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  دور التعاون العريب: دعم االقتصاد الفلسطيين حتت االحتالل    
عقدت حلقة نقاش حول دور التعاون العريب يف دعم االقتصاد الفلـسطيين حتـت                -١

أعمال واستعرضت حلقة النقاش    . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩االحتالل يف الدوحة، بقطر، يف      
منذ مؤمتر األونكتاد الثاين عـشر     أمانة األونكتاد   البحث وحتليل السياسات اليت اضطلعت هبا       

بغية املسامهة يف األعمال املقبلة لربنامج تقدمي املـساعدة إىل الـشعب الفلـسطيين التـابع                
وسلط أعضاء حلقة النقاش الضوء على القضايا من منظورات الوسط األكادميي           . لألونكتاد

  .واملنظمات الدولية واجملتمع املدينواحلكومات 
ومشلت هذه القضايا اآلمال غري املتحققة التفاقات أوسلو        . ونوقش عدد من القضايا     -٢

جهود إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، واحلصار اإلسرائيلي، وسياسة         أصاب  واجلمود الذي   
وتقييد االقتـصاد   ،   املفروض القاعدة اإلنتاجية غالق يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتآكل       اإل

. دون طاقته، وعدم وجود حيز سياسايت لالنتعاش االقتصادي والنمـو املطـرد           الذي يعمل   
وإضافة إىل ذلك، وجه االنتباه إىل العجز املزمن يف التجارة الثنائية مع إسـرائيل؛ والتـشوه                

إصـالح الـسياسات    يواجههـا   البنيوي واختالل قطاع السلع التجارية؛ والتحديات اليت        
. دان اإليرادات العامة وعدم االستقرار وانعـدام الوضـوح        االقتصادية حتت االحتالل؛ وفق   

وأثريت نقاط أخرى هي التدابري اإلسرائيلية الرامية إىل فصل القدس الشرقية عن االقتـصاد              
املنازل الفلسطينية، وبناء مستوطنات    وهدم  الفلسطيين، ومصادرة األراضي واملوارد الطبيعية،      

  .  الضفة الغربيةإسرائيلية غري قانونية وحاجز الفصل يف
وجرى التشديد على تعزيز القدرة اإلنتاجية الفلسطينية يف قطاعي الزراعة والصناعة             -٣

وميكن للسلطة الفلسطينية   .  يف التخفيف من أثر التدابري اإلسرائيلية      التحويلية باعتباره أساسياً  
املعونة، د، مبا يف ذلك     أن حتاول تعزيز القدرة اإلنتاجية عن طريق حتسني اللوائح وتوجيه املوار          

بيد أن هـذا    . لزراعة والصناعة التحويلية، وتعزيز رأس املال البشري، وإشراك الشباب        إىل ا 
سيتطلب توسيع احليز السياسايت الذي ميكن أن يتيح للسلطة الفلسطينية تنفيذ مثـل هـذه               

املـصاحل  من أجل تعزيـز     يقوم بالدعوة وحشد التأييد     وينبغي للمجتمع الدويل أن     . اخلطط
  .االقتصادية الوطنية الفلسطينية اليت قوضها االحتالل اإلسرائيلي

للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية    مركزاً   وقد كانت القدس الشرقية تارخيياً      -٤
غالق ومصادرة األراضـي    اإلبيد أن السياسات اإلسرائيلية القائمة على       . للشعب الفلسطيين 

املدينة ويف حميطها أدت إىل استمرار عزهلا عـن سـائر األرض            وتوسيع املستوطنات داخل    
بقيـة  وقد قوضت القيود املفروضة على دخول السلع واألشخاص مـن           . الفلسطينية احملتلة 

ولـذلك، هنـاك    . تنمية االقتصاد الفلسطيين يف املدينة    األرض الفلسطينية احملتلة بشكل كبري      
املدينة القدمية ومتاجرها حتديد لسياحة، مبا يف ذلك   حاجة إىل موارد مالية هامة لالستثمار يف ا       

األعمال التجارية الناشئة عن طريق توفري القروض وفـرص التـدريب           وتشجيع  . وفنادقها
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. أن يساهم مسامهة كبرية يف إنعاش االقتصادميكن األرض الفلسطينية احملتلة بقية والروابط مع 
 كماًّ وكيفاً، ضروري لتعزيز رأس املـال        التعليم والصحة، مؤسسات  كما أن االستثمار يف     

  . سن أحوال فلسطينيي القدسحلالبشري و
وبالرغم من أن املساعدات الدولية ميكن أن تساعد االقتصاد الفلسطيين على املدى              -٥

