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 -ثقديم:

في ظل الحطاع الخاهق الظي جدُاه غؼة، وخالت الاؾتهضاف اإلاةزاًضة القخطاصها لُطل إلى الاهيهاع 

وعً بعض،  بها عبر بىابت العمل الالكةرووي والدؿلُم ألعباب مشغوع ضفقت جغامب، جبضو هافظة أمل ال ٌؿتهان

 ومً طلك مشغوع العملت الالكةروهُت والعمل الحغ.

غ هظا ومؿاهم ت مً #أكاصًمُت_ؤلاصاعة_والؿُاؾت_للضعاؾاث_العلُا عبر مؿاعها الىسبىي في جطٍى

عقضث هضوة خىل مؿاهمت العملت الالكةروهُت والعمل الحغ في نهػت  ،اإلاؿاع زضمت لغؼة وأهلها واقخطاصها

غ عملهم وججاعبهم ،اإلاؤؾؿاث الفلؿطُيُت اص الجضًت واعخم ،مقضمت الىصح لغواص ألاعمال الحغة لخطٍى

ت.  وأؾاؽ الىجاح واجقان اللغت ؤلاهجليًز

 وهدً إط هقضم هظه الضعاؾت لىخقضم بالشكغ لكل مً ؾاهم في جىظُم الىضوة أو جغجِب مسغحاتها.

 

 

 واهلل ويل التوفيق

 د. محمد ابزاهيم املدهىن 

 رئيس أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا
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 ملخص ثنفيذي:

ع الخكىىلىجي الهائل وجطىع الاجطال بين حمُع أهداء العالم، لم ٌعض العمل في الشغكت أو اإلاكخب مع الخطى 

، بل
ً
ا  غغوٍع

ً
عخبر العمل الحغ  مهمأضبذ باإلمكان العمل في أي مكان أمغا ، وقض جؼاًضث وؿبت ، وفي أي وقذ َو

 .عالي عىه مً معضل بطالتؿُاؾُت وما هخج بؿبب الظغوف الاقخطاصًت والالعاملين باألعمال الحغة 

مً زاللها، وجىغُذ مىاقع العمل الحغ وآلُت العمل مىطاث و عغع بعؼ جىغُذ مجاالث العمل و جم 

مخطلباث واخخُاحاث العمل الحغ، وجم ؾغص بعؼ قطظ الىجاح ألشخاص جدىلىا مً عاطلين عً العمل إلى 

 مً أضبدىا مضعاء بشغكاث زاعج فلؿطين. عاملين هاجحين بأعمالهم وقامىا بئوشاء شغكاث زاضت بهم ومنهم

 جم ؤلاصالء ببعؼ الىطائذ كي ًخم حعلم العمل الحغ بشكل أؾغع.وأ
ً
 ًػا

وهى جقىُت حعمل  أضبدذ اإلاعامالث اإلاالُت إلكةروهُتفقض  م الاهخقال إلى مىغىع العملت ؤلالكةروهُت،جزم 

 م شبكت الىض للىض.على حؿُير اإلاعامالث اإلاالُت بشكل ال مغكؼي مً زالل اؾخسضا

  ً وجىغُذ الفغق بُنها وبين العمالث الخقلُضًت، زم جم الخعقُب وإلقاء  ،وجم الخطغق إلى ماهُت البخكٍى

ً مع مغوع الؼمً ًالػىء على الخطىع والةزاًض في ؾعغ  البخكٍى  .، وعغع آلُت الخعضًً والخىقُب عً عملت البخكٍى

 هاث الخىغُدُت طاث الفائضة.وقض جسلل الحضًث والشغح عغع بعؼ الفُضًى 

 الندوة مىضىع

صوع "بعىـــىان  للضعاؾـــاث العلُـــا بالشـــغاكت مـــع مغكـــؼ غـــؼة للضعاؾـــاث هـــضوة عقـــضث أكاصًمُـــت ؤلاصاعة والؿُاؾـــت 

