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 مجلس التجارة والتنمية

 والسبعون  الثانيةالدورة التنفيذية 
 2022تشرين األول/أكتوبر    21-17جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت  7البند  
 تقرير عن المساعدة التي يقدمها األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني

تقرير عن المسااااعدة التي يقدمها األونكتاد إلى الشاااعب الفلساااطينيت التطورا     
  في اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة

  ** *أمانة األونكتادإعداد مذكرة من   

 موجز  
في   7,1، نماا النااتا المحلي امجماالي ل رض الفلسااااااااااااااطينياة المحتلاة  نسااااااااااااااباة 2021في عاا    

بساابب الجائحة وامااتمرار التدا ير التقييدية في   2020في المائة في عا    11,3المائة، بعد انكماشااب  نساابة 
، 2020وَعَكس النمو تأثيرا  قاعدية منخفضاااااااة وأتفو في تعوي  الدتل المفقود في عا    .ظل االحتالل

في المائة  5,1أدنى من مستوى ما قبل الجائحة البالغ  2021إذ ظل نمو الناتا المحلي امجمالي في عا  
وقاد تقيا د االنتعااف بفعال انخفااض المعوناة األجنبياة  وبفعال تاأثير العملياة العساااااااااااااا رياة في   .2019في عاا   

لة2021قطاع غزة في أيار/مايو   .  ووجود أزمة مالية مطو 

اماااتمر  فقد   .التصاااني  انحساااار الزراعة وتراج ل يشاااوال االقتصااااد الفلساااطيني ويفرض  فاالحتال 
أعلى مساتوى لب  2021المساتوننا  في التوما  وبلغ مد  األلاول الفلساطينية في الضافة ال ربية في عا  

االقتصاااااااااااادية، وازداد انعدا  األمن ال ذائي، وظلت   - ومااااااااااااال  األحوال االجتماعية  .منذ تمس مااااااااااانوا 
 توفي الوقت نفساااااب، تعمق .تحت تط الفقرإلى ما  أكثر من ثلث األمااااار المعيشاااااية   ومبططالة مرتفعة،  الب 

 .ومي تبعية اقتصادية وتجارية وتبعية عمل بامظة التكلفةالقتصاد اممرائيلي التبعية ل

  

المساااااااتخدمة في مذال الوثيقة وال في نريقة عرض المادة الواردة فيها ما ينطول على التعبير عن أل رأل والخرائط  ليس في التساااااااميا   * 
كان من جانب األمانة العامة ل مم المتحدة بشاأن المركز القانوني ألل  لد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسالطا  أل منها، أو بشاأن 

والمقررا  ذا  الصاااااااااااالة الصااااااااااااادرة عن الجمعية العامة ل مم المتحدة ومجلس األمن، تعني   ووفقًا للقرارا   . تعيين حدودما أو تخومها 
 .أو األراضاااااي الفلساااااطينية المحتلة قطاع غزة والضااااافة ال ربية، بما فيها القد  الشااااارقية امشاااااارا  الواردة في مذا التقرير إلى األرض  

أما امشااااارا  إلى  دولة    . ية التي أنشااااأ  الساااالطة الوننية الفلسااااطينية ويشااااير امااااتخدا  كلمة  فلسااااطين  إلى منظمة التحرير الفلسااااطين 
 . ( 2012)  19/ 67( وقرار الجمعية العامة  2002) 1397عنها في قرار مجلس األمن    المعَرب فلسطين  فهي متسقة م  الرؤية  

 .رمبتمب/لأيلو 14  توقيت غرينيتش من يو  00/17للصحافة أن تقتبس محتويا  مذا التقرير قبل الساعة  زال يجو  **

 
 TD/B/EX(72)/2 األمم المتحدة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنمية  لتجارة ل 

Distr.: General 

8 August 2022 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EX(72)/2 

GE.22-12339 2 

وأدى تدمور األوضااااع االقتصاااادية والساااياماااية إلى نشاااوال أزمة مالية عميقة اتسااامت بانخفاض  
 الاديون المحلياة والمتاأترا  المسااااااااااااااتحقاةتراكم  ب فجوة كبيرة في التمويال، و ب الماانحين، و  مساااااااااااااااعادا حااد في 

 .حتمل أن تزعزع االمتقراري  والتي لمعاشا  التقاعدية اللقطاع الخاص ولندوق 

جساااااااايمة بالبنية    ، تعرضاااااااات غزة لعملية عساااااااا رية كبيرة ألحقت أضااااااااراراً 2021مايو في أيار/و  
،  2021وكااان أكثر من نصااااااااااااااف القوى العاااملااة عااانلين عن العماال في عااا     .مااة بااالفعاالالتحتيااة المحط  

في  60تصااااااااااااانيف   وجرى على أقل من الحد األدنى ل جور،  يحصااااااااااااالون  في المائة من العمال  83 وكان
 .لى أنهم فقراالالمائة من الس ان ع
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 انتعاف متفاو  -أوالً  

، شااااااهد  األرض الفلسااااااطينية المحتلة عدة موجا  من الجائحة، امااااااتجا ت لها 2020منذ عا   -1
وأعقب ذلك انخفاض حاد في   .تدا ير إغالق متفاوتة الشااااااادة والمدةاألتذ   الح ومة الفلساااااااطينية عن نريو  

،  2020في المائة في عا    11,3انكمش اقتصاااد األرض الفلسااطينية المحتلة  نساابة  فالنشاااا االقتصااادل  
 .1994ومو ثاني أكبر انكماف منذ إنشاال السلطة الوننية الفلسطينية في عا  

لمحتلة فريدًا من االقتصااااااااااااادل للجائحة في األرض الفلسااااااااااااطينية ا  - االجتماعي  التأثيرلم ي ن  و  -2
الالز  نوعب، ولكن الحواجز المنهجية المفروضاة تحت االحتالل واالفتقار إلى حيز الساياماة المالية والنقدية 

للتخفيف من حدة   البلدان األترى الح ومة الفلساااااااااطينية من أدوا  الساااااااااياماااااااااة العامة المتاحة في  اقد حرم
في الماائاة من األماااااااااااااار    72أ ل ات  إذ  لجاائحاة الفقراال   ا  تاأثيروقاد تجااوز    .االنتعاافوللتعجيال با التاداعياا   

في المائة من األمار المعيشاية في   57مقارنة  نسابة بالالمعيشاية في الضافة ال ربية عن تساائر في الدتل،  
 50في المائة في الضااااافة ال ربية ومن    23إلى  9انعدا  األمن ال ذائي من   ازدادوفي الوقت نفساااااب،   .غزة
 .( 1) غزةفي المائة في   53إلى 

النشاااااااااااااااا  ومااااااااااااااار  الحااال ، جرى تخفيف القيود تادريجيااً في نخفااض الوبعاد حمال  التطعيم وا -3
في    7,1، نما الناتا المحلي امجمالي  نساااااابة 2021وفي عا    .وضااااااعب المعتادإلى مااااااير الهوينا  التجارل 
وكاان النااتا المحلي    .2020للتعوي  عن الادتال المفقود في عاا     أن ماذا النمو لم ي ن كاافيااً   غيرالماائاة،  

في    5,1وأقل  نسااااابة   2016أقل من المساااااتوى الذل كان عليب في عا     2021امجمالي الحقيقي في عا   
 .2019المائة من مستوى ما قبل الجائحة في عا  

بسااااابب لخارجية، و المسااااااعدا  افي  انخفاض ما حدث من بسااااابب   وكان نطاق االنتعاف محدوداً  -4
وقاد تركز االنتعااف   .، واألزماة الماالياة التي ناال أمادماا2021العملياة العساااااااااااااا رياة في غزة في أياار/ماايو  
في    3,4إذ  لغ معدلها ، عن ذلك  غزة وتخلفت .في المائة 7,8الجزئي في الضااااافة ال ربية، بمعدل نمو  لغ  

ونمت القيمة   .ن األداال في جمي  القطاعا وبامااااااااااااتثناال الزراعة، تحساااااااااااا  .المائة، واتساااااااااااا  التباين امقليمي
 يد أن  .في المائة على التوالي 5و ،5,5و ،8والصاااناعة والخدما   نساااب   التشاااييدالمضاااافة في قطاعا   

 .( 2) من نطاق االتجاال الهبوني الطويل األجلفي المائة، ما وم   3القطاع الزراعي انكمش  نسبة 

إذا امااااتمر الوضاااا   ف،  2021المنخفضااااة التي دعمت النمو في عا   القاعديةوم  تالشااااي ا ثار  -5
المتومااااااااااااااط،  في األجالفي الماائاة    3الرامن، فمن المتوق  أن ي ون نمو النااتا المحلي امجماالي في حادود  

ضااعف أمااواق العمل وركود نصاايب الفرد ضاامنًا بالكاد لمواكبة النمو الساا اني المتزايد ويعني  ما ي في  ومو 
تادمور التوقعاا  االقتصاااااااااااااااادياة العاالمياة في النصااااااااااااااف األول من    ياد أن  .( 3) محلي امجمااليمن النااتا ال

 .على الجانب السلبي تثبيتًا أكيداً التوقعا   ثّبتقد   2022 عا 

  

 (1 ) World Bank, 2022, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee, May   (  الااااااااباااااااانااااااااك
 . ( أيار/مايو ، تقرير الرلد االقتصادل المقد  إلى لجنة االتصال المخصصة، 2022 الدولي، 

 (2 ) Palestinian Monetary Authority and Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), 2021, The 

performance of the Palestinian economy during 2021, as well as the economic forecasts for the year 2022  
والتنبؤا   ،  2021عا  ، أداال االقتصاااااااااد الفلسااااااااطيني تالل  2021، )ماااااااالطة النقد الفلسااااااااطينية والجهاز المركزل ل حصاااااااااال الفلسااااااااطيني 

لعاااا      . https://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4148(، متاااال على الرابطت  2022االقتصاااااااااااااااادياااة 
 . 2022جرى زيارتها في تموز/يوليب  مالحظة جمي  المواق  الشب ية المشار إليها في الحواشي قد  

 .المرج  نفسب (3)

https://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4148
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في المائة في الساااااااااانوا  األتيرة،  2من   أدنىوكان التضااااااااااخم في األرض الفلسااااااااااطينية المحتلة   -6
تضاااخم   ظهر من جديد، الجارل حالياً  م  االنتعاف يد أنب    .ئحةبسااابب الجا  2020في عا   وألااابل مااالبياً 

م  االرتفاع العالمي األتير في أماعار و   .2021في المائة في عا   1,2 معدل  متواضا  في األماعار، عند
،  2022الضاااااااااااااا وا التضااااااااااااااخمياة وانعادا  األمن ال اذائي في عا   كل من    ي حتمال أن يزدادالطااقة وال اذاال، 

من االتحاد الرومااي وأوكرانيا،    ي سااتوَردتالااة وأن معظم القمل المسااتهلك في األرض الفلسااطينية المحتلة و 
ويمثل انخفاض عدد السااايال من االتحاد الروماااي، ثالث  .إما بشااا ل مباشااار أو غير مباشااار عبر إمااارائيل

 .للحرب في أوكرانيامن ا ثار التْبعية  آتر  ملبياً  أثراً ر إلى الضفة ال ربية، أكبر مجموعة من الزوا

 األزمة االقتصادية المستمرة في األرض الفلسطينية المحتلة، المتجذرة في االحتالل، تسبو الجائحةو  - 7
ا المحلي  نماا نصاااااااااااااياب الفرد من الناات و   . 2016مناذ عاا     المتوماااااااااااااط يتجاب اتجااماًا نزوليااً الادتال    وظال   . زمنيااً 

عبارة عن )انظر الجدول(، ولكن مذا   2020، بالمقارنة بعا  2021في المائة في عا    4,2امجمالي  نساااابة 
، ظل نصايب  2021وفي عا    . 2020في المائة في عا    13,5 نسابة  منخف  أعقب انكماشااً  قاعدل تأثير  