وحتتاج األرض الفلسطينية احملتلة إىل .  األجلالقصري، فإهنا ال تضع أسس تنمية مستدامة طويلة
وينبغي للسلطة الفلسطينية مواصلة    .  قاعدهتا اإلنتاجية وحتسني مناخ االستثمار     تنشيط وتوسيع 

بيد أن االحتالل ال يزال العقبة      . وضع االستراتيجيات والسياسات واألطر القانونية والتنظيمية     
قلة،  ومـست  قيام دولة فلسطينية متـصلة جغرافيـاً      و. الرئيسية أمام دعم االقتصاد الفلسطيين    

وحىت حتقيق ذلك اهلدف، ينبغـي    .  املستمرين  للنمو والتنمية  س الشرقية، شرط  عاصمتها القد 
سـببه  الوضع االقتصادي الصعب الذي     وطأة  للمجتمع الدويل تكثيف جهوده للتخفيف من       

بالتجـارة  للسماح السلع واألشخاص،   حركة  ويشمل هذا إزالة القيود اليت تعوق       . االحتالل
  .الوصول إىل مواردهم الطبيعية واستخدامهاسطينيني من ومتكني الفلاحلرة مع سائر العامل 

إىل زيـادة   ‘ دور التعاون العريب يف دعم االقتصاد الفلـسطيين       ‘ودعت حلقة نقاش      -٦
هذه املشاريع بناء مينـاء     أن تشمل   وميكن  . املساعدات املالية لتشمل مشاريع إمنائية ضخمة     

بية الرئيسية؛ وإعادة بناء املطار الوطين      العرباملراكز  حبري عصري يف غزة تربطه طرق مالحية        
إلعـادة الـربط بـني    نقل يف غزة؛ وإنشاء شركة شحن جوي عالية القدرة؛ وبناء خطوط    

فة الغربية ضالبلدات واملدن ومراكز اإلنتاج والنقاط احلدودية؛ وإعادة ربط القدس الشرقية وال    
بلدان العربية قائمـة علـى      وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون التجارة مع ال        . وقطاع غزة 

مواتيـة  سياسات تدعم األرض الفلسطينية احملتلة عن طريق تقدمي واردات أساسية بـشروط        
عن تكاليف عمليات اإلغالق وخمتلف العوائق كوسيلة ملنح اإلنتاج الفلسطيين إعانات تعوضه 

تثمار األجـنيب   وإضافة إىل ذلك، ينبغي إنشاء برامج دعم لتعبئة االس        . اليت يفرضها االحتالل  
املباشر وتوجيهه التوجيه األفضل، مبا يف ذلك إنشاء وكالة لـضمان االسـتثمار لتعـويض               

بيد أن الوضع الذي يتكـشَّف علـى األرض جعـل           . املستثمرين عن املخاطر غري التجارية    
، فقد غريت إسرائيل التركيبة الدميغرافية لألرض الفلسطينية احملتلة       . املشروع غري قابل للتحقيق   

حيث سيطرت على األراضي واملياه وغريها من املوارد الطبيعية، مقيـدة بـذلك القاعـدة               
يعكـس  عمالً موحـداً    وينبغي للتعاون العريب أن يشمل      . اإلنتاجية الفلسطينية بصورة أكرب   

لحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ودعماً معززاً ل  األولويات االقتصادية الوطنية الفلسطينية     
  .وق اإلنسان للشعب الفلسطيينوغريها من حق

تسليط الضوء على   استراتيجية ل وفيما يتعلق بدور اجملتمع املدين العريب، مثة حاجة إىل            -٧
انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين اليت ترتكبها سلطة االحتالل عن طريق املشاركة الفاعلة            

 أن يدعم جهـود احلملـة       كما ينبغي للمجتمع املدين العريب    . الدولية ذات الصلة  احملافل  يف  
العاملية للمقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات ضد املؤسسات اليت تدعم نظام االحتالل           
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وينبغي للمجتمع املدين العريب أن ينسق مع نظرائه الفلـسطينيني          . اإلسرائيلي أو تتعامل معه   
العربية واحلكومات  اليت تتوجه إىل جمتمع املاحنني وجامعة الدول        الدعوة  للمشاركة يف محالت    

العربية من أجل ضمان تعزيز الدعم املايل لألرض الفلسطينية احملتلة؛ وإيصال االستثمارات إىل            
الصغرية واملتوسطة احلجم؛ وتشجيع التجارة العربية مع االقتصاد        واملشاريع  القطاعات املنتجة   

  . لدخلالفلسطيين، ألن من شأن ذلك أن يساعد على إجياد فرص العمل وتوليد ا

       


