث اكبلر ملن اللذكور
بواقللع  5.640ذكل اًر ،و 7.118أن للى ،46اال ان الك يللر مللن الخريجللات يللتجهن للعمللل فللي القطاعللات التقليديللة م للل
اعمللال السللكرتاريا او التعللليم ،حيللث تتعللرض الك يللر مللن الفتيللات الللى عللدم تسللاوي فللرا التوظيللف او العمللل او
الترقيللة نتيجللة عللدم قناعللة بعللض اصللحاب العمللل بتعيللين فتللاة الشللغال انلوا معينللة مللن الوظللائف او حرمللانهم مللن
الترقية او منحهم رواتب اقل وأدنى من نظرائهن من الذكور رغم التساوي في المهارات وملؤهالت التعلليم والكفلاتة.
ولقد اشار جميع من تم مقابلتهم من مم لي الجهات الرسمية واصلحاب العملل وم اركلز التلدريب فلي القلدس اللى ان
التمميز ما بين الذكور واالناث ما زال قائم من حيث اشلغال الوظلائف ومجلاالت العملل المتاحلة لالنلاث ،االجلور،
الترقية وغيرل.
أخيل ار أمللا فيمللا يتعلللق بالوسللائل المتبعللة مللن قبللل فئللات الشللباب البللاح ين عللن عمللل فقللد أظهللرت نتللائج المسللل الللى أن فئللات
الشباب الباح ين عن عمل يعتمدون بشلكل اكبلر عللى المواقلع االلكترونيلة ،يليهلا ملن حيلث االهميلة االعتملاد عللى العالقلات
الشخصية /توصية من احد المعارف ،الزيارات المباشرة للشركات واماكن العملل المحتمللة ،الج ارئلد والصلحف المحليلة .وملن
المالحلظ االعتملاد علللى المواقلع االلكترونيلة فللي البحلث علن فللرا عملل هلي ترتفللع تصلاعديا بحسلب المسللتوى العلملي فانللي
كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي يتم االعتماد على التكنولوجيا يكون هو احدى الخيارات االساسية
لذلف ترتفع النسبة بين الباح ين عن عمل بين من يمتلكلون ملؤهالت اعلدادي فقلط ع%15.8ب اللى ملا نسلبتي ع%77.2ب بلين
حملة ال انوية العامة ،وهذا ما ينطبق أيفا على استخدام وسائل الصحف المحلية والذي يرتفع بالتزامن مع المستوى العلملي
ليصلل اللى اعللى مسلتوى بلين حمللة البكلالوريوس ع%27ب .وملن الم يلر لللذكر أيفلا اسلتخدام العالقلات الشخصلية /توصلية
من احد المعارف تقل بمستوى وافل تصاعديا كلما ارتفع المستوى التعليمي حيث انها تصل الى ما يقارب  %100كوسيلة
مففلة ممن هم حاصلين عللى مؤهلل ابتلدائي فقلط يليهلا  %68.4االعلدادي %53.6 ،شلهادة ال انويلة العاملة %50،دبللوم
%26.8،بكالوريوس .فيما انحصر استخدام وسيلة المشاركة بايام التوظيف بين حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.
جدول رقم (  : )14الوسائل المتبعة للبحث عن عمل حسب اراء المبحوثين
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تشير البيانات المذكورة الى عدد الملتحقين الملتحقات في جامعات محافظة القدس للعام الدراسي  ،2014/2015المصدر :الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2016 ،
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#

النسبة المئوية

الوسيلة

الترتيب تنازلي حسب
االدهمية

1

.7

المواقع االلكترونية

58.8%

.8

الجرائد والصحف المحلية

20.1%

4

.9

الزيارات المباشرة للشركات واماكن

31.7%

3

.10

العالقللات الشخصللية /توصللية مللن

37.7%

2

.11

أيام التوظيف

4.5%

5

.12

غير ذلف

2.5%

6

عاالك ر أهميةب

العمل المحتملة
احد المعارف

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

التدريب وتطوير القدرات البصرية لفئات الصباب
تعتبللر عمليللة التللدريب وتطللوير القللدرات مللن الجوانللب المهمللة كونهللا تتعلللق باالسللت مار بللالموارد البش لرية والتللي تعللد
ذات قيمة مفافة بالنسبة لالقتصاد المحلي والتنمية المجتمعية المستدامة ،حيلث ان تحسلين قلدرات االفلراد وتنميلة
مهللاراتهم المهنيللة والوظيفيللة يعتبللر ذات تللا ير كبيللر علللى النشللاط االقتصللادي علللى الللرغم مللن صللعوبة قيللاس األ للر
الناتج عن ذلف فمن مؤشرات وافحة ومحددة.
ل للذلف وكمللا ت للم ذكللرل فللان الس للوق الفلسللطيني بصللفة عامللة والمقدسللي عل للى وجللي الخص للوا يع للاني مللن ف للعف
المهللارات المتللوفرة لفئللة الشللباب مللن الخ لريجين والبللاح ين عللن عمللل ،باالفللافة الللى نقللا العم لال المه لرة الللذين
يمتلكللون المهللارات المتخصصللة حيللث يسللتقطب السللوق االسلرائيلي لللث العمالللة غيللر المدربللة ،وهللذا يتفللل بشللكل
مباشر من خالل النتائج التي اظهرتها لقلاتات المجموعلات المركلزة ملع اصلحاب العملل والتلي تبلين وجلود اشلكالية
لللدى أربللاب العمللل فللي تللوفير المهللارات المطلوبللة للعملل وبالتللالي اللجللوت الللى توظيللف عللاملين غيللر مللؤهلين بشللكل
كافي على أمل ان يتم اكسابهم الخبرات العملية خالل المسار الوظيفي للعمل.
من جهة اخرى تتنو مجاالت التدريب التي تقدم لفئات الشلباب حيلث انلي ملن الصلعب فصلل عمليلة التلدريب علن
التعللليم وخصوصللا خللالل فت لرة الد ارسللة ،حيللث ينتقللل نسللبة محللدودة مللن الطلبللة لتلقللي التعللليم المهنللي

47

قبللل مرحلللة

الحصللول علللى ال انويللة العامللة وااللتحللاق بالكليللات او الجامعللات فللمن تخصصللات محللدودة ،ووفقلاً لنظللام التعللليم
يعرّف قانون العمل الفلسطيني التدريب المهني في المادّة  18على أ ّنه ق النشاطات التي تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من
العمال المدربين ،وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات الالزمة وتطويرها بصفة مستمرةق.
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في فلسطين يبدأ الطالب بااللتحاق بالتخصا المطلوب بعلد انتهلات مرحللة التعلليم األساسلية التلي تختلتم بالصلف
العاشر وبدت مرحلة التعليم ال انوية ،و يتم االلتحاق بالتخصصات المهنية والتي تنقسم إلى اربعلة فلرو  :صلناعي،

تجاري ،زراعي ،تمرض ،فيما تقوم النسبة االكبر من الطلبة باستكمال التعليم االكلاديمي ،حيلث تشلير البيانلات
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بللان عللدد الطلبللة الملتحقللين للعللام الد ارسللي  2014/2015فللي جامعللات محافظللة القللدس بلللو  12.758طالب لاً
وطالبللة ،مللنهم  5.640ذكل اًر ،و 7.118أن للى .وبلللو عللدد طلبللة كليللات المجتمللع المتوسللطة فللي العللام نفسللي 331

طالباً وطالبة منهم  67ذك اًر و 264أن ى .أما عدد خريجي الجامعات فلي العلام الد ارسلي  2013/2014فقلد بللو

 2.723طالباً وطالبة منهم  1.154ذك اًر و  1.569أن ى .وقد بلو عدد خريجي كليات المجتمع المتوسطة في

العام نفسي  151طالباً وطالبلة ملنهم  16ذكل اًر و  135أن لى .أملا فيملا يتعللق بالتلدريب المهنلي فلال يتلوفر بيانلات
حول اعداد الطلبة الملتحلين بلالتعليم المهنلي وذللف بسلبب اخلتالف المرجعيلات التلي تتبلع لهلا المؤسسلات التعليميلة

وصعوبة التاكد من المعطيات المتوفرة.
أيفا تتباين نوعيلة فلرا التلدريب المتلوفرة فلي محافظلة القلدس للشلباب وذللف بحسلب اخلتالف طبيعلة المؤسسلات
والجهللات التللي تللوفر التللدريب والمنللاطق الجغرافيللة ،فمللن جهللة يحصللل بعللض طلبللة الجامعللات خللالل فتلرة التحللاقهم

بالجامعللات والكليللات علللى تللدريب إفللافي حللول مهللارات العمللل باالفللافة الللى االرشللاد الللوظيفي وكمللا بينللت نتللائج
مسل توجهات الشباب الباح ين عن عمل فان  %18فقط من عينة المبحو ين اشاروا الى انهم حصلوا خلالل فتلرة
الدراسة الجامعية على االرشادات والمعلومات الالزمة حول كيفية الحصول على وظيفة والدخول الى سلوق العملل
مع أهمية التاكيد على ان جودة عملة االرشلاد وجلدوى التلدخالت الملذكورة ملا ازللت بحاجلة اللى د ارسلة والتاكلد ملن
دورها الحقيقي في مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الالزمة للدخول الى سوق العمل.
صكل رقم ( :)8يوضح مستوى اإلرصاد الوظيفي المقدم لطلبة الجامعات في القدس
حول كيفية الحصول على وظيفة والديول الى سوق العمل
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المصدر الساب  :كتاب القدس السنوي.
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وملن جهلة اخلرى يتلوفر فلرا للتللدريب الميلداني للدى نسلبة ملن الطلبلة والخلريجين ملن خلالل بلرامج تقلوم بتوفيرهللا
بعض المؤسسات او من خالل التنسيق ما بين الجامعلات كم اركلز الخدملة االجتماعيلة وبعلض الشلركات ملن اجلل
توفير فرا التدريب العملي للخريجين ،واحيانا يقوم الخريجين انفسهم بالتواصل ملع الشلركات والبحلث علن فلرا
للتللدريب ،لكللن وعلللى الللرغم مللن ذلللف فللان نسللبة كبيلرة مللن الطلبللة والخلريجين ال تحصللل علللى التللدريب اطالقللا ومللا
يلدلل علللى ذللف المعطيللات المتلوفرة مللن خلالل مسللل توجهللات الشلباب المقدسللي البلاح ين عللن عملل والللذين اشللاروا
ال للى انه للم يج للدون صللعوبة ف للي الحص للول عل للى التللدريب وتط للوير المه للارات الفل لرورية لس للوق العم للل ،حي للث اك للد
 %48.5من عينة المبحو ين أنهم لم يتلقوا اي نو من انوا التدريب العملي في إحلدى الشلركات أو المؤسسلات
من اجل مسلاعدتهم فلي تطلوير مهلارات العملل الخاصلة بهلم ،وقلد أشلاروا اللى علدد ملن االسلباب التلي حاللت دون
ذلف:
 %27.5أجلابوا انلي للم يلتم دعلوتهم مللن قبلل ايلة جهلة للمشلاركة فلي بلرامج تتعللق بالتلدريب والتطبيلق العمللي فللي
القدس.
 %21.6اشاروا الى انهم ال يعرفون ايا من الجهات التي يمكن ان تقدم فرا التدريب العملي.
 %13.7م للن عين للة المبح للو ين أك للدوا عل للى انه للم ح للاولوا الحص للول عل للى فرص للة ت للدريب ف للي اح للدى الش للركات او
المؤسسات ولم يتمكنوا من ذلف.
أملا اللذين حصلللوا عللى فرصللة تلدريب واحللدة عللى االقلل بنسللبة  %51.5ملن المبحللو ين فلان النتللائج تظلل بحاجللة
الى تعميق البحث بشكل اكبر للتاكد من مدى تا ير عملية التدريب الميداني في المؤسسات والشلركات ودورهلا فلي
مساعدة الط لبة والخريجين على اكتساب مهارات العمل الفرورية ،مع أهمية التاكيد الى ان غالبيلة فئلات الشلباب
فللمن المجموعللات المركللزة ممللن حصلللوا علللى التللدريب اش للاروا ال للى ان التللدريب فللمن بيئللة العمللل تعتبللر م للن
التجارب المهمة والتي تتفمن تا ير ايجابي فلي تطلوير مهلارات الخلريجين وذللف النهلا تسلمل للمتلدرب باالحتكلاف
في بيئة العمل الحقيقيلة وتحديلد احتياجلات التخصلا المطلوبلة بشلكل واقعلي واكتسلاب المهلارت المتخصصلة فلي
المجللاالت المسللتهدفة مللن التللدريب مللع االشللارة الللى ان نتللائج عمليللة التللدريب الميللداني تتللا ر فعليللا بفت لرة التللدريب
المتاح للة ون للو الش للركات والمؤسس للات الت للي ت للوفر ف للرا الت للدريب واهتم للام وجدي للة المت للدرب ف للي تلق للي المه للارات
واالستفادة من تجربة التدريب بشكل فعلي.
صكل رقم ( :)9حصلت على تدريب دايلي في إحدى الصركات أو المؤسسات
من اجل مساعدتي في تطوير مهارات العمل الياصة بي
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باالفللافة الللى ذلللف تقللوم العديللد مللن المؤسسللات االهليللة وم اركللز التللدريب والتاهيللل المهنللي والللوظيفي بتقللديم فللرا
للت للدريب بمختل للف مس للتوياتها وذل للف حس للب طبيع للة الجه للات الم للذكورة ،حي للث يوج للد بالق للدس ع للدد م للن المؤسس للات
والم اركللز المهنيللة التللي تقللدم فللرا التللدريب المتخصللا للشللباب ومللن بينهللا علللى سللبيل الم للال االتحللاد اللللو ري
العالمي ،جمعية الشابات المسيحيات ،مركز نوتردام القدس وغيرها .باالفافة الى وجود العديد الجمعيات الشبابية
واالهلية التي تستهدف فئة الشباب بصفة عامة وتوفر البرامج واالنشطة المختلفلة وملن بينهلا بلرامج التلدريب والتلي
لارت االرشلاد اللوظيفي البسليطة م لل
تقتصر في اغلب االحيان على التلدريب المتلعلق بالمهلارات الشخصلية او مه ا
كتابللة السلليرة الذاتيللة والمقللابالت وغي لرل ومللن بينهللا علللى سللبيل الم للال ال الحصللر مؤسسللة الرؤيللة الفلسللطينية ،بللر
اللقلق المجتمعي ،السرايا لخدمة المجتمع وغيرها ،هذا الى جانب وجود العديد من الم اركلز التدريبيلة الخاصلة التلي
ينشلأها االفلراد بهلدف الللربل والتللي تقلدم مجللاالت تللدريب مختلفلة والتللي يلتحلق بهللا فئللات الشلباب والخلريجين حسللب
الرغبة وبناتا على ماهو متوفر او متا .
لكللن وعلللى الللرغم مللن ذلللف فللان تلللف الجهللات والمؤسسللات تعمللل دون وجللود رؤيللة مشللتركة او اسللتراتيجية عمللل او
سياسللات رسللمية وافللحة ومحللددة تسللهم فللي تطللوير قطللا التللدريب والتاهيللل المهنللي ،هللذا الللى جانللب ان عمليللات
الت للدريب وتط للوير ق للدرات الش للباب ت للتم دون وج للود تنس لليق او تب للادل للمعلوم للات او االدوار ب للين م للزودي الخ للدمات
المهارات مما يتسبب في ازدواجية البرامج ويحد ملن اال لر النلاتج علن عمليلات التلدريب ،كملا يالحلظ بلان عمليلات
التدريب وتطوير القدرات ال تتم من خالل التشاور والتنسيق مع مؤسسات القطا الخاا حيث اني من الفروري
م ارع للاة االحتياج للات المطلوب للة ف للي س للوق العم للل وج للدوى وكف للاتة الت للدريب المق للدم ،وذلل لف بن للاتا عل للى االحتياج للات
المطلوبللة مللن قبللل شللركات القطللا الخللاا ومتطلبللات أربللاب العمللل الوظيفيللة ،لللذلف ف لان واقللع التللدريب والتاهيللل
المهنللي مللا زال يعللد صللعب نسللبيا وخصوصللا اذا علمنللا ان غالبيللة فئللات الشللباب ال تففللل الحصللول علللى التعللليم
65

