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 خالصة

   َّ                      ُّ                                                                                     يقـدَّم هـذا التقرير يف وقت حتلُّ فيه مناسبة مرور عقدين من الزمن على قيام األونكتاد بإنشاء برناجمه                    
                          نمية الفلسطينية والظروف                                                             ً                        اخلاص بتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين، وهو برنامج تطور وفقاً الحتياجات الت           

                                                                                                                املتغرية اليت شهدهتا املنطقة، وال سيما إنشاء السلطة الفلسطينية وإطالق برنامج دويل لتقدمي املساعدة إىل الشعب                
                                                                                                  ومـن الدروس الدائمة املستخلصة من جتربة االخنراط على مدى هذه الفترة الطويلة يف معاجلة هذه                  .           الفلسـطيين 

                                                                                  أنه بالرغم من أن وطأة األحداث اجلارية على األرض قد ترجئ العمل على معاجلة                                            القضـية املعقدة درس مفاده      
                           فبدون االضطالع بعمل مدروس      .                             َّ                                                    قضـايا السياسـة االقتصادية امللحَّة، فإن تلك القضايا لن حتل نفسها بنفسها            

                ما برحت تواجه                                                                                 مستمر يفضي إىل اختاذ تدابري ملموسة على صعيد السياسة العامة، ستظل جمموعة التحديات اليت
  .                                                                                                 التنمية االقتصادية الفلسطينية تقوض أية إمكانيات لتحقيق االنتعاش االقتصادي، ناهيك عن التنمية املستدامة

                                                                                                   ولقـد حـدث انقطـاع يف اجتـاه الـتراجع املتواصل الذي شهده االقتصاد الفلسطيين خالل الفترة                   
ُ  ِّ                 فمعـدالت النمو اإلجيابية اليت ُسجِّلت يف ال         .     ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                                                    سنة األخرية إمنا تدل على قدرة هذا االقتصاد على                                  

                                                                                       غـري أن استدامة مثل هذا النمو تظل موضع شك بدون التحرك يف اجتاه إهناء االحتالل                  .                      االسـتمرار والـتجدد   
                                واملساعدة اليت يقدمها األونكتاد      .                                                                          اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية واختاذ خطوات ملموسة حنو تنفيذ حل الدولتني         

                                                                                                  الفلسطيين ميكن أن تكون فعالة إىل أقصى حد بقدر ما تسهم يف حتقيق التآزر والتضافر بني جهود                              إىل الشـعب    
                                                                ِّ                 ومن الضروري بالقدر نفسه أن تضع السلطة الفلسطينية، واجلهات اليت تقدِّم هلا              .                                  اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية   

  .                                    ضمن السياسات واالستراتيجيات والربامج                                                         املساعدة الدولية ذات الصلة، هذه العالقة الدينامية يف االعتبار

                               ، توسع نطاق األنشطة البحثية         ١٩٩٥                                                                       ومنذ بداية التعاون التقين لألونكتاد مع السلطة الفلسطينية يف عام            
                                                                                                        والتنفـيذية ليشمل جماالت جديدة تندرج يف نطاق اختصاص األونكتاد، ومت حتقيق نتائج إجيابية ملموسة حىت يف             

       ، فإن      ٢٠٠٣                                                                           وبينما مت إحراز قدر من التقدم يف ما يتعلق بتعبئة املوارد منذ عام                .  ة                             ظـل أوضـاع ميدانـية صعب      
َ      ً                  األونكتاد قد ُمَين أيضاً بنكسات هامة       ُ                                                                             ولذلك يلزم، حسبما دعا إليه توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف ساو               .             

ٍ                                                           باولو، توفري قدر كاٍف من املوارد لتمكني األمانة من الوفاء مبتطلبات واليته                                   ومن أجل االستفادة من      .           ا بالكامل                   
                                                                                                                اخلربة الطويلة لألمانة، بات من الضروري اآلن العمل على تأمني موارد ميكن التنبؤ هبا إىل حد أبعد لكي تستطيع                

  .                               األمانة االضطالع بعملها يف هذا اجملال
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 احملتويات

       الصفحة       الفصل

  ٥ ......................................................................................         مقدمــة

  ٥                                                          ة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين على مدى عقدين من الزمـن               املساعدة املقدم  :                       من بلغراد إىل ساو باولو

  ٧ .................................................                    من اإلغاثة إىل التنمية  :                 االقتصاد الفلسطيين -   ً أوالً 

  ٧ ..............                                       اخنفاض مستوى االستقرار يف ظل اختالالت مستمرة  :            األداء الكلي �    ألف  

   ١٣ .         ش املستدام                                   إطار لسياسة عامة من أجل حتقيق االنتعا  :                         الربط بني اإلغاثة والتنمية �    باء  

   ١٤ .........................................................                    الدعم املقدم من املاحنني - ١  

   ١٥ ..................................                       اعتبارات السياسة العامة  :                    ربط اإلغاثة بالتنمية - ٢  

   ١٦ ............................................                                   ربط اإلغاثة بالتنمية يف الواقع العملي - ٣  

   ١٧ .................                                                      تكامل األولويات االقتصادية واالجتماعية والسياسات التجارية - ٤  

   ١٨ ............................................................                 رأس املال االجتماعي - ٥  

   ١٩ ......................................                                           ملساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين ا -     ً ثانياً

   ١٩ ................................................................             اإلطار واألهداف �    ألف  

   ٢٠ ..............................................    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                  األنشطة التنفيذية،  �    باء  

   ٢٠ .......................................                                      االستراتيجيات اإلمنائية والسياسة التجارية - ١  

   ٢٠ .........................................                                  تيسري التجارة وخدمات النقل والتموين - ٢  

   ٢٠ ....................................................                        إصالح وحتديث املالية العامة - ٣  

   ٢١ ....................................                                      مشاريع األعمال واالستثمار وسياسة املنافسة - ٤  

                                مواصلة التركيز على األولويات      :                                                    اسـتجابة األونكـتاد لألزمة االقتصادية الفلسطينية       �    جيم  
   ٢١ ..........................................................    ٢٠٠٦                    اإلمنائية حىت هناية عام    

   ٢٢ ..........................................                                     استراتيجيات التنمية والسياسة التجارية - ١  

   ٢٣ .........................................                                  تيسري التجارة وخدمات النقل والتموين - ٢  
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة       الفصل

  )    تابع (      باء -     ً  ثانياً 

   ٢٤ ....................................................                          إصالح املالية العامة وحتديثها - ٣  

   ٢٥ ....................................                                      مشاريع األعمال واالستثمار وسياسة املنافسة - ٤  

   ٢٥ ................................................                               تعبئة املوارد وتنسيقها ومواءمتها �    دال  

   ٢٦ ...........................                                   توفري موارد كافية لتقدمي مساعدة مكثفة  :          استنتاجات �    هاء  

  ل     اجلداو

  ٨ ..             سنوات خمتارة�                 املؤشرات الرئيسية    ):                        الضفة الغربية وقطاع غزة (                 االقتصاد الفلسطيين   - ١      اجلدول 

   ١٢ ...............................    ٢٠٠٣-    ١٩٩٥  :                                     التغريات اهليكلية يف االقتصاد الفلسطيين- ٢      اجلدول 

   ٢٧ .............................................................................................      احلواشي
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 مقدمة

 املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل: من بلغراد إىل ساو باولو
 ى مدى عقدين من الزمنالشعب الفلسطيين عل

                                        الذي أنشأ مبوجبه وحدة اقتصادية خاصة        )  ٦- د (   ١٤٦                                    ، اعتمد األونكتاد السادس القرار          ١٩٨٣        يف عام    - ١
     ولقد   .  ) ١ (                                                      ِّ                                     ضمن األمانة لتتوىل رصد وتقصي السياسات اإلسرائيلية اليت تعوِّق تنمية اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

                        ً                                             ات العشرين التالية، وفقاً الحتياجات التنمية الفلسطينية والظروف املتغرية                                  تطور برنامج عمل األمانة، خالل السنو
                                                                                                             الـيت شـهدهتا املـنطقة، وخباصـة إنشاء السلطة الفلسطينية وإطالق برنامج دويل لتقدمي املساعدة إىل الشعب                  

                   ابة حلالة الطوارئ                                                            ً                     ويف حني أن املساعدة الدولية كانت، يف اآلونة األخرية، موجهة أساساً حنو االستج              .         الفلسطيين
                                                                                               اإلنسانية يف األرض احملتلة، فإن مثة مقتضيات جديدة أخذت تشكل اجلهود اليت تبذهلا السلطة الفلسطينية واجلهات 
                                                                                                             املاحنـة، وهـي تتصل بإمكانية إقامة دولة فلسطني كدولة مستقلة ودميقراطية قادرة على االستمرار، على النحو             

                           خارطة الطريق املستندة إىل     "                                             در عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ويف             الصا  )     ٢٠٠٢ (    ١٣٩٧                   املتوخى يف القرار    
                         الفلسطيين على أساس قيام -                         حل دائم للصراع اإلسرائيلي  "                                        اليت وضعها اجملتمع الدويل واليت ترمي إىل إجياد   "      األداء
    ً                          وفقاً للرؤى اجلديدة، على النحو              ُ                                                 وبالتايل فقد أُعيد تأكيد والية األونكتاد يف هذا اجملال من جماالت عمله    ".      دولتني

    َّ                                                                                               املبيَّن يف خطة عمل بانكوك ويف توافق آراء ساو باولو الذي اعتمد يف الدورة احلادية عشرة لألونكتاد املعقودة يف 
                                                             من هذه الوثيقة األخرية باملساعدة اليت يقدمها األونكتاد إىل الشعب   ٣٥                وقد رحبت الفقرة   .     ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران

                                                                                                    االت بناء القدرات، والسياسة التجارية، وتيسري التجارة، واإلدارة املالية، واستراتيجيات التنمية،                         الفلسطيين يف جم  
  .                                                                     وتنمية املشاريع واالستثمار، ودعت إىل تدعيم هذه املساعدة مبا يكفي من املوارد

               ة منتظمة، وذلك                                                                             وقد استرشد برنامج عمل األمانة هبذه الواليات اليت أيدها جملس التجارة والتنمية بصور - ٢
                                                                                                     يف إطار شراكة إمنائية مع فلسطني ومع النظراء من السلطة الفلسطينية املعنيني بالتعاون التقين، مبا ينسجم على حنو 

