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 الفلسطيين املشرتك - أعضاء فريق العمل الياابن 
 

 

 املمثل الرئيسي جلايكا يف فلسطي السيد توشيا آيب، 
 يف فلسطي  مدير مكتب الشرق ،  حممد دراغمة السيد 

 أستاذ يف جامعة بريزيت ومدير مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ، د. علي اجلرابوي
 االقتصادية الفلسطين معهد أحباث السياسات ،  دير العام ملؤسسة ماس امل، رجا اخلالدي السيد 

 عمل سابقاً مع جايكا ، د. عبد الناصر مكي 
 أستاذة يف دائرة القانون والعلوم السياسية يف جامعة كيو   د. إيكو نشيكيدا،

 حمررة وكاتبة رئيسية يف جريدة مينيتشي ، موكو أوجي تو   ةالسيد 
 مؤسس ومدير مؤسسة ابلتنك يف قطاع غزة، عمر شعبانالسيد 

 مدير املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية يف رام للا ،  الشقاقي د. خليل 
 أستاذ يف جامعة طوكيو ، د. هريويوكي سوزوكي

 أستاذ يف أكادميية الدفاع الوطن يف الياابن تياما، د. ريوجي ت 
 مراسل هيئة اإلذاعة الياابنية يف واشنطن يف الوالايت املتحدة ،  تسوجي  كوهيالسيد  

 

 

  



 

 

 

 الياابن املشرتك - أوراق وتقارير صادرة عن فريق العمل الفلسطيين 

 
 أوراق خلفية مت إعدادها للورشة األوىل: 

كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتكنولوجيا  :  الياابن كما تراها الصحافة الفلسطينية   حممد دراغمة،  •
 الياابنية - الياابن والعالقات الفلسطينية واالقتصاد  

 وغور األردن   ن ، تقوية املبادرة الياابنية " ممر للسالم واالزدهار“: اليااب عبد الناصر مكي  •
   والقطاعات اإلنتاجية الدور الياابن التنموي يف قطاع غزة، اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدن  عمر شعبان،   •
 استطالع للرأي العام الفلسطيين نتائج  انطباعات اجلمهور الفلسطيين عن الياابن،  خليل الشقاقي،   •

• PCPSR, Japan in the Middle East, 2017-2021: The Palestinian-Israeli Peace Process and 
Palestinian-Japanese Relations (excerpts from Japan’s MOFA Bluebook) 

• PCPSR, Official PA-PLO Positions on Japanese-Palestinian Relations: recent statements 
on the Palestinian-Israeli Peace Process and Palestinian-Japanese Relations 

 

 تقارير مت إعدادها للورشة الثانية: 
 ة رئيسية خالل اخلمسني عاماً املاضي الفلسطينية: مراحل ترخيية ابلتطورات ال - الياابنية العالقات  ،  خليل الشقاقي  •

 تقارير حول مداوالت فريق العمل املشرتك: 
 2022الياابن املشرتك، كانون اثن )يناير(  - تقرير مبداوالت الورشة األوىل لفريق العمل الفلسطيين  •

 2022الياابن املشرتك، آذار )مارس(  - العمل الفلسطيين تقرير مبداوالت الورشة الثانية لفريق   •
 

 تقارير أخرى: 
The Future of the Middle East Peace Process: Policy Recommendations produced by the 
Middle East Study Group, Headed by Dr. Ryoji Tateyama, Professor Emeritus, National Defense 
Academy of Japan, Organized by The Japanese Institute of International Affairs 

Government of Japan, Japan’s assistance to the Palestinians 

Government of Japan, JAIP: Jericho Agro-Industrial Park 
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 الدور الياباني التنموي في قطاع غزة 

 

اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدين  
 اإلنتاجية والقطاعات  
 
   

عرض   تضمن جايكا، بصفتها الذراع التنموي للحكومة الياابنية يف قطاع غزة. ت  ،الورقة تدخالت الوكالة الياابنية للتنمية تعرض هذه 
.  2007وكيف واصلت جايكا عملها يف ظل االنقسام الفلسطين منذ يونيو  ةالياابنية وآاثرها التنموية يف قطاع غز  األنشطة وتقييم 