المهنللي حيللث أشللارت احللدى الد ارسللات

49

الللى ان مللا يقللارب  %95مللن الشللباب المقدسللي ال يرغبللون بااللتحللاق

بالتعليم المهني  ،أيفا فقد أشار اصحاب الشان ممن تم مقابلتهم الى ان المشكلة األساسية تتعلق بنظرة المجتمع
للتعليم المهني بأني أقل درجة من التعليم األكاديمي ،مما يحد من فرا توجي الطالب إللى هلذا النلو ملن التعلليم،
باالفافة الى وجود اشكاالت أخرى تؤ ر على التدريب المهنلي .كلذلف فلان واقلع قطلا التلدريب يلؤ ر عللى فلرا
التحلاق الشلباب والخلريجين فلي بلرامج التلدريب ويسلهم فلي خللق فجلوة وافلحة فلي تلوفر المهلارات المطلوبلة لسللوق
العملل وتاهيلل الخلريجين والبللاح ين علن عملل بشللكل يمكلنهم ملن المنافسللة فلي سلوق العمللل والقلدرة عللى الحصللول
على فرا العمل المستقبلية على المستوى الداخلي والخارجي.
كذلف فقد أشارت عينة الشباب المسلتهدفين خلالل المجموعلات المركلزة وخصوصلا فلي المنلاطق خلار الجلدار اللى
ان الك يللر مللنهم يعللاني مللن نقللا فللرا التللدريب وخصوصللا فللي القللرى الصللغيرة نسللبيا والتللي ال يوجللد فيهللا ايللة
مؤسسات او مراكز للتدريب ،باالفافة الى ذلف فانهم ال يتمكنون من التوجي الى مناطق القدس من داخل الجدار
للحصول على التدريب اما بسلبب علدم املتالكهم للهويلة المقدسلية او نتيجلة علدم معلرفتهم بلالبرامج المتلوفرة ،فعللى
مستوى اال ارفلي الفلسلطينية

50

يالحلظ بلان هناللف غيابلاً لللوعي حلول هلذل البلرامج بلين أك لر المحتلاجين لالسلتفادة

منهللا وخصوصللا فللي أوسللاط الخ لريجين ع %45مللنهم أظهللروا عللدم علمهللم بوجللود هللذل الب لرامجب وبللرزت هللذل الفئللة
أك ر في أوساط الذين يعيشون فلي المنلاطق المهمشلة باإلفلافة إللى بلروز ملفلت للنسلات أيفلا مملا يفلطرهم اللى
التوجي الى مناطق اخرى م ل رام اهلل او بيت لحم ،هذا الى جانب ارتفا تكاليف الحصول على التدريب في حال
التوجللي للم اركللز الخاصللة ووجللود رسلوم علللى الللدوارت وتكلفللة المواصللالت ممللا يزيللد مللن اعبللات فئللة الشللباب ويجعللل
الللبعض مللنهم ال يرغللب بالمشللاركة فللي ب لرامج تدريبيللة وخصوصللا فللي ظللل الظللروف االقتصللادية الصللعبة لمنللاطق
القدس وللقاطنين في المناطق المهمشلة وخللف الجلدار عللى وجلي الخصلوا ،كملا أن بعلض فئلات الشلباب اللذين
تم مقابلتهم شككوا في جدوى عمليات التدريب وقدرتها على مسلاعدتهم بالحصلول عللى فلرا عملل نتيجلة انتشلار
ظاهرة المحسوبية من اجل الحصول على فرا عملل ،للذلف يتجلي بعلض فئلات الشلباب لالسلتعانة بمصلادر غيلر
مكلفة للحصول على التدريب م ل شبكة االنترنت كلالمواقع المتخصصلة واليوتيلوب ملن اجلل تحسلين مهلاراتهم فلي
بعللض الجوانللب المهنيللة والتخصص لية ،وهللذا مللا تفللمنتي نتللائج مسللل توجهللات الشللباب البللاح ين عللن عمللل والتللي
كانت على النحو التالي:
 %27.5أجلابوا انلي للم يلتم دعلوتهم مللن قبلل ايلة جهلة للمشلاركة فلي بلرامج تتعللق بالتلدريب والتطبيلق العمللي فللي
القدس
 %50.5اش للاروا ال للى انه للم يقومللون باسللتخدم ش للبكة االنترنللت ف للي تط للوير مها ارتللف وخب ارتللف العملي للة ف للي مج للال
التخصا
49

نظرة الطالئع في فلسطين للتعليم المهني والصناعي ،مؤسسة النيزك.2011 ،
50
المصدر الساب  :دراسة حول ق فجوة المهارات والتنمية في األراضي الفلسطينية المحتلةق .
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 %33.3ملن عينلة المبحلو ين كانلت اجللابتهم اللى حلد ملا فيملا يتعلللق باالسلتعانة بالمصلادر التعليملة المتلوفرة عبللر
شبكة االنترنت
 16.2ال يقومللون باالسللتعانة بشللبكة االنترنللت او المصللاد التعليميللة المتللوفرة مللن اجللل الحصللول علللى المهللارات
المطلوبة.
ل لذلف فانللي مللن الفللروري ان يللتم العمللل علللى تللوفير الب لرامج التدريبيللة بشللكل مت لوازن مللا بللين التجمعللات المختلفللة
للق للدس ،م للن خ للالل ت للوفير ف للرا الت للدريب ف للي ذات التجمع للات عب للر الش للراكات م للع مؤسس للات المجتم للع المحل للي
واالط لراف ذات العالقللة ،باالفللافة الللى فللرورة التللرويج للب لرامج التدريبيللة المختلفللة عبللر وسللائل متعللددة تف لمن
وصللولها علللى كافللة الفئللات المهمشلمة والمحتاجللة مللن الشللباب مللع اهميللة التركيللز علللى المنللاطق المهمشللة والبعيللدة
عن مركز الخدمات م لل القلرى والبللدات الصلغيرة نسلبيا وخصوصلا فلي منلاطق خلار الجلدار .ملع أهميلة التاكيلد
علللى وجللود احتيللا وافللل لتللوفير بلرامج تدريبيللة مختلفللة تتعلللق بتحسللين مهللارات الشللباب والخلريجين فللي الجوانللب
المختلفة وتساعدهم على االنخراط في سوق العمل والمنافسة من اجلل الحصلول عللى فرصلة عملل مسلتقبلية ،وقلد
اشللار مللا نسللبتي  %56.1مللن عينللة المبحللو ين فللمن المسللل الللى رغبللتهم بالحصللول علللى تللدريب وظيفي/مهنللي
مستقبال.
صكل رقم ( :)10ما زلت بحاجة للحصول على تدريب وظيفي/مهني
من اجل مساعدتي في الحصول على فرصة عمل
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كذلف يتبين من خالل استعراض النتائج المذكورل اعالل وجود تفاوت ما بين الذكور واالنلاث ،حيلث يالحلظ ارتفلا
معدالت الراغبات بااللتحاق بانشطة التدريب مستقبال بين صفوف الفتيات اك ر ملن فئلة الشلباب ملن اللذكور ،كملا
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ان نسلبة مللن اشللرن اللى عللدم احتيللاجهن للمشلاركة مسللتقبال اقللل ملن فئلة الللذكور ،االمللر اللذي يعكللس مللدى اهتمللام
االنللاث ورغبللتهن بتحسللين مهللاراتهن رغللم وجللود التمييللز المحتمللل فللي سللوق العمللل وانخفللاض مسللتوى مشللاركتهم
بالقوى العاملة بالمقارنة مع الذكور ،باالفافة الى ذلف فاني من المقلق أيفا وجود نسبة مرتفعة من الشباب وملن
كللال الجنسللين تعتقللد بانهللا غيللر محتاجللة الللى تللدريب وتاهيللل مسللتقبلي علللى اعتبللار ان تطللوير القللدرات تظللل أم ل ار
حيويا وفروريا لفئلات الشلباب وخصوصلا للبلاح ين علن العملل ،ملع اهميلة التاكيلد عللى ان النتلائج الملذكورة تظلل
بحاجللة الللى بحللث اكبللر للوقللوف علللى أسللباب عللدم الرغب لة بالمشللاركة فللي ب لرامج التللدريب مللن قبللل الللبعض والللذي
يعكس بشكل وافل وجود احباط لدى فئة من الشباب من حيث القدرة عللى الحصلول عللى فلرا عملل مسلتقبلية
مما يستدعي اهمية الترويج للنماذ والتجارب الناجحة لبعض فئات الشباب ممن شاركوا ببرامج التلدريب واالرشلاد
الوظيفي واستطاعوا الحصول على فرا عمل وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل ما بين اقرانهم.

موضوعات التدريب المقترحة
يمكن االشارة الى مجموعة من االولويلات والمهلارات المطلوبلة لسلوق العملل ووجلود بعلض التباينلات ملا بلين اربلاب
العمل ومؤسسات ومراكز التدريب ،اتجال موفوعات التدريب المطلوبة وما بين فئات الشباب.


أصحاب العمل

يجلب التركيلز عللى تلوفير المهلارت المدربلة حيلث إتفلق أربلاب العملل اللذين تلم مقلابلتهم عللى أن اعلداد العماللة فلي
السوق المقدسي محدودة وهنالف طلب متزايد على العمالة المدربة ،وذلف على اعتبار أن الك يلر ملن فئلات الشلباب

يتجهون للعمل في السوق االسرائيلي بسلبب ارتفلا االجلور ونتيجلة وجلود مميلزات كلاألجر األعللى وسلاعات العملل
األقل رغم انهم يلتحقون فلمن اعملال مهنيلة بسليطة ال تتفلمن تاهيلل او تلدريب فنلي متخصلا وال تقلدم للشلباب
فرا التقدم والتطور الوظيفي او المهني.
إتفللق أربللاب العمللل الللذين تللم مقللابلتهم الللى أهميللة تاهيللل الشللباب فللي الجوانللب المختلفللة المطلوبللة لسللوق العمللل مللع
التركيلز علللى اللغللات المطلوبللة للعمللل كاللغللة العبريللة ،يليهللا اللغللة االنجليزيللة ،باالفللافة الللى المهللارات التخصصللية

ومن بينها العاملين في القطا السياحي والتجاري حيلث تعتبلر هلذل القطاعلات مهملة بالنسلبة للقلدس وخاصلة البللدة

القديمة.
فللرورة ت لوفير التللدريب العملللي لفئللات الشللباب والللذي يتفللمن اكسللابهم المهللارات الفللرورية بعللد الحصللول علللى
المؤهالت العملية ،حيث ان الك ير من الباح ين عن عمل ال يمتلف اية خبرات ذات قيملة مفلافة باسلت نات المؤهلل
العلمي والذي يمتلكي الك ير من الخريجين اآلخرين.
يج للب التنس لليق م للع مم ل للي القط للا الخ للاا م للل غرف للة التج للارة والص للناعة وغيره للا م للن اج للل اشل لراكها ف للي تحدي للد
االحتياجات المطلوبة والتدخل االيجابي فيما يتعلق بنوعية برامج التدريب المطلوبة لسوق العمل ،والتنسيق ملع تللف
الجهات واالطراف من اجل توفير فرا العمل والتدريب لفئات الشباب
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مؤسسات ومراكز التدريب