                                ولكن األهم من ذلك كله هو أن        .                                                                           وثـيق مع اجلهود اليت تبذهلا وكاالت دولية أخرى ومع شواغل جمتمع املاحنني            
     وعلى   .                                                                      ذه القضية من منطلق مقتضيات التنمية وترابطها بالتجارة والتمويل                                              األونكتاد قد دأب على التعامل مع ه      

                                                                             ً                      الرغم من أن حبوث السياسة العامة اليت جيريها األونكتاد بشأن هذه القضية مل تفض دائماً إىل استنتاجات ميكن أن 
                      ذ إنشائه، على جماالت                                                                                               يوافـق عليها مجيع األطراف، فإن برناجمه اخلاص بتقدمي املساعدة التقنية قد ظل يركز، من              

             ً      ً                                                                                  ترتبط ارتباطاً واضحاً جبدول أعمال التنمية الفلسطينية، رغم األزمات االقتصادية واإلنسانية اليت ما برحت تعصف 
                                                                            وبالنظر إىل ما حدث يف املاضي، ورغم احملنة املستمرة اليت يعانيها االقتصاد              .     ٢٠٠٠                            بـاألرض احملـتلة منذ عام       
  .                                                                    وضوعية والتقنية اليت يقدمها األونكتاد هي اليوم أكثر أمهية من أي وقت مضى                        الفلسطيين، فإن املسامهات امل

                                                                                                  وقد أظهرت التحليالت اليت أجراها األونكتاد لالقتصاد الفلسطيين يف ظل االحتالل اإلسرائيلي حىت عام               - ٣
            توقف منو                                                                                                     وجـود عوامل أساسية مزمنة، منها ما هو هيكلي ومنها ما يتصل بالسياسة العامة، أدت إىل                    ١٩٩٤

                                                                                    وتشتمل االستنتاجات اليت خلص إليها األونكتاد خالل هذه الفترة من عمله على بعض               .                         االقتصاد وإعاقة التنمية  
                      ُ                                                                                           العناصـر الرئيسية اليت أُدخلت يف السنوات األخرية يف صلب الوثائق األساسية ذات الصلة بالسياسة العامة، ويف                 
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                                                       والواقع أن التقييمات الدولية احلديثة لألداء االقتصادي       .       املوضوع                                                 املناقشـات العامـة والبحوث اليت تتناول هذا         
                                        ً                                                                      الفلسطيين تسلط الضوء، ألول مرة، وتضفي قدراً أكرب من املصداقية، على نتائج حبوث السياسة العامة اليت ظل                 

    حية                                                                                                              األونكـتاد يشـدد علـيها لسنوات عديدة ولكن البعض ظلوا يرفضوهنا إما باعتبارها غري متوازنة من النا                 
                   اليت شهدهتا الفترة     "              سنوات الرواج  "                                                  ، أو باعتبارها نتائج ال صلـة هلا باملوضوع يف              ١٩٩٣                       السياسـية، قبل عام     

                                                                                  وهذه النتائج تشمل قضايا حمورية مثل التأثري اهليكلي لالحتالل املستمر منذ فترة               ).     ٢٠٠٠-    ١٩٩٤ (             االنتقالـية   
                                                ماد على إسرائيل إىل إضعاف إمكانيات التنمية                                                                     طويلـة عـلى االقتصـاد الفلسـطيين، وإىل أي حد أدى االعت            

                                                                                                                 الفلسطينية، وأوجه القصور املتزايدة الوضوح اليت تشوب نظام السياسات التجارية واالقتصادية للفترة االنتقالية             
  .    ١٩٩٤                           الذي اعتمدته فلسطني منذ عام 

              قد اشتملت       ٢٠٠١     عام                                                                                  وإن االسـتنتاجات والتوصيات الواردة يف التقارير الصادرة عن األونكتاد منذ             - ٤
    وقد   .                                                                                                         عـلى واقع األوضاع االقتصادية واجلغرافية والسياسية اجلديدة الناشئة عن استمرار احلرب وعدم االستقرار             

                                                                                                               كانـت لتحلـيالت األونكتاد ألزمة التنمية الفلسطينية أصداء متزايدة يف اجلدل الدائر يف األوساط الفلسطينية                
          ً   وبات واضحاً    .                                                                ات ومتطلبات التنمية الفلسطينية يف ظل االحتالل وبعد انتهائه                                             والدولية املعنية فيما يتصل بإمكاني    

                                                                                                          اآلن أن اسـتئناف عملـية خارطة الطريق وحدوث حتول ملموس يف اجتاه إهناء االحتالل سيتطلبان جمموعة من                  
                     ر للعملية السياسية                                                                                                     الـتدابري االقتصادية إلعادة التأهيل واإلعمار اليت سيتعني تنفيذها بسرعة إذا ما أريد أن تتوف              

                                                                                                يضاف إىل ذلك أن مثة حاجة الستجابة متماسكة على صعيد السياسة العامة من أجل التعامل مع                  .             فرصة للنجاح 
ّ                     األثـر اهليكلي لالحتالل املستمر منذ فترة طويلة على االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احلرب والذي كان ال بّد                                                                                                              

                                                  ً            وإن كان هذا التكيف قد حدث على مستوى أداء منخفض جداً             "   ية              نكوص يف التنم   "                            لـه من التكيف مع عملية      
ٍ                                            ومثة حتٍد ثالث شدد عليه األونكتاد حىت قبل عام           .                                                              وعـلى أساس قاعدة موارد بشرية ومالية تتسم بضعف متزايد               

                                                                                     َّ            ، وهـو أن االنتقال بنجاح إىل وضع ما بعد انتهاء الصراع يتطلب أن تكون لدى دولة فلسطني املتصوَّرة            ٢٠٠٠
  .                        ة منهجية وواقعية للتنمية   رؤي

                    ، إىل العمل على ضمان     ٢٠٠٠                                                           ً         إن فهم األونكتاد هلذه احلقائق واملتطلبات قد دفع األمانة، اعتباراً من عام  - ٥
                                                                                                                     متسـكها بالـتزامها جتاه التنمية الفلسطينية من خالل جمموعة قدرات املساعدة التقنية اليت ميكنها توفريها إذا ما                  

           َّ                                                  وكما هو مبيَّن بالتفصيل يف الفروع التالية من هذا التقرير،        .                     رد من اجلهات املاحنة                                 حصـلت على ما يلزم من موا      
                                     ً                                                                         فإن املساعدة اليت يقدمها األونكتاد حالياً واليت سوف يقدمها يف املستقبل إىل الشعب الفلسطيين ميكن أن تكون                 

                                     اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية                                                                                      فعالة إىل أقصى حد بقدر ما ميكن أن تسهم يف حتقيق التضافر والتآزر بني جهود              
                              ً                                                                       بـل إنه يبدو أن من الضروري أيضاً أن يعمل املسؤولون عن رسم السياسة االقتصادية الفلسطينية،                  .             الفلسـطينية 

                                                                                                                   واجلهات اليت تقدم املساعدة الدولية ذات الصلة، على أخذ هذه العالقة الدينامية يف االعتبار ضمن ما جيري وضعه                  
                                                           وإذا كان هناك أي درس دائم ميكن استخالصه من جتربة عشرين سنة من   .                   استراتيجيات وبرامج     ً             حالياً من سياسات و

                                                                                                     االخنراط يف معاجلة هذه القضية املعقدة والفريدة من نوعها فهو درس مفاده أنه بالرغم من أن وطأة األحداث اجلارية 
                                          لحة، فإن هذه القضايا لن ختتفي أو حتل                                                                                  على األرض قد تفضي إىل إرجاء العمل بشأن قضايا السياسة االقتصادية امل           

                                                                                              فبدون إيالء اهتمام جدي واختاذ إجراءات متواصلة تفضي إىل اعتماد تدابري ملموسة على صعيد                .                نفسـها بنفسها  
       حتقيق                                                                                       ِّ                 السياسة العامة، فإن جمموعة التحديات اليت ما برحت تواجه التنمية االقتصادية الفلسطينية ستقوِّض إمكانيات      

  .                                                                           قتصادي، ناهيك عن إمكانية وضع االقتصاد على مسار إجيايب يفضي إىل التنمية املستدامة          االنتعاش اال
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 الفصل األول

 من اإلغاثة إىل التنمية: االقتصاد الفلسطيين

 اخنفاض مستوى االستقرار يف ظل اختالالت مستمرة:  األداء الكلي�ألف 

    ِّ                                    يف اتِّجاه التراجع املتواصل الذي شهده                            على حدوث انقطاع         ٢٠٠٣                                   تـدل املؤشـرات االقتصادية لعام        - ٦
                                                  مع ظهور مؤشرات متأرجحة تدل على حدوث بعض             ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                                        االقتصـاد الفلسـطيين خـالل الفـترة         

ّ                     فبالرغم من أن النمو االقتصادي احلقيقي الذي قُدِّر معّدله ب               .           االسـتقرار             ميكن أن       ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام         ٤,٥                                          ُ ِّ    
ّ                                ، فإن حجم االقتصاد يظل أدىن إىل حد بعيد عّما كان عليه يف عام               "      انتعاش "        على   ُ                              ً      ُيعترب، من الناحية التقنية، دليالً                                           

ً                      حني بلغ مستوًى يفوق مستواه يف عام     ١٩٩٩                 ويف أفضل األحوال،   .  ) ٢ ( ) ١      اجلدول  (          يف املائة   ٢٨           مبا نسبته     ٢٠٠٣            
       إال أن    .                  ف مع هذه احلالة                                                 ُّ           مبثابة انتعاش من حالة كساد شديد يف االقتصاد وتكيُّ             ٢٠٠٣ُ               َّ               ُيعتـرب النمو املقدَّر لعام      

                                    ً                                                             اسـتمرار هذا االجتاه التصاعدي ليس مؤكداً، بل سوف تتوقف على ما يستجد من تطورات سياسية وعلى إهناء     
  .                                                    التدابري اإلسرائيلية املفروضة على األرض الفلسطينية احملتلة

َ                                                              وقد ُمَين االقتصاد الفلسطيين ورفاه الشعب الفلسطيين خبسائر فادحة نتيجة لل - ٧  ُ                             قيود اليت فرضتها إسرائيل على     
                                                                                                                  مدى قرابة أربع سنوات على حركة األشخاص والسلع، وتدمري البنية التحتية والقاعدة االقتصادية العامة واخلاصة،               

ّ                                           وسياسة اإلغالق الداخلي واخلارجي املشّددة املفروضة على الضفة الغربية وقطاع غزة                           وبالرغم من النمو اإلجيايب   .  ) ٣ (                                
     يف      ٢٩,٢    و     ٢١,٦                                                         ّ                      ، فإن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والدخل القومي اإلمجايل قد تقلّصا بنسبة                ٠٠٣ ٢    َّ          املقدَّر لعام   