الورقة على مراجعة االدبيات واملطبوعات الورقية وااللكرتونية للوكالة الياابنية للتنمية وعلى الزايرات امليدانية لبعض املشاريع   اعتمدت
ال تقدم هذه   . سات الشريكة وبعض اخلرباء يف جماالت ذات العالقةاليت متوهلا ومقابالت وجاهية ورقمية مع طاقم جايكا وممثلي املؤس

وتنتهي بتقدمي توصيات ميكن   ، لبعض هذه التدخالت اً وخمتصر  اً عام اً ، بل تقدم عرضيف قطاع غزة  الياابين للدور الورقة تقييما شامال 
 االسرتشاد هبا يف التدخالت املستقبلية.  

ي 
 منطلقات التعاون اليابان 

.  بدأت جايكا عملها يف االراضي الفلسطينية قبيل أتسيس السلطة الفلسطينية وكانت تعمل من خالل منظمة االونروا بشكل حصري 
تـأسيس السلطة الفلسطينية ومتاشيا مع   وذلك عقب  ينية يف مدينة غزةمكتبها يف االراضي الفلسط 1998إفتتحت جايكا يف العام 

موقفها السياسي املؤيد التفاق السالم ودعم حل الدولتي. يقوم التعاون الياابين مع فلسطي على دعم عملية السالم وحل الدولتي  
ل جايكا وممثلية الياابن لدى السلطة الوطنية  عصرية. تعمل الياابن من خالو ومساعدة الفلسطينيي يف بناء مؤسسات دولة حديثة  

 هي:  الفلسطينية يف رام للا على حتقيق هذه االهداف من خالل تدخالت متنوعة 

 استقدام اخلرباء من الياابن إىل فلسطي للمساعدة يف نقل التكنولوجيا واخلربة وتطوير املوارد البشرية.  •

 فلسطينية. الياابن تستفيد منها طواقم بشرية  متطورة يف تنظيم برامج تدريب  •

 يف قطاعات الصحة والتعليم واحلكم احمللي.  للمشاريع  واالجهزة الالزمةتوفري املعدات   •

   املساعدة يف مواجهة تداعيات أزمة كوروان من خالل توفري التطعيمات الالزمة واملعدات.  •

 

ي  الدور 
ي ظل اليابان 

 
ي قطاع  الراهن  الوضع ف

 
 غزة: ف

،  (no contact policy  ،عدم التواصل  سياسة) محاس حيث أن املوقف الرمسي للياابن يتفق مع معظم املوقف الغريب جتاه حركة  
يتم تطوير وتنفيذ املشاريع يف قطاع غزة   . محاس يف قطاع غزة ة أو حكومفإن الوكالة الياابنية للتنمية ليس لديها تواصل مباشر مع حركة  

تتوىل هذه الوزارات   . الرمسية ذات العالقة يف رام للا مثل وزارة احلكم احمللي ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة  ات زار ابلتنسيق مع الو 
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اجللسة  تنسيق جهود جايكا مع موظفيها يف قطاع غزة والذين هم بدورهم يتولون التنسيق مع موظفي حكومة محاس يف قطاع غزة. يف 
أن االنقسام الفلسطين والوضع االمن غري املستقر يف قطاع غزة    فلسطي، أكدممثل جايكا يف  ، آيبتوشيا   يداليت متت مع الس الرقمية

، مثل عدم القدرة على السفر اىل قطاع غزة بشكل منتظم، عدم  قطاع غزةقد أضاف صعوابت جديدة على عمل الوكالة الياابنية يف 
مة للمشاريع يف قطاع غزة. أكد ممثل جايكا يف  بطء إدخال املواد اخلام واملعدات الالز و متكن اخلرباء الياابنيي من زايرة قطاع غزة، 

السلطة الفلسطينية يف   وعراقيل لتنفيذ املشاريع. يتوىل موظفالتضع    قطاع غزة أن حكومة محاس تسهل عمل املؤسسات الدولية وال
ايكا يف  كذلك أضافت أزمة فريوس كوروان صعوابت جديدة على عمل جقطاع غزة إطالع موظفي حكومة محاس على املشاريع.  