،  2019 ل ب في عا  كان قد  ذل الفرد من الناتا المحلي امجمالي عند مساااااااااتوى ليس فقط دون المساااااااااتوى ال 
وفرص  التي تزداد مااااوالًا من ا فاق الساااايامااااية   فترة عقد ، ما يع س  2011في عا    مسااااتواال ولكن أيضااااًا دون 
بالمقارنة م  نظرائب    ، 2021نصاايب الفرد الفلسااطيني من الناتا المحلي امجمالي في عا  ف  . التنمية الضااائعة 

في الماائاة من   47، أل ماا يعاادل  اً دوالر  5  394،  قوة الشااااااااااااارائياة ال في المنطقاة، قاد  لغ، على أمااااااااااااااا  تعاادل  
في المائة في األردن،   57في المائة في لبنان، و  58نصاااايب الفرد من الناتا المحلي امجمالي في مصاااار، و 

 . ( 4) في المائة في إمرائيل  14و 

 اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلةت المؤشرا  الرئيسية  
 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2019 2020 2021* 

 )أ(أداال االقتصاد الكلي

 7,1 11,3- 1,4 0,2- 5,8 1,0- 12,5- 8,3 7,1 نمو الناتا المحلي امجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية(

 037 18 532 15 059 17 990 13 682 9 348 5 556 3 271 4 283 3 الناتا المحلي امجمالي، االممي )بماليين الدوالرا (

 435 21 107 18 717 19 472 15 281 10 771 5 775 3 025 5 723 3 الدتل القومي امجمالي )بماليين الدوالرا (

 615 23 941 19 726 21 138 17 272 12 062 7 826 4 398 5 122 4 الدتل القومي امجمالي المتال )بماليين الدوالرا (

 655 3 234 3 641 3 357 3 559 2 578 1 182 1 553 1 427 1 ( ا امجمالي، االممي )بالدوالر نصيب الفرد من الناتا المحلي  

 344 4 770 3 208 4 713 3 718 2 703 1 255 1 827 1 618 1 الدتل القومي امجمالي للفرد، االممي )بالدوالر(

نمو نصيب الفرد من الناتا المحلي امجمالي الحقيقي )بالنسبة  
 المئوية(

-0,2 4,8 -15,0 -4,0 3,1 -2,5 -1,2 -13,5 4,2 

نمو نصيب الفرد من الدتل القومي امجمالي الحقيقي )بالنسبة  
 المئوية(

0,7 4,6 -16,4 -2,7 0,6 -1,2 -0,9 -15,1 6,6 

 والعمالةالس ان 

 5,41 5,10 4,98 4,55 4,05 3,61 3,23 2,96 2,34 )ب(الس ان )بالماليين(

 26,0 36,0 33,0 26,9 23,7 23,7 31,2 12,0 18,2 )ج( البطالة )النسبة المئوية(

 034 1 956 010 1 913 743 636 452 588 417 العمالة )با الف( مجموع

 208 201 210 209 178 147 105 103 51 في القطاع العا    

 145 125 133 107 78 55 42 135 68 في إمرائيل والمستوننا    

  

 .https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CDانظر الرابطت  (4)

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2019 2020 2021* 
 التوازن المالي )النسبة المئوية من الناتا المحلي امجمالي(

  إيرادا  التخليص الجمركياميرادا  الصااااااااافية من المتأترا /
 المحتجزة

13,0 23,4 8,2 25,0 19,9 20,1 20,3 22,1 23,5 

 29,1 30,8 25,6 29,6 31,8 42,6 28,0 22,1 15,0 النفقا  الجارية

 30,4 32,6 27,6 31,5 36,4 48,3 34,2 29,3 25,1 مجموع النفقا 

 7,0- 10,5- 7,3- 11,4- 16,5- 23,3- 26,0- 5,9- 12,1- الرليد امجمالي )أما  االلتزا (

 21,3 23,5 16,4 15,8 19,4 20,4 21,1 20,0 .. )د(الدين العا 

 التجارة الخارجية

 789 1 141 1 545 1 405 1 991 1 291 1 051 1 373 400 لافي التحويال  الجارية )بماليين الدوالرا (

 775 2 336 2 631 2 320 2 639 1 046 1 478 752 562 لادرا  السل  والخدما  )بماليين الدوالرا (

 382 8 189 7 376 8 929 6 793 5 263 5 234 2 364 3 441 2 واردا  السل  والخدما  )بماليين الدوالرا (

 607 5- 853 4- 746 5- 610 4- 154 4- 218 4- 756 1- 612 2- 879 1- الدوالرا (الميزان التجارل )بماليين 

 37,3- 34,6- 36,3- 33,0- 42,9- 78,9- 49,4- 61,2- 57,2- الميزان التجارل )النسبة المئوية من الناتا المحلي امجمالي(

 188 4- 373 3- 788 3- 869 2- 737 2- 887 1- 886- 598 1- 922- الميزان التجارل م  إمرائيل )بماليين الدوالرا (

الميزان التجارل م  إماارائيل )النساابة المئوية من الناتا المحلي  
 امجمالي(

-28,1 -37,4 -24,9 -35,3 -28,3 -20,5 -22,2 -21,7 -23,2 

تجارة    مجموعتجارة الساااااالطة الوننية الفلسااااااطينية م  إماااااارائيل/
 (ه)السلطة الوننية الفلسطينية )بالنسبة المئوية(

83,5 67,5 56,9 46,3 59,9 63,0 63,9 66,8 71,2 

التجارة   مجموعتجارة الساااالطة الوننية الفلسااااطينية م  إماااارائيل/
 (ه)اممرائيلية )بالنسبة المئوية(

4,2 3,8 1,9 2,3 2,7 3,1 3,4 3,2 3,2 

مصادر البيانا  و   .والتخطيط الفلساطينية، ومالطة النقد الفلساطينية، والجهاز المركزل ل حصااال الفلساطينيوزارة المالية   المصادرت
 .عن التجارة م  إمرائيل مو الم تب المركزل ل حصاال في إمرائيل

 .تقديرا  أولية *
  2004اعتبارا من عا   ، نقل الجهاز المركزل ل حصاااااااااااااااال الفلسااااااااااااااطيني  يانا  الحسااااااااااااااابا  القومية  2019في عا    )أ(

 .فصاعداً 
عد  تم ن الجهاز المركزل ل حصاااااال  إلى  بامااااتثناال أرقا  الساااا ان، فإن جمي  البيانا  تسااااتثني القد  الشاااارقية، نظراً  )ب(

 .الفلسطيني من الولول إلى المدينة
تمر الدولي التامااااا  عشااااار  ،  دأ الجهاز المركزل ل حصااااااال الفلساااااطيني في تطبيو المبادة التوجيهية للمؤ 2019في عا   )ج( 

 . ضعف المشاركة في موق العمل مو انع ا  ل وامتقرار معدل البطالة في السنوا  القليلة الماضية    . حصائيي العمل م 
 .شمل الديون المحلية والخارجية ولكن ليس المتأترا  أو الديون الح ومية المستحقة لصندوق المعاشا  التقاعديةي )د(
 .والمتعلقة  ها عوامل امنتاجبالخدما  غير المتعلقة إلى و  ،رية اممرائيلية والفلسطينية إلى السل تشير البيانا  التجا )ه(

 امتمرار أزما  الفقر والبطالة -ألف 

، ظلت البطالة في األرض الفلسااااااااطينية 2021في عا   نتعاشااااااااة االقتصااااااااادية  االعلى الرغم من  -8
في غزة، ظل أكثر من نصااااف القوة العاملة عانلين عن العمل، ف .في المائة  26 ل ت  إذالمحتلة مرتفعة،  

على   العاملينفي المائة من  83في المائة من نظيرال في الضاافة ال ربية، وحصاال   48وبلغ متومااط األجر 
في    17وفي الضااااااااافة ال ربية،  ل ت نسااااااااابة البطالة   .(دوالراً   435لشاااااااااهرية )أقل من الحد األدنى ل جور ا
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  يعني ضاااااااااااااامنااً ماا أقال من الحاد األدنى ل جور، على  في الماائاة من القوة العااملاة   7  حصااااااااااااااولالماائاة، م   
 .( 5) الفلسطينيين يحصلون على أقل من الحد األدنى ل جور  العاملينفي المائة من   28 أن

وتشااير آتر  .مسااتويا  البطالة المرتفعة واألجور المنخفضااة إلى فقر أعمو وأوماا  نطاقاً وتترَجم  -9
في المائة من السااا ان   29,3( إلى أن 2016/2017دراماااة اماااتقصاااائية ل نفاق واالماااتهال) الفلساااطيني )

ك الدولي  يد أن عمليا  المحاكاة التي أجراما البن   .دوالرا  في اليو  5,5يعيشاااااااااااون تحت تط الفقر البالغ  
في المائة   35,6حدث في ا ونة األتيرة من تدمور اقتصااااااادل وجائحة قد زاد الفقر إلى  تشااااااير إلى أن ما
أّما الفلساااااطينيون في القد    .في المائة من السااااا ان تحت تط الفقر 60 وفي غزة، يعيش  .( 6) من السااااا ان

رغم من أنهم يخضعون بالكامل مدارة  الشرقية فهم مهم شون ويعانون من مستويا  مرتفعة من الفقر على ال
في المائة من الفلسااااااطينيين في القد  الشاااااارقية على أنهم   72، جرى تصاااااانيف 2019ففي عا    .إماااااارائيل

 .( 7) في المائة من اممرائيليين  26فقراال، بالمقارنة  ا 

تى م  ، حالمرتف   مساااااتوى البطالةيلّخصاااااها   المزرية  االقتصاااااادية  - االجتماعية األوضااااااع ومذال -10
 60قطاع غير رمامي كبير يمثل  و في المائة(   44القوى العاملة )وجود مساتوى منخف  من المشااركة في 

وتفسااااااااار ميمنة العمالة  .أقل من الحد األدنى ل جور  العاملينفي المائة من القوة العاملة ويتلقى فيب معظم 
 .العاملين على أنهم فقراالمن الفلسطينيين  كثيرتصنيف في سبب الغير الرممية المنخفضة األجر 

، للصااااادما  االقتصاااااادية والساااااياماااااية الخارجية المتكررة وفي  يئة من األزما  األمنية والتعرض -11
من شأن انخفاض امنفاق ف  .في امنفاق والدتل  ل يرةانخفاضا   حدوث  حتى لعرضة الفلسطينيون  ي ون 

حدوث  في المائة، كما أن   16في المائة أن يزيد الفقر  نساااااااابة تصاااااااال إلى   5في الضاااااااافة ال ربية  نساااااااابة 
 .( 8) في المائة 50في المائة يم ن أن يزيد الفقر  نسبة تصل إلى   15انخفاض  نسبة 

 يل والمستوننا غير المستقر في إمرائ العملاعتماد القوى العاملة الفلسطينية على  -باال 

 الأنها القتصاد الفلسطيني على تلو فرص العمل، في ظل االحتالل، من شأن القدرة الضعيفة ل -12
وقد تساااارع في    .أما  نسااابة كبيرة من العمال ماااوى البحث عن عمل في إمااارائيل والمساااتوننا  تر) تياراً ت 

أن تكون بمثابة تزان للعمالة الرتيصااة   الساانوا  األتيرة ميل األرض الفلسااطينية المحتلة منذ أمد بعيد إلى
قد زاد  العمالة في إمااااارائيل والمساااااتوننا  بأكثر من الضاااااعف منذ إنشااااااال السااااالطة  ف .القتصااااااد إمااااارائيل

الوننية الفلساااطينية على الرغم من اماااتبعاد القوى العاملة في غزة من العمل في االقتصااااد اممااارائيلي منذ 
والزراعة ولاايد األمااما)  مجاال  التشااييدالفلسااطينيين كعمال غير مهرة في  أغلبية  وي سااتخَد   .2007عا  

 .منخف  التكنولوجياالوالحراجة والتعدين والمحاجر والتصني  

  

، متال على الرابطت  67أ، المراقب االقتصادل 2021معهد أبحاث السياما  االقتصادية الفلسطيني،  (5)
https://mas.ps/publications/5958.html.   