                                                            وقد كان تأثري ذلك على رفاه الشعب الفلسطيين أشد وطأة،            .     ٢٠٠٣         وعام       ٢٠٠٠                                 املائـة، على التوايل، بني عام       
      ً           دوالراً يف عام     ١     ٧٥٠              املائة من        يف   ٤١                                                                     حيـث اخنفـض نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل احلقيقي بنسبة             

    ففي   .                                             ونتيجة لذلك، يواصل الفقر اجتاهه التصاعدي احلاد  .     ٢٠٠٣      ً         دوالراً يف عام  ١     ٠٤٠          َّ         إىل ما يقدَّر مببلغ     ١٩٩٩
                                يف املائة يف الضفة الغربية        ٦٦ (                                   يف املائة من األسر الفلسطينية         ٧٢                         ، كان هناك ما نسبته          ٢٠٠٣                        الربع الرابع من عام     

                    دوالرات يف اليوم       ٣,٦                                                  مليون فلسطيين يعيشون دون حد الفقر البالغ            ٢,٩                  ، أو ما جمموعه      )            ئـة يف غزة            يف املا    ٨٣ و
                  ً                            ًَ                                        وهو ما ميثل تدهوراً يف حالة الفقر يكاد يكون كلياًَ مقارنة مبا كان عليه قبل                �   ) ٤ (                                  لكل أسرة تتألف من أربعة أفراد     

  .         يف املائة  ٢٠                           مخس سنوات فقط حني بلغت نسبته 

                                                                                      هذه األزمة من حيث الفرص االقتصادية الضائعة باهظة، إذ إن اقتصاد الضفة الغربية وغـزة              إن تكاليف  - ٨
َ               فقَـَد منذ عام           قـد                          ّ           كما أن الكلفـة الـيت تكّبدهتـا       .  ) ٥ (              مليار دوالر     ٦,٣    ً     ً                 دخالً حمتمالً يبلـغ حنـو          ٢٠٠٠  َ

ّ               ل املثال، دّمرت القوات               ، على سبي      ٢٠٠٠       سبتمرب   /           فمنذ أيلول   .                                  ً         ة االقتصـادية الفلسـطينية هائلة أيضاً              القـاعد            
       شـخص   ١٥     ٠٠٠                        وحدها، فأصبح ما يزيد عن   )         قطاع غزة (      يف رفح   )             معظمها منازل (      مبىن  ١     ٤٩٧           اإلسرائيلية 

                                                                                                   وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن األضرار املادية اليت جنمت عن تدمري البىن التحتية واملمتلكات،                 .  ) ٦ (        بال مأوى 
          قد بلغت     ٢٠٠٢      ديسمرب  /               إىل كانون األول    ٢٠٠٠       أكتوبر  /             من تشرين األول                                      اخلاصـة منها والعامة، خالل الفترة       

  ،     ٢٠٠٤                             ويف النصف األول من عام           ٢٠٠٣                        ُّ                  وبإضافة األضرار اليت مت تكبُّدها يف عام          .  ) ٧ (              مليار دوالر     ١,٧       قرابة  
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     ٢,٢        يزيد عن     َّ       يقدَّر مبا     ٢٠٠٠       أكتوبر  /                                          ُّ                               أصـبح جمموع األضرار املادية املتراكمة اليت مت تكبُّدها منذ تشرين األول           
                                                                             يف املائة من جمموع رأس املال القومي الفلسطيين املقدر يف الضفة الغربية               ١٩                وهذا يشكل حنو      .  ) ٨ (             ملـيار دوالر  
ُ                                     أي أن األرض الفلسطينية احملتلة قد فقََدت ما ال يقل عن ُخمس قاعدهتا االقتصادية على            .  ) ٩ (    ١٩٩٨              وغزة يف عام                    َ َ                                 

  . )  ١٠ (         واالحتالل                                   مدى السنوات األربع األخرية نتيجة للحرب

                                                  ً                              ُ         ً    والواقع أن حالة االستنـزاف االقتصادي اليت شهدهتا مؤخراً األرض الفلسطينية احملتلة ميكن أن ُتعترب حالةً  - ٩
                       ّ ً           ِّ                      ، وقد بلغت من السرعة حّداً ميكن أن يهدِّد نسيج أي            )  ١١ (                                                          مل يسبق هلا مثيل، على األقل منذ احلرب العاملية الثانية         

                                                                          التضامن االجتماعي، وشبكات األمان االبتكارية، واستراتيجيات التعامل والتكيف مع       إال أن   .                جمتمع من اجملتمعات
                                                                                                               الوضع القائم، واألهم من ذلك كله إرادة الشعب الفلسطيين وتصميمه على البقاء، هي أمور حالت مجيعها دون                 

         االجتماعي                                                    ومن العوامل األخرى اليت أسهمت يف ضمان التماسك           .                                       حـدوث تفكك اجتماعي واهنيار اقتصادي     
    ٢٢                               ُّ                                                    ِّ                   ومرونة االقتصاد وقدرته على التكيُّف ما يتمثل يف بقاء واستمرار السلطة الفلسطينية اليت توظِّف ما يزيد عن     

ّ                                                               يف املائـة من جمموع العمالة، بتمويل مستمد إىل حد بعيد ّمما حتصل عليه من مساعدة من املاحنني تصل إىل حنو                                                                       
  .                                  رئة ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية                ً                   مليار دوالر سنوياً ألغراض اإلغاثة الطا

 ١اجلدول 

 * سنوات خمتارة�املؤشرات الرئيسية ): الضفة الغربية وقطاع غزة(االقتصاد الفلسطيين 

٢٠٠٣ 
 )تقديرات(

٢٠٠٢ 
 )تقديرات(

١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

                   أداء االقتصاد الكلي      

  )"٪ (             احمللي اإلمجايل                      النمو احلقيقي يف الناتج     ٦,١    ٨,٦    ٥,٦-    ٧,٠-     ١٤,٥-    ٤,٥

                مباليني الدوالرات�                  الناتج احمللي اإلمجايل    ٣     ٢٢٥  ٤     ٢٠١  ٤     ١٠٨  ٣     ٦٦٥  ٢     ٩٠٣  ٣     ١٧٩

                مباليني الدوالرات�                   الدخل القومي اإلمجايل    ٣     ٦٩٩  ٤     ٩٣٢  ٤     ٧٩٣  ٣     ٩٩٢  ٣     ٠٩٠  ٣     ٣٦٣

       الدوالر   ب�                                نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل    ١     ٢٩٩  ١     ٣٩١  ١     ٣٠٤  ١     ١١١    ٨٤٢    ٨٨٤

          بالدوالر�                                 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل    ١     ٤٩٠  ١     ٦٣٣  ١     ٥٢٢  ١     ٢١٠    ٨٩٦    ٩٣٥

  )"٪ (                                                النمو احلقيقي يف نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل      ٧,٩    ٤,١     ١٠,٧-     ١٦,٤-     ٢٠,٠-    ٠,٤-

  )  ايل                    من الناتج احمللي اإلمج"٪ (            اإلنفاق احمللي        ١٥١,٨      ١٦٣,٠      ١٥٥,٤      ١٤٩,٢      ١٥٩,٦      ١٥٩,١

  )                       النسبة املئوية السنوية�                            الرقم القياسي ألسعار االستهالك  (       التضخم       ١٠,٨    ٥,٥    ٢,٨    ١,٢    ٥,٧    ١,٠

              السكان والعمل      
  )      باملاليني (       السكان       ٢,٤٨     ٣,٠٢     ٣,١٥     ٣,٣٠     ٣,٤٥     ٣,٦٠
    )**                  من القوة العاملة"٪ (        البطالة     ٢٦     ٢١,٧     ٢٤,٦     ٣٦,٢     ٤١,٢     ٣٣,٤
  )     باآلالف (                العمالة اإلمجالية      ٤١٧    ٥٨٨    ٥٩٧    ٥٠٨    ٤٨٦    ٥٩١
               يف القطاع العام    ٥١    ١٠٣    ١١٥    ١٢٢    ١٢٥    ١٢٨
                     يف إسرائيل واملستوطنات    ٥٠    ١٢٧    ١١٠   ٦٦   ٤٧   ٥٣
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٢٠٠٣ 
 )تقديرات(

٢٠٠٢ 
 )تقديرات(

١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

  )                      من الناتج احمللي اإلمجايل"٪ (                     رصيد امليزانية العامة       
                 اإليرادات احلكومية      ١٣,٢     ٢٣,٨     ٢٣,١    ٧,٤     ١١,٦     ٢٣,٥
               النفقات اجلارية      ١٥,٣     ٢٢,٥     ٢٩,١     ٢٩,٨     ٣٦,٢     ٣٤,٤
             جمموع النفقات      ٢٥,٥     ٢٩,٨     ٣٤,٩     ٣٥,٥     ٤٣,٠     ٤١,١

              الرصيد املتكرر     ٢,١-    ١,٣    ٥,٩-     ٢٢,٤-     ٢٤,٦-     ١٠,٩-
             الرصيد اإلمجايل      ١٢,٣-    ٦,٠-     ١١,٨-     ٢٨,١-     ٣١,٥-     ١٧,٦-

                     رصيد احلسابات اخلارجية      
  )   رات          مباليني الدوال (                     صادرات السلع واخلدمات      ٤٤٩    ٦٨٤    ٦٥٧    ٥٣٤    ٤٢٣    ٤٥٩
  )             مباليني الدوالرات (                     واردات السلع واخلدمات    ٢     ١٧٦  ٣     ٣٥٣  ٢     ٩٢٦  ٢     ٣٣٦  ٢     ١٥٥  ٢     ٣٣٨

  )                      من الناتج احمللي اإلمجايل"٪ (               امليزان التجاري       ٥٢,٠-     ٦٣,٦-     ٥٥,٢-     ٤٩,٢-     ٥٩,٦-     ٥٩,١-
  )                       من الدخل القومي اإلمجايل"٪ (                 رصيد احلساب اجلاري       ٢١,٧-     ٣١,٧-     ٢٠,٩-    ٧,٦-    ٤,٥-     ١١,٢-
    )             مباليني الدوالرات (                          امليزان التجاري مع إسرائيل    ١     ٣٣٨-  ١     ٦٤٤-  ١     ٥٠٦-  ١     ١٨٨-    ٩٩١-  ١     ١١٦-
  )                      من الناتج احمللي اإلمجايل"٪ (                           امليزان التجاري مع إسرائيل      ٤٣,٠-     ٣٩,١-     ٣٦,٧-     ٣٢,٤-     ٣٤,١-     ٣٥,١-
         الدخل       من "٪ (                                     رصـيد احلسـاب اجلاري مع إسرائيل              ٢٤,٧-     ١٨,٥-     ١٧,١-     ٢١,٦-     ٢٦,٠-     ٢٧,٧-