 التنقل وبرامج التدريب الوجاهي وابتعاث الكوادر البشرية اىل الياابن.  

 الدولية:   واملنظماتالشراكة مع مؤسسات السلطة الوطنية 

وممثلية الياابن بتنسيق كامل مع مؤسسات السلطة الرمسية وكذلك ابلشراكة مع العديد من منظمات االمم املتحدة مثل   جايكا تعمل 
سواء يف دعم املوازنة العامة هلا أو من خالل   لألونروا  اأساسي االياابن داعمتعترب   وغريها. ، م املتحدة االمنائي واليونيسيفبرانمج االم

متويل برامج تنموية إنسانية تنفذها وكالة الغوث. كذلك تعمل مع دائرة شؤون الالجئي التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية يف برانمج  
دود من املؤسسات االهلية  حتسي جودة احلياة يف ثالث خميمات يف الضفة الغربية. تعمل جايكا وبدرجة أقل بكثري مع عدد حم

 العام للصناعات الفلسطينية.   واالحتادومنها نقابة الصيادين   ،النقابية و 

 تصميم التدخالت بناء على االحتياجات:

ابلتعاون    وأخرباء ايابنيي   استقدام إما من خالل تعتمد الياابن يف ختطيط تدخالهتا على دراسة معمقة لالحتياجات الفعلية للمجتمع، 
العديد من الشركاء يف وزارات   أكدمث تقرير التدخل نوعا وحجما.   ومن ستشارين حمليي يف دراسة االحتياجات احلقيقية للمجتمع مع م

كوروان، سارعت  فايروس   مع أزمة. تقرره احلاجةما  احلكم احمللي والصحة والتعليم ذلك. كذلك يتصف التدخل الياابين ابملرونة حسب  
هذه   استبدال ان ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اقرتحوا على جايكا  إال وية وتطعيمات ومواد اخرى، أدالياابن إىل عرض تقدمي 

ي  تغيري كي يفإجراء الوابلفعل مت   .السرطان(  مثل اخلطرة ذات التكلفة العالية )  لألمراضأبدوية   يف القطاع،  بسبب توافرها ،املساعدات
   .دوية السرطان أ دوية مرتفعة التكلفة وخاصة أ ابالحتياجات املطلوبة. تعمل جايكا على توفري التدخل  

 اخلطرة: قصب السبق يف التعامل مع النفاايت الصلبة و 

من التدخالت املرموقة للياابن يف قطاع غزة العمل يف جمال التخلص من النفاايت الصلبة وإعادة تكرير املخلفات الطبية اخلطرة  
غزة(   مدينةرفح و يف بناء حمطيت املعاجلة يف قطاع غزة )  أخريوحتويلها إىل خملفات غري ضارة. دعمت الياابن مع جهات داعمة 

 املشرتكة للنفاايت الصلبة وهي جمالس تضم يف عضويتها مجيع اجملالس والبلدايت يف قطاع غزة.   ابلتعاون مع جمالس اخلدمات
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حيسب للتعاون الياابين قصب السبق يف إدخال التكنولوجيا للتخلص من النفاايت الطبية اخلطرة الناجتة من املراكز الصحية يف قطاع  
  ،خان يونس  ، االوىل يف يوميا يتم معاجلتها بشكل كامل من خالل حمطيت معاجلة طن  2يبلغ حجم املخلفات الطبية حوايل حيث غزة. 

والثانية يف شرق    ،كيلو يوميا   500 مبعدل   بلدية وجملس قروي هي أعضاء جملس اخلدمات املشرتك إلدارة النفاايت الصلبة  17وختدم 
   كيلو يوميا(.   1200) لشمالامع جملس اخلدمات املشرتك حملافظات غزة و   غزة، ابلتعاونمدينة 

قبل التدخل الياابين يف هذا اجملال كان يتم التخلص من هذه النفاايت اخلطرة ابحلرق داخل املستشفيات مما شكل خطرا شديدا على  
تنظيم دورات تدريبية يف غزة  مشل بل   فقط،الصحة العامة. مل يقتصر التدخل الياابين يف هذا اجملال على توريد االليات والتكنولوجيا  