لخىغـُذ  10/3/2012وطلـك ًـىم الؿـبذ اإلاىافـق ، "العملـت ؤلالكةروهُـت والعمـل الحـغ فـي نهػـت اإلاؤؾؿـاث الفلؿـطُيُت

ةروهُــت والخطـــىعاث لــه لـــه مــً صوع فــي نهػـــت الاقخطــاص الفلؿـــطُال، ولبُــان أهمُــت العملـــت الالكالعمــل الحـــغ وما أهمُــت

  ػافتاؾخ جم وقض التل وضلذ لها،
ً
 مً   كال

 ميرس ل كىع.–بغامج جكىىلىحُا اإلاعلىماث  م. جِؿير شقلُه  مضًغ ؾُاصة ألار/ 

ل اإلا -أ.مىس ل لبض وؾُاصة ألار/   معت ألاقص ى.حا –داغغ بكلُت الاقخطاص والخمٍى

وبدػىع عضص كبير مـً البـاخنين ، غغ في أكاصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾتفطاًغ اإلاداؾعض  الضكخىع جامغ بئشغاف و 

 بالػـــــُىف الكـــــغام وبمـــــضعؽ اإلاؿـــــاق وبـــــاألزىة وألازـــــىاث اإلاهخمـــــين، 
و
افخـــــخذ الىـــــضوة الباخـــــث/ أ. عمـــــاص خمضوهـــــت مغخبـــــا

    ح اإلاجال للػُىف للحضًث بئؾهاب إلفاصة الباخنينالخالُت، زم أجا مداوع الىضوة، وأكض على  الحػىع 
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 غ.ـــــــل الحـــــــألاول  العماإلادىع  .1

 .اإلادىع الناوي  العملت ؤلالكةروهُت .2

مـً أخـض  وأشاع إلى أهه، وفزص العمل عبر إلاهترهت ثحدث املهندس/ ثيسير شقليه عن طبيعة العمل الحز 

، واؾـــخكمل خضًنـــه اقـــع الفلؿـــطُال بؿـــبب الظـــغوف الطـــعبت للحطـــاعالطـــغق التـــل حعمـــل علـــى جقلـــُظ البطالـــت فـــي الى 

 بالخطغق إلى ما ًلي 

جين الجامعـاث والطـالب وطلـك إلاـا لـه ؾـبب فـي ألاوغـاع   ٌشكل العمل الحغ  و العمل عً بعض وؿبت كبيرة مً زٍغ

عمـل بـأي وقـذ،  الاقخطاصًت والؿُاؾُت خُث ًخم العمل عً بعض وال ًدخاج إلى مكان زابذ للعمل فُه وممكً ال

، وأشـاع إلـى ويهضف  العمل الحغ إلى جقلُـل وؿـبت البطالـت فـي الىاقـع الفلؿـطُال بؿـبب الظـغوف الطـعبت للحطـاع 

كاهــذ ألاعــضاص فــي قطــاع  2013اهدشــاع العمــل الحــغ وأن العمــل عبــر الاهةرهــذ عبــاعة عــً باــر هفــ  مخدــغ ، ومــا قبــل 

 .آلاالفاإلائاث بل جؼاًضاث وأضبدذ ألاعضاص ب آلان فقض أماغؼة اإلاخجهت للعمل الحغ ال جخجاوػ العشغاث 

علـــى أهـــه كـــل شـــخظ  للصـــخظ الـــظي ٌعمـــل فـــي اإلاىاقـــع ؤلالكةروهُـــت أو الخجـــاعة ؤلالكةروهُـــت وعـــغف العمـــل الحـــغ  

عمل بشكل خغ ولحؿابه الخاص،  ل َو  .ولِـ ملؼم مً حهت مشغلتٌعمل بضون الةزام على اإلاضي الطٍى

 أما عً اخخُاحاث الصخظ ا 
ً
 خغا

ً
ـت وحهـاػ خاؾـىب وزـ  إهةرهـذ مهـاعة فق  هًلؼملظي ٌعمل عمال  ولغـت إهجليًز

 ما ػاصث فغضت الحطىل على عمل بشكل أكبر.، خُث أهه كلما ػاصث اإلاهاعة كلوخضًث مع الؼبائً

ت الىقذ واإلاكان، خغبت ازخُاع طبُعت العمـل، كمميزاث العمل الحغ    جم الخطغق إلى  جىمُـت و االؾخقالل اإلااصي، خٍغ

 مهاعاث العمل .