يجللب التنسلليق بللين االط لراف المختلفللة التللي تعمللل فللي مجللاالت التعللليم والتللدريب والتاهيللل المهنللي ،وذلللف مللن اجللل
تحسين الخدمات المقدمة وزيادة كفاتة ونوعية التدريب المقدم للشباب.
امللا فيمللا يتعلللق بللاهم المهللارات المطلوبللة لسللوق العمللل فللي القللدس فقللد اشللار غالبيللة مم لللي المؤسسللات وم اركللز
التدريب الذين تم مقابلتهم على اهمية موفو اللغات م ل عاللغة العبريلة ،اللغلة اإلنجليزيلةب  ،مهلارات الحاسلوب ،
المهارات المتخصصة حسب طبيعة كل وظيفة.
كللذلف تللم االشللارة الللى انللي مللن الفللروري التركيللز علللى المهللارات األساسللية المطلوبللة للبحللث عللن عمللل م للل كتابللة
السلليرة الذاتيللة والمقللابالت ،االتصللال والتواصللل ،اخالقيللات العمللل ،باإلفللافة إلللى المهللارت الشخصللية التللي تتعلللق
ببنات الذات عالمهارات الحياتيلةب ،والتلي تعتبلر فلرورية فلي مسلاعدة الشلباب ملن اجلل االنلدما فلي سلوق العملل.
باالفافة الى المهارات االدارية العامة م ل كتابة التقارير ،تقديم العروض وغيرها.
يجللب م ارعللاة التباينللات فيمللا يتعلللق باحتياجللات التللدريب  ،فالشللباب غيللر المتعلمللين يتجهللون لطلللب دورات مهنيللة
تمكللنهم مللن الحصللول علللى فرصللة عمللل ،أمللا الخ لريجين او الطلبللة فيرغبللون فللي الحصللول علللى دورات لتحسللين
خبلراتهم فللي مجللاالت التخصللا م للل مهللارات اللغللات ،الجوانللب المتعلقللة بالمهللارات الماليللة ،التسللويق ،تكنولوجيللا
المعلومات وغيرها ،وذلف حسب احتيا الشباب ونو التخصا المطلوب.
يشلير مم للي م اركللز التلدريب الللى ان توجلي الشلباب يكللون أك لر الللى الجوانلب المتعلقلة بالتللدريب اللوظيفي حيللث ان
الملتحقين بالتعليم االكاديمي اكبر كما ان النظرة المجتمعية السلبية اتجال التعليم المهني تحد من االلتحاق بلالتعليم
المهنللي .لللذلف مللن الفللروري ان تتفللمن ب لرامج التللدريب والتوظيللف حمللالت توعيللة حللول اهميللة التاهيللل المهنللي
ومميزاتي لتشجيع الشباب لاللتحاق بالتاهيل المهني.
تم االشارة الى العديد من موفوعات التدريب المهني والتي يمكن ان تنفذ بالتعاون مع مراكز التدريب التلي تمتللف
البنيللة التحتيللة والتجهي لزات الالزمللة ،ومللن بللين الموفللوعات المهنيللة التللي تعتبللر مطلوبللة فللي القللدس حسللب اقبللال
الطلبللة عليهللا م للل عاالدارة الفندقيللة ،الللديكور ،التدفئللة المركزيللة والتبريللد والتكييللف ،تكنولوجيللا المعلومللات والبرمجللة،
صليانة الحاسللوب والشلبكات ،اإلتصللاالت السللكية واالسلللكية ،صليانة الموبايلللب هلذا الللى جانلب الحللرف االعتياديللة
م ل عميكانيف السيارات ،النجارة ،الكهربات لالستعماالت المنزلية ،التمديدات الصحية ،تشلكيل المعلادن ،الخ ارطلةب،
اإلفافة إلى تخصصات أخرى م ل ع التصوير ،إنتا األفالم الو ائقية ،تصميم المالبس وغيرهاب.
أخي ل ار تللم االشللارة الللى ان احتياجللات الفتيللات فللي سللوق العمللل قللد تختلللف عللن الللذكور ،لللذلف قللد ترغللب الفتيللات
بااللتحللاق بللبعض المجللاالت دون غيرهللا إمللا نتيجللة احتيللا سللوق العمللل أو بسللبب ال قافللة المجتمعيللة والتللي تشللجع
الفتيللات علللى الللدخول فللي بعللض المهللن وابعادهللا عللن مهللن اخللرى كالتخصصللات المتعلقللة بالتاهيللل المهنللي وذلللف
نتيجللة وجللود التمييللز المبنللي علللى النللو االجتمللاعي ،لللذلف يالحللظ بللان الفتيللات ترغللب بااللتحللاق بمجللاالت م للل ع
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التعليم ،التمريض  ،اعمال السكرتاريا وادارة المكاتب  ،مها ارت الشيف واعداد الطعام وغيرهاب ولذلف يجلب ان يلتم
م ارع للاة االحتياج للات المطلوب للة لالن للاث ولس للوق العم للل ولك للن عل للى اس للاس م للن المس للاواة والح للق ف للي العم للل لك للال
الجنسين.


فئات الصباب

يمكللن االشللارة اللى مجموعللة مللن االحتياجللات التدريبيللة المختلفللة والتللي عبللر عنهللا فئللات الشللباب المشللاركين فللمن
المجموعات المركزة ومسل توجهات الباح ين عن العمل ،والتي يمكن االشارة اليها على النحو التالي:
أظهرت نتائج مسل توجهات الشباب الباح ين عن العمل بان موفوعات التدريب االك ر اهمية بالنسبة للشباب
هي المهارات المتعلقة بالعمل والتخصا وبواقع ع%34.2ب يليها اللغات الفرورية لالعمال ع%29ب ،مهارات
الحاسوب والتكنولوجيا ع%24.4ب ،وأخي ار المهارات الحياتية ع%12.4ب،
جدول رقم (  : )15مجاالت وموضوعات التدريب المطلوبة حسب
اراء المبحوثين من كال الجنسين من فئة الصباب
الوسيلة

النسبة المئوية

#

المه ل ل ل للارات المتعلق ل ل ل للة بالعم ل ل ل للل

34.2%

الترتيب تنازلي حسب
االدهمية

.1

والتخصا
.2

1
عاالك ر أهميةب

مهارات حياتية مساندة

4

عاالتصال الفعال ،العمل فمن
فريق..وغيرهاب

12.4%

.3

مهارات الحاسوب والتكنولوجيا

24.4%

3

.4

اللغات الفرورية لالعمال

29%

2
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ترتيب موضوعات التدريب حسب الجنس
من جهة أخلرى فلان النتلائج وفيملا يتعللق بلالجنس تشلير اللى أن الفتيلات يففللن تلقلي تلدريب حلول مهلارات العملل
والتخصللا باالفللافة الللى اللغللات الفللرورية لالعمللال يليهللا مهللارات الحاسللوب والمهللارات الحياتيللة ،فيمللا يففللل
ال للذكور م للن فئ للة الش للباب مه للارات الحاس للوب واللغ للات الف للرورية لالعم للال يليه للا مه للارات التخص للا والمه للارات
الحياتيللة .ل للذلف يتف للل أن فئللة االن للاث مهتمللة بش للكل ب للارز فللي المه للارات المتخصصللة والف للرورية للعمللل بواق للع
 %40.2مقابللل %24.1لل للذكور ،أم للا اللغ للات فللان النت للائج ج للاتت متقارب للة ال تزي للد قللليال ع للن فئ للة االن للاث بواق للع
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 %29.7لالناث مقابلل  27.8%لللذكور ،فيملا جلاتت مهلارات الحاسلوب متباعلدة  %31.5لللذكور مقابلل%20.9
لالناث.
صكل رقم ( :)11يوضح مجاالت وموضوعات التدريب المطلوبة حسب اراء المبحوثين
من فئة الصباب حسب الفروقات بين الجنسين
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ذكور
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جدول رقم (  : )16مجاالت وموضوعات التدريب المطلوبة حسب اراء المبحوثين
من فئة الصباب حسب الفروقات بين الجنسين

الجنس

المهاااااااااارات المتعلقاااااااااة

اللغات الضرورية

مهارات الحاسوب

لالعمال

والتكنولوجيا

ذكر

24.1%

27.8%

31.5%

16.7%

ان ى

40.2%

29.7%

20.9%

9.9%

بالعمل والتيصص

مهارات حياتية مساندة
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ترتيب موضوعات التدريب حسب المنطقة (دايل ويارج الجدار)
جللات ترتيللب موفللوعات التللدريب فللمن نتللائج المسللل فللي المنللاطق داخللل القللدس مللن خللالل اختيللار اللغللات كللاهم
الموفوعات التدريبية ،يليها مهارات العمل والتخصا ،مهارات الحاسوب ،المهارات الحياتية ،أما المناطق خار
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الجدار فقد تم اختيار المهارات المتعلقة بالعمل والتخصا كاهم موفع تدريبي ،يلها مها ارت الحاسلوب ،مهلارات
اللغات المطلوبة لالعمال ،واخي ار المهارات الحياتية.
تتوافق البيانات المذكورل مع ما تم ذكرل من احتياجات على مستوى المناطق داخل القدس وخلار الجلدار حيلث تلم
التركيز من قبل اصحاب الشأن عللى اعتبلار مهلارات اللغلات ملن اهلم المهلارات المطلوبلة لسلوق العملل فلي مدينلة
القللدس وذلللف نتيجللة العالقللة االلزاميللة مللع سللوق العمللل االس لرائيلي ،أمللا فللي المنللاطق خللار الجللدار فللان اختيللار
مهارات الحاسوب ك اني مهارة مهمة للتدريب من المحتمل اني يعكس النقا الموجود في تللف المنلاطق ملن حيلث
عدم توفر البنية التقنية المالئمة او المؤسسات التي تحتوى على مراكز حاسوب بشكل كافي.
جدول رقم (  : )17مجاالت وموضوعات التدريب المطلوبة حسب اراء المبحوثين
من فئة الصباب حسب المنطقة(دايل ويارج الجدار)

الجنس

المهاااااااااارات المتعلقاااااااااة

اللغات الضرورية

مهارات الحاسوب

لالعمال

والتكنولوجيا

داخل الجدار

27.4%

37.7%

19.7%

16.4%

خار الجدار

38.3%

22.2%

29.6%

9.9%

بالعمل والتيصص

مهارات حياتية مساندة

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

أما فيما يتعلق بنتائج مجموعات التركيز التي تم عقدها ملع فئلات الشلباب فقلد أشلارت غالبيلة المشلاركين اللى انهلم
كللانوا قللد حصلللوا علللى تللدريب فللي موفللوعات متنوعللة ممللا اكسللبهم خبلرات مختلفللة حيللث ان مللا يقللارب ل للي عينللة
المش للاركين حص لللوا عل للى ت للدريب س للابق والك ي للر م للنهم اش للار ال للى انه للا كان للت غي للر كافي للة ،م للن قب للل العدي للد م للن
المؤسسللات االهليللة او خللالل فتلرة الد ارسللة الجامعيللة او عبللر المشللاركة فللي الم اركللز التدريبيللة الخاصللة ،كلذلف فللان
نصلف المشللاركين تقريبللا أشلاروا الللى انهللم يرغبلون بتلقللي دورات تللدريب مسلتقبال النهللم مللا ازللوا بحاجللة الللى تطللوير
قدراتهم المهنية والوظيفية أما البعض اآلخر فقد اشار الى انهم يمتلكون المهارات وبانتظلار الحصلول عللى فرصلة
عمل لكنهم مستعدين للمشاركة في حال وجود دورات تدريب مستقبلية ،لكن وعلى الرغم من ذللف فقلد للوحظ وجلود
اهتملام اكبلر لللدى التجمعلات الصللغيرة وخلار منللاطق الجلدار وقلد يشللير ذللف الللى محدوديلة فللرا التلدريب ووجللود
احتيا وافل في تلف المناطق والتجمعات  .لذلف فقد تم االشارة الى مجموعة ملن المهلارات المطلوبلة ملن أهمهلا
مهااارات التيصااص والتللي شللملت "االمللور الماليللة والمحاسللبية ،الصللحافة واالعللالم ،ادارة مشللاريع ،اعللداد الجللدوى
االقتصادية ،مهارات التسويق ،التعامل مع الزبائن ،افتتا المشلروعات الصلغيرة ،كتابلة مقترحلات المشلاريع ،كتابلة
واعداد التقلارير ،باالفلافة الاى اللغاات والتلي تتفلمن حسلب توجهلات عينلة الشلباب المسلتهدفين اللغلة انجليزيلة و
العبريللة عيوجللد اجمللا علللى اختيللار هللذل اللغللات مللن قب لل المشللاركينب .تكنولوجياااا المعلوماااات وتتفللمن برنللامج
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 ،microsoft officeصلليانة الموبايللل ،الشللبكات .التادهياال المهنااي ويشللمل تاهيللل ادالت سللياحين ،عللاملين فللي
مط للاعم ،وق للد رك للزت الفتي للات عل للى موف للوعات م للل الع للال الطبيع للي ،اللياق للة البدني للة ،تجمي للل وع للال البشل لرة،
التصوير الفوتغرافي والفيديو.
لذلف فان ملخا لقاتات المجموعات المركزة ومسل توجهات المبحو ين تشير وملن ناحيلة االولويلات اللى فلرورة
التركيز من حيث عمليات التدريب وبنات القدرات على مهارت العملل المتخصصلة ذللف حسلب احتياجلات القطلا
الخاا وارباب العمل  ،باالفافة الى مهارات العمل العامة م ل اللغات المطلوبة للعمل وخصوصا اللغلة العبريلة
واالنجليزية ،تكنولوجيا المعلوملات ،ادارة المشلاريع ،كتابلة التقلارير ،هلذا اللى جانلب المهلارات الشخصلية واالنسلانية
كاالتصا ل والتواصل ،مهارات العرض  ،القيادة ،العمل فمن فريق ،االبدا والتميز ،العمل تحلت الفلغط ،توكيلد
الذات ،اخالقيات العمل وغيرها .وأخي ار التركيز على مهارات البحث عن وظائف لمن لم يتلقلوا تللف المهلارات م لل
كتابة السيرة الذاتية وفن المقابالت .المهارات الريادية  ،اعداد الجدوى االقتصادية ،التسويق ،التعاملل ملع الزبلائن
وغيرهللا مللع فللمان م ارعللاة الفللروق بللين المتللدربين ومسللتويات المشللاركين واج لرات اختبللارات اوليللة ونهائيللة ومتابعللة
الخ لريجين والبللاح ين عللن عمللل للتاكللد مللن اكتسللابهم للمهللارات المطلوبللة ومسللاعدتهم بالوصللول الللى اس لواق العمللل
والحصول على فرصة عمل من خالل التشبيف ما بينهم وبين أرباب العمل والشركات ومؤسسات القطا الخاا.