حول ثقافة واساليب فرز املخلفات الطبية اخلطرة.   واملستشفيات كوادر وزارة الصحة    ريبتدكذلك وطوكيو يف هذا اجملال. تضمن  
منت  تضيف العمل يف جمال النفاايت الصلبة.   املاحنة الراغبةت جتربة الياابن الناجحة هنا مرجعا للعديد من اجلهات الدولية حاصب

للتعاون الياابين  الشريك الرمسي  لسي اخلدمات املشرتك للنفاايت الصلبة، هذان اجمللسان مهايف تشكيل جمالياابن املساعدة   مسامهة
 ابلتنسيق مع وزارة احلكم احمللي يف رام للا.   
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 العمل يف جمال التعليم: 

القدرات،  وتنظيم برامج تدريب وبناء   ،وذلك من خالل بناء املدارس الفلسطين  تساهم الياابن بشكل ملحوظ يف دعم قطاع التعليم 
من الصف االول حىت   والرايضيات ابدرت الياابن يف تطوير مناهج تدريس العلوم   .زمة الملعدات واالجهزة الاب  هتزويدومن خالل 

خرباء إىل فلسطي   استقدام التلقي. تضمن هذا التدخل  عنواالبداع بدال  على التفكري  جع وحيفزمنهجا يش وجعله الصف التاسع 
  واجهزةمعدات   التعليم توريدمن قطاع التعليم اىل الياابن لالطالع على التجربة هناك. يشمل التعاون الياابين يف قطاع   ركواد   وابتعاث

   .  مدارس يف قطاع غزة 5لبناء   اآلن يتم التخطيط للمدارس.  وخمتربات حاسوب  
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ي قطاع غزة
 
ي ف

 وتوصيات للمستقبل:  مالحظات عىل التعاون اليابان 

: اخنفض التعاون الياابين يف قطاع غزة بشكل ملحوظ يف السنوات املاضية،  تراجع التعاون الياابن يف قطاع غزة منذ االنقسام  •
مع تركز عملها يف حمافظات الشمال، حيث توجد برامج تنفذ يف حمافظات الشمال دون أن تشمل قطاع غزة مثل برانمج  

رجع هذا االخنفاض إىل االنقسام  حتسي احلياة يف ثالث خميمات يف الضفة الغربية واالستثمار يف القطاع الزراعي والسياحي. ي 
الداخلي والوضع االمن.  تركز التعاون الياابين يف قطاع غزة على القطاعات اخلدمية واالنسانية وخاصة قطاع التعليم من خالل  

   بناء املدارس وتطوير اساليب التدريس وتطوير اخلدمات الصحية واالدوية وقطاع النفاايت الصلبة.

: لوحظ ضعف التغطية واجلهود االعالمية للتعاون الياابين، رغم أمهية هذا اجلانب يف تعزيز الشفافية  ية ضعف التغطية االعالم  •
والرقابة على املشاريع املنفذة. وقد أقر السيد توشيا آيب ممثل جايكا يف فلسطي ابحلاجة إىل تطوير اجلانب االعالمي مؤكدا  

عاون الياابين يف املستقبل القريب. أن التغطية االعالمية ملا تقوم به الياابن  أن جايكا تعمل حاليا على تطوير هذا اجلانب للت 
   يف فلسطي عامة وقطاع غزة خاصة ضروري أيضا لتعميم النماذج االجيابية، إضافة إىل احرتام احلق يف املعرفة. 

الياابن واضحة جدا يف أشكال    ت إن مسامها: ميكن القول  الرتكيز على املساعدات املادية أكثر من برامج الدعم الناعم •
الدعم املادي مثل بناء املدارس واملستشفيات وحمطات معاجلة النفاايت واملخلفات الطبية اخلطرة واملعدات والسيارات، وبدرجة  

ون  أقل بكثري يف متويل برامج التدريب والتأهيل والتوعية رغم أمهيتها. حسب رأي بعض اخلرباء الذي متت مقابلتهم فإن التعا
الياابين يف قطاع غزة ال يتناسب مع قدرات دولة الياابن املالية والفنية. تتمتع الياابن بسمعة طيبة يف اجملتمع الفلسطين حيث  
عانت من ويالت احلرب العاملية الثانية وجنحت بعبقرية يف جتاوز ذلك لتكون أحد أكرب اقتصادايت العامل. يتطلع الفلسطينيون  