  )                  القومي اإلمجايل 
                      االستهالك اخلاص للسلطة    /                           الـواردات مـن إسـرائيل           ٥٦,٥     ٥٢,٤     ٥٠,٧     ٤٣,٣     ٤٠,٣     ٤١,٥

  )"٪ (           الفلسطينية        
     إمجايل  /                                               إمجـايل جتـارة السـلطة الفلسطينية مع إسرائيل           ٣,٧    ٣,٦    ٢,٨    ٢,٣    ١,٩    ١,٩

 § )"٪ (                         التجارة اإلسرائيلية  
                   إمجايل جتارة السلطة    /                                     جتارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل         ٨,٨ ٧     ٦٧,١     ٧١,٢     ٦٦,٩     ٦٠,٦     ٦٠,٢

 § )"٪ (           الفلسطينية        

ّ              قّدرهتا أمانة       ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                                                                                             البـيانات التارخيية مستمدة من اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء؛ والبيانات اخلاصة بعامي               :        ملصـادر  ا   
                                                      عن اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء، وتقديرات النمو اليت                                                     ً           األونكـتاد على أساس البيانات التجارية اليت صدرت مؤخراً          

        واليت  (www.mof.gov.ps/english-bud/economics/general-tabel.htm)                                                    وضعتها وزارة املالية التابعة للسلطة الفلسطينية     
َ  ّ     أما البيانات التجارية اإلسرائيلية فُمستَمدّ      .  )  ١٢ ( )    ٢٠٠٣ (                                                تـتفق مـع تقديـرات صـندوق النقد الدويل               ُ             ة من نشرة                                     

  .                                               اإلحصاءات الشهرية للجهاز املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء
  .                  َ                   القدس الشرقية مستبَعدة من مجيع البيانات  * 
  .                                     ً                        معدالت البطالة تشمل العمال املثبطني وفقاً للتعريف الفضفاض للبطالة   ** 
  .                                     مات املرتبطة وغري املرتبطة بعوامل اإلنتاج                                                                   تشري بيانات التجارة الفلسطينية واإلسرائيلية اإلمجالية إىل السلع، وإىل اخلد § 

          ُّ                                                                                        ويـنعكس تكـيُّف االقتصـاد مع األزمة يف حدوث زيادة يف نسبة االستهالك اخلاص من الناتج احمللي                   -  ١٠
         ويف غضون    .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام         ١٠٤       إىل       ١٩٩٩                     يف املائة يف عام        ٩٣                                     اإلمجايل، إذ ارتفعت هذه النسبة من       

     يف    ١٥       إىل       ١٩٩٩                     يف املائة يف عام        ٤٣                                               مار يف الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار الثلث من                                ذلك، اخنفضت حصة االستث   
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                                                                              وهذه التحوالت تدل على أنه بالرغم من كون االستهالك الكلي أقل بكثري مما كان عليه قبل   .     ٢٠٠٣            املائة يف عام 
  .     ً                        أيضاً من االستثمار إىل االستهالك                                           ُ             ُّ          ثالث سنوات، فإن الفلسطينيني يستهلكون أكثر مما ُينتجون، مع حتوُّل اإلنفاق

                يف املائة من       ١٥٢               قد ارتفع من      )                                 االستهالك اخلاص والعام واالستثمار    (    َّ                              ويقـدَّر أن يكون اإلنفاق احمللي        -  ١١
                   ُ                      ، مما يدل على أن ما ُينفقه االقتصاد            ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام         ١٥٩       إىل       ١٩٩٩                                   الـناتج احملـلي اإلمجـايل يف عام         

ّ    ُ     الفلسطيين يزيد عّما يُ      .                                                      وهذا اإلنفاق الزائد تقابله زيادة يف صايف الواردات         .            يف املائة    ٦٠        ً                    نتج حملياً بنسبة تبلغ حنو                     
                مليون دوالر إىل  ١     ٧٣٢     َّ                                         ، يقدَّر أن يكون العجز التجاري قد زاد من           ٢٠٠٢                                      فمقارنة مبا كان عليه احلال يف عام        

                             وية من الناتج احمللي اإلمجايل، من            َّ                         ، ولكنه تقلَّص بشكل طفيف، كنسبة مئ       ٢٠٠٣                          ملـيون دوالر يف عام        ١     ٨٨٠
    أما   .             نقاط مئوية ٥       بنحو     ١٩٩٨-    ١٩٩٥                                           يف املائـة، أي ما يزيد عن متوسط الفترة         ٥٩,١                   يف املائـة إىل          ٥٩,٦

  ،     ٢٠٠٣                   مليون دوالر يف عام    ٣٧٦     إىل     ٢٠٠٢                   مليون دوالر يف عام    ١٤٠                               العجز يف احلساب اجلاري فقد زاد من 
                                               ومل يكن لتحرك سعر صرف الشاقل اإلسرائيلي اجلديد من   .               ل القومي اإلمجايل                   يف املائة من الدخ    ١١       إىل    ٥        أو من   

                                          تأثري ملحوظ على الواردات الفلسطينية          ٢٠٠٣                        إىل االرتفاع يف عام          ٢٠٠٢                                 االخنفاض يف النصف األول من عام       
   يه                                                                وهذا ميثل إحدى التبعات االقتصادية األخرى لالحتالل حسبما يقتض          .  )  ١٣ (                                مـن حيـث الشـركاء التجاريني      
                                                         الذي ال يتيح لالقتصاد الفلسطيين أية إمكانية لتغيري             ١٩٩٤                   الفلسطيين لعام    �                                الربوتوكول االقتصادي اإلسرائيلي    

  .                                                                                   الشركاء التجاريني من أجل االستفادة من ارتفاع أو اخنفاض قيمة العملة أو سياسات سعر الصرف

          يف املائة   ٦٠                           ع إسرائيل يشكل ما نسبته حنو                                                       وتشري التقديرات إىل أن العجز التجاري للسلطة الفلسطينية م -  ١٢
   ويف   .     ١٩٩٨-    ١٩٩٥                            ، أي ما يقل عن متوسط الفترة     ٢٠٠٣                                              من إمجايل العجز التجاري للسلطة الفلسطينية يف عام 

                                        يف املائة من االستهالك الفلسطيين اخلاص، فإن   ٤٢                                                            حني أن واردات السلطة الفلسطينية من إسرائيل متثل ما نسبته      
                      وتدل األرقام الواردة     .                                               يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين         ٣٥                            ع إسرائيل ميثل ما نسبته                       العجز التجاري م  

                                         ً     ً    ً                                         على أن التجارة الفلسطينية ال تشكل إال جزءاً ضئيالً جداً من التجارة اإلسرائيلية اإلمجالية، يف حني  ١        يف اجلدول 
    ّ                              ، شكّلت التجارة اإلسرائيلية مع         ٢٠٠٣          ففي عام     .                          ً                                  أن هلـذه األخـرية حصة كبرية جداً من التجارة الفلسطينية          

                                                                                    يف املائة فقط من إمجايل التجارة اإلسرائيلية، يف حني أن جتارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل  ٢                  السلطة الفلسطينية 
                                      وهذه املؤشرات تؤكد حالة الضعف اليت        .                                                يف املائة من إمجايل جتارة السلطة الفلسطينية         ٦٠  ّ                    شـكّلت مـا نسبته      

                                                                                                               نـيها االقتصاد الفلسطيين، واعتماده املستمر على االقتصاد اإلسرائيلي، واحلاجة امللحة إلعادة النظر يف النظام                  يعا
  .                 الفلسطيين السائد�                  التجاري اإلسرائيلي 

                                  ِّ                                                                            وفيما يتعلق باألوضاع املالية، فإن حيِّز التحرك املتاح للسلطة الفلسطينية على صعيد السياسة املالية، إن                -  ١٣
                                                                                  فالسلطة الفلسطينية تكاد تكون عاجزة عن متويل أي من النفقات الرأمسالية اليت              .            ً    ً       يـزال حمدوداً جداً             وجـد، ال  

      ّ                  وقد متثّل أكرب بند من        ).               مليون دوالر    ٣٦   (    ٢٠٠٣                                       يف املائة من جمموع اإلنفاق يف عام          ٣  ّ                    شكّلت نسبة تقل عن     
                      يف املائة من جمموع       ٥٧                   ر، أي ما نسبته                  مليون دوال     ٧٤٣                                                           بـنود اإلنفـاق يف فاتورة أجور القطاع العام البالغة           

              وعلى الرغم من   .                         يف املائة من جمموع اإلنفاق  ٢٧   ّ                                      وشكّلت النفقات اجلارية األساسية األخرى نسبة   .             اإلنفاق العام
                  ، حيث اخنفض عجز        ٢٠٠٣                                                                                     هذا النطاق الضيق، استطاعت السلطة الفلسطينية حتسني رصيد املالية العامة يف عام             
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      يف عام   )             مليون دوالر   ٥٥٨ (            يف املائة       ١٧,٦       إىل       ٢٠٠٢                                           املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام             يف   ٣٢              امليزانية من   
                        ً                                                                           وقـد نشـأ هذا التحسن أساساً عن زيادة حتصيل اإليرادات وزيادة التحويالت من املؤسسات العامة                  .     ٢٠٠٣

                           يف املائة من العجز املسجل يف   ٤١    بته                    وبينما مت متويل ما نس  .                                    ِ َ            واستئناف حتويالت العوائد الضريبية من ِقَبل إسرائيل
                                                                                                         من خالل ما قدمته اجلهات املاحنة من دعم للميزانية، فقد مت متويل اجلزء املتبقي من العجز من خالل                       ٢٠٠٣     عام  

َ            إفراج إسرائيل عن العوائد الضريبية احملَتَجزة                                        ، وكذلك من خالل اإلقراض احمللي       )                          وهو مصدر متويل غري متكرر     (                                    َ 
  .  قل               وإن يكن بدرجة أ

               ً     ً    أن يستخدم حملياً عدداً     ٢٠٠٣                              على أن االقتصاد استطاع يف عام  ١                                   وتدل أرقام العمالة الواردة يف اجلدول  -  ١٤
          يف عام      ٤٦١     ٠٠٠                                  وبينما زادت العمالة احمللية من        .     ١٩٩٩                                                        أكـرب من العمال مقارنة مبا كان عليه احلال يف عام            