 .2022البنك الدولي،  (6)
 /https://mas.psب، آفاق التنمية في فلسااااااطين، متال على الرابطت  2021معهد أبحاث الساااااايامااااااا  االقتصااااااادية الفلسااااااطيني،   (7)

cached_uploads/download/2022/04/22/development-report-eng-1650653647.pdf. 
(8) A Atamanov and N Palaniswamy, 2018, West Bank and Gaza: Poverty and shared prosperity 

diagnostic 2011–2017, World Bank. 

https://mas.ps/publications/5958.html
https://mas.ps/cached_uploads/download/2022/04/22/development-report-eng-1650653647.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/2022/04/22/development-report-eng-1650653647.pdf
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 153  000،  لغ عدد الفلساطينيين العاملين في إمارائيل والمساتوننا  2022وبحلول أوائل عا   -13
دتاًل د العمل في إمارائيل والمساتوننا   ويولّ    .( 9) ل ربيةفي الضافة ا  النشاطةتمس القوى العاملة  ل، أعامل
رب  الناتا   نحو، أل ماااانوياً مليارا  دوالر   3للعمال من الضاااافة ال ربية، الذين ي ساااابون ما يقرب من  كبيراً 

ونتيجة لذلك، يعتمد اقتصااااااد الضااااافة ال ربية على الدتل الم تساااااب في    .المحلي امجمالي للضااااافة ال ربية
 .مستوننا  لدعم الطلب الكلي في جمي  قطاعا  االقتصاد الفلسطينيإمرائيل وال

في   ويعاني الفلسطينيون العاملون في إمرائيل والمستوننا  من عجز في مما  العمل الالئو، بما  - 14
ذلك المساااااااااااافا  الطويلة إلى العمل، واالنتظار الطويل عند المعا ر، واالفتقار إلى الحماية االجتماعية، وعد  

وفضاااااًل عن ذلك، أدى نظا  تصاااااريل العمل إلى اماااات الل العمال الفلسااااطينيين من  . المة أوضاااااع العمل مال 
ر منظمة العمل الدولية أن   . جانب السااااااااامامااااااااارة وألاااااااااحاب العمل الذين يتمتعون بسااااااااالطة ال موج ب لها  وتقدّ 

 . ( 10) صاريل مليون دوالر في لورة أربال منوية عن نريو نظا  الت  119السمامرة ي سبون أكثر من 

وتشااااير األبحاث التجريبية إلى أن امااااتخدا  العمال في إماااارائيل والمسااااتوننا  يؤدّ ل إلى مجموعة متنوعة   - 15
فهذال العمالة تقوّ ض القدرة التنافسااية لالقتصاااد   . ( 11) من التأثيرا  الساالبية على نمو الناتا المحلي امجمالي الفلسااطيني 

الفلسااطيني عن نريو تثبيط الحافز على االمااتثمار في رأ  المال البشاارل، وتف  المعروض من المهارا ، وزيادة  
وفضااااااااااااااًل عن ذلاك، فاإن ماذال العماالاة ال يم ن التنبؤ  هاا وغير    . األجور المحلياة دون تحقيو نمو مقاا ال في امنتااجياة 

ومي ال يم ن أن تكون  دياًل عن تجديد شاباب ماوق العمل الفلساطينية    . وحسااماة ل زما  الساياماية واألمنية   مساتقرة 
 . عن نريو رف  الحصار عن غزة ورف  جمي  القيود االقتصادية في جمي  أنحاال األرض الفلسطينية المحتلة 

 وارتفاع التكلفة التبعية، والعجز،ت والمياالالكهرباال  -جيم 

ر  نحو   توجد -16  33فجوا  كبيرة في إمدادا  المياال، في كل من الضااااااااااااافة ال ربية وقطاع غزة، تقد 
ولذلك يجب على الفلسطينيين امتيراد المياال من إمرائيل   .( 12) مليون متر م عب منويًا، على التوالي 102و

وفي الضااااااااااافة   . تكلفة مرتفعة، وم  ذلك ال يزال العرض أقل من الطلب في كل من الضااااااااااافة ال ربية وغزة
في المائة من الدتل المتوماااااط ل  مااااار المعيشاااااية الفلساااااطينية، ومو أعلى ب ثير من  8ال ربية، تمثل المياال  
وفي الوقت نفسااااب، تدف  األماااار المعيشااااية الفقيرة غير المتصاااالة بشااااب ة المياال ما يصاااال  .المعايير العالمية

وفي المتوماط، يقل االماتهال) اليومي للمياال    .( 13) في المائة من دتل األ مارة المعيشاية لشاراال المياال  17 إلى
العالمية كما   من جانب الفلسطينيين المتصلين بشب ة مياال عن الحد األدنى الذل أولت بب منظمة الصحة

 .( 14) أنب يبلغ نحو ثلث معدل االمتهال) اليومي للمياال في إمرائيل

  

(9) Office of the Special Coordinator for the Middle East Peace Process, 2022, Report to the Ad Hoc 

Liaison Committee, May   ،تقرير مقد  إلى  2022)م تب منساو األمم المتحدة الخاص لعملية الساال  في الشارق األوماط ،
 .لجنة االتصال المخصصة، أيار/مايو(

 (10 ) International Labour Organization, 2020, The situation of workers of the occupied Arab territories    منظمة(
--/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public، وض  عمال األراضي العربية المحتلة(، متال على الرابطت  2020العمل الدولية، 

-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745966.pdf . 
(11) J Agbahey, K Siddig and H Grethe, 2016, Access to Israeli labour markets: Effects on the West 

Bank economy, available at https://econpapers.repec.org/paper/agsiamf16/243992.htm. 
(12) Office of the Quartet, 2022, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May   ،م تب المجموعة الرباعية(

 .، تقرير مقد  إلى لجنة االتصال المخصصة، أيار/مايو(2022
 أ2021معهد أبحاث السياما  االقتصادية الفلسطيني،  (13)
 . https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020.11.30-Country-Profile-Palestine.pdfانظر الرابطت   ( 14) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745966.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_745966.pdf
https://econpapers.repec.org/paper/agsiamf16/243992.htm
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020.11.30-Country-Profile-Palestine.pdf
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على الصاااااحة   أيضااااااً ال يؤدل إلى تقييد التنمية الزراعية فحساااااب،  ل يؤثر  مذا العجز في المياال و  -17
رة،  العامة ويحد من فرص النمو في الصاناعة التحويلية وغيرما من القطاعا ، بصاورة مباشارة أو غير مباشا 

 .الروابط األمامية والخلفية التي يحتمل أن تكون مهمة إزالةعن نريو 

في المائة    90في المائة من الكهرباال المسااااتهلكة وتسااااتورد    3وال تنتا األرض الفلسااااطينية المحتلة مااااوى   - 18
على التعريفا  في  ولذلك فإن تكلفة الكهرباال تع س تعريفة شاركة الكهرباال اممارائيلية، ومي واحدة من أ  . من إمارائيل 
في المائة    9والعواقب واضااحة بالنساابة إلى المنتجين الفلسااطينيين واألماار المعيشااية الفلسااطينية، التي تنفو   . المنطقة 

 . ( 15) من النفقا  على الكهرباال، ومو معدل يبلغ ضعف مثيلب في مصر ولبنان وثالثة أمثال مثيلب في األردن 

مي اواا ومن المتوق  أن يزيد بأكثر  1  200الكهرباال في الضاافة ال ربية  تجاوز الطلب على  وقد  -19
 للبنية التحتيةوفي غزة، أدى الحصااااااااااااار والتدمير المتكرر   .2030بحلول عا    ماااااااااااانوياً مي اواا   270 من

مي اواا، وتصااااااال ذروة الطلب    400ونقص الوقود إلى نقص كبير في الكهرباال  ويتجاوز متوماااااااط الطلب  
في   35و  48مي اواا، ويلبي    190في حدود مو مي اواا، في حين أن العرض   550 لىبشاااااا ل روتيني إ

  ت ساتوَرد في المائة من إمدادا  الكهرباال في غزة    63 نحوو  .المائة من متوماط الطلب وذروتب، على التوالي
 .( 16) الباقي المقدارمحطة توليد الكهرباال في غزة وتورّ د  من إمرائيل  

ال في غزة من توافرما إلى نصااااااااااااااف يو  ومو ما يقوّ ض تقديم الخدما  العامة  ويحد نقص الكهربا -20
ويجب أن تعمل المساااتشااافيا  بأقل ب ثير من   .األمااااماااية، بما في ذلك المياال والصاااحة والصااارف الصاااحي

ناقتها االماااتيعا ية في ماااياق الطلب المتزايد على الخدما  بسااابب الجائحة والقيود المفروضاااة على السااافر  
وأدى مذا النقص أيضاااًا إلى إلقاال مياال  .عاية الطبية تارج غزة، وكذلك بسااابب العمليا  العسااا ريةلطلب الر 

الصاارف الصااحي غير المعالجة في البحر، م  ما يترتب على ذلك من عواقب ماالبية على الصااحة العامة 
 .وغلة ليد األمما) وإم انيا  الترفيب

 الزراعة، وتراج  التصني ، وتراج  التنمية وانحسارضعف القدرة التنافسية،  -دال 

  أّما في الضاااااااافة ال ربية، فتحتف  الساااااااالطة القائمة 2007ال تزال غزة تحت الحصااااااااار منذ عا   -21
باالحتالل  نظا  لاااااار  من القيود امدارية والمادية المفروضاااااة على حركة الشاااااعب الفلساااااطيني والبضاااااائ  

ية، بما في ذلك نظا  التصاااااااااااااريل، ومئا  نقاا التفتيش الدائمة والطيارة، والبوابا ، والسااااااااااااواتر الفلسااااااااااااطين 
 .الترا ية، وحواجز الطرق، والخنادق

حر  االحتالل المنتجين الفلساطينيين من الولاول دون عوائو إلى األماواق امقليمية والعالمية، ويَ  -22
  .، م  ضاعف القوة الشارائية نسامةماليين   5عن   يزيد قليالً  القتصااد لا ير، يتألف مما ال  د منبومو أمر 

م االحتالل االقتصااااد الفلساااطيني إلى ثالث منانو منفصااالة في قطاع غزة والضااافة  ، يقساااّ  وفضااااًل عن ذلك
مي الحالاااالة  والنتيجة    .مزيد من التفتت داتل الضاااافة ال ربيةإيجاد فيها القد  الشاااارقية، م    ال ربية، بما
حااال   المناانو إلى  آحااد   اتتزال، تقترب بع  مناانقاب من االكتفااال الاذاتي، م   زلاةجزر منعاقتصااااااااااااااااد  
 .على االمتفادة من وفورا  الحجم ومن عد  القدرةكفاالة انعدا  ال من ل يرة الحجم

تكاليف فإنهم يواجهون إلى األماااااااااااواق الداتلية والخارجية، الفلساااااااااااطينيين    ولاااااااااااول وفي معر ض -23
، ورمااااااااااااااو  ا لنقال األنول واألكثر تكلفاة، وعملياا  التفتيش األمني، والتاأتير إضااااااااااااااافياة نااجماة عن نرق ا

  

  .المرج  نفسب (15)
 .2022م تب المجموعة الرباعية،  (16)
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التجارة  من  تحقيو فوائد   وتحول دون ضاااااعف القدرة التنافساااااية للمنتجين التكاليف امضاااااافية ت  مذال  و   .التخزين
 .االندماج في مالمل القيمة امقليمية والعالميةمن الدولية و 