ــــت،   جدـــضر شـــقلُه عـــً مهـــاعاث العمـــل الحـــغ وطكـــغ منهـــا الخعامـــل مـــع مىطـــاث العمـــل الحـــغ، إجقـــان اللغـــت ؤلاهجليًز

ق ؤلالكةرووي.  الكخابت الخقىُت، الدؿعير، والدؿٍى

ق مخىفغة ومنها مىاقع الخىاضل الاحخماعي، ومىاقع العمل الحغ   شـبكهىه إلى أن قىىاث الدؿٍى
ً
ت ألاضـضقاء ، وأًػـا

ائُت الخاضت".  والؼبائً واإلاعاعف "الشبكت الفيًز

 وكما أوضح آلُت عمل مىاقع العمل الحغ، فالعمل الحغ ًخم بين طغفين  

 .(Business Owner)ضاخب العمل  -

 .(Freelancer)مىفظ العمل اإلاؿخقل  -

عخبر مىقع العمل الحغ هى الىؾـُ  بـين ضـاخب العمـل واإلاىفـظ ػـمً خقـىق مىفـظ َو فـغع علُـه واحبـاث ، ٍو العمـل ٍو

ججاه ضاخب العمل للقُام بالعمل اإلاطلىب بىجاح، زم ًخم سحب اإلابلـ  اإلاخفـق علُـه مـً الحؿـاب البىكـي أو البطاقـت 
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مكــً للمىفـظ ســحب أو اؾـخسغاج أمىالــه عبـر خىالــت  دىلهــا إلـى خؿــاب اإلاىفـظ فــي اإلاىقـع، ٍو الائخماهُـت لطــاخب العمـل ٍو

ق  .Payoneerبطاقت  بىكُت أو باًبال أو عً طٍغ

 99designs  Freelancer, Gurui,  iWriter, People  Per Hour, Upالعمـل الحـغ ومىاقع جم عغع أهم مىطاثزم  

work,   ،5   
 ش.زمؿاث، مؿخقل، هب 

، أمـا مـىق ي مؿـخقل وزمؿـاث فالعمـل وهىـا  جىافؿـُت عالُـت، Up workللعمـل الحـغ فـي العـالم هـى مىقـع أكبـر مىقـع 

 .كنير مً اإلاىاقع ألازغي فيهم أقل ب

كي، ومىقـع  Up workأضله اؾةرالي، أما مىقع  freelancerمىقع  طـاوي ومعظـم  People per hourفأضله أمٍغ أضـله بٍغ

 
ً
طاهُين، وهى مً أؾهل اإلاىاقع اؾخسضاما  .، ومىقع هبش إماعاحيػبائىه بٍغ

ــت أن ًبــضأ بــاإلاىاقع العغبُــت، العمــل إلاــً ًغغــب بالعمــل الحــغ وزاضــت مــً ال ٌؿــخطُع فهــم ولكــً كبضاًــت  اللغــت الاهجليًز

الــظي ًغغــب ع والعامــل اَعوجطـغق إلــى الفــغق بــين مىقـع مؿــخقل ومىقــع زمؿــاث، ففـي مىقــع مؿــخقل الؼبــىن ًػـع اإلاشــ

فُعــــغع العامــــل مهاعاجــــه كاإلاطــــمم وعلُــــه الؼبــــىن ًــــأحي للعامــــل،  ، أمــــا مىقــــع زمؿــــاثعاَعاإلاشــــ فــــي هــــظهًقــــضم للعمــــل 

 في آلُه عملهما. فاإلاىقعين مخعاكؿين

ؾــخجضه عبــر مىاقــع  أن أي عمــل ًمكــً جىفُــظه باؾــخسضام الحاؾــىب وحؿــلُمه عبــر الاهةرهــذ طلــك هــي زالضــتو  -

العمــل الحــغ ، وإلجقــان العمــل حــغب زــم حــغب زــم حــغب ختــى جــىلح، فالعمــل بمجــاالث العمــل الحــغ ًدخــاج إلــى 

 ضبر كبير.