مؤسسات التعليم والتدريب الوظيفي المهني في القدس

51

مللن الصللعب حصللر الجهللات التللي تقللدم خللدمات التللدريب واالرشللاد الللوظيفي وتطللوير القللدرات فللي محافظللة القللدس
وذلف بسبب تنو الجهات التي تقدم الخدمات المذكورة والتي يمكن ان اختالف المرجعيات التلي تتبلع سلواتا كانلت
خاصللة ام حكوميللة تتبللع للسلللطة الفلسللطينية او للمعللارف االس لرائيلية او م اركللز تتعللدد الجهللات التللي تقللدم فللرا
التعليم والتدريب وتطوير القدرات لفئات الشباب سواتا فلي االكاديميلة والوظيفيلة او المهنيلة

52

والتقنيلة واللذي يطللق

عليهلا اللبعض مللزودي المهلارات وتشلمل الجامعللات والكليلات والم اركلز التابعللة لهلا المهتملة بالتللدريب وتلوفير فللرا
العمل للخريجين ،مدارس التعليم المهني  ،مراكز التدريب والتعليم المهني ،المؤسسلات االهليلة والشلبابية التلي تقلدم
خدمات التوظيف والتدريب لفئات الشباب.

51

تجدر االشارة الى ان قائمة المؤسسات والمراكز المذكورة هي بمثابة قائمة اولية بحيث تم جمع البيانات من قبل فري البحث وعبر
االستعانة بمصادر مختلفة وهذا ال يعني بالضرورة خلو هذه القائمة من اية اخطاء او معطيات غير دقيقة.
52
يوجااد فااي فلسااطين قرابااة  60مؤسسااة تعنااى بااالتعليم المهنااي موزعااة بااين الضاافة الغربيااة وقطاااع غاازة بمااا فيهااا القاادس ،وتضاام هااذه
المؤسسات مدارس ثانوية مهنية ومراكز تدريب مهني وكليات مجتمع تشرف عليها جهات متعددة تضا ّم وزارة التربياة والتعلايم ووزارة
العمل والشؤون االجتماعياة ووكالاة الغاوث وجمعياات خيرياة ومنظماات غيار حكومياة ومؤسساات تنموياة أخارى .باالضاافة الاى تبعياة
بع المؤسسات في القدس الى االحتالل االسرائيلي كوزارة العمل والمعارف االسرائيلية وغيرها.
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جدول رقم (: )18مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الوظيفي المهني في القدس
الجهة

نبذة حول المؤسسة

دائ ل لرة التعلل لليم المسل للتمر فل للي جامعل للة

تأس للس مرك للز التعل لليم المس للتمر ف للي جامع للة

نوع التعليم
والتدريب

مهني

وتقني

القدس المفتوحة.

كلية أنوار القدس

تصني

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية

حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

المؤسسة
حكومية

إسرائيلية

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة
خاصة

القدس المفتوحة عام  ،1991كأحلد الم اركلز

وصيانة الحاسوب باإلفافة إللى السلكرتارية

المهمة لخدمة المجتمع الفلسطيني.

تأسسللت كليللة أنلوار القللدس عللام  2006فللي





الق ل للدس أكب ل للر وأنج ل للل كلي ل للة عل ل للى ص ل للعيد

أول و للاني ،هندسللة أنظمللة وشللبكات وقللا



برنل للامج المهل للن اإلداريل للة والماليل للة ،وبرنل للامج



عل ل للام  ،1983و قامل ل للت بتخ ل ل لريج عش ل ل لرات

الحاسوب ،والبرنامج األكلاديمي ويفلم تربيلة

األفوا في التخصصلات األكاديميلة والمهلن

الطفل وشهادة التأهيل التربوي.

التجارية المختلفة.

تأسس للت كلي للة وج للدي باس للم عمعه للد وج للدي







نهللاد أبللو غربيللة التكنولللوجي الجللامعيب فللي

دبلللوم مهنللي متخصللا فللي مجللال التصللميم
الجرافيكل ل ل ل للي ،ودرجل ل ل ل للة البكل ل ل ل للالوريوس فل ل ل ل للي

عللام  ، 2004وتُعتبللر الكليللة امتللداداً للكليللة
اإلبراهيمية وكلية المجتمع اإلبراهيمية.
عندما تأسست كلية المجتمع اإلبراهيمية فلي

مقابل الفندق

شعر وتصفيف وتجميل.

الشرقية.

كلية المجتمع اإلبراهيمية

والجرافيف  ،حافنات أطفال ،مربيات صف

الوطني-القدس

مدينللة القللدس وهللي مسللجلة رسللمياً فللي و ازرة

ال ل للتأهيل المهنل للي والتكنولل للوجي فل للي القل للدس

كلية وجدي نهاد أبو غربية

تخص للا إدارة دوائ للر مكتبي للة ومحاس للبة ،و

شار الزهرات

الس ل للكرتارية الطبي ل للة ،واإلع ل للالم التكنول ل للوجي

أسسللت كليللة األمللة عكليللة مجتمللع متوسللطةب

العيزرية

وادارة المكاتب.

االقتصل للاد اإلس ل لرائيلية ،وتعتبل للر كليل للة أن ل لوار

كلية األمة

أهلية

الل ل للدبلوم المهنل ل للي فل ل للي الشل ل للبكات والبرمجل ل للة



موقع المؤسسة

فاحية البريد
عالرامب

جبل الزيتون

الحاسل ل ل للوب وتكنولوجيل ل ل للا المعلومل ل ل للات ،إدارة

األعمال.






قلب القدس عام .1983

دبلل ل للوم فل ل للي تربيل ل للة الطفل ل للل وادارة األعمل ل للال
وتخصل للا المحاسل للبة التقنيل للة والسل للكرتارية
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جبل الزيتون

الجهة

نبذة حول المؤسسة

تصني

نوع التعليم

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة

المؤسسة

موقع المؤسسة

والتدريب
مهني

وتقني

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية

حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

حكومية

إسرائيلية

خاصة

أهلية

والسللجل الطبللي .وهنللاف التأهيللل التربللوي فللي

صلليانة األجهلزة الذكيللة وتربيللة الطفللل ،وادارة
األعم ل للال والمحاس ل للبة التقني ل للة ،والس ل للكرتارية

والسجل الطبي واللدبلوم المهنلي المتخصلا

في التصميم الجرافيكي.
مدرسة اليتيم العربي

المدرسل ل ل ل ل ل ل ل ل للة الصل ل ل ل ل ل ل ل ل للناعية ال انويل ل ل ل ل ل ل ل ل للة–



األعمل للال المكتبيل للة عاإلدارة والسل للكرتاريةب ،و



القل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدس ) اليتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليم العربل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي(،

الحرف والفنلون والكهربلات ،تشلطيب وصليانة

اليت ل لليم العرب ل للي بتأسيس ل للها ع ل للام 1965ف ل للي

واإللكتروني ل ل ل ل للات واالتص ل ل ل ل للاالت ،والتنجي ل ل ل ل للد

ه للي مدرس للة خاص للة .قام للت جمعي للة لجن للة

مب ل ل ل للاني ،وص ل ل ل للناعة األف ل ل ل للالم والمالب ل ل ل للس،

منطقللة بيللت حنينللا كمدرسللة للتعللليم ال للانوي

والديكور ،والميكانيف باإلفافة إللى السلباحة

المهني والتقني.
دار األيتام اإلسالمية الصناعية

تأسسل ل ل للت الل ل ل للدار عل ل ل للام  1922فل ل ل للي بلل ل ل للدة

بيت حنينا

والتبريد والتكيف.




تحتل للوي المدرسل للة علل للى قسل للم أكل للاديمي مل للن



خل للالل نظل للام الصل للفوف المدرسل للية ،والقس ل للم

العيزريللة ،كمللأوى لأليتللام .ويوجللد فللر آخللر

للدار في البلدة القديمة.

العيزرية

المهنلي عالصلناعيب،حيث يحتلوي هلذا القسلم
علل للى النجل للارة والل للدهان والخ ارطل للة ،والتنجيل للد

الفنللي والللديكور ،وتشللكيل المعللادن ،والتبريللد
والتكيف والخياطة وفن التفصيل وغيرهلا ملن

التخصصات.
الكلية األهلية

تملنل شلهادة معتلرف بهلا ملن مجللس التعلليم
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تخص للا إدارة أعم للال ،وفن للون ،وتمل لريض،

بيت حنينا

نبذة حول المؤسسة

الجهة

تصني

نوع التعليم

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة

المؤسسة

موقع المؤسسة

والتدريب
مهني

وتقني

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية

حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

حكومية

إسرائيلية

خاصة

أهلية

الع ل ل ل ل ل ل للالي اإلسل ل ل ل ل ل ل لرائيلي بدرج ل ل ل ل ل ل للة ال BA

وأدب عرب ل للي ،وعل ل للم نف ل للس باإلف ل للافة إل ل للى

اإلسرائيلية

ودراسات شرق أوسط ،وعسر تعليمي وعللوم

البكل ل ل ل للالوريوس مل ل ل ل للن الجامعل ل ل ل للة المفتوحل ل ل ل للة

بر اللقلق المجتمعي

تأسست جمعية مركز بر اللقلق في العاشر

الرؤية الفلسطينية

تللم تسللجيل الجمعيللة كمؤسسللة شللبابية غيللر

العلوم الطبيعية ،وتخصا خدمة اجتماعيلة
اجتماعية.




بل ل لرامج ت ل للدريب متنوع ل للة للش ل للباب ،مه ل للارات باب الحطة -البلدة



شار راشد-القدس

رياض االطفال للنسات

من كانون أول من عام .1991



حكوميللة وغيللر حزبيللة ال تهللدف إلللى ال لربل

برنل ل ل للامج عبل ل ل للذرة ريل ل ل للادةب لتعزيل ل ل للز الريل ل ل للادة

االقتص ل للادية والمس ل للؤولية االجتماعي ل للة ف ل للي

عام .1998

القديمة

القدس ،وبرنامج عموارد مجتمعيةب الستدامة
الع لليل ف للي المن للاطق المهمش للة م للن خ للالل

التمكين االقتصلادي وملن خلالل تمكلين فئلة

الشباب من قيادة جهود التنمية االقتصادية.
مركز نوتردام القدس

تأسل للس قسل للم تل للرويج مهل للن الفل لليافة التل للابع

يمنل المركز نوعين من الشهادات:



األولى وهي شهادة الدبلوم

لمرك للز الن للوتردام س للنة  ، 1990بتع للاون م للا

لبرنامج مدتي سنتان في:

ب للين معهل للد إدارة الفنل للادق فل للي جامعل للة بيل للت

 .1إدارة قسم الغرف.

لحم ،ومعهد دبلن

 .2فن الطبخ واإلعداد والتقديم

يع للد مرك للز الن للوتردام ه للو المرك للز الوحي للد
ملن نوعلي الللذي يلوفر التعلليم التخصصللي

وال انية شهادة تعليم مهني مسلتمر لملدة سلنة

في مجال السياحة في القدس الشرقية

في التخصصات التالية:
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-

الجهة

نبذة حول المؤسسة

مركللز مصللادر الللتعلم الللذاتي المهنللي

تأسللس مركللز مصللادر الللتعلم الللذاتي المهنللي

تصني

نوع التعليم

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة

المؤسسة

موقع المؤسسة

والتدريب
مهني

وتقني

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية

حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

حكومية

إسرائيلية

خاصة

أهلية

 .1فن الطبخ واعداد الطعام.

 .2مكاتب السفر.

المساع َدة اإلدارية.
.3
َ
 .4دبل ل للوم ف ل للي الترجم ل للة عرب ل للي/إنجلي ل للزي،
وانجليزي /عربي.

ووح للدة الت للدريب ف للي مكات للب الغرف للة

التجارية



تم عقد ورل عمل ملع مدرسلة اليتليم العربلي



وجمعيللة الشللابات المسلليحيات باإلفللافة إلللى

ووحللدة التللدريب فللي مكاتللب الغرفللة التجاريللة

اإلتحللاد اللللو ري وذلللف بالتعللاون مللع مؤسسللة

فل ل للمن مشل ل للرو تطل ل للوير منل ل للاهج التعلل ل لليم

والتللدريب المهنللي فللي فلسللطين وبتمويللل مللن

فاحية البريد-
القدس

كوبي.