   لياابن يف ختفيف معاانة مواطن قطاع غزة ومواصلة تقدمي املساعدات بشىت االشكال ويف مجيع اجملاالت. إىل تعظيم مسامهة ا 

: نفذت الياابن برامج مكثفة لتدريب الكوادر البشرية منذ  التأهيل للكوادر البشرية يف البلدايت وقطاع التعليمتراجع برامج   •
ابتعاث عشرات املهندسي والطواقم الطبية إىل الياابن. كان هلذه الربامج  إنشائها يف هناية التسعينات وما بعدها من خالل  

نتائج إجيابية مرموقة يف حتسي االداء حسب ما حتدث به العديد ممن استفادوا من هذه الربامج يف االرتقاء مبستوى اخلدمة  
سبب التقاعد، حيث حل حملهم مهندسون  ويف التعاطي مع التكنولوجيا احلديثة. لكن الكثري من هذه الكوادر تركت العمل ب

وخمتصون جدد مل تتاح هلم مثل هذه الفرص، حيث توقفت برامج االبتعاث منذ سنوات بسبب االنقسام وازمة فايروس كوروان.  
   لذا، هناك حاجة ماسة إلعادة تنفيذ برامج التدريب بشكل وجاهي عندما يكون ذلك ممكنا.  

من االطباء   300ورة، حيث هاجر من قطاع غزة يف سنوات االنقسام ما ال يقل عن ال يقل خط القطاع الصحيالوضع يف  •
والتمريض املتخصصي مما ترك فراغا هائال يف املستشفيات ومراكز اخلدمة الصحية. نتح عن ذلك فرتة انتظار طويلة للمحتاجي  

حتويلة    100للعالج خارج قطاع غزة من  للعمليات اجلراحية، كذلك نتج عن ذلك ارتفاع هائل يف عدد طاليب التحويالت  
حالة مصابة ابألورام السرطانية. سببت هجرة االطباء من القطاع بسبب    100حتويلة من بينهم    500)مريض( أسبوعيا إىل  

  االنقسام وتواضع احلوافز يف زايدة عدد التحويالت الطبية للعالج خارج قطاع غزة مما يرهق موازنة وزارة الصحة وتعرض الكثري 
من املرضى خلطر الوفاة بسبب التأخري يف تلقي العالج الالزم.  معظم االطباء الذين يعملون يف قطاع غزة حاليا ومنذ سنوات  
االنقسام وفرض احلصار على القطاع هم من خرجيي كليات الطب )اجلامعة االسالمية وجامعة االزهر( وهم أطباء يفتقرون  

الدولية. من املطلوب إعادة برامج االبتعاث لألطباء اجلدد وطواقم التمريض إىل الياابن    للخربة الكافية واالحتكاك ابلتجارب
   الكتساب خربات دولية وإاتحة الفرصة االطالع على املعطيات احلديثة يف جمال العالج. 

للتنمية وقطاع اجملتمع    وضرورة تعزيزه: يكاد ال يوجد تعاون بي الوكالة الياابنية  التعاون مع منظمات اجملتمع املدنضعف   •
املدين الفلسطين رغم أمهيته. متيل الياابن إىل االبتعاد عن اجملاالت اليت قد تقرتب من السياسة وقضااي املرأة والشباب واحلقوق.  

ياابنية  أقر السيد توشيا آيب بضعف التعاون مع اجملتمع املدين مؤكدا أن املواطن يف النهاية هو املستفيد من مجيع التدخالت ال 
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سواء من خالل مؤسسات السلطة الفلسطينية أو املؤسسات االممية. كذلك لوحظ ضعف شديد من قبل جايكا يف التعاون  
يف اجملال الثقايف واالديب وقضااي املرأة والشباب. قد يكون ذلك انبعا من حرص الياابن على االبتعاد عن اجملاالت االجتماعية  