 والخطبُقـــــاث ، بغمجـــــت اإلاىاقـــــععمـــــال الفىُـــــت وؤلابضاعُـــــتوإهخـــــاج ألا  الخطـــــمُمكمجـــــاالث العمـــــل    جـــــم الخطـــــغق إلـــــى 

غهــــا ب ال، وجطٍى ــــغ  عــــً بعــــض، الكخابــــت والخعلــــُمخــــضٍع ــــت،  والخدٍغ ت وؤلاصاٍع والةرحمــــت، ألاعمــــال والخــــضماث الاؾدشــــاٍع

ق ؤلالكةرووي  .والدؿٍى

 جطغق إلى قطظ هجاح لبعؼ العاملين بالعمل الحغ منل   

جـــــت جكىىلىحُـــــا معلىمـــــا – هاديةةةةة محمةةةةةد - ( ؾـــــىىاث بعـــــض جسغحهـــــا بـــــضون عمـــــل، وكاهـــــذ 5بقُـــــذ خـــــىالي   -ثزٍغ

بُـت مؤؾؿـت ميرسـ ل كـىع لهـا أكاصًمُـت للعمــل الحـغ،   Up، زـم جىحهــذ إلاىقـع On lineوقـض احخـاػث صوعاث جضٍع

work إماعاجُـت فـي  عقـاعاث وحعاقـضث مـع شـغكت، وكخابـت مقـاالث بعض البدـث بـضأث جدطـل علـى وظـائم جغحمـت

 Partمنــل كخابــت مدخــىي إلاــىقعهم عبــر الاهةرهــذ وقــض كاهــذ حعمــل بىظــام القطعــت زــم  مجــال الةرحمــت والكخابــت

time  وبعـض طلـك صوام عؾـ لFull time حعمـل مـضًغ عملُـاث الشـغكت 
ً
، زـم ؤلاشـغاف علـى مىقـع الشـغكت، وخالُـا

 لػـغ  العمـل بشـكل شـهغي  ( مىظم مً غؼة11وقامذ بخىظُم   ،غؼة مً
ً
، ولـضيها مـىظفين صعـم فاـل هظـغا

ين( فيرص عليهم مىظفي الضعم مً غـؼة  أو زضمت، ًخطل العمالء  اإلاطىعًٍ العقاٍع
ً
، جخقاضـ ى هاصًـت مدمـض عاجبـا

  1500إلى  1200قضعه ما بين 
ً
ا  .صوالع شهٍغ
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بُـت فـي ميرسـ ل كـىع كـان ًسـاف الخقـضًم للىظـائم، وفـي أول  –مبـرمج  – هةذيز أبةى جز ةز - عىـضما جقـضم لـضوعة جضٍع

فــي وصوالع، زــم جىحــع إلاىاقــع الخىاضــل الاحخمــاعي،  200ُم بغهــامج علــى اإلاىباًــل بغاجــب مــغة عمــل فيهــا كاهــذ جطــم

ةر كــان ًغكـــؼ علـــى ؾــىق الؿـــعىصًت وصول الخلـــُج، وجىحــه للعمـــل فـــي مجـــال  خؿــابه الخـــاص بـــه علــى مىقـــع الخـــٍى

ـــذ، أبدــار الخســـغج لطلبـــت البكـــالىعٍىؽ واإلااحؿـــخير، ( 30وقـــض عمـــل معـــه   وعمـــل ألشـــخاص مـــً عمـــان والكٍى