  .   ٥٣     ٠٠٠       إىل      ١٢٧     ٠٠٠                      ينية يف إسرائيل من                              ، اخنفضت العمالة الفلسط       ٢٠٠٣           يف عام       ٥٣٨     ٠٠٠       إىل       ١٩٩٩
                                  ً                                                                               وبالـرغم من أن هذا التحول كان قسرياً واشتمل على مستويات أدىن من األجور واإلنتاجية، فإنه يدل على أن                   

 :                                                          يف املائة من أعلى مستوى شهدته العمالة الفلسطينية يف إسرائيل  ٦٠                                      االقتصاد الفلسطيين قد استوعب ما يزيد عن 
                                                                    منهم يف القطاع اخلاص بينما استوعبت اخلدمات العامة العدد املتبقي         ٥٢     ٠٠٠          سـتخدام                  عـامل مت ا      ٧٧     ٠٠٠

                                                                                                   كمـا أن هذا التحول يعكس حقيقة أن االقتصاد الفلسطيين قد استطاع، يف مواجهة أوضاع قاسية، أن                .       مـنهم 
            أما التحدي    .                                                                                                  يتكـيف ويزيد العمالة من أجل إعادة توزيع ما أمكنه حتقيقه من دخل يف ظل احلصار االقتصادي                

                                                                                                               الذي يواجهه االقتصاد الفلسطيين اآلن، بدعم من اجملتمع الدويل، فيتمثل يف كيفية رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة                
                                        ً   ومع ذلك، فإن مستوى البطالة ال يزال مرتفعاً،   .                                   ً                        ً  أجور قوة العمل اليت مت استيعاهبا حملياً، واحملافظة على النمو أيضاً

     ً                                       ووفقاً للتعريف الفضفاض الذي وضعته منظمة        .     ٢٠٠٢                            الذي كان عليه يف عام                                     وإن كان قد اخنفض من املستوى     
     يف      ٣٣,٤                                             بلغ معدل البطالة يف الضفة الغربية وغزة          )                                             وهو التعريف األوثق صلة باحلالة الفلسطينية      (                العمل الدولية   

                  وتدل األرقام اخلاصة   .          يف املائة    ٤١,٢        وقدره     ٢٠٠٢        ً                            ، منخفضاً عن املستوى الذي بلغه يف عام     ٢٠٠٣            املائة يف عام 
    يف     ٣٥,١                           يف املائة يف الضفة الغربية و    ٣١,٠  :          يف املائة    ٣٢,٣                      على معدل بطالة قدره     ٢٠٠٤                   بالربع األول من عام 

  . )  ١٤ (           املائة يف غزة

    ُّ           فتقلُّص الناتج    .                                                                       التغريات اهليكلية اليت حدثت يف االقتصاد الفلسطيين يف مواجهة األزمة           ٢             ويبني اجلدول    -  ١٥
      ّ                            وقد شكّلت القطاعات اليت تستوعب       .                                                           يل وارتفاع مستوى البطالة يعنيان اخنفاض مستوى اإلنتاجية                   احملـلي اإلمجا  

                ولذلك فإن هذه     .                                                                                           معظـم العمالة شبكة أمان لالقتصاد الفلسطيين يف فترة الثالث سنوات ونصف السنة املاضية             
                                   املستقبل من أجل استعادة مستويات                                                                                    القطاعات ينبغي أن حتظى باألولوية يف إطار أية استراتيجية إمنائية توضع يف             

                                   فقد زادت حصته يف كل من اإلنتاج         .               ُ                                       ويف هذا الصدد، ُيعترب القطاع الزراعي املرشح األفضل         .                 اإلنتاجية واألجور 
      ١٩٩٩                                        يف املائة من جمموع العمالة يف عام             ١٢,٦                                                     وقد سجلت حصة هذا القطاع من العمالة زيادة من            .         والعمالة

                            يف املائة من الزيادة يف        ٢٥                                                    وبالتايل فإن قطاع الزراعة قد استأثر مبا نسبته           .     ٢٠٠٣   م                      يف املائـة يف عا         ١٥,٧    إىل  
           ً      ً             أن ميثل أيضاً قطاعاً آخر من        "              اخلدمات وغريها  "                                ومن هذه الزاوية، ميكن لقطاع        .                                 العمالة يف فترة السنوات األربع    

  .                    القطاعات ذات األولوية
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 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٥: التغريات اهليكلية يف االقتصاد الفلسطيين

 اهليكل االقتصادي
  من الناتج احمللي اإلمجايل٪

 هيكل العمالة
  من جمموع العمالة٪

 القطاع االقتصادي

١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٣ ١٩٩٥ ١٩٩٩ *٢٠٠٣  

                   الزراعة وصيد األمساك     ١٢,٧     ١٢,٦     ١٥,٧     ١١,٩     ١١,٠     ١٢,١
           باء واملياه                                 التعدين والصناعة التحويلية والكهر     ١٨,٠     ١٥,٥     ١٢,٥     ٢١,٣     ١٦,١     ١٤,٧
        التشييد     ١٩,٢     ٢٢,١     ١٣,١    ٩,٢     ١١,٨    ٤,٧
                         التجارة والفنادق واملطاعم     ١٩,٦     ١٧,٠     ٢٠,٠     ١٨,٢     ١٤,٥     ١٢,٣
                        النقل والتخزين واالتصاالت    ٤,٩    ٤,٧    ٥,٨    ٤,٦    ٥,١    ٧,٤
  )                      مبا يف ذلك اإلدارة العامة (             اخلدمات وغريها      ٢٥,٦     ٢٨,١     ٣٢,٩     ٣٤,٩     ٤١,٦     ٤٨,٨
      اجملموع      ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠     ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠

  .                            اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء  :      املصدر
  .                                                                               تقديرات وضعها األونكتاد على أساس االجتاهات احلديثة إلنتاجية العمل على املستوى القطاعي  * 

  ء                                  ً      ً                                                       ومثة عامل رئيسي آخر بدأ يؤثر تأثرياً سلبياً على االقتصاد الفلسطيين، وهو يتمثل يف قيام إسرائيل بإنشا -  ١٦
          حدود عام   (                                             كلم، وهو ال يتبع يف مساره اخلط األخضر             ٦٣٠ ُ                                       وُيعتزم بناء هذا احلاجز على امتداد         .            حاجز الفصل 

                                           أما األجزاء املتبقية فتتوغل إىل مسافات تصل إىل   .              يف املائة منه  ١٠                               إال يف أجزاء ال تشكل سوى ما نسبته   )     ١٩٦٧
                 يف املائة، من      ١٧         ً      ً                      كيلومتراً مربعاً، أو ما نسبته          ٩٧٥                                                             كـلم يف أراضـي الضفة الغربية، مما يؤثر على قرابة               ٢٢

   ٢     ٨٠٠                                        وقد قامت السلطات اإلسرائيلية مبصادرة        .                                      يف املائة من سكان الضفة الغربية        ٢٠                     مساحتها، ويشمل حنو    
  :                ًَ     ً                                   وهذا يؤثر تأثرياًَ هائالً على الزراعة الفلسطينية بصفة خاصة  .                  ألغراض إنشاء احلاجز  )          ً      ً   كيلومتراً مربعاً  ٢٨ (      هكتار 

                                                                                                             فاألراضـي اليت متت مصادرهتا لبناء حاجز الفصل هي من بني أكثر األراضي الزراعية خصوبة وإنتاجية يف مشال                  
                                                                                          وسوف يؤدي ذلك إىل حرمان الفلسطينيني من الوصول إىل بعض أفضل مصادر املياه يف الضفة                 .                 الضـفة الغربية  

                                                 ري لعوامل اإلنتاج الزراعي واملنتجات الزراعية،                          ّ                                     كما أن هذا احلاجز سيقّيد بشدة عمليات التبادل التجا          .        الغربية
     وسوف   .                                                    ً                                                 مما يفضي إىل ارتفاع كبري يف تكاليف التعامالت العالية أصالً وبالتايل إىل إضعاف إمكانيات االستثمار              

                يف املائة من      ١٣         ً      ً               كيلومتراً مربعاً، أو حنو         ٢٣٨                                                             يـؤدي ذلـك إىل عزل مساحات من األراضي تبلغ يف جمموعها             
                      وإذا تضافرت العوامل     .  )  ١٦ (                               ، بني اخلط األخضر وحاجز الفصل      )  ١٥ (                                راعـية يف الضفة الغربية وغزة                  األراضـي الز  

                                                                                                             املذكورة أعاله، فإن التأثري االقتصادي حلاجز الفصل على الزراعة الفلسطينية ميكن أن يتمثل يف حدوث اخنفاض                
  .         يف املائة  ٢٠                                            يف الطاقة اإلنتاجية هلذا القطاع بنسبة ال تقل عن 
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ّ                                         الصـة القـول إن الـنمو اإلجيايب املقّدر للدخل والعمالة يف عام                وخ -  ١٧                            يدل على قدرة االقتصاد         ٢٠٠٣                            
                                                                            إال أن استدامة مثل هذا النمو تظل غري مؤكدة بدون اختاذ خطوات ملموسة               .                                 الفلسطيين على االستمرار والتجدد   

                    وقد كانت هناك أربعة   .      َّ   املتصوَّرة                                                                  ومستمرة يف اجتاه تنفيذ خارطة الطريق ووجود رؤى جدية إلنشاء دولة فلسطني 
           التضامن  ̀  ١̀   :                     ، وهذه العوامل هي       ٢٠٠٣                                                                  عوامـل تقـف خلف مرونة االقتصاد وقدرته على التكيف يف عام             

                  وجود عدد أقل    ̀  ٣̀                                بقاء السلطة الفلسطينية؛ و    ̀  ٢̀                                                          االجـتماعي الذي أتاح لالقتصاد أن يتكيف مع األزمة؛ و         
                                       الدعم املقدم من اجلهات املاحنة والذي بلغ ̀  ٤̀                   فيف سياسة اإلغالق؛ و     ً                                نسبياً من القيود املفروضة على احلركة وخت

                                                    ويف سياق عملية الفصل احملتملة يف اجتاه إقامة دولتني، أوصى   .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠١                               حنو مليار دوالر يف السنة يف الفترة 
ّ                                                   البـنك الدويل مؤخراً مبجموعة من التدابري اليت ُتمّول بدعم من اجلهات املاحنة مببلغ قدره                                     مليار دوالر ملدة       ١,٥                 ً                       ُ  