ويؤدل التكيف م  القيود المفروضااااااااااااااة في ظال االحتالل إلى ترماااااااااااااي  االعتمااد على االماااااااااااااتيراد  - 24
والمسااااعدا  ويعزز قطاعًا تصاااديريًا ضاااعيفًا يتسااام  درجة مرتفعة من التركيز وانخفاض المحتوى التكنولوجي،  

ي المشاااوال الناتا  ويتسااام الهي ل امنتاج   . منتجا  كثيفة العمالة ثلثي مجموع الصاااادرا   10حيث يبلغ نصااايب 
عن ذلك والموجب نحو الداتل  نصاااااايب أكبر لقطاع الساااااال  )الخدما ( غير القا لة للتداول ونصاااااايب ألاااااا ر  

وفي الوقت نفساااااااب، يجرل الجزال األكبر من توليد فرص    . لقطاع السااااااال  القا لة للتداول )الزراعي والصاااااااناعي( 
 . ( 17) تمس إنتاجية القطاعا  األفضل أداال العمل في أنشطة ذا  إنتاجية عمل منخفضة، تصل أحيانًا إلى 

مثيلب في االقتصاااادا  امقليمية المقاَرن   نصااايبقطاع الخدما  عن  ل  النصااايب المتناميختلف ي و  -25
  ، المسااارب   ، مرمونةويع س مذا التشااويب الهي لي عملية تكيف  .م  مسااتوى التنمية الفلسااطيني يتوافو وال   ها

 .، والتي تؤثر بشاا ل غير متنامااب على قطاع الساال  القا لة للتداولاالحتالل  في ظلم  القيود المفروضااة 
عادة ما ي ون لديب نمو أعلى في  المحدود  ويحد مذا التكيف من آفاق النمو ألن قطاع السل  القا لة للتداول 

 .كرامة وأفضل أجراً كثر احترامًا للأ فرص عملامنتاجية وقدرة أكبر على اال تكار وتوليد  

يزيد من ضاااااعف القدرة التنافساااااية الفلساااااطينية االفتقار إلى عملة وننية واماااااتخدا  الشاااااي ل ومما   -26
وفضااًل عن   . ومساتوى تنميتبالجديد، الذل يع س ماعر لارفب احتياجا  االقتصااد اممارائيلي األكثر تقدماً 

لى األجور  ع  تصااعيدية  العمال الفلسااطينيين في إماارائيل والمسااتوننا  يمار  ضاا وناً  امااتخدا ، فإن ذلك
إما مما  اثنين من أمم األماااااااعار في أل اقتصااااااااد    وكون  .في امنتاجية المحلية دون تحقيو م اماااااااب مقا لة

من تقييد القدرة    مو أمر يزيدحددان بالكامل )ماااااااااعر الصااااااااارف( أو إلى حد كبير )األجور( في إمااااااااارائيل  يت 
 .رالتنافسية للمنتجين الفلسطينيين في األمواق المحلية وأمواق التصدي 

در  الضاافة ال ربية  وتشاا ل   -27 انخفضاات الصااادرا  من فقد    .جمي  الصااادرا  الفلسااطينية تقريباً مصااْ
في المائة من  47ال تزال الواردا  مرتفعة ) ،وفي الوقت نفسااااااب  .الحصااااااار  في ظلإلى الصاااااافر   فعلياً غزة 

لمالية والمساعدا   التحويال  ا  عن نريوتمويل معظمها  يجرل ( و 2021الناتا المحلي امجمالي في عا   
ما  ،ثلث فاتورة الواردا ماااااوى الصاااااادرا    ولم ت طّ  .في إمااااارائيل والمساااااتوننا  العملمن المتولّ د  والدتل  

من  ين ومو    ،في المااائااة من الناااتا المحلي امجمااالي(  37)  2021أدى إلى عجز تجااارل كبير في عااا   
جانبي   جانب من للمنتجين الفلساااااااطينيين كل  قةالمخنو تفسااااااار القدرة التنافساااااااية و   .أعلى المعدال  في العالم

 .لصادرا  وفاتورة الواردا  الكبيرةالمستويا  المنخفضة لأل  ،العجز التجارل 

وبالحد من إم انية ولااول الفلسااطينيين إلى األمااواق العالمية، يضاامن االحتالل تبعيتهم التجارية  -28
ولم تنجل  .ي حتَمل أن تكون كبيرة من تنوي  الشركاال التجاريينالعميقة ممرائيل، ما يحول دون تحقيو مزايا 

جهود الح ومة الفلسااااااااااطينية لتنوي  الشااااااااااركاال التجاريين على الرغم من االتفاقا  التي تمنل الفلسااااااااااطينيين 
ولااااااااااااواًل ممي زًا إلى األمااااااااااااواق الكبيرة المتمثلة في الواليا  المتحدة األمري ية واالتحاد األوروبي والسااااااااااااوق  

وفي   .)ميركومااااااااااااااور(، وكاذلاك لادى أعضااااااااااااااااال منطقاة التجاارة الحرة العربياة  شااااااااااااااتركاة للمخروا الجنوبيالم
في المائة من التجارة الفلساطينية، في حين كان نصايب الساوق   72، كان نصايب إمارائيل يبلغ  2021 عا 

 .في المائة فقط 3الفلسطينية من التجارة اممرائيلية الكلية 

تكاليف امضااااااااااااافية المفروضااااااااااااة في ظل االحتالل تضاااااااااااا  المنتجين وفضاااااااااااااًل عن ذلك، فإن ال -29
الفلسااااطينيين في وضاااا  غير موا ا بشاااا ل لااااارن بالمقارنة بالمنافسااااين في إماااارائيل الذين يتمتعون بحرية 

  

 .ب2021معهد أبحاث السياما  االقتصادية الفلسطيني،  (17)
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، والذين نجحوا بالتالي في االماتحواذ على ( 18) الولاول إلى األماواق الفلساطينية وفقًا لبنود  روتوكول باريس
، تجااوز العجز التجاارل الثناائي الفلسااااااااااااااطيني م  2021 وفي عاا   .السااااااااااااااوق الفلسااااااااااااااطينياةجزال كبير من  

 يد أن الحدود الساهلة االتتراق وأنشاطة التهريب تشاير  .في المائة من الناتا المحلي امجمالي 23 إمارائيل
 .إلى أن مذا العجز قد ي ون أكبر من ذلك ب ثير

يم الخدما  االجتماعية األمااااامااااية وامغاثة امنسااااانية والقيود المفروضااااة على الحركة تعرقل تقد -30
من  ين  ،الصااااااحة والعمل والتعليم والعيش الكريمالتمت  بحقوقب في حو الشااااااعب الفلسااااااطيني في   وتنال من

في   وقهنحق تقوّ ضالتي    ،متنامااااااااااب  هذال القيود على نحو غيرتتأثر النساااااااااااال و  .حقوق امنسااااااااااان األترى 
كما تواجب النساااال  .إلى الخدما  الصااحية والتعليمية نق ولااولهو المشاااركة المتساااوية في مااوق العمل وتع
منهن  يؤدل بالعديد  ما   ،وعند نقاا التفتيش التحر) في نريو العملمخاوف إضااافية تتعلو بالسااالمة أثناال  

 .العملالبقاال عانال  عن إلى بالقرب من المنزل أو  إلى العمل من المنزل أو

أكثر درامااااااة  يتمتعن بمعدال  تعليم أفضاااااال وماااااانوا   وعلى الرغم من أن النساااااااال الفلسااااااطينيا  -31
 30ااااااااا بالمقارنة   في المائة من النساال عانال  عن العمل   54كانت   ،2021في عا  ف ،الرجالبالمقارنة ب 

وفي الوقت    .(عاماً  29و 15في المائة من الشااااباب )الذين تتراول أعمارمم  ين   35و  في المائة من الرجال
  .من الدتل القومي امجمالي مقا ل كل دوالر ي سااابب الرجال   مااانتاً  20تكساااب النسااااال في المتوماااط  ،نفساااب
 .مباشرة الجنس إلى المهنةنوع يرج  جزال كبير من فجوة العمالة والدتل المرتبطة   و 

الزراعة على المدى   انحسااااار  عن نريو ،تعرض االقتصاااااد الفلسااااطيني لتشااااوال مي لي عميو وقد -32
في األرض الفلساااااااااااطينية المحتلة    ،2021-1994في الفترة ف  .وتراج  التنمية  ،وتراج  التصاااااااااااني  ،الطويل
وانخف    ،في المااائااة  6,5إلى    12,1الزراعااة في الناااتا المحلي امجمااالي من    نصااااااااااااااياابانخف     ،ك اال
وفي  .في المائة  77إلى  60الخدما  من   نصااايبوارتف    ،في المائة 12إلى   22 الصاااناعا  من نصااايب
وارتف    ،في المائة 7إلى   22الصااااااااااناعا  من  نصاااااااااايبوانخف   ،نصاااااااااايب الزراعة حدث ركود في ،غزة

 13,6الزراعة من    نصاااااااايبانخف     ،وفي الضاااااااافة ال ربية  .في المائة  78إلى  61الخدما  من   نصاااااااايب
الخدما    نصااااااايبوارتف    ،ي المائةف 13إلى   22الصاااااااناعا  من  نصااااااايبوانخف   ،في المائة 5,8 إلى
 .( 19) في المائة 76إلى   59 من

قيود على وفرض   مصاااااااااادرة األراضاااااااااي والمياال تتشااااااااامل العقبا  التي تعترض التنمية الزراعيةو  -33
التي تمثل أكثر  ،المنطقة  ج كما أن   .وتدمير المنشاا   الزراعية والمحالاايل  امااتيراد المدتال  واألماامدة

واقعة  ال تزال   ،في المائة من مساحة الضفة ال ربية وتحتول على أغنى األراضي والموارد الطبيعية  60من 
يحتجز   الوقت نفساااااااب،في و  .في المائة من موارد المياال  85وتسااااااايطر المساااااااتوننا  على  ،تحت االحتالل
العازل ربية في المنطقة الواقعة  ين الجدار  لضااااافة ال لفي المائة من األراضاااااي الزراعية   10 الجدار العازل

 .منطقة التما  أو ،(1967 يونيب/والخط األتضر )المقا ل لحدود حزيران

ونظا  التح م المرتبط بب من ولااااول المزارعين الفلسااااطينيين إلى األراضااااي  ويحد الجدار العازل  -34
الجدار  يعمل   ،على ماااااابيل المثالو  .نتاجتسااااااائر كبيرة في امنتاجية وام  ويعمالن على تكّبدداتل المنطقة  

نصاااف إنتاجية األشاااجار على الجانب  ال تحقو ماااوى على جعل أشاااجار الزيتون في منطقة التما   العازل
 ل تأتر  امنتاجية   ،على المساااااااتوى امجمالي فحساااااااب ضاااااااعيفاً لم ي ن أداال القطاع الزراعي و   .( 20) ا تر

  

العالقا  االقتصاااادية  ين ح ومة دولة إمااارائيل ومنظمة التحرير الفلساااطينية   روتوكول بشاااأن "، المرفو الراب ،  A/49/180الوثيقة   (18)
 .الممثلة للشعب الفلسطيني 

 .2022ب  والبنك الدولي، 2021معهد أبحاث السياما  االقتصادية الفلسطيني،  (19)
 .TD/B/67/5الوثيقة  (20)
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جزال لاااا ير من مثيلتها في   وال تشاااا ل مااااوى   ها في المنطقةاالقتصااااادا  المقاَرن   بشاااا ل كبير عن  أيضاااااً 
تبلغ ال لة لكل   ،على مبيل المثالو   .تقريباً التربة المتطابقة أحوال  المناتية و   األحوالإمرائيل على الرغم من 

تلك  في المائة من تلك الموجودة في إمااااااااارائيل ونصاااااااااف  43  نحومنطقة في األرض الفلساااااااااطينية المحتلة 
 .( 21) في األردن الموجودة