، ولكىــه إطا لضًــه الخبــرة بطبُعــت العمــل اإلاقــضم  اإلاشــغوع( ًقــىم بعملــه لحؿــابه الخــاص، وإن مىظــم مــً غــؼة

أزض وؿبت عبذ مىه وبهظا ٌؿ ى   . ؾمؿاع( Brokerلم جكً لضًه الخبرة الكافُت ًدىلها ألخض العاملين معه ٍو

ــت  – دعةةاا العيلةةة - بُــت فــي ميرســ ل كــىع ، وأ2015كاهــذ عاطلــت عــً العمــل فــي  –مهىضؾــت معماٍع زــظث صوعة جضٍع

ب للعمـل الحــغ وعملـذ علــى مىقـع  Graphic designeوحعلمـذ  وأجــذ  freelancer.comوبعــضها صزلـذ علــى جـضٍع

أشـــــخاص،  4بؼبـــــائً مـــــً زاللـــــه، وحعغفـــــذ علـــــى ػبـــــىن ؾـــــعىصي فأعطاهـــــا عمـــــل كنيـــــر، فاغـــــطغث أن جىظـــــم 

زضمــــت" لخــــأحير مؿــــاخاث عمــــل  مكاجــــب وأوشــــأث شــــغكت "أزــــغ" للخطــــمُم، وأوشــــأن مــــع ػوحهــــا شــــغكت أزــــغي "

 .واهةرهذ وكهغباء مخىفغة( جقىم بخأحير مكخب إلاً أعاص العمل، وطلك بىاًء على عملها بمىاقع العمل الحغ

  وفــي النهاًــت عــغع بعــؼ اإلاىطــاث التــل ًمكــً الــخعلم منهــا صــ لء حضًــض، منــل  مىطــت عواق الخعلُمُــت، مىطــت

ً، أكاصًمُ غ، ومىطت إصعا  ألاعصهُت، معهض الضاٍع  للغت العغبُت. TEDت الخدٍغ

 أصلـــى بىطـــائذ لخىغـــُذ كُفُـــه الـــخعلم بشـــكل أؾـــغع، وطلـــك بـــأن ًكـــىن لـــضي الصـــخظ الـــظي ٌعمـــل بالعمـــل  
ً
وزخامـــا

 أعلــى، وأن 
ً
 ًكــىن شــخظ جقلُــضي وأن ًخســظ مــنال

 
، وأال

ً
طــغح  ال ًخىقــم عــًالحــغ  جدــضي لىفؿــه، وأن ًػــع هــضفا

 على الفِـ بى  مل الحغ عبر الاهةرهذألاؾئلت ، وأن ًبدث عً مجخمعاث الع
ً
 .وزطىضا

وبــضأ بعــغع فُــضًى ًىضــح  عةةن العمةةلت الزقميةةة )الة(ةةفيرية( فتحةةدث ألاسةةتا / مىيةةبد لبةةد  بةةدور أمةةا ** 

 آلُت جطىع العمل بالىقىص في الطين، وبضأ بمغاخل جطىع الىقىص إلى أن وضل للجىالاث  الهاجم اإلادىل(.

 ً ت اهبأن (Bitcoin) وعغف البخكٍى ائي لها  –  عقمُت( عملت الكةروهُت حشفيًر عباعة عً بغمجت   -ال وحىص فيًز

 معقضة وال ًمكً ازةراقها أو عمل وسخت منها.