                             وكما يؤكد الفرع التايل من هذا   .  )  ١٧ (                                                                سنتني من أجل إنعاش االقتصاد الفلسطيين ودعم استدامة أية تسوية سياسية
                             اقتصادية فلسطينية تراعي    �                                               ً                                         الـتقرير، فـإن مثل هذا التدخل ينبغي أن يكون قائماً على أساس رؤية اجتماعية                

              ً                           سواء أكان دعماً ألغراض اإلغاثة الطارئة       (                            ط الدعم املقدم من املاحنني                                          خصائص الوضع الفلسطيين وهتدف إىل رب     
  .                         بأهداف التنمية الفلسطينية  )                            أو إلعادة التأهيل أو التنمية

 إطار لسياسة عامة من أجل حتقيق االنتعاش املستدام:  الربط بني اإلغاثة والتنمية�باء 

                                             تنمية أمهية يف السنوات األخرية ألغراض تلبية                                                                 لقـد اكتسـب مفهـوم ربط اإلغاثة وإعادة التأهيل بال           -  ١٨
                                        ويف حني أن هذا النهج ال يزال حباجة إىل بلورة   .                                                     احتياجات االنتعاش يف البلدان اخلارجة من احلروب والصراعات

                                           وتستند الفقرات التالية إىل التقارير السابقة   .                                                             وتفصيل، فهو يصلح ألن ينطبق أكثر ما ينطبق على احلالة الفلسطينية
                                  ً                                                                         ليت صدرت عن األونكتاد وما قدمه مؤخراً من مسامهات يف اجلهود ذات الصلة املبذولة من قبل وكاالت دولية                   ا

                                                                                          وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  (     أخرى 
                  وينبغي أن يستند     .                                      ملية الربط هذه يف السياق الفلسطيين                                  لوضع إطار عملي بالنسبة لع      )                         واالجتماعـية لغريب آسيا   

     وميكن   .                                                                                                 ذلك إىل اخلصائص احملددة لتلك القيود اليت تزيد من اعتماد االقتصاد الفلسطيين على االقتصاد اإلسرائيلي       
  :                             تلخيص ذلك يف مخس نقاط رئيسية هي

  ؛    ٢٠٠٣          ألدىن يف عام                                                          االنكماش االقتصادي املستمر، الذي ميكن أن يكون قد بلغ املستوى ا � 

                                               اخنفاض اإلنتاجية، وتزايد البطالة وتقلب مستوياهتا؛ � 

                                                                                حدوث تقلصات ملحوظة يف الطاقة اإلنتاجية احمللية، بينما استطاعت بعض القطاعات أن تتكيف  � 
                                         وأن تستمر يف توليد فرص العمل ودخل الكفاف؛ 

            الل التجارة؛                                               تزايد االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي، وخباصة من خ � 

   .                                          حدوث زيادة هائلة يف تكاليف النقل والتعامالت � 
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                     الدعم املقدم من املاحنني - ١ 

       على      ٢٠٠٢                                                                                           تدل البيانات املتاحة بشأن الدعم املقدم من اجلهات املاحنة إىل الشعب الفلسطيين حىت عام                -  ١٩
                ً            إىل ما يزيد قليالً عن مليار    ٠٠٠ ٢-    ١٩٩٩                              مليون دوالر يف السنة يف الفترة    ٥٠٠                          حدوث زيادة من مبلغ متوسطه 

                            وقد اخنفض الدعم املقدم من       .  )  ١٨ (                                  من أجل مواجهة األزمة الناشئة         ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١                             دوالر يف السـنة يف عـامي        
    ٣٠             يف املائة إىل   ٣٥        أي من -             مليون دوالر    ٩٠٠          ليصل إىل     ٢٠٠٣                  يف املائة يف عام     ١٠                        املاحنني بنسبة بلغت حنو     

        يف دعم     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                            وقد متثل أكرب مصدر منفرد هلذا الدعم خالل الفترة   .     إلمجايل                           يف املائـة من الناتج احمللي ا  
                يف املائة من      ٣٦                               مليار دوالر أو ما نسبته          ٠,٨             َّ                                                           امليزانية املموَّل من قبل جامعة الدول العربية والذي بلغ أكثر من            

                           لدعم املقدم من املاحنني من                                     ويف غضون ذلك، حتول نوع ومنط ا        .               مليار دوالر   ٢                                 جمموع مبلغ الدعم املقدم وقدره      
    ٨٨                              فاخنفضت حصة املساعدة اإلمنائية من   .                                                                  املساعدة اإلمنائية إىل اإلغاثة اإلنسانية ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية

                                             وحىت مع حدوث هذا االخنفاض احلاد، فإن معظم          .     ٢٠٠٠                                                    يف املائـة من جمموع املعونة الدولية بعد عام             ٢٦    إىل  
ُ  ِّ      املساعدة اليت ُصنِّفت                                        كانت بالفعل مساعدة طارئة لدعم البىن     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                    باعتبارها مساعدة إمنائية يف الفترة              

  . )  ١٩ (                                            التحتية وبعض القطاعات االجتماعية، وخباصة الصحة

   ويف   .     ٢٠٠٠                       يف املائة بعد عام       ٩       إىل     ١٤                                                                  وضمن فئة املساعدة اإلمنائية، اخنفضت حصة القطاعات اإلنتاجية من           -  ٢٠
                                            فهذا القطاع االستراتيجي القوي الذي يسهم        .                        ً                     إبراز احلصة الضئيلة جداً لقطاع الزراعة                             هـذا الصدد، من املهم    
        خسائر     ٢٠٠٠                                                            يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة والذي تكبد منذ عام    ١٥    و   ١٠     ً                    سـنوياً مبا يتراوح بني      

                        يف املائة من جمموع الدعم  ١       بلغت                                                                ً فادحة يف األراضي والبىن التحتية واألسواق مل حيصل إال على حصة ضئيلة جداً
  .    ٢٠٠٠                   الدويل قبل وبعد عام 

                يف املائة من      ٣٥                                                             ّ                              وعند النظر إىل الدعم الدويل من زاوية أخرى، ميكن القول إنه قد شكلّ نسبة تزيد عن                  -  ٢١
            ارد الوطنية                                         واملسألة اهلامة هنا هي ما إذا كانت هذه املو  .     ٢٠٠٢                                           الناتج احمللي اإلمجايل للضفة الغربية وغزة يف عام 

  َّ                                                             ختصَّص بطريقة ختدم االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احلرب يف ظل            )              مصادر خارجية           َّ          مع أهنا تقدَّم من      (            الفلسطينية  
                                                                                               فهل هناك سبل مل يتم استكشافها بعد لتوجيه قدر أكرب من التمويل املقدم من املاحنني حنو محاية                .                  الظـروف الراهنة  

                                                                             مالة من املزيد من االسترتاف؟ وتدل جتربة املعونة األجنبية للعديد من البلدان النامية                                القاعدة االقتصادية اإلنتاجية والع
                                                                                                                  على أنه بدون وجود رؤية وطنية واضحة حول الطريقة اليت ينبغي هبا ختصيص املوارد اخلارجية، ال يكون هناك ما                   

  .                           توسط بل وحىت على املدى البعيد                                                                يضمن تطابق أهداف املاحنني مع أهداف البلد املتلقي على املديني القصري وامل

                                                                        يؤثر يف اإلمكانيات االقتصادية الفلسطينية، وهو يتمثل يف مدى تطابق األولويات     ً      ً  قيداً سادساً     ُ     وهذا ُيربز  -  ٢٢
                       وهذا أمر بالغ األمهية      .                                                                                         واالهتمامات اليت توجه الدعم املقدم من املاحنني مع أولويات وشواغل التنمية الفلسطينية           

                                                                                           الة تتنافس فيها اجلهات املاحنة ذات التوقعات املختلفة على اجتذاب اهتمام طاقة مؤسسية                                 بصـفة خاصـة يف ح     
                                    تكابد خماض عملية إصالح مل تبلغ           ٢٠٠٢                                           ً                              فلسـطينية ضعيفة وإدارة عامة قليلة اخلربة نسبياً ما برحت منذ عام             

  .                                                    غايتها بعد، وهي عملية تشجعها بنشاط اجلهات املاحنة نفسها
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                        اعتبارات السياسة العامة  :        التنمية            ربط اإلغاثة ب - ٢ 

                                                                                                      إن مفهوم ربط اإلغاثة بالتنمية يتطلب ختصيص موارد اإلغاثة واملساعدة الطارئة بطريقة هتدف إىل حتقيق               -  ٢٣
  .                                               ً          ً                                        تراكم إمنائي مستمر بصرف النظر عما إذا كان بطيئاً أو متقطعاً، وذلك من خالل بذل جهود متميزة ومتسلسلة

                                                                                             مبا يف ذلك الدعم املقدم من املاحنني، ينبغي أن تستند إىل رؤية إمنائية على املديني املتوسط                                          أي أن اإلغاثة الطارئة،     
                                                       ً                  ً                       ً                    والطويـل من أجل إتاحة التحرك على أساس من التواصل، انطالقاً من اإلغاثة، ومروراً بإعادة التأهيل، وانتهاًء                 

  . )  ٢٠ (        بالتنمية

                                           موارد املساعدة الدولية املقدمة إىل الشعب                                  ، جتري إعادة توجيه معظم          ٢٠٠٠         سـبتمرب    /               ومـنذ أيلـول    -  ٢٤
ّ       ً                                  الفلسطيين حنو اإلغاثة، وهو أمر مّربر متاماً بالنظر إىل حالة الطوارئ اإلنسانية                               وميكن تفسري هذا التحول باالستناد   .                              