متر من   1 500إلى   300أنشاااأ  السااالطة القائمة باالحتالل  منطقة عازلة  تمتد من   ،في غزةو  -35
تجعل من و  ، زةالمساااااااااحة الكلية لفي المائة من  17 زماالوت طي   ،السااااااااياج الفالاااااااال  ين غزة وإماااااااارائيل

 .( 22) في المائة من األراضي الزراعية 35ن الولول إلى أكثر من ي ن الفلسطيني ي المنتجعلى  ر تعذالم

 ،األراضااااااااااااااي الزراعيااة  2021مااايو  /دمر  العمليااة العساااااااااااااا ريااة التي وقعاات في غزة في أيااارو  -36
 ،ومرافو التخزين ،وأشااااااااجار الفاكهة ،والصااااااااوبا  الزراعية ،وحظائر المواشااااااااي  ،والبساااااااااتين ،والمحالاااااااايل

الصااااااااوبا   تعرضاااااااات و   .ضاااااااا  المياال ونظم ،وقنوا  الرل  ،واألعمال الزراعية ،ومعدا  الصاااااااايد ،قواربوال
في مااااااياق  محالاااااايلها األعلىوالذل مااااااي ون لب آثار كبيرة بساااااابب غلة   ،ألكبر قدر من الضاااااارر الزراعية

تعافي الزراعة في غزة إذا امااااااااااااااتمر  القيود  وماااااااااااااايطول أمد   .( 23) محدودية الولااااااااااااااول إلى األرض والمياال
 .االحتالل على امتيراد المعدا  والمواد األمامية في ظلالمفروضة 

 إلى ذروتبمد  األلول الفلسطينية ولول تومي  المستوننا  و  -االما 

 العديد من في  قد أّكد ، األمم المتحدة  يد أن  .2021المساااتوننا  في عا   التوماااّ  في  اماااتمر  -37
  انتهاكًا لاااارتاً أن إنشااااال المساااتوننا  يشااا ل  ،(2016) 2334بما في ذلك قرار مجلس األمن   ،ارا قر ال

عترف ت مسااتوننة  138أكثر من    يوجدكان    ،2021  تشاارين الثاني/نوفمبربحلول و  .بموجب القانون الدولي
الماااتيطانية غير على الرغم من أن البؤر او   .  ؤرة اماااتيطانية  غير معترف  ها  150و   ها ح ومة إمااارائيل

مساااتوننا  ي سااامل  وجودما  ،لجمي  المقالاااد واألغراض فإنها، ،بموجب القانون اممااارائيلي امااامياً قانونية 
على أراض اعترفت ح ومة إماااااارائيل بأنها مملوكة     نيت كليًا أو جزئياً على الرغم من أن أكثر من ثلثها قد 

فضاااًل عن البنية التحتية المتطورة التي  ،توفير األمن للبؤر االمااتيطانيةويجرل   .ملكية تالااة للفلسااطينيين
 .( 24) بعضها كجزال من المستوننا  الرممية يجرل الحقًا إضفاال الطاب  النظامي علىو  ،توفرما الح ومة

بما في ذلك تدمير المباني الساااا نية   ،لعنف المسااااتوننين   ج يتعرض الفلسااااطينيون في المنطقة  و  -38
 ،واقتالع األشاااجار والمحالااايل وتدميرما  ،واماااتخدا  الذتيرة الحية ترميب،وال  البدني،واالعتداال   ،وامنساااانية

ا   تصاااااااري  مياال تقو  المساااااااتونن  ،في بع  الحاال و   .وتخريب المعدا  الزراعية والممتلكا  الخالاااااااة
 .جةالمياال واألشجار المنت  وإلحاق الضرر ب تلوث اليتسبب في  ما   ،األراضي الفلسطينية  فيالصرف الصحي  

  ، 2005وثو م تب تنساايو الشااؤون امنسااانية أعلى مسااتوى لعنف المسااتوننين منذ عا    ،2021في عا  و 

  

 .)منشورا  األمم المتحدة، نيويور) وجنيف( قطاع الزراعة الفلسطينية المحالر،  2015ألونكتاد، ا (21)
الاراباطت   (22) -https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestiniansاناظار 

a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/. 
(23) Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021, Impact of the May Conflict 

Escalation on the Agricultural Area in the Gaza Strip, Rome ( ،2021منظمة األغذية والزراعة ل مم المتحدة ،
 .(، روماالزراعية في قطاع غزة تصاعد النزاع في أيار/مايو على المنطقة  تأثير

(24) B’Tselem, 2021, State Business: Israel’s Misappropriation of Land in the West Bank Through 
Settler Violence, Jerusalem ( ،عن نريو، أعمال الدولةت اتتال  إماااااارائيل ل راضااااااي في الضاااااافة ال ربية  2021 تساااااايلم  

 .(عنف المستوننين، القد 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
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أماافر و   .ة واألنشااطة االقتصااادية األترى قوض قدرة الفلسااطينيين على القيا  باألعمال الزراعية األمااامااي ما 
 .لممتلكا وامعة النطاق لأضرار وقوع المستوننين عن مقوا قتلى وجرحى و  من جانبمجو   500 نحو

في  60التي تمثل أكثر من   ج ،على المنطقة  ماايطرة كاملةتساايطر الساالطة القائمة باالحتالل و  -39
مبانا من الصعب لل اية على الفلسطينيين الحصول على تصاريل لبناال و  .المائة من مساحة الضفة ال ربية

في و   . نية تحتية مثل الطرق وشاااااااااب ا  المياال والطاقةلبناال  أنشاااااااااطة اقتصاااااااااادية أو لممارماااااااااة أو  للسااااااااا ن
ن جمي  الطلباا  المقادماة من الفلسااااااااااااااطينيين  في الماائاة م 96رف  أكثر من  جرى   ،2020-2010 الفترة

في و   .( 25) للحصاااااااااول على تصااااااااااريل للبناال ألغراض البنية التحتية أو اممااااااااا ان أو الصاااااااااناعة أو الزراعة
 .في المائة  99ارتف  معدل الرف  إلى أكثر من   ،2020-2019 الفترة

 ناال مي ل جرى  إذا نب  فإ  ،لبناال ي اد ي ون مسااتحيالً لعلى الرغم من أن الحصااول على تصاااريل و  -40
 . هدمبالسااااااااااااالطة القائمة باالحتالل   تقو  ،كما مو الحال في كثير من األحيان  ، دون ترتيصمن الهياكل  

منزل فلساااااطيني ودمر    28 000مدمت السااااالطة القائمة باالحتالل   ،1967منذ  داية االحتالل في عا  و 
 .( 26) ف الصحيبما في ذلك مرافو المياال والصر  ،البنية التحتية الحيوية

وكثيرًا ما ي جَبر المالكون على مد  ممتلكاتهم، على نفقتهم الخالاااااااااااة، لتجنب قضااااااااااااال مدة معينة في   - 41
  . ، ازداد  عمليا  الهد  الذاتي في القد  الشرقية زيادة كبيرة 2021ففي عا   . السجن ودف  غراما  مالية كبيرة 

 . والهد  مو تجربة مأماوية مستل بة للقوة تقتل  المجتمعا  وَتبقى ندوبها لدى الشعب الفلسطيني، وتالة األنفال 

س  لغ مد  األلاااااول الفلساااااطينية في الضااااافة ال ربية أعلى مساااااتوى لب في تم  ،2021وفي عا   -42
الممولة من    البنايا لم ت ساااااتثن  و   .( 27) ينفلساااااطيني   1209 تشاااااريدأدى إلى ما   ،مبنى  911د  م  إذ   مااااانوا 
بما في ذلك المباني السااااا نية والمعيشاااااية الممولة من   ،من األلاااااول امنساااااانية  140مد  جرى  و    المانحين

 .ديد مستمر بالهد من المباني لته  كثيرتعرض وي  .( 28) االتحاد األوروبي أو الدول األعضاال فيب

في المائة من األراضاااااي لصاااااالل  57لاااااادر  السااااالطة القائمة باالحتالل  ،وفي القد  الشااااارقية -43
 .في المائة أترى من المدينة  30وح ر  الفلسااطينيون من الولااول إلى  ،المسااتوننا  والبنية التحتية العامة

مذال  و   .( 29) بالفعل م ساااااتخَد والكثير منها    ،في المائة فقط من المنطقة  13ي سااااامل للفلساااااطينيين بالبناال على و 
ما   م   ،الفلساطينيين على العيش في جيوب م تظة المتعلقة بقواعد اماتخدا  األراضاي ت جبرالقيود التمييزية  

 .والعافيةيترتب على ذلك من عواقب واضحة على الصحة 

ال تطاق تؤدل إلى تفاقم  تخلو أوضااااعًا معيشااايةالقيود وعمليا  الهد  وعنف المساااتوننين ومذال  -44
المجال لمزيد من التومااااااااااا  في    وإفساااااااااااال يئة قسااااااااااارية تضااااااااااا ط على الفلساااااااااااطينيين لم ادرة المنطقة  ج   

   واماااااااااااطةالضااااااااااام الفعلي   عن نريوبما في ذلك  ،دائمة على األرض ومذا يخلو  حقائو   .المساااااااااااتوننا 
  ج رافياً التي تحول دون تحقيو حل الدولتين وظهور دولة فلسااااااطينية قا لة للحياة ومتصاااااالة    ،المسااااااتوننا 

 .بما يتماشى م  العديد من قرارا  األمم المتحدة ومجلس األمن ،على النحو الذل يتصورال المجتم  الدولي
  

(25) Save the Children, 2021, Hope Under the Rubble: The Impact of Israel’s Home Demolition Policy 
on Palestinian Children and Their Families, London. 

 .المرج  نفسب (26)
 .https://www.ochaopt.org/data/demolitionانظر الرابطت  (27)
(28) European Union, 2021, One-year report on demolitions and seizures in the West Bank, including 

East Jerusalem تقرير مانة واحدة عن أعمال الهد  والمصاادرة في الضافة ال ربية، بما فيها القد     .2021د األوروبي، )االتحا
الرابطت   على  متااااااال  -https://www.eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinianالشاااااااااااااارقيااااااة(، 

territory-west-bank-and-gaza-strip/one-year-report_en?s=206. 
 .المرج  نفسب (29)

https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://www.eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/one-year-report_en?s=206
https://www.eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/one-year-report_en?s=206
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 ناة المتزايدة في غزةالمعا -اوو  

العديد  آثارعليها أن تتعامل م     وقد تعين  2007تخضااااا  لحصاااااار كامل منذ عا  ما فتئت غزة  -45
تعرضااااااااات غزة ألماااااااااوأ عملية   ،2021 أيار/مايوفي و  .من العمليا  العسااااااااا رية التي دمر   نيتها التحتية

نتعسااااا رية منذ   جسااااايمة بالبنية التحتية   أضاااااراراً ألحقت العملية العسااااا رية و   .2014في عا    تلك التي شااااا 
  ، والمصااااااااااااان   ،بما في ذلك األضاااااااااااارار التي لحقت بشااااااااااااب ا  المياال والكهرباال وامنترنت ،بالفعل  المحط مة

  ،وفي الوقت نفساااااااااب   .مراكز الرعاية الصاااااااااحية، و والمرافو التعليمية  ،والوحدا  السااااااااا نية  والمباني الم تبية،
امنتاجية   وألاابحت  تكنولوجيًا،اقتصاااد غزة تراجعًا    وعانى ،ورلاايد رأ  المال الحقيقي انخف  االمااتثمار

 .( 30) ضئيل في النمو في السنوا  األتيرة  بقدر الكلية لعوامل امنتاج ال ت سهم إال

تدمير القاعدة امنتاجية إلى ترمااي  االعتماد الكبير ل زة على المساااعدا  والتحويال  وامنفاق    أدى و  - 46
من جانب وكالة األمم المتحدة مغاثة وتشااااا يل الالجئين الفلساااااطينيين في الشااااارق األدنى ومن جانب الح ومة  