 حقوقية.  اليت قد حتمل حساسية سياسية و 

إن منظمات اجملتمع املدين الفلسطين عامة، والغزي خاصة، لعب وما زال دورا هاما أساسيا يف التنمية. زاد االنقسام من  
اعباء اجملتمع املدين الذي أصبح مطلواب منه القيام بواجبات احلكومة يف كثري من االحيان. ظهر دور املنظمات املدين يف  

قات احلروب على غزة خاصة. لذا من الضروري أن ميتد التعاون الياابين كي يشمل اجملتمع املدين  عهد االنقسام عامة ويف او 
نظرا ألمهية الدور املناط به، خاصة أن التعاون مع اجملتمع املدين، كطرف مستقل عن اجلهات الرمسية احلكومية، ميكن اجلانب  

اخلدمات املتنوعة. اجملتمع املدين هو الطريق للوصول إىل اجملتمع   الياابين من الوصول إىل قطاعات عريضة من اجملتمع وتقدمي
العريض خاصة قطاع الشباب والذي يشكل ثلثي اجملتمع يف فلسطي وقطاع غزة الذي يعاين ازمة البطالة والفقر وامليل إىل  

 التطرف والعنف.  

القدرات يف التخطيط وتنفيذ الربامج ويف معاجلة   من اجملاالت املوصى هبا دعم منظمات اجملتمع املدين ابلتكنولوجيا وبناء
تداعيات احلروب يف جماالت الدعم النفسي واالجتماعي وإعادة االعمار. كذلك توفري فرص للشباب املؤهل لالستفادة من  

التطورات احلديثة يف االدارة وبرامج احلاسوب. يوجد يف قطاع غزة عدد من حاضنات االعمال الناجحة اليت أاتحت  
عشرات املختصون يف التكنولوجيا من تطوير وتصميم برامج حاسوب يتم تسويقها يف مناطق متعددة يف العامل. ميكن  ل

للتعاون الياابين االستثمار يف تطوير حاضنات تكنولوجية تستوعب عشرات اخلرجيي اجلدد ومتكينهم من الوصول اىل السوق  
للشراكة بي شركات التكنولوجيا الياابنية وشركات أو مبادرات انشئة يف   االسيوي عامة والياابين خاصة. توجد فرص حقيقية 

 قطاع غزة ويف فلسطي.  

كذلك، من اجملاالت املوصى للشراكة معها هي اجلامعات الفلسطينية اليت انقطع تواصلها مع العامل بسبب احلصار، فقد  
ن ختصيص عدد من املنح الدراسية لطلبة اجلامعات  أصبحت حباجة ماسة للتشبيك مع اجلامعات يف العامل. ميكن لليااب 

املتميزون يف جماالت اهلندسة أبنواعها وخرجيي التخصصات العلمية االخرى. التعاون مع اجملتمع املدين ضرورة يف جمال البيئة  
احلكم احمللي ووزارة  ومكافحة التلوث وتعزيز املشاركة اجملتمعية يف معاجلة النفاايت الصلبة واخلطرة مبا يتقاطع مع برامج 

الصحة.  كذلك من القطاعات اهلامة جدا واليت ميكن للياابن املساعدة يف تطويرها هي قطاع التدريب املهن يف جماالت  
 البناء والتقنية والصيانة لألجهزة احلديثة أبنواعها.  

جايكا ال تكاد تعمل يف القطاعات اإلنتاجية، الزراعية والصناعية والسياحية،   القطاعات االنتاجية: ضعف التدخل يف  •
ودعم القطاع اخلاص يف قطاع غزة. من انفل القول أن العمل مع هذه القطاعات ضرورة لتكامل جهود التنمية. تعمل جايكا  

اجهة تداعيات أزمة كوروان. املشروع  حاليا مع احتاد الصناعات الفلسطينية يف مشروع الدعم الطارئ للقطاع الصناعي ملو 
 منشأة صناعية ابملعقمات، وبرامج توعية حول سبل مكافحة انتشار الفريوس.   500يتضمن تزويد 

من التوصيات املقدمة هنا هو أن تعمل جايكا على حبث أليات دعم ومساندة هذه القطاعات مبا يساهم يف تعزيز االمن  
تاج الزراعي والصناعي وتشغيل القطاع السياحي. إن قطاعات الزراعة والسياحة  الغذائي وخلق فرص عمل وتطوير االن