الحكوم ل ل للة البلجيكي ل ل للة وبالتع ل ل للاون م ل ل للع و ازرة

التربية والتعليم العالي.
مرك ل ل ل للز العم ل ل ل للل المجتمعي/جامع ل ل ل للة

القدس

تعزيل للز وتحسل للين الب ل لرامج القائمل للة ،وخاصل للة





المناصل ل ل ل لرة الفردي ل ل ل للة والجماعي ل ل ل للة وقاع ل ل ل للدة

يق ل للدم المرك ل للز ،العي ل للادة الحقوقي ل للة وبرن ل للامج

الوصل للول للمجتمل للع ،ومركل للز تمكل للين الم ل لرأة،

وبرنلامج األطفلال وبرنللامج التعلليم المجتمعللي

المتطوعين التلي نعتملد عليهلا بشلكل كبيلر..

ومكتب الطلبة المتطوعين.

ونح ل للن نه ل للدف أيف ل للا إل ل للى تش ل للجيع وتنفي ل للذ

المش للاريع الجدي للدة الت للي ترك للز عل للى تمك للين
الفلس للطينيين ف للي الق للدس الش للرقية للوص للول

إلى حقوقهم األساسية ،وتنمية قلدرة المجتملع

ل تحقي ل ل ل ل للق النم ل ل ل ل للو االقتص ل ل ل ل للادي والعدال ل ل ل ل للة
االجتماعية.
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عقبة الخالدية-
البلدة القديمة

الجهة

نبذة حول المؤسسة

تصني

نوع التعليم

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة

المؤسسة

موقع المؤسسة

والتدريب
مهني

وتقني

مؤسسة ملتقى بناة المستقبل

مؤسسل للة تنمويل للة مجتمعيل للة التوجل للي والعمل للل

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية



حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

حكومية

إسرائيلية

خاصة

أهلية



وتسل ل ل ل للعى لتعزيل ل ل ل للز المواطنل ل ل ل للة والمشل ل ل ل للاركة

ي ل ل للتم إعط ل ل للات دورة تعل ل ل للم المونت ل ل للا  ،ودورة

اإلعالم ل للي الص ل للغير ،ودورات ع ل للن كيفي ل للة

المجتمعي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة.

أبو ديس

تطور المشرو الصغير وتدريب حلول إدارة
المش ل ل للرو ال ل ل للذاتي وم ل ل للن ه ل ل للذل المش ل ل للاريع

التصنيع الغذائي وأعمال التطريز وغيرها.
مركز النور التعليمي



يق للدم مرك للز ن للور ،الس للكرتارية والكمبي للوتر،



الك ل ل لوافير للشل ل للباب وللسل ل لليدات ،وحفل ل للانة،

أبو ديس

ومحاد ل ل ل للة اللغ ل ل ل للة االنجليزي ل ل ل للة والعبري ل ل ل للة،

ومحاسل للبة وص ل لليانة حواسل لليب وجل ل لواالت و

التصوير الفوتوغرافي.

ودورات لطالب التوجيهي.

جمعية الشابات المسيحية

سلعى جمعيلة الشللابات المسليحية فلي القللدس





إلللى المس للاهمة ف للي بنللات مجتم للع ديمق ارط للي

يللتم تقللديم تخصصللات دبلللوم لمللدة سللنة فللي
الجمعيللة ،ومللن هللذل التخصصللات ،تصللميم
جرافيكل ل ل للي ،تصل ل ل للوير ،تطبيقل ل ل للات الهل ل ل للاتف

سليم ،قائم عللى المسلاواة بلين الملرأة والرجلل

المحمول ،المطبخ الحديث ،إدارة مكاتب.

وعلى احتلرام األخلر ،ملن خلالل تلوفير حيلز
وافل للر لكافل للة فئل للات المجتمل للع وخاصل للة تلل للف
المهمش ل ل للة ف ل ل للي عملي ل ل للة ص ل ل للناعة القل ل ل لرار،

وتحديللداً :الم لرأة ،والشللباب واألطفللال ،وذلللف
بهل للدف تمكل للين هل للذل الفئل للات وجعلهل للا فاعلل للة

أك ر في المجتمع.
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شار بن جبير
القدس الشرقية

الجهة

نبذة حول المؤسسة

تصني

نوع التعليم

البرامج او الدورات الحالية المتوفرة

المؤسسة

موقع المؤسسة

والتدريب
مهني

وتقني

جمعية الشبان المسيحية

تأسسل ل للت الجمعيل ل للة عل ل للام  ،1989رسل ل للالتها

أكاديمي
وظيفي

أوقاف

إسالمية

حكومية

عالسلطة

الفلسطينيةب

حكومية

إسرائيلية



خاصة

أهلية



تدعيم وبنات األفلراد والمجتمعلات علن طريلق

مهللارات اإلش لراف علللى المرشللدين النفسلليين

إنشل للات ب ل لرامج لتطل للوير إنسل للان صل للحيل مل للن

واالجتماعيين.

حيث الرو والعقل والجسد.
االتحاد اللو ري العالمي

مركز التدريب المهني هلو احلد بلرامج اللدعم





النفسللي واالجتمللاعي واإلنسللاني الللذي يقدمللي

بيت حنينا

سل ل ل لليارات ،كهربل ل ل للات سل ل ل لليارات ،التمديل ل ل للدات

الصحية والطبية والتعليمية والمهنيلة .تأسلس

الصحية والتدفئة المركزية النجارة والديكور.

مركز التدريب المهني عام .1949
وشعفاط

القنصلية األمريكية

الخلويل للة ،إعل للداد وتقل للديم الطعل للام ،ميكانيكل للا

منل للذ تل للاريخ النكبل للة فل للي مجل للاالت الخل للدمات

مركز التوجيي المهني بيت حنينا

ص لليانة األجهل لزة الخلوي للة وتركي للب المقاس للم

وأجهلزة السللتاليت ،وفنللون الخللزف واألجه لزة

االتحللاد اللللو ري العللالمي للشللعب الفلسللطيني

ه ل للو دم ل للج مل ل لواطني ش ل للرق الق ل للدس بس ل للوق

تقل للدم الجمعيل للة التوجيل للي واإلرشل للاد المهنل للي،

القدس قرب

مدة الدراسة سنتان.


شعفاط -شار



األصمعي

العملل ،مللن خللالل معالجلة القفللايا المتعلقللة
بموف ل للو التشل ل للغيل و خصائصل ل للي الممي ل ل لزة

بشرقي القدس من كافة جوانبي.
كلية تدريب قلنديا

صل ل ل لليانة شل ل ل للبكة االتصل ل ل للاالت األرفل ل ل للية،



وصلليانة أجه لزة الج لوال ،كمللا يعمللل المعهللد

علللى تطللوير مللادة تدريبيللة مختصللة لتق للديم

دورة مهنية لمدة عام.
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قلنديا-طريق

القدس رام اهلل

الريادية والمصاريع الصغيرة
ملن الوافللل بللان محافظللة القللدس تعللاني مللن اقتصللاد موجللي م لرتبط بشللكل قسللري باالقتصللاد والسللوق االس لرائيلي،
حيللث يعمللل االحللتالل االسلرائيلي ومللن خللالل السياسللات المتواصلللة علللى هللدم المقومللات االقتصللادية واالجتماعيلة
وال قافية للقدس والتلا ير عللى هياكلل البنيلة االقتصلادية المحليلة ،للذلف تعتبلر
محافظللة القللدس بيئللة غيللر مشللجعة ألقامللة المشللاريع الصللغيرة وذلللف نتيجللة
القي للود االسل لرائيلية الت للي يفرف للها االح للتالل عب للر ف للرض الفل لرائب الباهظ للة
واعاق ل للة تط ل للوير البنيل ل لة التحتي ل للة ومن ل للع التل ل لراخيا النش ل للات الم ارف ل للق العام ل للة

يمتللف الشلباب الفلسلطيني دافعيلة
ورغبة بالدخول الى عالم الرياديلة
رغللم أن القللدس تعتبللر بيئللة غيللر
مشل ل ل ل ل للجعة ألقامل ل ل ل ل للة المشل ل ل ل ل للاريع

الصغيرة وذلف نتيجلة القيلود التلي

والخاصل للة او المشل للاريع االقتصل للادية المختلفل للة وغيرهل للا ،كمل للا ويالحل للظ بل للان

يفرفل ل للها االحل ل للتالل االس ل ل لرائيلي

صللفوف الشللباب االس لرائيلي واهمللال الشللباب المقدسللي حيللث تللوفر الجهللات

المنافس.

سياسللات االحللتالل االس لرائيلي تتجللي بشللكل متعمللد الللى تشللجيع الرياديللة بللين
الرسللمية االس لرائيلية كافللة فللرا الللدعم والتللدريب والتاهيللل والتمويللل لصللالل
الملواطن االس لرائيلي فيمللا تفللرض االنظمللة والقيللود والسياسللات المقيللدة النشللات
المشاريع التجارية واالعمال الخاصة داخل القدس.
لكن وعلى الرغم من ذلف فلان نتلائج مسلل عينلة الشلباب البلاح ين علن عملل
بينت وجود دافعية لدى الشباب المقدسلي ملن اجلل افتتلا المشلاريع الخاصلة

وواق ل ل للع إقتص ل ل للاد الق ل ل للدس غيل ل ل للر
تعتبر رياديلة االعملال اليلوم ملن

المكون ل للات االساس ل للية ف ل للي خل ل للق
ف ل للرا اعم ل للال جدي ل للدة وانش ل للات
أس ل ل ل ل لواق مسل ل ل ل للتحد ة واكتشل ل ل ل للاف
مصادر وموارد اخرى والمساهمة
فل ل للي تحسل ل للين مسل ل للتويات النمل ل للو

رغلم مللا يحلليط بالقلدس مللن تعقيللدات ويتعلرض لللي الشللباب المقدسلي مللن قيللود

وتش ل للجيع دورة رأس الم ل للال ل ل للدى

يفرفللها االحللتالل االس لرائيلي ،لللذلف فقللد اشللار  %64.8مللن المسللتطلعين

االفراد.

الى انهم يرغبون بافتتا مشروعات خاصة مقابل  %25.6غير متاكدين ،مقابلل  %9.5مملن ال يرغبلون بافتتلا
مشرو خاا.
صكل رقم ( :)12أرغب بافتتاح مصروع الياص ،حسب الفروقات بين الجنسين.

اناث

كال الجنسين

ذكور

82.80%
64.80%
50.90%
34.80%
25.60%
13.80%

14.30%

9.50%
3.40%

لست متاكد

ال
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فيمللا يتعلللق بالمقارنللة بللين الجنسللين فانللي يتفللل أن الللذكور لللديهم ميللل اعلللى لالفتتللا مشللروعاتهم الخاصللة بواقللع
 %82.8مقابللل  %50.9مللن االنللاث ،ومللن المحتمللل ان ذلللف يشللير الللى دور ال قافللة المجتمعيللة والبيئللة المحيطللة
والتللي عللادة مللا تشللجع الللذكور للللدخول الللى االعمللال الح لرة بشللكل اكبللر مللن االنللاث باالفللافة الللى ان المصللادر
المتوفرة لالناث تظل اقل من فئة الذكور االمر الذي يؤكد على اهمية تقديم دعم افافي للفتيات الراغبات بافتتا
مشللروعاتهم الخاصللة لفللمان نجللا مشللروعاتهم والتغلللب علللى الصللعوبات التللي يمكللن ان ت لواجههم .مللع اهميللة
التاكيد على انلي للم يلتم ايجلاد فروقلات كبيلرة فيملا يتعللق بالرغبلة بافتتلا المشلروعات الصلغيرة بلين المنلاطق داخلل
القدس وخار الجدار.
من جهة أخرى تشير النتائج ايفا الى ان ما نسبتي  %29.8لديهم معرفة مسبقة حول مفهلوم رياديلة االعملال

53

ع entrepreneurshipب ومن الملفت ان النسبة بين الفتيات كانت اعلى ما بين اللذكور بواقلع ع %31.3لالنلاث
مقابل %27.3 ،للذكورب .لذلف فاني من الفروري التاكيد عللى مفهلوم رياديلة االعملال والتوعيلة بمفهلوم المشلاريع
الصغيرة حيث تعتبر رياديلة االعملال اليلوم ملن المكونلات االساسلية فلي خللق فلرا اعملال جديلدة وانشلات أسلواق
مسللتحد ة واكتشللاف مصللادر وملوارد اخللرى والمسللاهمة فللي تحسللين مسللتويات النمللو وتشللجيع دورة رأس المللال لللدى
االفراد.
في الجانب االخر وعند توجيي سؤال للمبحو ين حول لماذا ترغبون بافتتاح مصروعكم اليااص أشلار المسلتطلعين
الى تففيلهم العمل الحر بنسبة  ،%59.1يليها الرغبة بتحقيلق تحقيلق مسلتوى دخلل اعللى ،وجلود مرونلة اك لر فلي

ساعات العملل عإسلتقاللية اكبلرب ،للدي فكلرة تجاريلة جيلدة وغيلرل ،مملا يشلير اللى وجلود نسلبة مرتفعلة ملن الشلباب مملن
ترغللب بافتتللا مشللاريع خاصللة مللع اهميللة التركيللز علللى مللن يملكللون باالفللافة الللى الرغبللة االمكاني لات االساسللية
والفكرة الجدية والقدرة على االبدا واالبتكار وفهم طبيعة العمل التجاري وفلسفة الريادية والمشاريع الصغيرة.
جدول رقم (  : )19أسباب افتتاح المصروع الياص حسب
اراء المبحوثين من كال الجنسين
الوسيلة