االقتصاااااااادية    -   وضااااااااع االجتماعية ولذلك، تؤثر التقلبا  في مذال التدفقا  تأثيرًا شاااااااديدًا على األ   . الفلساااااااطينية 
  . في المائة من م ان غزة على المساعدا  الدولية   80وحاليًا، يعتمد    . العامة، بما في ذلك مستوى الفقر وعمقب 

والتجربة المعيشااة في غزة مي مزيا من أزما  الفقر والبطالة، وعد  كفاية الرعاية الصااحية، والقيود المفروضااة  
عامًا    15ال، والتدمور البيئي، والتأثير النفساااااي المساااااتمر المترتب على حصاااااار دا   على التنقل، ونقص الكهربا 
 . ولراعا  نال أمدما 

 ،في غزة آليا  مختلفة للتكيف مثل االقتراض األ مااااااااار المعيشااااااااايةتساااااااااتخد   ،للتعامل م  الفقرو  -47
 وفضااااااًل عن ذلك، .ةأردأ جودمنتجا   تقّبلأو   ،تقليل امنفاق على السااااال  والخدما أو   ، ي  األلاااااول أو
عمل عمالة األنفال في أنواع   عن نريودتل األماااااااااااارة    لتدعيمجبر األزمة األنفال على تر) المدرمااااااااااااة  ت  

 .( 31) البناال وجم  الحصى والهد في أعمال بما في ذلك  شّتى،

عدة مئا  الماليين من  آتر عملية عساااااااااا ريةأثناال    أ وق عتيتطلب التعافي من األضاااااااااارار التي و  -48
تدتال  الح ومة الفلسااااااااااطينية  بصااااااااااورة عامة حيث تقتصاااااااااار  ،تق  غزة في دائرة مفرغة دائمةو   .الدوالرا 

فال يبقى  ،العاجلة إعادة التأميلواحتياجا  والمجتم  الدولي والجها  المانحة على االحتياجا  امنسااااااانية 
امنمائية حتياجا  واالهي لية واألماااااااباب الجذرية من الموارد لمعالجة أوجب القصاااااااور ال ماااااااوى قدر ضااااااائيل

  إلى إعاقةالقيود المفروضااااة على امااااتيراد المدتال  والتكنولوجيا    تؤّدل ،وفي الوقت نفسااااب  .األجلطويلة  ال
 .جهود إعادة التأميل والتعافي

تخفيف مجموعة   من شأن ،حسب بع  التقديرا فب   .النزولييم ن ع س مذا االتجاال   ،وم  ذلك -49
القوة الشااااااااااااارائية    تعزز جميعهاأن   ودف  المرتبا  بانتظا من القيود واماااااااااااااتعادة إمدادا  الكهرباال المنتظمة 

ضاااعف الواردا  أن ت و  ،في المائة  625زيد الصااادرا   نساابة أن ت و  ،في المائة 55 نساابة المعيشااية ل ماار  
االقتصاااادل أن   النشااااا نتعاشاااة فيال االهذويم ن ل ،في المائة 39زيد الناتا المحلي امجمالي  نسااابة أن ت و 
 .( 32) في المائة 23 قلل من البطالة  نسبةت 

  

 .تشرين الثاني/نوفمبر، تقرير الرلد االقتصادل المقد  إلى لجنة االتصال المخصصة، 2021البنك الدولي،  (30)
الاارابااطت   ( 31)  -https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/acaps-thematic-report-palestineانااظاار 

political-economy-gaza . 
 (32 ) Tony Blair Institute for Global Change, 2018, Assessing the economic impact of easing measures for 

the Gaza Strip    ،تقييم التأثير االقتصاااااادل لتدا ير التخفيف على قطاع غزة(، متال على 2018)معهد توني  لير للت يير العالمي ،
 . https://institute.global/advisory/assessing-economic-impact-easing-measures-gaza-stripالرابطت  

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/acaps-thematic-report-palestine-political-economy-gaza
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/acaps-thematic-report-palestine-political-economy-gaza
https://institute.global/advisory/assessing-economic-impact-easing-measures-gaza-strip
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مشااكل ماياماية   نبيعتهامي في   ،في غزة وأماكن أترى  ،التنمية االقتصاادية الفلساطينيةومشااكل   -50
يتطلب االنتعاف المسااااااتدا  في جمي  أنحاال األرض الفلسااااااطينية المحتلة إنهاال قيود نظا  قائمة  و  .أماااااااماااااااً 

وكذلك رف  جمي  القيود   ،على امااااااااتيراد المعدا  والمدتال  والتكنولوجياالمفروضااااااااة االمااااااااتخدا  المزدوج 
  . ( 2009)1860م  قرار مجلس األمن  تمشياً   ،المفروضة على التنقل وإنهاال الحصار المفروض على غزة

إعادة   إذا حدثتفإن االنتعاف االقتصااااااادل في األرض الفلسااااااطينية المحتلة ماااااايتسااااااارع  وفضاااااااًل عن ذلك،
 .بما في ذلك القد  الشرقية ،الضفة ال ربيةم  التوحيد االقتصادل وامدارل والسيامي ل زة 

 األزمة المالية تتعمو -ثانياً  

 والمتأترا  مةالديون العا وتزايد المساعدا ،تضاؤل  -لفأ 

من أعمو األزمااا  الماااليااة في    راثن أزمااةعاات الح ومااة الفلسااااااااااااااطينيااة في  وقَ   ،2020منااذ عااا    -51
األزمة بفجوة تمويلية كبيرة وتراج  حاد في المساااااااعدا  الخارجية وامااااااتنفاد مصااااااادر  مذال تتميز  و   .تاريخها

تواجهااب الح وماة   مي أكبر تحاادا تظاال امدارة الماااليااة    ،بصاااااااااااااارف النظر عن االحتاللو   .االقتراض المحليااة
 دف    بالتزاماتها وظائف الدولة األمااااااماااااية والوفاال   االضاااااطالعالفلساااااطينية بسااااابب تأثيرما على القدرة على 

وتطوير البنية التحتية المادية  ،وتوفير الساااال  والخدما  العامة األمااااامااااية ،موظفي الخدمة المدنية  مرتبا 
دف  أن ت أعلنت الح ومة الفلساااااااطينية أنها ال تساااااااتطي     ،2021نوفمبر  /ي تشااااااارين الثانيفو  .والمؤماااااااساااااااية
كاااناات   ،2022  يونيااب/حزيران  أوامااااااااااااااطبحلول  و   .الموظفين العموميين  مرتبااا في المااائااة من    75 مااااااااااااااوى 

 .( 33) موظفي القطاع العا  مرتبا في المائة من  80الح ومة الفلسطينية ال تزال تدف  

بحلول نهااياة الفترة ف  .باالادرجاة األولى عن العواقاب االقتصااااااااااااااادياة لالحتاللنااجماة  ياة األزماة الماالو  -52
  مسااعدا معظم    تكانت الح ومة الفلساطينية قادرة على موازنة الميزانية وكان   ،(1999-1994االنتقالية )
 /عقب اندالع االنتفاضااااااااااة الثانية في أيلول  يد أنب .(2و  1هدف إلى تمويل التنمية )الشاااااااااا الن ت المانحين  
وانكمش االقتصاااااااااد الفلسااااااااطيني  ،فرضاااااااات الساااااااالطة القائمة باالحتالل قيودًا على التنقل  ،2000ماااااااابتمبر  
  انخفاضاااااًا حاداً انخفضااااات اميرادا  العامة   ،ونتيجة لذلك  .2002-2000في المائة في الفترة   27  نسااااابة

في المائة من الناتا   21عجز متكرر ولااااال إلى حالة  توازنة إلى مالميزانية وضااااا  الوانتقلت الح ومة من 
 .2002المحلي امجمالي في عا  

  

(33) Palestinian Ministry of Finance and Planning, 2022, Full-year report 2021: Fiscal development and 

macroeconomic performance; World Bank, 2022    ،تقرير العا  الكامل  2022)وزارة المالية والتخطيط الفلسااااطينية ،
 .(2022ت التنمية المالية وأداال االقتصاد الكلي  والبنك الدولي، 2021لعا  
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  1ش ل ال
 العجز المتكرر في الميزانية كنسبة من الناتا المحلي امجمالي

 )بالنسبة المئوية(

 
 .وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تالمصدر

   2الش ل 
 الناتا المحلي امجماليمساعدا  المانحين كنسبة من 

 )بالنسبة المئوية(

 
 .ملطة النقد الفلسطينية تالمصدر

الح ومة    ظلت  على نحو متواتر،فيها األزما  الساياماية واالقتصاادية وامنساانية  وفي  يئة تحدث -53
تم نت الح ومة من تف  العجز    ،2021بحلول عا  ف  .إلاااااااااالحا  مالية بعيدة المدى  تنّفذالفلساااااااااطينية 

في المااائااة في عااا    23,9  بااالمقااارنااة  نساااااااااااااابااة  ،في المااائااة من الناااتا المحلي امجمااالي  5,6تكرر إلى  الم
في    17 بالمقارنة  نساابة  في المائة من الناتا المحلي امجمالي 23رف  اميرادا  العامة إلى من  و   ،2007

نجحت الح ومة    ،وفي الفترة نفسها  .المعايير المقارنةب ومي نسبة مواتية  ،2013و  2012المائة في عامي  
 50,5من    ،نقطة مئوية 20إلى الناتا المحلي امجمالي بمقدار   الكليالفلساطينية في تقليص نسابة امنفاق 

 .2021عا  في في المائة  30,4إلى   2007في المائة عا  
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كبيرة في    اغالشااااااااااااااو فاإناب يثير    ،باالمعااايير العااادياة  متطرفااً على الرغم من أن العجز قاد ال يباادو  و  -54
ليس لدى الح ومة  ف  .السااااااااااااياق الفلسااااااااااااطيني الفريد الذل ال تنطبو فيب معايير االمااااااااااااتدامة المالية التقليدية

إلى األمااااااواق المالية   ضاااااائيلولديها ولااااااول   ،در عملة وننيةصااااااْ ت  مي وال   ،مركزل  مصاااااارفالفلسااااااطينية  
  عجزاً تصااااااااااااااادا  األترى أن تتحمل يم ن لالقو  .القتراض المحليل حدود ا منةالوقد امااااااااااااااتنفد     ،الدولية
الح ومة الفلساطينية تفتقر إلى  ولكن األعمال السالساة،أكبر ب ثير لتحفيز االقتصااد أو دورا     ديون ونساب 
 .للقيا   ذلك دون دعم كافا من المانحينالالز  السيامة المالية  الالزمة وحّيزاألدوا  

 ةوامااااااتنفاد مصااااااادر االقتراض المحلي   المساااااااعدا انخفاض م     األفو المالي مظلماً  ألاااااابل وقد -55
في الماائاة من   1,8أو    ،مليون دوالر  317المسااااااااااااااااعادا  إلى    مجموعانخف     ،2021في عاا   و   .ا مناة

في الماااائااة من النااااتا المحلي    27أو    ،ملياااار دوالر  2ومو انخفااااض حاااد من    ،النااااتا المحلي امجماااالي
  ، 2020عا   بالمقارنة ب انخف  دعم الميزانية إلى النصاااااف  ،وفي الوقت نفساااااب  .2008في عا    ،امجمالي
في الماائاة في    24 باالمقاارناة     ،في الماائاة فقط من النااتا المحلي امجماالي  1أو    .مليون دوالر  186  فبلغ
في المااائااة من عجز    80غطى دعم الميزانيااة    ،في المتومااااااااااااااط  ،2018-2007في الفترة  و   .2008عااا   

 2020و  2019  الساااااااااااااانوا   في الماااائاااة من العجز في  18و  25و  54ي ط    الميزانياااة المتكرر ولكناااب لم
في الماائاة في    10,6انخف  الادعم امنماائي من ذروة  ل ات   ،وفي الوقات نفسااااااااااااااب  .على التوالي،  2021و
 .2021في المائة في عا    0,73إلى   2000عا  