                                                                                              إىل حجة مفادها أن االقتصاد الفلسطيين ال ميتلك القدرة، يف ظل ظروف االحتالل والتدمري والفقر، على استيعاب 
                               ولذلك فإن التركيز ينبغي أن       .                                                                                  املسـاعدة اإلمنائية بالنظر إىل اهنيار ترتيباته املؤسسية وتفكك النشاط االقتصادي          

                                    ولن تتسىن إعادة توجيه املوارد حنو        .                                                                         ينصـب عـلى توفري اإلغاثة من أجل تلبية االحتياجات األساسية للمجتمع           
  .    إلغالق                                               التنمية إال بعد انسحاب قوات االحتالل وإهناء سياسة ا

                                                                                                       وهذا املنطق يف حتليل األمور يقوم على افتراض مفاده أن معظم األسواق اليت كانت تعمل بصورة عادية                  -  ٢٥
                                                                                                         قد اهنارت وأن تلك األسواق املتبقية تفتقر إىل الدينامية، وأن العودة إىل احلالة الطبيعية إمنا تنشأ مباشرة عن ختفيف 

                                                                      إال أن هذا املنطق ال يأخذ يف االعتبار حقيقة مفادها أنه إذا كان               .                                            الـتدابري املفروضـة من قبل قوات االحتالل       
                                   ً                                                                         الوصول إىل بعض األسواق قد أصبح متعذراً، فإن بعض األسواق األخرى ال تزال تعمل كما يف السابق، حسبما                  

  .   ٠٠  ٢٠                                                      ً                                          يشـهد علـيه توفر اإلمدادات الالزمة لألسر بأسعار ال تزيد كثرياً عن تلك اليت كانت سائدة قبل عام         
                     ً                                                                            يضاف إىل ذلك أن أسواقاً كثرية، ومنها العديد من األسواق غري الرمسية، قد نشأت استجابة حلالة العرض والطلب 

                                                                         ويف ما يتعلق بالعودة إىل احلالة الطبيعية، فإن هذا الصراع هو صراع معقد وطويل   .                        السائدة يف ظل أوضاع احلرب
                              بل جيب، على العكس من ذلك،        .                          وصل إىل حل شامل للصراع                                                         األمـد، وال ميكن للتنمية أن تنتظر ريثما يتم الت         

  .                                                                                            تكييف جهود التنمية مع واقع تتبدل فيه األحوال باستمرار وذلك لكي يتسىن التعامل مع بيئة غري مستقرة

                         ُ                                                                                   وإذا كانت املعونة الغوثية ُتعترب أساسية يف ظل الظروف الراهنة، فإهنا ميكن أن تأيت بنتائج عكسية على                  -  ٢٦
َ                                                                                           ألطـول إذا مل تدَرج ضمن إطار السعي إىل حتقيق أوجه تكامل بني املساعدة الغوثية واملساعدة اإلمنائية                          املـدى ا                

    مثل  (                             ويف حني أن املعونة العينية        .                                                                                والقـدرة عـلى حتقيق أكرب زيادة ممكنة يف الفوائد الناشئة عن جهود اإلغاثة             
                                                     ع، فقد يكون هلا تأثري سليب على املدى البعيد إذا          ُ   َ                                                  ُتعتـَبر أساسية لتلبية االحتياجات األساسية للمجتم        )         األغذيـة 

                           َّ                                      ويف ما يتعلق باملعونة اليت تقدَّم يف شكل سلع أو خدمات متوهلا              .                                                 كانت هناك بدائل حملية للسلع اليت يتم توفريها       
ّ                                                                                اجلهـات املاحنة، فهي متثل عملية ضّخ يف االقتصاد يتوقف تأثريها املباشر والطويل األجل على التوازن بني اآل                      ثار                             

ّ                                                     فتأثري ما قيمته دوالر واحد من املعونة اليت ُتَضّخ يف االقتصاد يفضي عادة إىل حدوث زيادة                  .                    اإلجيابـية والسلبية    َ  ُ                                       
                                                    ً   ولكن هذا األثر املضاعف ينخفض، بل إنه ميكن أن يصبح سلبياً،   .                                       بأكثر من دوالر واحد يف الناتج احمللي اإلمجايل
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           َ       ً                                                       عظمها، ال تنَتج حملياً أو إذا كانت تشتمل على قدر كبري من املكونات                                          َ              إذا كانت السلع الغوثية املستهلَكة، يف م      
  .                                                                                   ويف هذه احلالة األخرية، ال يكون جلزء كبري من املعونة الغوثية سوى تأثري حمدود على االقتصاد احمللي  .         املستوردة

                  حمتوى إمنائي، فقد                                                                           ويضاف إىل ذلك أنه عندما يتم توزيع املعونة الغوثية دون مشاركة ودون أن يكون هلا -  ٢٧
                                                                       وعندما تكون املعونة عينية، فإهنا ميكن أن حتل حمل اإلنتاج احمللي وأن              .                                         يكـون هلا تأثري معنوي سليب على اجملتمع       

                                                                                                       إال أنه عندما يتم إنفاق وتوزيع املعونة الغوثية بطريقة قائمة على املشاركة، فإهنا ميكن أن تعزز                  .                تقلـص العمالة  
                                  وال ينبغي النظر إىل هذه املناقشة على    ).           انظر أدناه   " (                 رأس املال االجتماعي "            وتدعم تراكم                     روح املشاركة اجملتمعية 

                             إذ إنه من املهم أن يواصل        .                                                                                 أهنا تعين أن الشعب الفلسطيين ال حيتاج إىل دعم خارجي، بل على العكس من ذلك              
                                   يعمل اجملتمع الدويل على زيادة ما                                      ً             ليس هذا فحسب، بل إن من املهم أيضاً أن            .                                   اجملـتمع الدويل الوفاء بالتزاماته    

                                                                         إال أن هذا ينبغي أن حيدث باالقتران مع وجود رؤية فلسطينية هتدف إىل               .                                    يقدمه من دعم إىل الشعب الفلسطيين     
                                                                                                                  تأمني توفر الدعم ضمن إطار استراتيجي من أجل ربط جهود اإلغاثة بأهداف التنمية، مما يؤدي إىل زيادة اآلثار                  

  .                                                  أقصى حد والتقليل من آثارها السلبية إىل أبعد احلدود                  اإلجيابية للمعونة إىل

                                    ربط اإلغاثة بالتنمية يف الواقع العملي - ٣ 

                                                                                   ً                     يدعـو هذا النهج إىل حتديد األولويات القطاعية ودون القطاعية، مع التركيز على عدد حمدود جداً من                  -  ٢٨
   من   )               العمالة والدخل (                    أطر زمنية حمددة                                       أجل حتقيق أهداف إمنائية كمية ضمن                                             القطاعـات أو القطاعات الفرعية، من       

                                                                                        وعندما تتحقق األهداف املتوخاة ضمن اجملموعة األوىل من األولويات احملددة، ميكن الشروع يف               .                  خالل جهود اإلغاثة  
                                                                                     ومن املهم أن تكون هذه القطاعات ذات األولوية قادرة على وقف اجتاه االنكماش االقتصادي،         .                       معاجلة اجملموعة الثانية  

                              وبالتايل فإن من شأن املعونة       .                                                                                     افظة على مستويات العمالة واإلنتاجية أو رفعها، واحلد من االعتماد على الواردات              واحمل
                                                                                                             القائمـة على أساس هذه األولويات أن تتيح التعامل مع القيود املفروضة واحملافظة على الطاقة اإلنتاجية القائمة أو حىت   

   .                                             ً           تنمية اقتصادية يف ظل أوضاع تكون أكثر استقراراً يف املستقبل                                 زيادهتا، األمر الذي يشكل األساس ألية 

                                                                                                     وكنقطة انطالق، ينبغي لعملية حتديد األولويات هذه أن تركز على تلك القطاعات والقطاعات الفرعية               -  ٢٩
                                                                                                        الـيت استطاعت أن تصمد يف مواجهة األوضاع اليت سادت على مدى السنوات الثالث األخرية واليت متكنت أن                  

                                                          وبالنظر إىل اآلثار اإلجيابية والسلبية للمعونة وللقيود املذكورة   .                                       يف العمل وأن حتافظ على مستويات العمالة     تستمر
  :  أن  "                       هنج ربط اإلغاثة بالتنمية "                                        أعاله، ينبغي ألي قطاع حيظى باألولوية يف إطار 

           ً                                                      يكون قادراً على توفري فرص عمل مستدامة حىت بعد انتهاء برنامج الدعم؛ � 

              وأمامية قوية؛  )                      وخباصة املوارد الطبيعية (                  ن لـه روابط خلفية    تكو � 

                                                     تكون لـه أمهية استراتيجية بالنسبة لالقتصاد واجملتمع ككل؛ � 

                                                                ً  يتوفر لـه رأس مال مادي مقاوم للتدمري بتكلفة استبدال منخفضة نسبياً؛ � 
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              ىت يف ظل الظروف           ً                                                        يكـون قـادراً على التصدير أو تأمني وجود قوي لـه يف السوق احمللية، ح    � 
  .                    الراهنة وسياسة اإلغالق 

                                                                      ُ   َ                    وباالستناد إىل اإلطار املبني أعاله، هناك عدد من القطاعات والفروع اليت ميكن أن ُتعتَبر مرشحة لتصنيفها  -  ٣٠
                                                                                                  ضمن القطاعات الفرعية ذات األولوية، مبا يف ذلك بعض املنتجات الزراعية وفروع الصناعة التحويلية والصناعات 

                                ً                                                         عـلى اسـتخدام املوارد الطبيعية، فضالً عن خدمات تكنولوجيا املعلومات وما يتصل هبا من صناعات               القائمـة   
                                                                                          وينبغي التشديد على أن استيفاء املعايري املذكورة أعاله ال يعين أن القطاع سيؤدي دوره                .                       التكنولوجـيا املتقدمة  

                                          النجاح يتطلب حتقيق زيادات يف كل من              بل إن   .                                                              وحيقـق النـتائج املتوقعة من خالل املعونة واالستثمار وحدمها         
                   وهذا بدوره يتطلب     .                                                                                       عـرض منتجات القطاع ذي األولوية والطلب على هذه املنتجات، استجابة لربنامج الدعم            

                                                                                                 زيادة اإلنتاجية من خالل التدريب، وزيادة رأس املال ونقل التكنولوجيا، يف جانب العرض، وتقدمي الدعم للسوق 
  .                   احملددة، يف جانب الطلب

                                                       تكامل األولويات االقتصادية واالجتماعية والسياسات التجارية - ٤ 

          ً                                                                                 ينبغي أيضاً توسيع نطاق ربط اإلغاثة بالتنمية ليشمل القطاعات االجتماعية حيث يلزم حتديد جمموعة من  -  ٣١
  .   عي                                                                                                          األولويـات املـتكاملة يف قطاعـات الصـحة والتعليم والتنمية اجملتمعية والرعاية وشبكات األمان االجتما               

                                                                                                              فاألولويـات التعليمـية، عـلى سبيل املثال، ينبغي أن تشمل توفري املهارات واملؤهالت الالزمة لتحقيق أهداف                
    ميكن   )                       وال سيما توفري فرص العمل (                                  كما أن برامج شبكات األمان االجتماعي   .                              القطاعات اإلنتاجية ذات األولوية