النسبة المئوية

#

.1

أففل ل ل للل اإلدارة الذاتيل ل ل للة عالعمل ل ل للل

59.1%

.2

ألني لم أجد وظيفة أخرى

14.2%

.3

لدي فكرة تجارية جيدة

24.4%

الترتيب تنازلي حسب
االدهمية

الحرب

1
عاالك ر أهميةب

5
4

 53يرجاع مفهاوم رياادة األعماال لألقتصاادي جوزياف شاومبيتر وبعا األقتصااديين النمسااويين مثال  Ludwig von Misesو von
 ،Hayek.حيث يشير مفوم رائد األعمال بأنه هو ذلاك الشاخص الاذي لدياه اإلرادة والقادرة لتحويال فكارة جديادة أو أختاراع جدياد إلاى
ابتكاار ناااجح .وبالتااالي فوجااود قااوى روّ اد األعماال فااي األسااوا والصااناعات المختلفااة تنشا منتجااات ونماااذج عماال جدياادة .وبالتااالي
المساعدة في التطور الصناعي والنمو األقتصادي على المدى الطويل .المصدر :ذي إيكونوميست.March 11, 2006, pp 67 ،
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.4

تحقيق مستوى دخل اعلى

43.3%

2

.5

مرون للة اك للر ف للي س للاعات العم للل

39.4%

3

.6

غير ذلف

1.6%

6

عإستقاللية اكبرب
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وفي المقابل وعند توجيي سؤال للمبحو ين حول لماذا ال ترغبون بافتتاح مصروعكم الياص أشار المستطلعين الى
عللدم امللتالف راس المللال كسللبب أساسللي ،يليهللا االهتمللام بالحصللول علللى وظيفللة فقللط ،وجللود خطللورة مرتفعللة عج لرات

خسارة المشرو ب ،عدم امتالف فكرة المشرو المالئمة .لذلف فاني من الفروري التاكيد عللى اهميلة تلوفير القلروض
والدعم المالي للراغبين بافتتا المشروعات الخاصة مع التاكد من امتالكهم للخبلرات والمواصلفات المطلوبلة اذ ان
الدخول الى عالم الريادية يحمل مخاطر متنوعة ومن المحتمل وجود نسبة غير قليلة من المشلاريع التلي يمكلن ان
ان ال تنجل وان هذا يبقى من االحتماالت الواردة عند خوض غمار المشروعات الصغيرة.
جدول رقم (  : )20أسباب افتتاح المصروع الياص حسب
اراء المبحوثين من كال الجنسين
#

النسبة المئوية

الوسيلة

الترتيب تنازلي حسب
االدهمية

.1

ليس لدى الخبرة الكافية

15.8%

5

.2

ال امتلف راس المال

47.4%

1

.3

وجود خطورة مرتفعة عجرات خسارة

26.3%

3

.4

ال امتلف الفكرة المالئمة

15.8%

4

.5

مهتم بالحصول على وظيفة

42.1%

2

.6

غير ذلف

10.5%

6

عاالك ر أهميةب

المشرو ب
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مجاالت المصروعات الصغيرة المقترحة
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مللن الصللعب تحديللد مجللاالت قابلللة لالسللت مار فللي تجمعللات القللدس المختلفللة وذلللف لوجللود تباينللات وافللحة بللين
المنللاطق الجغرافيللة ،باالفللافة الللى طبيعللة محللددات الد ارسللة واخللتالف محللاور البحللث ،وصللعوبة الوصللول الللى
معلومات دقيقة ووافحة وقطعية حسب البيانات المتوفرة ،لكن على الرغم من ذلف فاني يمكلن االشلارة بشلكل علام
الى القطاعات القابلة لالست مار في القدس .فعلى مستوى منطقة البلدة القديمة ونتيجة ما تتميز بي المدينة القديملة
مللن رمزيللة دينيللة وطللابع سللياحي وتجللاري فللان القطاعللات القابلللة لالسللت مار علللى سللبيل الم للال ال الحصللر تشللمل
الخدمات الفندقية والخدمات السياحية ،باالفافة الى االنشلطة التلي تتعللق بالقطلا التجلاري نتيجلة وجلود االسلواق
المختلفة للقدس وهذا رغم التراجع الذي شهدتي البلدة القديمة في القطاعات المختلفة المذكورة والقيود التي يفرفلها
االحللتالل علللى االنشللطة االقتصللادية والتللي سللبق التطللرق اليهللا ،أمللا المنللاطق داخللل القللدس وخللار البلللدة القديمللة
فهنللاف حاجللة للمشللاريع ذات الطللابع التجللاري البسلليطة واالنشللطة المهنيللة المختلفللة حيللث ان الك يللر مللن المنللاطق
المللذكورة تعتمللد علللى العمللل داخللل السللوق االس لرائيلي فللمن اعمللال مهنيللة مختلفللة ،باالفللافة الللى وجللود بعللض
االنشطة التجارية والخدماتية المحدودة.
أما المناطق خار الجدار فتختلف حسب طبيعة التجمع وحجم النشلاط االقتصلادي للسلكان وللمنطقلة ،حيلث يوجلد
المنللاطق ذات الك افللة السللكانية االكب لر نسللبيا بالمقارنللة مللع المنللاطق خللار الجللدار ،والتللي تتميللز بوجللود انشللطة
اقتصللادية متعللددة صللغيرة ومتوسللطة فللي الغالللب م للل منللاطق ال لرام وفللاحية البريللد ،العيزريللة ،أبللو ديللس وغيرهللا،
والتي يمكن التركيز فيها على المشاريع ذات الطابع التجاري باالفافة الى االعمال المهنية ،أما المناطق االخلرى
والت للي تم للل اغلبي للة من للاطق خ للار الج للدار وذات الك اف للة الس للكانية المح للدودة فان للي م للن الف للروري التركي للز عل للى
المشاريع المالئمة الحتياجات كل منطقة حيلث تصللل المشلاريع ذات الطلابع التجلاري البسليطة .ملع أهميلة التاكيلد
على وجود العديد من العواملل التلي تسلاعد فلي تحديلد نوعيلة المشلاريع الصلغيرة التلي يمكلن اختيارهلا وذللف حسلب
توفر الميزة التنافسية واالحتياجات المالئمة للمنطقة ورغبة الريادي واالمكانات المتوفرة وغيرها الك ير من االسباب
التللي تجعللل خصوصللية لكللل مشللرو او نشللاط تجللاري قابللل لالسللت مار .مللع اهميللة االشللارة الللى طبيعللة التحللديات
الكبيلرة التللي يمكلن ان تواجللي افتتلا االعمللال التجاريلة فللي مختللف منللاطق القلدس وخاصللة المنلاطق خللار الجللدار
حيللث ان التعقيللدات
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التللي يمكللن ان تواجللي مللن يرغبللون فللي تكللوين عمللل خللاا تتجللاوز اطللار الحصللول علللى

قللروض او حتللى التعقديللدات القانونيللة انمللا تمتللد لتشللمل الك يللر مللن القيللود والتحللديات المتم لللة بللالواقع االقتصللادي
والسياسي وغياب القدرة على التحكم بشتى الموارد والمصادر.
كذلف وباالسلتعانة بمسلل توجهلات الشلباب البلاح ين علن عملل فقلد تلم تحديلد المجلاالت التلي يففللها الشلباب عنلد
اللجوت الى خيار انشات مشرو خاا ،حيث تم اختيار القطا التجاري يليي قطا الخدمات وبنسلبة محلدودة جلات
اختيار القطا الصناعي والزراعي ،كما ان اجابات غير ذلف تفمنت " قطا الصحة عطبي ،عالجيب عدد ،5
التكنولوجيا عاالنترنت واالتصاالتب عدد  ،3قطا ال قافة عدد."1
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المصدر الساب  :دراسة حول ق فجوة المهارات والتنمية في األراضي الفلسطينية المحتلةق .
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جدول رقم (  : )21المجاالت والقطاعات االقتصادية التي يفضلها المبحوثين
الفتتاح المصروعات الصغيرة حسب المنطقة (دايل ويارج الجدار)

المنطقة

القطا التجاري

القطا

القطا الزراعي

قطا الخدمات

غير ذلك

الصناعي
داخل الجدار

37.2%

12.8%

3.8%

35.9%

10.3%

خار الجدار

54.1%

5.1%

1.0%

30.6%

9.2%

كال التجمع

46.6%

8.5%

2.3%

33.0%

9.7%

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

صكل رقم ( :)13يوضح التفاوت بين طبيعة المجاالت والقطاعات االقتصادية التي يفضلها المبحوثين
الفتتاح المصروعات الصغيرة (دايل ويارج الجدار)
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
غير ذلك

قطاع الخدمات

القطاع الزراعي
خارج الجدار

القطاع الصناعي

القطاع التجاري

داخل الجدار

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

عناوين المصاريع الصغيرة المقترحة
تشلير نتللائج اللقللاتات ملع عينللة الشللباب المسلتهدفين الللى وجللود تفلاوت فللي توجهللات الشلباب اتجللال انشللات المشللاريع
الخاصة ،حيث ابدى بعض المشاركين الرغبلة بافتتلا المشلروعات الخاصلة بهلم عللى اعتبلار ان هلذا هلو البلديل
المالئم في حالة عدم وجود وظائف في السوق المحلي المقدسي ،لكن في الوقت ذاتي فقلد ابلدى اللبعض تخوفلاتهم
نتيجة عدم امتالف الخبرات الالزمة او التمويل الفروري الفتتا االعملال التجاريلة او غيلاب التشلجيع العلائلي او
المجتمعي والخوف من المخاطرة وعدم وجود جوافز تشجعهم على الدخول في تجربة االعمال الصغيرة والخاصة.
فيما رفض البعض فكرة الدخول في مشاريع خاصة وففلوا ايجاد وظيفة بسبب فكرة الخوف من المخاطرة افافة
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الى كون التخصا العملي ال يناسب فكرة انشات عمل تجاري ،واالستقرار النسبي الذي يمكن ان تحققي الوظلائف
وخصوصللا بالنسللبة للخ لريجين الجللدد ،حيللث يفتقللر الشللباب عللادة الللى الك يللر مللن الم لوارد التللي تمكللنهم مللن البللدت
باالعمال التجارية م ل وجود راس المال والخبرة والموارد المختلفة .أما من حيث الموفوعات التي يمكن اختيارهلا
كعناوين وافكار اولية العمال تجارية صغيرة من قبل المشاركين فقد كانت على النحو التالي:
جدول رقم (  )22قائمة اولية مقترحة من المصاركين
حول موضوعات المصاريع الصغيرة
#

المصروع المقترح

.1

مركز تعليم مساند

التكرار

الفروقات الجزئية

مركز تعليم مساند
لالطفال
4

انشطة ال منهجية

.2

مكتب خدمات

3

ادوات مكتبية

.3

مركز تدريب للشباب

2

.4

مركز حساب الذكات العقلي

1

.5

مركز تعليمي لذوي
االحتياجات الخاصة

1

.6

ادارة حدث

1

.7

مكتب حجوزات سياحية

1

.8

تكسي عمومي

.9

تصنيع غذائي

.10

محل بيع وتسلويق منتجلات ملن

1

التجمعات البدوية

1

.11

محل بيع مالبس

2

.12

محل لبيع وصيانة الموبايل

2

.13

محل بيع وصيانة حاسوب

2

.14

مح ل ل ل ل للل بي ل ل ل ل للع مل ل ل ل ل لواد تجمي ل ل ل ل للل
عكوزمتكسب

2

.15

مطعم شعبي

1

.16

حفانة

1

.17

نادي ريافي

1

.18

كوفي شوب للشابات

1

.19

محل كوكتيل

مالبس محجبات

المصدر :لقاتات المجموعات المركزة مع عينة الشباب المستهدفين
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إدارة المصروعات الصغيرة (اليبرات والمهارات المطلوبة)
تجدر االشارة الى أن بعض المشاركين في اللقاتات أشاروا الى انهم بحاجة الجرات دراسة جدوى وفهلم واقلع سلوق
العمللل قبللل اختيللار فك لرة المشللروعات ،واالهتمللام باختيللار افكللار متمي لزة تمكللنهم مللن المنافسللة الفعليللة عنللد إنشللات

المشروعات المقترحة ،وال سيما و ان االقتصاد المحلي لبعض البللدات فلعيف والسلوق المحللي محلدود ،وبالتلالي
أشلار المشللاركين الللى امكانيللة التفكيللر فللي افتتللا مشلروعاتهم فللي منللاطق قريبللة تتميللز بالنشللاط االقتصللادي الجيللد.
لللذلف فق للد ل للوحظ وج للود وع للي ل للدى الك ي للر م للن مجموع للات الش للباب المش للاركين ف للي اللق للاتات فيم للا يتعل للق باهمي للة
التخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة وفرورة اعداد جدوى اقتصادية قبل البدت بعملية التنفيذ.