  أ جبر  ،إمااااااارائيل الخارجية وتسااااااارب الموارد المالية الفلساااااااطينية إلى المسااااااااعدا م  انخفاض  و  -56
المحلية   مصااااااارفزيادة كبيرة في االقتراض من ال  عن نريومااااااد الفجوة المالية   علىالح ومة الفلسااااااطينية 
وبحلول نهااياة    .للقطااع الخااص المحلي ولاااااااااااااانادوق المعااشااااااااااااااا  التقااعادياةالمسااااااااااااااتحقاة وتراكم المتاأترا  

 ،مليارا  دوالر  3  نحووبلغ رلاااااااايد المتأترا    ،دوالر  ا مليار   3,8العا  امجمالي    دْين لغ ال  ،2021 عا 
المحلي  دْينارتف  ال الوقت نفساب،وفي    .( 34) في المائة من الناتا المحلي امجمالي  38 أنهما يبل ان معاً أل 
 الكلي،  في المائة من االئتمان 23و في المائة من الناتا المحلي امجمالي  14أو   ،مليار دوالر  2,53إلى 

العقد  3الشااا ل في  ل  وضااا  ي  و  .في المائة الذل حددتب مااالطة النقد الفلساااطينية 15الااااااااااااااااا وكان أعلى من حد 
وتزايد أرلااادة  ناحيةمن   من جانب المانحينميزانية الفي دعم  انخفاضااااً  آن واحد،في   ،الساااا و الذل شاااهد

 .من الناحية األترى  العا  والمتأترا   دْينال

  

 .2022وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية،  (34)
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  3الش ل 
  المؤشرا  المالية
 )بماليين الدوالرا (

 
 .وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تالمصدر

زاد  ما  ،مليار دوالر 1,8لجهاز المصااارفي  العموميين تجاال الموظفين ا دْين لغ  وفضااااًل عن ذلك،  -57
االئتمان  مجموع في المائة من   40معًا   يبلغ نصيبهمالذين  لوا ،الح ومة وموظفيها  تجاالمن انكشاف النظا  

لخطر من النظا  المصارفي ل لتعّرضالعا  والمتأترا  والمساتوى المرتف     دْينلوالرلايد المتزايد ل .صارفيالم
 إلى باقيعد  االمااااااااااااتقرار    تسااااااااااااّربمن مخانر    مما أمران يزيدانلح ومة وموظفيها  حيث التعامال  م  ا

ف  قطاع  د    ،على مااابيل المثالو  .مزاحمة القطاع الخاص وتبانؤ النشااااا االقتصاااادل عن نريواالقتصااااد 
امااتباق الحلقة    وينب ي  .( 35) بساابب الديون المسااتحقة على القطاع العا  أقصااى حد يم ن  لوغبإلى  التشااييد

نريو تف   المفرغة التي يم ن أن يؤدل فيها التبانؤ في النشاا االقتصادل إلى تفاقم األزمة المالية عن 
 .اميرادا  العامة

 الضعف المالي الشديدحالة  منشأ -االب 

على التوقي  على  روتوكول باريس الذل يهدف إلى تنظيم العالقا    عاماً مر  ثمانية وعشااااارون   -58
بعد ما يقرب من و  .تمس ماانوا   قدرمااالقتصااادية  ين إماارائيل والساالطة الوننية الفلسااطينية لفترة انتقالية  

ال يزال  روتوكول باريس مو امنار العا  الذل يح م ويقيد ويشاا ل ماايامااا  االقتصاااد الكلي   ،قودثالثة ع
 .والسياما  المالية والتجارية الفلسطينية

العالقا  االقتصاااااااااادية غير المتكافئة التي أقيمت في  روتوكول باريس تقضاااااااااي على إم انيا  و  -59
تتمثل إحدى السااما  الرئيسااية لبروتوكول و  .التيّقنالضااعف وعد  حالة  تعزيز   عن نريواالمااتدامة المالية 

تقو  إماارائيل  تحصاايل الضاارائب على الواردا  الفلسااطينية من ف  الجمركي،لتخليص اباريس في إنشاااال آلية  
يتر) و  .إلى الح ومة الفلساطينية على أماا  شاهرل  التخليص الجمركيتحويل إيرادا  ب إمارائيل أو عبرما و 
والتي  ،أكثر من ثلثي اميرادا  المالية الفلساااااااااطينية تحت مااااااااايطرة السااااااااالطة القائمة باالحتاللمذا الترتيب  
أو تطبيو تصااااااااااااااوماا  أحاادياة الجااناب تفتقر إلى /ماا تفعال ذلاك( تعليو تحويال اميرادا  و  كثيراً يم نهاا )و 

  

 (35 ) Portland Trust, 2021, Palestinian Economic Bulletin 181   ( ،النشااارة االقتصاااادية الفلساااطينية رقم  2021 ورتالند ترمااات ،
 . /https://portlandtrust.org/bulletins/palestinian-economic-bulletin-october-2021الرابطت    ، متاحة على ( 181
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بخصااام مبالغ    يقضاااي قانوناً   ،2018  يوليب/في تموز ،مااانت ح ومة إمااارائيل ،على مااابيل المثالو  .الشااافافية
السااااااااااجناال   إلى أ ماااااااااارلمدفوعا  التي قدمتها الح ومة الفلسااااااااااطينية  ا تعادل التخليص الجمركيمن إيرادا  

عاةالفلسااطينيين الذين ق تلوا في مجما  أو مجما  أ ماار الفلسااطينيين في إماارائيل و    . (36)ضااد إماارائيليين مد 
 .2021ماليين دوالر في عا   104وبل ت مذال الخصوما  

مناذ   ،األونكتااد  باالبحوث الرائادة التي ي جريهاامنظماا  دولياة ومنظماا  أترى   قاد امااااااااااااااتشااااااااااااااهاد و  -60
وضااا  الموضاااوع على جدول  ما  ،إمااارائيل  تزانةبشاااأن تسااارب الموارد المالية الفلساااطينية إلى   ،2011 عا 

بة إلىمئا  الماليين من الموارد   ردوقد أدى ذلك إلى  .أعمال المفاوضاااا    لح ومة الفلساااطينية فيا المسااار 
الرامية  محاوال  المنظما  الفلسطينية والدولية و  .بعد  لم يوَقفمذا التسرب   يد أن  ،2019و 2018 عامي
 .كبيرة من الموارد المالية كل عا   مقاديرلكنها تشير جميعها إلى فقدان و  ،تقدير التسربا  غير شاملةإلى 

وتؤدل القيود المعقدة المتعددة الطبقا  التي ت نفذ في ظل االحتالل إلى تنو النشاااا االقتصااادل  -61
يؤدل إلى ترماااااااااااي   ما  ،على م اماااااااااااب الناتا المحلي امجمالي التي يم ن أن تعزز اميرادا   والقضااااااااااااال

جين الفلساااااااطينيين إلى يقدر البنك الدولي أن زيادة ولاااااااول الح ومة الفلساااااااطينية والمنت و   .الضاااااااائقة المالية
  ، ( 37) نقاا مئوية من الناتا المحلي امجمالي 6وحدما ماااااااااااااايعزز اميرادا  الساااااااااااااانوية بمقدار  ‘ج‘المنطقة  
في المائة من العجز   76ومو رقم مرتف  بما ي في للقضاااااااااااااااال على    ،2021مليون دوالر في عا   960 أو

  ،ن من الولاااااول إلى المنطقة  ج  فحساااااب ال تمن  مااااالطة االحتالل الفلساااااطينيي إذ   .2021 عا  المالي في
 اميرادا  الضاااااااريبيةتحويل     وذلك بعد  قيامها  1995االتفاق المؤقت لعا    بأح ا   أيضااااااااً إنها ال تلتز     ل

  ، إزالة القيود  وأممية الموضااوعتتطلب المرونة المالية و  .المحصاالة في المنطقة  ج  إلى الح ومة الفلسااطينية
م إلى م امااب في اميرادا  وتخفيف الضاا ط على الح ومة للحفا   االقتصااادل الذل ماايترجَ لنمو لتم ين  لل

 .عمل المالذ األتير كربمن امنفاق االجتماعي والعمل   مرتفعةعلى مستويا  

والساااامال للفلسااااطينيين بالولااااول إلى المنطقة )ج( ورف  الحصااااار   ،وقف تساااارب الموارد الماليةو  -62
في    ،يم نمي أمور ترى المفروضاااااة على األنشاااااطة امنتاجية في الضااااافة ال ربية القيود األرف  عن غزة و 

الحيز المالي الفلسااااااطيني إلى أقصااااااى    وأن تزيدعلى العجز المالي بالكامل  أن تقضااااااي ،جمي  االحتماال 
أن تم ين الح ومة الفلساااااااطينية من  إلى و   ا إلى إنهاال االعتماد على المسااااااااعد أيضااااااااً مااااااايؤدل ذلك و  .حد
تمويل التنمية واالماتثمار في إعادة   وذلك عن نريو ،تحقيو أمداف التنمية المساتدامة بصاورة واقعية  تباشار

فضااااًل عن توفير المناف  العامة والخدما  االجتماعية   ، ناال البنى التحتية االجتماعية والمؤماااساااية والمادية
 ،الكامنة وراال الهشااااااشاااااة المالية إلى أن تتم ن الح ومة الفلساااااطينية من الت لب على العواملو  .األمااااااماااااية
تقديم دعم مالي مادف    عن نريوتحمل مساؤوليتب تجاال الشاعب الفلساطيني  أن ي المجتم  الدولي  يتعين على
 .األوضاع المعيشية الالئقة لتنبؤ بب يم ن أن يحاف  على الحد األدنى منوقا ل ل

 المرونة الماليةإلى الطريو إلى االمتدامة و  -جيم 

توالاااال الح ومة    ،وتراج  مساااااعدا  المانحينالتي تزداد مااااوالًا على الرغم من البيئة الساااايامااااية  -63
  وآترما تطة التنمية الوننية  ،رؤى التنمية وتحديدالفلسااااااااااااااطينية السااااااااااااااعي إلى تحقيو االمااااااااااااااتدامة المالية  

 التناافسااااااااااااااياة امقليمياة المزاياا  القاائماة علىالمتوازناة  العنقودياة  التي تؤكاد على التنمياة    ،2023-2021 للفترة
 ،لمرأة والشااااااااااااااباابلتم ين  الالعادالاة االجتمااعياة و تحقيو  الهادف مو  و  .فاك االرتبااا التادريجي عن االحتاللو 

  

 .TD/B/67/5الوثيقة  (36)
(37) World Bank, 2014, Area C and the Future of the Palestinian Economy, Washington, D.C  ( البناااك

 .(، واشنطن العالمةومستقبل االقتصاد الفلسطيني  ج المنطقة ، 2014الدولي، 
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تعترف الخطة  و   .م  تعميو وتومااااااي  العالقا  م  المنطقة العربية ،وكذلك االنفتال على األمااااااواق العالمية
إنشاااااااااااال دولة  من أجل  فادة من التم ين االقتصااااااااااادل  وتهدف إلى االماااااااااات  ،بحدود التنمية في ظل االحتالل

أن  وينب ي .( 38) إلى تحقيو رفامية مراوغة في ظل االحتالل حصااااااارياً الساااااااعي  وليسمساااااااتقلة ذا  مااااااايادة 
تقديم الدعم الساااايامااااي واالقتصااااادل    عن نريويتحمل المجتم  الدولي مسااااؤوليتب تجاال الشااااعب الفلسااااطيني  

 .الواردة في الخطة لمثيرة ل عجاباالكافي لتم ينب من تحقيو األمداف 

ال يزال االحتالل مو الساااااااابب الجذرل ل زمة المالية الفلسااااااااطينية المزمنة والعقبة الرئيسااااااااية أما  و  -64
وضاااااااااااااا  عن  مجرد إمانة اللثاا الماانحين إلى من دعم الا  وانخفااض جائحاةال   أد وقد  .االمااااااااااااااتادامة الماالياة