والصناعة هي قطاعات هامة قد تعرضت للتدمري والتعطل واالفالس بسبب احلصار واحلروب وضعف القوة الشرائية للناس.  
لبطالة والفقر، وهي ظواهر خطرية  هذه القطاعات حباجة ماسة للدعم والشراكة مبا يرفع من مستوى االنتاج وخيفف من أزمة ا

تسبب التطرف والعنف وعدم االستقرار. يتوجب التنويه هنا أن هذه القطاعات االنتاجية كانت فاعلة ونشطة جدا قبل  
سنوات االنقسام واالغالق. يف السابق كانت تسوق الكثري من منتجات قطاع غزة )مثل اخلضار واالمساك والزهور والتوت  

س ومنتجات بالستيكية وأاثث مكتيب ومنزيل ومنتجات التطريز وغريها( يف الضفة الغربية وإسرائيل واخلارج.  االرضي واملالب
برغم االغالق، يصدر من قطاع غزة حاليا منتجات مثل املالبس واخلضار واألمساك للسوق الفلسطين واالسرائيلي. كذلك،  
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من االماكن السياحية واالاثر واملنازل القدمية اليت هي حباجة إىل ترميم  متتلك غزة، كوهنا أحد أقدم املدن يف العامل، العديد  
وحتويلها إىل مناطق جذب سياحي. من اجملاالت املوصى هبا كذلك دعم قطاع الصيد البحري وتطوير مهارات الصيد  

ت االنتاجية سيساهم بشكل  وتزويده ابملعدات احلديثة، إضافة إىل تطوير قطاع االستزراع السمكي.  إن الشراكة مع القطاعا 
 كبري يف إعادهتا للعمل وتنشيط االقتصاد و خلق فرص عمل مبا خيفف من التوتر والعنف والتطرف.  

ليس من خالل املسامهة يف بناء املنازل املدمرة والبنية   ، من اجملاالت املوصى للياابن العمل فيها هو إعادة االعمارأخريا،  
ومة الياابن من خالل املنظمات االممية، لكن من خالل نقل جتربة الياابن يف عملية إدارة  هو ما تساهم فيه حك، و التحتية

ت عدة  جماال ميكن االستفادة يف  ،املرموقة بعد احلرب العاملية الثانية. يف هذا السياق  من جتربتها  عملية االعمار لالستفادة
بشكل أفضل.   تتم  عل إعادة اإلعمار جي  ، مماة لعملية االعمارويف تعزيز االدارة التشاركي ،التخطيط وحتديد االحتياجات  مثل 
 .  ار ال تقل أمهية عن االعمار ذاتهإدارة عملية االعمإن  
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لعالقات مبراجعة وحتليل ل  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  قام   
من مشرتك  ايابين  -من خالل تشكيل فريق عمل فلسطينوذلك الياابنية  -الفلسطينية

بلورة ل  وذلك حلوار حول خمتلف جماالت هذه العالقات  افتح  هبدف  اخلرباء واألكادمييي  
إعداد من خالل و ملواجهة حتدايت املستقبل القريب،    رؤية مشرتكة يف كيفية تطويرها

رير عن ا ابإلضافة إلعداد تق  ، أوراق عمل تتناول جوانب خمتلفة من هذه العالقات
ابن يف الشرق األوسط من انقشت هذه املبادرة دور اليا  فريق العمل واستنتاجاته.  مداوالت

الياابنية يف ورشيت عمل ومشاورات استمرت -خالل فحص جوانب العالقات الفلسطينية
 لثالثة أشهر بي أعضاء فريق العمل املشرتك. 

مت احلوار عرب االنرتنت يف مناقشة للعالقات الراهنة واستكشاف أفكار وآفاق لتطويرها يف 
ير وأوراق عمل تغطي هذه العالقات وتعطي خلفية املستقبل. صدر عن هذه املبادرة تقار 

هلا ابإلضافة لتقريرين عن مداوالت ورشيت العمل حيث تضمن تقرير الورشة الثانية ملخصا 
 ابستنتاجات وتوصيات فريق العمل. 
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