مللن جهللة اخللرى فللان مللا نسللبتي  %18فقللط أشللاروا فقللط الللى انهللم يمتلكللون المعرفللة األوليللة لوفللع خطللة عمللل
لمشللاريعهم التجاريللة عجللدوى اقتصللادية مبسللطةب ممللا يسللتدعي تقللديم الللدعم الللالزم للريللاديين قبللل البللدت بمشللاريعهم
الخاصة من خالل توفير فرا التلدريب المتعلقلة باعلداد الجلدوى االقتصلادية .فيملا يتبلين ملن خلالل النتلائج وعنلد
سلؤال المبحللو ين حللول امللتالكهم للمهللارات األساسللية إلدارة مشللروعاتهم الخللاا أشللار %33.7مللنهم باجابللة نعللم،
 %56.0ال للى ح للد م للا %10.4 ،باجاب للة ال ،لك للن عل للى ال للرغم م للن ارتف للا توقع للات المبح للو ين ح للول المه للارات
واالمكانللات المتللوفرة الدارة المشللاريع الخاصللة اال انللي مللن المحتمللل ان ذلللف ال يعكللس القللدرات الحقيقيللة للمبحللو ين
حيث يالحظ بان عملية التقييم الذاتي قد ال تكون دقيقة وتتا ر بالمعلايير الشخصلية والنظلرة الذاتيلة للفلرد اتجلال ملا
يمتلكللي مللن مهللارات ،وخصوصللا قبللل الللدخول فللي مرحلللة انشللات االعمللال التجاريللة بشللكل فعلللي  ،ممللا يسللتدعي
فللرورة تقللديم الللدعم الفنللي والبرامجللي واالرشللاد الللالزم للريللاديين وعلللى كافللة المسللتويات قبللل وا نللات وبعللد افتتللا
المشروعات الخاصة لتقليل من احتماالت المخاطر او الفشل الذي يمكن ان تتعرض لي هذل المشاريع مستقبال.
جدول رقم (  : )23مستوى المهارات األساسية المتوفرة إلدارة المصروع الياص حسب
اراء المبحوثين من كال الجنسين
#

درجة إتقان المهارة

المهارة
ممتاز

جيد جدأ

جيد

سيء

سيء جدا

.1

المهارات اإلدارية

17.4%

36.4%

33.3%

7.2%

5.6%

.2

المهارات المالية

16.4%

29.7%

28.2%

17.9%

7.7%

.3

مهل للارة إدارة العل للاملين

17.4%

29.2%

38.5%

8.7%

6.2%

.4

مهل ل ل ل للارات التواصل ل ل ل للل

29.4%

35.1%

22.7%

8.8%

4.1%

20.15%

32.6%

%122.70

30.6%

5.9%

والموارد البشرية

الفعال
المتوسط العام

المصدر :عينة المسل الخاصة بدراسة سوق العمل في محافظة القدس.2017 ،

كذلف فقد أشار ملا نسلبتي  %26.9ملن عينلة الشلباب المسلتهدف فلمن الد ارسلة اللى انهلم تلقلوا تلدريب مسلبق ملن

قب للل اح للدى المؤسس للات الت للي تق للدم خ للدمات ال للدعم لص للالل المش للاريع الص للغيرة ح للول مه للارات الريادي للة والمش للاريع
الصغيرة ،فيما افاد ما نسبتي  %73.1انهم لم يتلقوا اي تدريب ذات عالقة.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات التلي تقلدم خلدمات اللدعم للمشلاريع الصلغيرة فقلد اشلار المشلاركين فلمن اللقلاتات اللى
عللدد مللن المؤسسللات التللي تقللدم خللدمات التللدريب او االرشللاد للمشللاريع الصللغيرة او حتللى التمويللل والقللروض وهللي
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عمؤسسة دالية  ،بياالرا ،فاتن لالقراض ،فيتاس فلسلطين ،ابلدا للتمويلل متنلاهي الصلغر ،دائلرة االقلراض الصلغير
 unrwaب ولكللن يالحللظ بللان الغالبيللة العظمللى مللن المبحللو ين للليس لللديهم تجربللة عمليللة فللي التعامللل مللع شللركات
ومؤسسات االقراض او معرفة متطلباتها واالجراتات المطلوبة للحصول على قروض او تمويل.
تسجيل المصاريع الصغيرة

55

أظهللرت نتللائج المقللابالت مللع عينللات الشللباب المسللتهدفين الللى ان معللرفتهم بللاالجراتات والق لوانين الالزمللة لتسللجيل
االنشطة التجارية او المشاريع الصغيرة سوات في داخلل القلدس او خلار منطقلة القلدس تعتبلر محلدودة جلدا ،حيلث
أشللار ع للدد قلي للل ج للدا مللنهم اال ان ح للدود معرفتللي ت للتلخا بفللرورة وج للوب التواص للل م للع و ازرة االقتص للاد وادارة
الفريبة فقط.
االمر اللذي يشلير اللى محدوديلة اللوعي العلام للمشلاركين فيملا يتعللق بآليلات واجلراتات تسلجيل المشلروعات حسلب
القلوانين االس لرائيلية أو الفلسللطينية ،والللذي يعكللس فللي الوقللت ذاتللي وجللود خطللورة علللى الشللباب المقدس لي فللي حللال
قيامللي بافتتللا مشللروعات واعمللال تجاريللة بشللكل منفللرد دون المعرفللة بللاالجراتات المطلوبللة ،مللع ان الللبعض اشللار
ايفا الى اني سيقوم بالبحث حول االجراتات والمتطلبات في حال رغبتي بتسجيل المشرو الخاا حال إنشائي.
أما فيما يتعلق بنتائج مسل توجهات الشباب من الناحية الكمية فمن الملفت ملا أشلار اليلي ملا نسلبتي  %13.3بلان
لللديهم المعرفللة بللالقوانين واالجلراتات الفللرورية لتسللجيل واطللالق مشللاريعهم الخاصللة فللي مدينللة القللدس فيمللا كانللت
اجابة هذا السؤال داخل مناطق القدس  19.1مقارنلة  %7.8خلار منطقلة الجلدار ،ملع اهميلة التاكيلد ان اجابلات
المشاركين خالل اللقاتات لم تعكس وجود معرفة بالجهات اواالجراتات الفلرورية لتسلجيل المشلاريع الخاصلة بهلم
اال بشكل محدود.
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لإلطالع على اجراءات تسجيل الشركات واالنشطة التجارية يمكن مراجعة الورقة القانونية المرفقة ضمن المالح .
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التوصيات اليتامية
لع اسل ل ل للتراتيجية شل ل ل للاملة للقل ل ل للدس تسل ل ل للتهدف تطل ل ل للوير البينل ل ل للة االقتصل ل ل للادية للمحافظل ل ل للة وتحفيل ل ل للز فل ل ل للرا
 وفل ل ل ل َ
االسل للت مار وتحسل للين هياكل للل ومؤسسل للات االعمل للال والقطل للا الخل للاا وذلل للف عبل للر الش ل لراكة مل للا بل للين الجهل للات
الرسمية والقطا الخاا ومؤسسات المجتمع المدني.
 العم ل للل عل ل للى الح ل للد م ل للن التل ل لرابط القس ل للري م ل للا ب ل للين س ل للوق العم ل للل المقدس ل للي واالسل ل لرائيلي وذل ل للف م ل للن خ ل للالل
مقاوم ل ل للة السياس ل ل للات االسل ل ل لرائيلية وتفعي ل ل للل دور الجه ل ل للات الرس ل ل للمية والمتم ل ل ل للة بالس ل ل لللطة الفلس ل ل للطينية وكاف ل ل للة
الجهل للات والمؤسسل للات ذات العالقل للة ،بهل للدف فل للمان زيل للادة الت ل لرابط العف ل لوي ولل للو جزئيل للا مل للا بل للين االقتصل للاد
المقدسي والفلسطيني عموما.
 تللوفير الللدعم للقطللا لالقتصللادي بشللكل وافللل وململلوس فللي القللدس ومسللاعدة اصللحاب االعمللال والمنشللات
االقتصللادية وخاصللة فللي البلللدة القديمللة ومنللاطق خلللف الجللدار مللن خللالل تمكيللنهم مللن االسللتمرار فللي انشللتطهم
التجاريللة عبللر تللوفير فللرا الللدعم واالقلراض ،ومسللاعدتهم لمواجهللة القيللود االس لرائيلية المتعلقللة بالفلرائب غيللر
العادلللة ،وتشللجيع االسللت مار العللام والخللاا فللي الم ارفللق السللياحية ومشللاريع اإلسللكان لألسللر الفقي لرة ،وتطللوير
البنيللة التحتيلة االقتصللادية وتللوفير الللدعم للبلرامج االجتماعيللة المختلفللة لمللا لللذلف مللن تللا ير علللى تحسللين الواقللع
االجتماعي واالقتصادي على السوات.
 االهتمل ل ل للام بالمشل ل ل للاريع والمنشل ل ل للآت التجاريل ل ل للة ذات القيمل ل ل للة المفل ل ل للافة  ،لقل ل ل للدرتها علل ل ل للى المسل ل ل للاهمة بتطل ل ل للوير
االقتصل للاد المقدسل للي .وتشل للجيع إنتل للا سل لللع ذات جل للودة عالي ل لة وذلل للف مل للن خل للالل إطل للالق المبل للادرات المبتك ل لرة
الهادف ل للة إل ل للى تط ل للوير ق ل للدرات القط ل للا الخ ل للاا وتمك ل للين األعم ل للال التجاري ل للة الفلس ل للطينية لتص ل للبل أك ل للر ق ل للدرة
على المنافسة محليا ودوليا.
 التركيز على دعم مقومات ومجاالت التنمية االقتصادية المختلفة وبما يتوافق مع طبيعة القطاعلات االقتصلادية
الفاعلة والقابلة لالست مار والملوارد المحليلة المتاحلة فلي كلل منطقلة وتجملع ملن القلدس ملع م ارعلاة الفروقلات ملا
بللين منللاطق داخللل وخللار الجللدار والمنللاطق االك للر تهميشللا مللع اهميللة التركيللز علللى تطللوير القطللا السللياحي
التجللاري داخللل البلللدة القديمللة كونللي يم للل القطللا األهللم والللذي يمتلللف المي لزة التنافسللية بالنسللبة لموقللع القللدس
ورمزيتها الروحية والدينية.
 تقليل معدالت العمالة داخل مناطق اراض  48والمستوطنات من خالل ايجاد بدائل للباح ين عن عمل تفمن
ت للوفير ف للرا عم للل مس للتقرة ودائم للة تس للهم ف للي تقلي للل رغب للة الش للباب والخل لريجين باالنف للمام ال للى س للوق العم للل
االسرائيلي.
 االهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين نوعية التعليم واالعتماد على منهجيات التعليم التطبيقلي وفلمان وجلود
انسجام اكبر ما بين متطلبات واحتياجات سوق العمل والخبلرات والمهلارت المتلوفرة ،ملع اهميلة التاكيلد عللى ان
االست مار في التعليم هو احدى الموارد الرئيسلية التلي تفلمن تحسلين فلرا التنميلة وتطلوير االقتصلاد المحللي
وتحسين مستويات النمو والدخل العام.
 اشلراف اصللحاب العمللل فللي تحديللد نوعيللة المهللارات المطلوبللة لسللوق العمللل ،باالفللافة الللى التشللبيف بللين أربللاب
العمللل وفئللات الشللباب الخ لريجين والبللاح ين عللن عمللل بمللا يمكللنهم مللن الحصللول علللى فللرا عمللل مللع فللمان
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توفير متطلبات اصحاب العمل من المهارات الوظيفية واخلذها بعلين االعتبلار عنلد تنفيلذ بلرامج االرشلاد المهنلي
والتدريب المختلفة.
 التنسيق مع اصحاب العمل وشركات القطا الخاا في القدس من اجل توفير التدريب العملي الالزم
للخريجين وللشباب العاطلين عن العمل ،مع فمان تفعيل برامج العمل من اجل التوظيف والتي تساهم ايجابا
في تطوير مهارات الشباب وزيادة احتكاكهم بسوق العمل.
 تعزيللز العالقللات بللين اصللحاب العمللل والجهللات التعليميللة ومللزودي المهللارات مللن المؤسسللات وم اركللز التللدريب
المختلفللة ،وبمللا يفللمن تحسللين مخرجللات عمليللة التعللليم وتنسلليق االحتياجللات واألوليللات مللن ناحيللة المهللارات
والخبرات والمؤهالت المطلوبة لسوق العمل.
 االس للتعانة بم ارك للز ت للدريب متخصص للة فيم للا يتعل للق بالت للدريب المهن للي وه للذا ي للوفر امكاني للة التح للاق الش للباب ف للي
التخصصات المهنية المطلوبة حسب احتياجاتهم والحصول على تدريب احترافي حول المهارات المطلوبة.
مركز تدريب مهني للمناطق النائية لتمكين فئات الشباب في تلف المواقع من االستفادة الدائمة والمستمرة
 ايجاد ا
من خدمات االرشاد والتاهيل الوظيفي للشباب.
 تطوير قدرات المؤسسات الشبابية ومراكز التدريب الحالية وتحسين ادائها وتطوير قدراتها بملا يمكنهلا ملن تقلديم
تللدريب احت ارفللي للشللباب وللخ لريجين والعللاملين والبللاح ين عللن عمللل مللن اجللل تزويللدهم بالمهللارات الفللرورية
وتحسللين ادائهللم ومسللاعدهم علللى االنللدما فللي سللوق العمللل وايجللاد فللرا العمللل المالئمللة الحتياجللات شللركات
القطا الخاا وارباب العمل.
 تحديللد احتياجللات المجموعللات الشللبابية قبللل البللدت بالتللدريب واالبتع للاد عللن ت للوفير الب لرامج واالنش للطة التدريبيللة
المحلددة العنلاوين والموفللوعات بشلكل مسلبق ،والتللي قلد تلؤ ر علللى نوعيلة التلدريب الموجللي للشلباب والخلريجين
والباح ين عن عمل وال تتالئم مع احتياجات هذل الفئات.
 تشكيل منتديات للعمل وعقد ايام للتوظيف تجمع ملا بلين شلركات القطلا الخلاا وفئلات الشلباب البلاح ين علن
عمللل ،وذلللف بهللدف تللوفير فللرا للتللدريب العملللي للشللباب والتاحللة الفرصللة لهللم الكتسللاب مهللارات البحللث عللن
عملل بشللكل فعلللي وزيلادة فرصللهم بالوصللول الللى سلوق العمللل وشللركات القطللا