ً بىاؾــطتها الشـغاء عبــر الاهةرهـذ واإلادــالث والتـل جقبــل الـضفع وأفـاص بأهــه ًمكـً   ال         عقمُــتعملــت ، وهـى بــالبخكٍى

ـــت أي ال ًىحـــض مغكـــؼ مـــالي فـــي أ طـــضعها، ي مكـــان خـــىل العـــالم ًـــخدكم بهـــا أو ًغاق هـــامغكٍؼ ًو ، وال ًىحـــض بىـــك مغكـــؼي 

ولكـــً ًـــخم إضـــضاعها مـــً زـــالل إوشـــاء خؿـــاب علـــى اإلاىقـــع ؤلالكةرووـــي الخـــاص وبعـــضها ًمكـــً للصـــخظ ضـــاخب 

اغـُت معقـضة  ً مً زالل خـل معـاصالث ٍع ع، وهظه العملُت حؿ ى حعضًً أو الخىقُب عً البخكٍى  
الحؿاب أن ًطى 

 
ً
ً واخـــضة عىـــض خـــل اإلاعاصلـــت، حـــضا  وهـــي حؿـــمذ للمؿـــخسضمين بئعؾـــال خـــىالاث مالُـــت جـــخم اإلاكافـــأة بخدطـــُل بخكـــٍى

)ً ـــق اؾـــخسضام أي شـــخظ فـــي العـــالم  ألي شـــخظ آزـــغ  مـــً  بخكـــٍى ، عـــً طٍغ
ً
ع وبخكلفـــت بؿـــُطت حـــضا بشـــكل ؾـــَغ

 آزغ صون وحىص وؾُ .وهى مططلح جقال ٌعال الخعامل اإلاباشغ بين مؿخسضم و  peer-to-peer جقىُت الىض للىض

ً والعمــــــالث الخقلُضًــــــت، وأوضــــــح بأنهــــــ  العمــــــالث التــــــل ًمكــــــً  بقُــــــتقــــــض حشــــــبه  اوجدــــــضر عــــــً الفــــــغق بــــــين البخكــــــٍى

، إال أن مــا ًجعــل اؾــخسضامها أكتــر مخعــت وؾــهىلت والــين الُابــاوي اؾــخسضامها للشــغاء عبــر الاهةرهــذ كالــضوالع والُــىعو 



 ديز مىقف )مستقبل الاهتخابات املحليةثق |||||

 

 (  7صفحة رقم )  ||  الفلسطينية(دور العملة إلالكتروهية والعمل الحز في نهضة املؤسسات مخزجات هدوة ) ||

 

، وهـظا ٌعاـل عـضم جدكـم مؤؾؿـت بدـض طاتهـا بطغخهـا فـي decentralized ٍـتأنها غير جقلُضًت وبالخالي جخمخع بالالمغكؼ 

 الؿىق الالكةرووي والابخعاص عً جدكم البىى  الطخمت بها وهظا ًؤمً الغاخت الىفؿُت للكنير مً ألاشخاص.

ً، خُـــث قـــام بيشـــغ وعقـــت  ـــض مشـــف علمُـــت ٌعخبـــر ؾاجىصـــ ل هاكـــامىجى مسةـــرع بغوجىكـــىل البخكـــٍى غ علـــى الاهةرهـــذ عبـــر بٍغ

ً( البروجىكــىل  حشــغح ً ، 2002فــي   آلُــت عمــل البخكــٍى بعــض طلــك قــام بــئطالق أول وســخت مــً بغهــامج عمُــل البخكــٍى

غ اإلاشــغوع، ، 2001فــي  ضًــت مــً أحــل جطــٍى ــق والخىاضــل معهــم عبــر الئدــت بٍغ وكاهــذ الفكــغة إهخــاج وقــام بئوشــاء فٍغ

ت، وجىفغ مغوهت في الخعامل  إغافت إلى عؾىم معامالث مىسفػت. عملت مؿخقلت عً هفىط البىى  اإلاغكٍؼ

ش   ً وبــضأ ًخطــىع خُــث فــي بضاًــت 1000وكــان ؾــعغ الـــضوالع الىاخــض    03.01.2001جــم طغخــه فــي الؿــىق بخــاٍع بخكــٍى

ً  2011عــام  ( صوالع، وفــي 1000وضــل الؿــعغ إلــى   2012، وفــي مطلــع عــام ( صوالع35الىاخــض  أضــبذ ؾــعغ  البخكــٍى