الماااتدامة  إلى تحقيو ايتطلب المساااار األمثل  و  .المالي الشاااديدالضاااعف  حالة  وكشاااف    فعاًل من قبل  موجود
والولااااااول إلى  ،المالية إنهاال االحتالل وتم ين الح ومة الفلسااااااطينية من الساااااايطرة الساااااايادية على حدودما

 الوقت نفسااب،في  و  .القدرة على تحصاايل اميرادا  بشاا ل مسااتقلأن ي ون لها األراضااي والموارد الطبيعية و 
 :الخطير عن نريو ما يليتدا ير للتخفيف من الوض  المالي  أن يتخذجتم  الدولي يتعين على الم

رد االتجاال المتمثل في تناقص مساااااعدا  المانحين لضاااامان أن تكون للح ومة الفلسااااطينية   )أ(  
 ية  القدرة على البقاال، ومد فجوة التمويل المتكررة، وزيادة امنفاق على التنمية والخدما  االجتماعية األمام 

ضاااااامان أن تتحمل الساااااالطة القائمة باالحتالل مسااااااؤولياتها بموجب القانون الدولي عن  )ب( 
وفضااااًل   .م  قرارا  األمم المتحدة ومجلس األمن ذا  الصاااالة  تمشااااياً   ،نريو رف  جمي  القيود االقتصااااادية

  ألحادية الطرفااالقتطاعا   إجراال  ينب ي تشاااااجي  السااااالطة القائمة باالحتالل على االمتناع عن  عن ذلك،
  وقف التحويال عن الفلسطينية و التخليص الجمركي  إيرادا من 

ومذا  .شااااامل لتساااارب الموارد المالية الفلسااااطينيةالنهاال امالمفاوضااااا  من أجل    تيسااااير )ج( 
 ين ذا  الصاااااااالة  والبيانا  الماليةبالتجارة   المتصاااااااالةجمي  البيانا    لتبادليسااااااااتلز  إنشاااااااااال آليا  شاااااااافافة  

يحتاج نظا  المقالاااااااااة الورقي الحالي لتساااااااااوية المعامال   ين و   .الح ومة الفلساااااااااطينية وح ومة إمااااااااارائيل
 .إلى نظا  آلي مترابط يساااامل  تبادل البيانا  بطريقة مااااريعة وشاااااملة ودقيقة رف  مسااااتواال ن إلى االقتصاااااديْ 

  عن نريوتحقيو مذا الهدف  في  امماااااها إلى   مؤتراً يهدف مشاااااروع التعاون التقني الذل أنلقب األونكتاد  و 
الذل تساتخدمب   نظا  األونكتاد ا لي للبيانا  الجمركية ورف  مساتوى تعزيز قدرا  إدارة الجمار) الفلساطينية 

 .الح ومة الفلسطينية

 لشعب الفلسطينيإلى ااألونكتاد التي يقّدمها مساعدة ال -ثالثاً  

 امنار واألمداف -ألف 

  عن نريوظل األونكتاد يدعم الشاااااااااعب الفلساااااااااطيني   ،ثالثة عقود ونصااااااااافعلى مدى أكثر من   -65
وتقديم الخدما     ،وتنفيذ مشااااااااااري   ناال القدرا  والتعاون التقني  ،البحوث الموجهة نحو الساااااااااياماااااااااا إجراال  

 .وتعزيز توافو ا راال الدولي بشأن احتياجا  الشعب الفلسطيني واقتصادال ،االمتشارية

 عهد )ب ب( من 127الشااعب الفلسااطيني للفقرة إلى مساااعدة لتقديم الكتاد  يسااتجيب  رناما األون و  -66
التي تطلب من األونكتاد  موالااااالة تقييم آفاق التنمية االقتصاااااادية ل رض الفلساااااطينية المحتلة    ، ريدجتاون 
التخفيف من   بقصااااااااااااااد  ...التجاارة والتنمياة    تعترضالتكااليف االقتصااااااااااااااادياة لالحتالل والعقباا  التي   وبحاث
نلبت   وفضااًل عن ذلك،  .االقتصاادية واالجتماعية المعاكساة المفروضاة على الشاعب الفلساطيني   األوضااع

  

 .https://andp.unescwa.org/plans/1293انظر الرابطت  (38)

https://andp.unescwa.org/plans/1293
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  ، 72/13و  ،71/20و  ،70/12و  ،69/20مي القرارا   في ماااابعة قرارا  ) ،الجمعية العامة ل مم المتحدة
التكلفة االقتصااااااااادية   عنالعامة   ( من األونكتاد أن يقد  تقريرًا إلى الجمعية75/20، و74/10و  ،73/18و

 .لالحتالل اممرائيلي على الشعب الفلسطيني

الذل يهدف إلى  ناال وتعزيز القدرا  المؤمااااااااااااسااااااااااااية للقطاعين العا  والخاص    ،برناما األونكتادو  -67
المجموعا    عن نريو واحتياجاتب الناشاائةالتي تواجب االقتصاااد الفلسااطيني   يتناول المعوقا   ْين،الفلسااطيني 
 :األرب  التالية

  مياما  التجارة واالقتصاد الكلي وامتراتيجيا  التنمية )أ( 

  تيسير التجارة واللوجستيا  )ب( 

  التمويل والتنمية )ج( 

 .واالمتثمار وميامة المنافسة مؤمسا  األعمال )د( 

 األنشطة التنفيذية الجارية -باال 

تقريرًا إلى الجمعياة العااماة عن   2021األونكتااد في عاا  قاد   ،الماذكورة أعالالامااااااااااااااتجااباًة للقرارا    -68
ق د  تقييم للتكاليف االقتصاااادية للقيود وماااياماااة امغالق التي ف رضااات  و   .( 39) التكاليف االقتصاااادية لالحتالل

إلى جانب تقديرا  لمسااتوى الفقر امضااافي    ،2000ماابتمبر  /في أعقاب اندالع االنتفاضااة الثانية في أيلول
 ،لقيود والعمليا  العسااااا رية من حيث معدل الفقر وفجوة الفقر على مساااااتوى األمااااارة المعيشااااايةالناجم عن ا

والنمو االقتصاادل المحتمل الذل كان يم ن تحقيقب لو لم تحدث التدا ير   ،التكلفة الدنيا للقضااال على الفقرو 
 وكبل ،ة االحتاللمااايامااا بشاااأن   وأعقب التقرير دراماااة أكثر تفصااايالً  .الضاااارة امضاااافية وماااياماااة امغالق

 .( 40) الفقر في الضفة ال ربيةتفاقم و   ،التنمية

معهد أبحاث الساااااااياماااااااا  االقتصاااااااادية   عقد األونكتاد حلقة عمل في  ،2021يونيب  /وفي حزيران -69
وشاااملت قائمة المساااتفيدين  .لمؤماااساااا  الفلساااطينيةعلى المحاكاة ل ال الم دَما الجديدإنار  لعرض الفلساااطيني

 ،كما مو الحال في املاااادارا  السااااابقةو   .ث والمؤمااااسااااا  األكاديميةو المؤمااااسااااا  الح ومية ومعامد البح
والجهاز المركزل ل حصاال   معهد أبحاث السياما  االقتصادية الفلسطيني ث م النموذج المحد    جرى تقامم
تزويد لاااانعي الساااياماااا  والقطاع الخاص  للفلساااطيني و لتم ينهما من التنبؤ ب فاق االقتصااااد ا ،الفلساااطيني

  تقييم تيارا  الساااااايامااااااا  والساااااايناريوما  و   بأدوا  عملية لتقييم الجوانب الرئيسااااااية لالقتصاااااااد الفلسااااااطيني
 .تحقيو أمداف التنمية المستدامةمعيًا إلى والمساعدة في لياغة امتراتيجيا  التنمية االقتصادية   البديلة

وق  األونكتاد اتفاقًا م  وزارة المالية والتخطيط الفلساااااااطينية بشاااااااأن جولة    ،2022  في أوائل عاو  -70
يهادف و   .)أمااااااااااااااي ودا( جاديادة من التعااون في إدارة الجماار) على أمااااااااااااااا  النظاا  ا لي للبيااناا  الجمركياة

إلى أحادث   (ASYCUDA World أمااااااااااااااي ودا العاالم  ) إلى تحادياث نظاا   في جملاة أمور،  ،المشااااااااااااااروع
وتحليل  ،موظفي الجمار) الفلسااااطينيين في مجاال  مثل التقييم الجمركيإلى التدريب   إلى تقديمو  ،إلاااادار

  

 .A/76/309الوثيقة  (39)
(40) UNCTAD, 2021, The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: 

Arrested Development and Poverty in the West Bank (United Nations publication, Geneva)   ،األونكتاد
)منشاورا    الفقر في الضافة ال ربيةتفاقم  التنمية و كبل  التكاليف االقتصاادية لالحتالل اممارائيلي على الشاعب الفلساطينيت  ،  2021

 .األمم المتحدة، جنيف(



TD/B/EX(72)/2 

21 GE.22-12339 

الهدف من المشاااااروع مو تعزيز الوضااااا  المالي للح ومة  و   .وضاااااوابط ما بعد التخليص الجمركي  ،المخانر
 .التجارة وتعزيز القدرة التنافسية تيسير في اتجاالالفلسطينية ودعم جهودما 

نظا      العمليعمل م  وزارة المالية والتخطيط الفلساااااااطينية في مشاااااااروع معادة األونكتاد   وما فتئ -71
جودة    تحساااااينيهدف المشاااااروع إلى و  .دارة الديون والتحليل المالي في المؤماااااساااااا  الفلساااااطينيةاألونكتاد م

 .ونطاق امدارة المالية العامة الفلسطينية

 والتوليا  ،وتعبئة الموارد ،التنسيو -جيم 

لشاااااااعب الفلساااااااطيني بالتنسااااااايو م  الح ومة  إلى ادعمب  تقديم  والااااااال األونكتاد    ،2021في عا   -72
ى لاااااااااااحبة  والجها  األتر الفلسااااااااااطينية والمنظما  الدولية والجها  المانحة وفريو األمم المتحدة القطرل  

والااال البرناما تعزيز دعمب المساااتمر للشاااعب الفلساااطيني على و  .بما في ذلك المجتم  المدني  المصااالحة،
 .الميدانية المعاكسة والمتزايدة الصعوبة األوضاعالرغم من 

تلقى األونكتاد منحة من ح ومة المملكة العربية السااااعودية للحفا  على   ،2020في أواتر عا   و  -73
تحقيو الرامية إلى ية المطلوبة في األونكتاد للوفاال  والياتب ودعم جهود الشااااااااااعب الفلسااااااااااطيني  القدرا  المهن 

يهدف إلى تعزيز قدرة األونكتاد على دراماااااااة التكاليف  مشاااااااروعاً تمول المنحة و   .أمداف التنمية المساااااااتدامة
االقتصاااااااااادية    وضااااااااااعاألالتخفيف من   ب ية  ،االقتصاااااااااادية لالحتالل والعقبا  التي تعترض التجارة والتنمية

 .االحتالل في ظلالمفروضة على الشعب الفلسطيني  المعاكسةواالجتماعية 

على تنفيااذ والياااتااب وتلبيااة    وال يزال النقص في الموارد الخااارجااة عن الميزانيااة يحااد من قاادرة األونكتاااد  - 74
الحاجة المتزايدة إلى المساااعدة التقنية لدى الشااعب الفلسااطيني والجها  األترى لاااحبة المصاالحة، بما في ذلك 

ولااذلااك، فااإن الاادول األعضااااااااااااااااال ماادعوة إلى النظر في تقااديم موارد لتم ين    . المجتم  الماادني والقطاااع الخاااص 
 . ها في مافي يانو نيروبي وعهد  ريدجتاون وفي قرارا  األمم المتحدة األونكتاد من تلبية الطلبا  المنصوص علي 

    