الخلاا وأربللاب العمللل بصللفة

خاصة.
 توفير قاعدة بيانات حول سوق العمل فلي محافظلة القلدس بحيلث تشلمل اتجاهلات سلوق العملل ،مؤشلرات حلول
العمالة والقوى العاملة ،فرا التدريب المتوفرة ،المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم ومراكز التدريب المختلفة،
والتي يمكن االستفادة منها من قبل صانعي القرار في اعلداد السياسلات المتعلقلة بسلوق العملل وتشلغيل الشلباب
والتللي يجللب ان تتفللمن مؤش لرات وافللحة لتتبللع وقيللاس حالللة سللوق العمللل ومسللتوى النمللو والعمالللة ومعللدالت
البطالة وحجم المشاريع الصغيرة وغيرها.
 إنشات بواب ة الكترونية خاصة بوظائف القدس تكون موجهة لفئة الشباب والباح ين عن عمل بحيث تتفمن اهم
فرا العمل والتدريب وتطوير القدرات واالرشاد الوظيفي المتوفرة على مستوى المحافظة.
 ايالت اهتمام اكبر بالشباب المقدسي في المناطق خلار الجلدار وخصوصلا فلي المنلاطق المهمشلة والبعيلدة علن
مركز الخدمات م ل القلرى والبللدات الصلغيرة نسلبيا والتلي تعلاني ملن محدوديلة بلرامج التلدريب واالرشلاد المهنلي
والوظيفي ،بحيث يتم العمل على توفير البرامج التدريبية بشكل متوازن ما بين التجمعات المختلفة للقدس.
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 تحسين عملية وصول المستفيدين من فئات الشباب والخلريجين وفلمان اطالعهلم عللى بلرامج وفلرا التلدريب
المتوفرة ،من خالل الترويج للبرامج التدريبية المختلفة عبر وسائل متعددة او منصات وافحة ومحددة تفمن
وصولها الى كافة الفئات المهتمة من الشباب المقدسي ،حيث تشير نتائج الدراسة الى محدودية معرفلة الشلباب
بفرا العمل والتدريب المتوفرة.
 االهتمللام بالفئللات الفللعيفة والمهمشللة مللن الشللباب فللي محافظللة القللدس م للل فئللة العللاطلين عللن العمللل ،الشللباب
خللار اطللار التعللليم ،الشللباب ،الفتيللات ،االشللخاا مللن ذوي االعاقللة وغيللرهم ،وذلللف مللن خللالل العمللل علللى
تمكيلنهم وتنميللة قلدراتهم وتللوفير الفلرا والمبللادرات التلي تفللمن تقليلل مسللتويات التهمليل والتباينللات بلين فئللات
الشباب المختلفة.
 يجب تشجيع الشباب على االلتحلاق بالتخصصلات المهنيلة والعملل عللى تغييلر النظلرة المجتمعيلة السللبية اتجلال
التعلليم المهنلي ،بحيللث تتفلمن بلرامج التللدريب والتوظيلف المختلفلة حمللالت توعيلة حلول اهميللة التاهيلل المهنللي
ومميزاتي لتشجيع الشباب لاللتحاق بفرا التعليم والتدريب المهني.
 فللرورة ان يللتم تقويللة ب لرامج التللدريب وتحسللين كفللاتة عمليللات االرشللاد والتاهيللل الللوظيفي والمهنللي الللذي تنفللذل
الجهلات المختلفلة ،حيلث يشلير غالبيلة الفئلات المسلتهدفة ملن الشلباب اللى فلعف بلرامج التلدريب الحاليلة وعلدم
كفايتها مما يؤدي الى محدودية المهارات المكتسبة وعدم االستفادة منها بشكل فاعل.
 يجللب ان يللتم االهتمللام بتقيلليم ب لرامج االرشللاد الللوظيفي والتللدريب ومتابعللة الفئللات المسللتهدفة بعللد انتهللات عمليللات
التلدريب والتاكللد مللن كفائتهلا فعاليتهللا ومللدى قللدرتها عللى تللوفير فللرا العمللل الحقيقيلة للخلريجين والبللاح ين عللن
عمل.
 تطوير وتحسين اساليب التعليم الذاتي وتطوير القدرات الشخصلية ملن خلالل ايجلاد منصلات للتعلليم الحلر عبلر
شللبكة االنترنللت مللع االسللتعانة بوسللائل التواصللل االجتمللاعي ،وبمللا يمكللن فئللات الشللباب والخ لريجين مللن انتهللا
اساليب التحسين الذاتي لمهاراتهم وقدراتهم وبالتالي تحسين فرصهم بالمنافسة والقدرة عللى الوصلول اللى اسلواق
العمل.
 تعميم التجارب والنماذ الناجحة على صعيد التدريب والتاهيل وتنمية القدرات مع الترويج الففل الوسائل
التي تسهم في ايجاد فرا العمل ،وذلف للحد من مستويات االحباط المنتشرة بين صفوف بعض مجموعات
الشباب والذين ال يعتقدون بعدم وجود اية فائدة من االلتحاق ببرامج االرشاد او التدريب المهني والوظيفي.
 زيللادة قللدرة الشللباب المقدسللي علللى الوصللول إلللى األس لواق الخارجيللة مللن خللالل تللوفير التاهيللل والتللدريب الللالزم
والسلليما وان الوظللائف اليللوم اصللبحت عللابرة للحللدود والتللي ال تتطلللب التواجللد فللي مكللان العمللل بسللبب التقللدم
التكنوللوجي والتقنللي الكبيللر ،وبالتلالي فللتل نافللذة خلار السللوق المحلللي فلي ظللل اقتصللاد فلعيف النمللو وكاحللدى
استراتجيات مواجهة البطالة المتزايدة بين صفوف الشباب.
 فللرورة التركيللز وبنللاتا علللى نتللائج الد ارسللة مللن حيللث عمليللات التللدريب وبنللات القللدرات علللى مهللارت العمللل
التخصصللية  ،باالف للافة ال للى مه للارات العم للل العام للة م للل اللغ للات المطلوب للة للعم للل وخصوص للا اللغ للة العبري للة
واالنجليزية ،تكنولوجيا المعلومات ،ادارة المشاريع ،كتابة التقاير ،هذا الى جانب المهارات الشخصية واالنسلانية
كاالتصللال والتواصللل ،مهللارات العللرض  ،القيللادة ،العمللل فللمن فريللق ،االبللدا والتميللز ،العمللل تحللت الفللغط،
توكيد الذات ،اخالقيات العمل وغيرها.
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 تشللجيع الرياديللة بللين صللفوف الشللباب ومسللاعدتهم علللى انشللات االعمللال التجاريللة والمشللاريع الصللغيرة والخاصللة
على اعتبار انها احلدى االسلتراتيجات الفعاللة فلي توليلد فلرا العملل وخللق منتجلات جديلدة وتحسلين االقتصلاد
المحلي للقدس.
 تللوفير التللدريب الكللافي والمناسللب لل لراغبين بافتتللا المشللروعات الخاصللة وبمللا يفللمن تمكيللنهم بكافللة المهللارات
المطلوبة لالعمال الريادية من حيث د ارسلة السلوق واعلداد الجلدوى االقتصلادية ومهلارات التسلويق والتعاملل ملع
الزبلائن واالدارة الماليللة واالبتكللار وغيلرل مللن المهللارات الفلرورية الالزمللة لتمكلين الريللاديين وتزويللدهم بالمهللارات
الفرورية.
 يجللب ان يللتم م ارعللاة اختيللار أففللل الريللاديين ممللن يمتلكللون أفكللار ابداعيللة متمي لزة مللن خللالل معللايير وافللحة
ومحددة وخصوصا عند تلوفير فلرا اللدعم والتمويلل للمشلاريع الصلغيرة وذللف بهلدف اختيلار االفلراد المالئملين
والقللادرين علللى افتتللا المشللروعات التللي يمكللن فللمان نجاحهللا ،ومللن اهللم تلللف المعللايير الواجللب توفرهللا فللي
الريللاديين والمشللروعات الصللغيرة المقرحللة عوجللود االهتمللام والرغبللة ،الم لوارد المناسللبة ،الفك لرة االبداعيللة ،القيمللة
التنافسية ،القدرات والمهارات االساسية الدارة المشرو وغيرهاب
 اختيللار المشللاريع واالنشللطة التجاريللة ذات القيمللة المفللافة والتللي ت ارعللي متطلبللات واحتياجللات السللوق المحلللي
وتركللز علللى ميزتللي التنافسللية ،فالبلللدة القديمللة علللى سللبيل الم للال ونتيجللة مللا تتميللز بللي مللن رمزيللة دينيللة وطللابع
سياحي وتجاري فان القطاعات القابلة لالست مار تشمل الخدمات الفندقية والخدمات السياحية.
 توفير صندوق لدعم المشاريع الصغيرة في القدس ملن خلالل العملل عللى االسلتفادة ملن الملوارد المحليلة الكبيلرة
المتوفرة والمتم لة بوجود شركات القطا الخاا وفاعلي الخير والمغتربين والمصادر العربية واالسلالمية والتلي
يمكنها ان تقدم الدعم لصالل الشباب في القدس.
 تحسين عملية الحصول على التمويل والقروض الفرورية لتطوير االعملال لالفلراد الملؤهلين ،وذللف ملن خلالل
التشبيف ما بين فئات الشباب الرياديين والراغبين بافتتا المشروعات الصغيرة مع شركات ومؤسسات االقلراض
المختلفة بهدف مساعدتهم على توفير التمويل الالزم والفروري لبدت اعمالهم ومشاريعهم الصغيرة.
 تقديم دعم افافي للفتيات الراغبات بافتتا مشروعاتهم الخاصلة حيلث ان المصلادر المتلوفرة لالنلاث تظلل اقلل
من فئة اللذكور والبيئلة المحيطلة تتفلمن معيقلات وقيلود اك لر تلا ي ار ملن الناحيلة السللبية عللى الفتيلات بالمقارنلة
مع الذكور.
 فمان توفير الدعم واالرشاد المستمر لحين فمان نجا تلف المشاريع ووصولها الى مرحلة االستقرار النسبي
فللي بيئللة العملل المحيطللة ،مللع فللمان تقللديم دعللم افللافي للمشللاريع القائمللة ،وربللط تللوفير المزيللد مللن القللروض
والمنل المالية بمستوى التقدم الحاصل في المشرو على اعتبار ان الك يلر ملن االفلراد ال يبلذلوا الجهلود الكافيلة
لفمان نجا مشروعاتهم واستمرارها.
 انشات حافنات ومسرعات االعمال والتي تفلمن تلوفير اللدعم لالعملال الصلغيرة وتمكلين الريلاديين ملن افتتلا
مشروعاتهم الخاصة بشكل اك ر فعالية واحترافية .
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قائمة المالحق
ملحق رقم ( :)1قائمة المقابالت مع أصحاب الشان وارباب العمل والمؤسسات ومراكز التدريب.
ملحق رقم ( :)2قائمة المجموعات المركزة مع عينة مستهدفة من فئات الشباب المقدسي
ملحق رقم ( :)3نتائج مسل توجهات الشباب الباح ين عن عمل.
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المالحق

ملحق رقم ( :)1قائمة المقابالت مع أصحاب الصأن وأرباب العمل والمؤسسات ومراكز التدريب

#

المنصب/المؤسسة

االسم

.1

منير قليبو

منظمة العمل الدولية في األرافي الفلسطينية

.2

فادي الهدمي

مدير غرفة التجارة والصناعة القدس

.3

رائد سعادة

مدير فندق القدس

.4

كريستين قمر

سكرتيرة المدير العام  -مركز نوتردام

.5

محمد يعيل

منسق وحدة التاهيل المهني -غرفة التجارة والصناعة القدس

.6

محمود عداربة

نائب مدير االتحاد اللو ري العالمي

.7

محمود حوامدة

مدير دائرة التعليم المستمر في جامعة القدس المفتوحة

.8

وصفي التميمي

نائب مدير مدرسة اليتيم العربي عالمدرسة الصناعية ال انوية-القدسب

.9

حسن عريقات

مدير مركز نور التعليمي -هيئة التكافل االجتماعي

 .10منال حماد

المساعد اإلداري ومنسق المشاريع في مؤسسة ملتقى بناة المستقبل

 .11أفنان مسف

منسقة مشاريع -المركز النسوي عشعفاطب

 .12خولي الفي

موظفة في قسم السكرتارية -كلية أنوار القدس

 .13أسعد سنقرط

مدير عام مركز السالمة واألمان

 .14راسم زعترة

مدير بوابة األسود للسياحة والسفر

 .15بديع األشهب

شركة بدر للتكييف

 .16صفات أبو ميالة

مديرة أكاديمية مملكة الجمال

 .17محمد عدويي

مدير التسويق  -شركة النصر للباطون

 .18سالم ابو عيد

نائب رئيس مجلس التخطيط المشترف لمنطقة شمال غرب القدس

 .19مصطفى غزاونة

مسؤول قسم الحرف والصناعات -بلدية الرام

 .20يونس جعفر

رئيس مجلس محلي السواحرة

 .21نبيل بدر

رئيس بلدية ابو ديس

 .22عطاهلل جبر

مسؤول قسم الحرف والصناعات -بلدية العيزرية

 .23احمد القيسي

مسؤول قسم النفايات – مجلس محلي الزعيم

 .24أشرف سبتة

مسوؤل اداري ومالي -بلدية كفر عقب

 .25صالل الدعاجنة

سكرتير -مجلس محلي بيت حنينا
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ملحق رقم ( :)2قائمة المجموعات المركزة (عينة من فئات الصباب المقدسي المستهد )

المنطقة

#

مكان عقد اللقات

عدد الحفور

مركز بر اللقلق بالبلدة القديمة

9
10

.1

البلدة القديمة

.2

شعفاط

المركز النسوي

.3

قطنة

مجلس محلي قطنة

11

.4

جبع

المركز الريافي

7

.5

العيزرية

بلدية العيزرية

15

ملحق رقم ( :)3نتائج مسح توجهات الصباب الباحثين عن عمل
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