ش  ً  وضل ؾعغ البخك 14.02.2012جاٍع كاهذ القفؼة الكبيرة فكان ؾـعغ  2012( صوالع، أما في شهغ صٌؿمبر 4000ٍى

ً الىاخضة     صوالع. 1442صوالع، وبل  ؾعغها الُىم  20000البخكٍى

 هــظه العملــت لِؿــذ منــل بــااي العمــالث التــل جطبعهــا البىــى ،  ووضــح أن 
ً
فــال ًــخم طباعتهــا وإهمــا ًــخم إهخاحهــا عقمُــا

ـــق  خميـــز  ع مفخـــىح اإلاطـــض كـــىصعـــً طٍغ ـــخم إهخاحـــه فـــي ًمكـــً لاشـــخاص الاطـــالع علُـــه، ٍو بأهـــه غيـــر قابـــل لالزةـــراق ٍو

ت مغجبطت بشبكت الاهةرهذ.بىاؾطت خى  Mining عملُت حؿ ل الخعضًً  اؾِب قٍى

ُـت، وأهـه ال ًمكـً حعـضًً أكتـر وجسلل الحضًث بعـغع فُـضًى ًىضـح آلُـت الخعـضًً أو الخىقُـب عـً العملـت ؤلالكةروه 

ً.ملُىن ب 21 مً  خكٍى

ً فــي وشــغ فكــغة  ؾــاهم اإلابخكــغونقــض جطــغق لخىغــُذ معاــى الخىقُــب عــً العملــت، و   ألاوائــل مــً مؿــخسضمي البخكــٍى

م، وقــض ًكــىن الؿــبب وعاء زاطئــت خــىل هــظه العملــت، والتــل جــىظ علــى أهــه ًــخم اؾــخسغاج هــظه العمــالث مــً مىــاح

ً هــى اؾــخسغاحه ً ًقطــض بخلكــو عبــ  هــظه العملــت باإلاعــاصن النمُىــت منــل الــظهب والفػــت، طلــك هــى  عــضًً البخكــٍى

معــضاث ه اؾــخسغاج  الــظهب، فهــى ًخطلــب ه ولكــً لــِـ مــً بــاطً ألاعع، ولخبؿــُ  اإلافهــىم فالعملُــت حشــبوجىقُبــ

وبـــــغامج مسططـــــت جقـــــىم بفـــــك الشـــــفغاث والعملُـــــاث الحؿـــــابُت اإلاعقـــــضة، وهـــــظه البـــــرامج  مجاهُـــــت علـــــى الاهةرهـــــذ 

ً علـــــى حهـــــاػ ، ول كـــــً مهمـــــا كاهـــــذ قـــــىة الجهـــــاػ لـــــً ًخدمـــــل الػـــــغ  الكهغبـــــائي الهائـــــل حؿـــــخطُع حعـــــضًً البخكـــــٍى

 طلك فاجىعة الكهغباء التل ؾخدؿبب بها،وؾُطاب بالخلم، باإلغافت إلى 

وهي جقىُت حعمل على حؿُير  (Block cheen)وأغاف أ. لبض بأن العملت الالكةروهُت جقىم على جقىُت ؾلؿلت الكخل  

ىضح جقىُت البلى  وجم عغع فُضًى ًً زالل اؾخسضام شبكت الىض للىض، اإلاعامالث اإلاالُت بشكل ال مغكؼي م

 حشين وأهمُتها.

 وجطغق إلى أن الضولت الىخُضة التل اعةرفذ بها كعملت عؾمُت هي أإلااهُا. 

 مىطاث لخضاول العمالث الغقمُت. 10ذ أفػل ُىغ، وجم ججم عغع اإلاىقع الغؾ ل للعمالث الغقمُتفي الخخام و 

ً مً زاللها.وأههى الحضًث    بعغع فُضًى ًىضح آلت لشغاء البخكٍى
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زحت: 
ُ
 أهم ألاسئلة التد ط

 وال ًىحض بها ازةراق؟ هل ممكً أن جكىن  مىاقع العمل الحغ آمىت 

ىحــض بهــا الجةةىا  ، خُــث جــم الخعامــل مــع  مالًــين الىــاؽ خغكــت اقخطــاصها جيــخج ملُــاعاث  حعخبــر هــظه اإلاىاقــع آمىــت ٍو

   زىقت.هظه اإلاىاقع وهى مىاقع مى 

  ،ل ألامىال علىعىض العمل بأعمال خغة زالل اإلاىاقع التل جم طكغها  ؟البىى  ما هي آلُت جدٍى

، و بطاقـت البُـىهيربىـك الخـاص بـك، أًجب أن جػع على اإلاىقع آلُت صفـع، وممكـً الـغب  علـى الحؿـاب ال  الجىا 

 .لبىك فلؿطين Cash Cardأو مً زالل 

 اؾمها خىالاث واؾئلت ًىحض بها كل اإلاعلىماث اإلاخعلقت بهظا اإلاىغىع.غوب عل الفِـ( ىحض مجمىعت   حجو 

 باليؿبت لإلعالهاث اإلاضفىعت هل حعخبر freelancer أم ال؟ 

بـــت مـــً  عة عبـــر الاهةرهـــذ ، وممكـــً اعخباعهـــاحعخبـــر ؤلاعالهـــاث اإلاضفىعـــت ججـــا  الجةةةىا  لكىـــه عمـــل عبـــر  العمـــل الحـــغ قٍغ

 الاهةرهذ.

 حغ ؟واقع غؼة باليؿبت للعمل ال 

مـــا ًدـــض مــــً و فـــي هـــظا اإلاجـــال ،  ع وؿـــبت قلُلـــت لكـــً هىـــا  مئـــاث ألاشـــخاص ومـــا ػال هىـــا  جىؾـــع وجطـــى   الجةةةىا 

 هي اإلاهاعاث، خُث غؼة في العمل الحغ حؿبق مطغ وكظلك حؿبق الػفت الغغبُت. جطىعها

 ب  ت حؿاعض على الخعلم على العمل الحغ عبر الاهةرهذ؟ُهل هىا  صوعاث جضٍع

جــب أن ًكـــىن عىــض الصــًــخم ؤلا   الجةةىا  غ مهـــاعاث خظ قــضعاث للــخعلمعــالن عــً صوعاث كــل فةــرة، ٍو جــب جطــٍى ، ٍو

ةر وبغهامج  طمُم منل الفىجىشىبج  بل الدسجُل بخلك الضوعاث.ق In designeوؤلالِؿةًر

 ت عائق في العمل الحغ عبر الاهةرهذ؟  هل حشكل اللغت الاهجليًز

ـت، لـظلك علـى الصـخظ بـضء العمـل خـض مهـاعاث العصحُذ حشـكل عـائق ومـً أ  الجىا  مـل الحـغ هـي اللغـت الاهجليًز

 ، والاقخىاع به ،زم وغع زطت لبىاء مهاعاجك. حجم الش لءىاقع العغبُت الؾدشعاع ألاهمُت بعلى اإلا



 ديز مىقف )مستقبل الاهتخابات املحليةثق |||||

 

 (  9صفحة رقم )  ||  الفلسطينية(دور العملة إلالكتروهية والعمل الحز في نهضة املؤسسات مخزجات هدوة ) ||

 

 

 : التىصيات* 

  قاعضة عمالء جمكً ألاشخاص الظًً ًغغبىن بالعمل في مجاالث العمل الحغ مً ازخُاع ً غغوعة جكٍى

، وأن ًىحضوا عائض أعمال خقُقي لالؾخفاصة مىه في الخجاعب قبل البضء عمل فةرة أطىل معهمألاوؿب لل

 والاضطضام بالعمل.

 .عضم اعخباع ألاعمال الحغة مجغص بطُظ أمل بل هى عمل عؾ ل ًدخاج حضًت في الخعامل 

 .ت، وغغوعة الخدلي بالطبر  غغوعة حعلم اللغت ؤلاهجليًز

 

 

 