                                                         تعلق باحتياجات القطاعات االجتماعية، مثل توفري الغذاء               وفيما ي   .                                               أن تتركز يف القطاعات اإلنتاجية ذات األولوية      
                        كما ينبغي أن تأخذ عملية   .                                                                           والسكن واألدوية للفقراء، ينبغي تلبية هذه االحتياجات من خالل القطاعات اإلنتاجية

  .                                     الربجمة يف االعتبار التوزيع اجلغرايف للسكان

     وهذه   .                                   قطاعات فرعية أو صناعات حمددة                                                              وهـناك عدد من األدوات اليت ميكن استخدامها على مستوى          -  ٣٢
                                                                                                            تشـمل خفـض أسـعار الفائدة ومنح اإلعفاءات الضريبية، وخمططات متويل املشاريع الصغرية والبالغة الصغر،                
                                                                                                     وتدريب العمال واالرتقاء مبستواهم، ونقل التكنولوجيا، ودعم عوامل اإلنتاج واليد العاملة، والربامج والسياسات 

                                                                                         مث إن اختيار الربنامج أو املخطط الذي سيتم استخدامه يتوقف، بطبيعة احلال، على وضع                .                      الـتجارية والصناعية  
      خمططات  "                   ُ   َّ                                  وهذه اآلليات ميكن أن ُتصنَّف يف إطار ما ميكن تسميته            .                                            وطبـيعة وتكنولوجـيا القطاع ذي األولوية      

  .                                      ً                ، وينبغي أن تكون انتقائية وموجهة حتديداً حنو القطاع املعين "             تصحيح االختالالت

                                                                                                   ومـن املهم يف هذا الصدد مالحظة أن اجملتمعات احمللية الفلسطينية قد اختذت يف السنوات القليلة املاضية            - ٣ ٣
    ً                                                                                                  عدداً من املبادرات احمللية الناجحة، كما تراكمت لديها خربة فيما يتعلق بالسبل املمكنة لتحقيق االكتفاء الذايت يف 

                                                   هذه التجارب وتعميمها على اجملتمعات احمللية األخرى                      وينبغي دراسة     .                                    مواجهـة أوضـاع االحـتالل واإلغالق      
                                                                     وعالوة على ذلك، هناك بالفعل عدد من الدراسات اخلاصة بقطاعات وصناعات       .                            وتطبيقها على صناعات أخرى   

                                                إال أنه من األمهية مبكان أن تكون عملية حتديد           .                                                             حمـددة والـيت ميكـن أن تسـاعد يف عملية حتديد األولويات            
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                                                                                        عن حتديد األهداف القطاعية، وآليات التنفيذ، وعملية املتابعة والتقييم، قائمة على أساس األخذ              ً األولويات، فضالً
   .                                                                                  بنهج املشاركة الواسعة اليت تشمل السلطة الفلسطينية واجملتمع املدين الفلسطيين النشط واحليوي

                       ات ذات األولوية أن تسلط                                                                               وعلى العموم، فإن من شأن بلورة رؤية إمنائية تقوم على أساس حتديد القطاع            -  ٣٤
          ً                        ً                                                                             الضـوء أيضـاً على العناصر األكثر إحلاحاً جلدول أعمال لسن القوانني وإرساء اإلطار التنظيمي، وكذلك لبناء                 

                                                                           ومن املهم بالقدر نفسه أن تسترشد احلكومة هبذه الرؤية يف اختيار السياسة الصناعية   .                     املؤسسات وعملية اإلصالح
                           ففي حالة املفاوضات املتعلقة    .             االقتصادية �                                 ف وأولويات التنمية االجتماعية                                       والـتجارية األنسـب لتحقيق أهدا     

     خاصة                                                                                                               باالنضـمام إىل مـنظمة الـتجارة العاملية، على سبيل املثال، ال ينبغي لفلسطني أن تتخلى عن أية معاملة                   
              كما ال ينبغي     .     ً        ً  اضراً ومستقبالً          ُ                    ً                                                               وتفاضـلية ُتمنح ألقل البلدان منواً واليت من شأهنا أن تدعم منو القطاعات ذات األولوية ح               

                                                                                                                     للجانـب الفلسطيين أن يقترح إجراء ختفيضات تعريفية هائلة إذا كان مثل هذا التحرير يضر أو يكبح النمو يف القطاعات            
                                                     التجارة احلرة، أو االحتاد اجلمركي، أو الدولة األوىل         (                     ً                               وهـذا املـنطق ينطبق أيضاً على النظام التجاري            .               ذات األولويـة  

  .               أو جرياهنا اآلخرين /                                                  الذي سيتعني على فلسطني اعتماده يف عالقتها مع إسرائيل و  )         بالرعاية

                  رأس املال االجتماعي - ٥ 

          رأس املال   "                                                                                           مـن أجـل االسـتفادة مـن تـراكم رأس املال املادي والبشري، مثة حاجة لالستثمار يف                    -  ٣٥
                                 ليس االستهالك، كما يشجع األنشطة                                                                  ، أي نظام اإلطار القانوين واملؤسسي الذي يشجع االستثمار و          "        االجتماعي

                                  ً                    وقد كان هذا النوع من رأس املال مهمالً يف العقود املاضية يف   .                                            اإلنتاجية وليس األنشطة اليت تلتمس الدخل الريعي
                                                                                         ولكنه عنصر أساسي من عناصر ربط اإلغاثة بالتنمية، حيث إنه يزيد من كفاءة املعونة                .                        األرض الفلسطينية احملتلة  

                                                           وتراكم رأس املال االجتماعي يتطلب تطوير ثالثة أنواع من           .                                الشفافية واملساءلة واملشاركة                   مـن خـالل حتسني    
  .            نظام قضائي̀  ٣̀              نظام مايل؛ و̀  ٢̀                                  نظام لإلشراف على الدعم اخلارجي؛ و̀  ١̀   :        املؤسسات

                                                             إنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة بصورة مباشرة أمام اجمللس                                     اإلشراف على الدعم اخلارجي               ويتطلـب    -  ٣٦
                                                                                               التشريعي وتضم وزارات تابعة للسلطة الفلسطينية، وممثلني من القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوساط 
                          ً                                                                                     األكادميية واجملتمع املدين عموماً، على أن تتمثل مهمتها الرئيسية يف ضمان حتديد أولويات وأهداف وآليات ربط                

                                                        شاركة، وكذلك ضمان أن يكون ختصيص األموال املقدمة من                              ً                                اإلغاثة بالتنمية حتديداً يستند إىل هنج قائم على امل        
                 وينبغي أن يكفل     .                         االقتصادية الفلسطينية  �             ً                                                           املـاحنني متوافقاً مع عملية الربط هذه ومع رؤية التنمية االجتماعية            

            عزز التوزيع                         ً      ً                                                  تقاسم عبء التنمية تقامساً منصفاً وختصيص األموال املقدمة من املاحنني وتوزيعها بطريقة ت           النظام املايل
                                  كما ينبغي هلذا النظام أن يكفل        .                                                                        املنصـف للدخل من خالل العمل بنظام عادل يف جمال التحويالت والضرائب           

           وينبغي أن    .                                        ً      ً      ً                                             اسـتخدام األموال املقدمة من املاحنني استخداماً سليماً وكفؤاً وتوجيهها حنو األنشطة ذات األولوية             
                                                         ون حقوق مجيع املواطنني وبالتايل تشجيع العقود التجارية              ً      ً               مستقالً وكفؤاً من أجل ص                      الـنظام القضائي          يكـون   

   .                                           والنهوض باالستثمارات احمللية واألنشطة اإلنتاجية
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 الفصل الثاين

 املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

  اإلطار واألهداف�ألف 

                             ، واصل األونكتاد تقدمي املساعدة     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٢    ً                                            وفقاً ألحكام خطة األمم املتحدة املتوسطة األجل للفترة  -  ٣٧
                                                                 فمنذ أن بدأ األونكتاد تعاونه التقين مع السلطة الفلسطينية يف           .                                                 إىل الشعب الفلسطيين بالتعاون الوثيق مع فلسطني      

                                                                                             ، اتسـع نطـاق األنشطة البحثية والتنفيذية ليشمل جماالت جديدة تندرج ضمن نطاق اختصاص                   ١٩٩٥       عـام   
                                                                                   البحوث والسياسات العامة، يوفر برنامج األمانة اخلاص بالتعاون التقين مساعدة                  ً          وانطالقاً من حتليل    .           األونكـتاد 

                                                                                                                     ملموسة بغية بناء القدرات الالزمة لوضع السياسات االقتصادية وإدارهتا بفعالية، وتعزيز البيئة التمكينية للقطاع              
                            راتيجيات اإلمنائية والسياسة          االست ̀  ١̀   :                                                             ويركز هذا التعاون التقين على أربع جمموعات من اجملاالت هي           .     اخلاص

          مشاريع  ̀  ٤̀                                   حتديث وإصالح املالية العامة؛ و     ̀  ٣̀                                                تيسـري التجارة وأنشطة النقل والتموين؛ و       ̀  ٢̀               الـتجارية؛ و  
  .                               األعمال واالستثمار وسياسة املنافسة

       السلطة                                                                                  واهلدف من املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين هو االستجابة إىل ما هتدف إليه  -  ٣٨
                                                                                                                       الفلسطينية من بناء القدرة املؤسسية والبنية التحتية الالزمة القتصاد قائم على السوق تتوفر لـه مقومات البقاء                 

                                                                                                    وقد استجابت األمانة، بالتنسيق مع وكاالت دولية أخرى، ملا طلبته السلطة الفلسطينية من مساعدة                .          واالستمرار
                                                        إال أن واقع األوضاع اجلديدة القائمة على األرض يتطلب،          .     مانة                                           يف اجملاالت اليت تندرج ضمن نطاق اختصاص األ       

     ُ                                                                                                            كمـا أُوضـح يف الفصل األول، تعزيز أوجه التآزر الدينامي بني االحتياجات إلعادة التأهيل واإلعمار والتنمية                 
            ة التقنية يف                                                                          وقد ساعد هذا اإلطار املرجعي يف تنقيح وحتديث برنامج األونكتاد اخلاص بتقدمي املساعد  .            االستراتيجية

  .    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣       الفترة 

ُ                ً   ، فقد ُمين األونكتاد أيضاً     ٢٠٠٣                                                                  وبالرغم من إحراز بعض التقدم يف تعبئة املوارد وتنفيذ املشاريع منذ عام  -  ٣٩       
       ُ                                                                                                             بنكسـات ُتضعف قدرته على تنفيذ الوالية اليت أسندها إليه مؤمترا بانكوك وساو باولو يف هذا اجملال على النحو                   

                                                                                    السائدة يف امليدان، والقيود اليت تفرضها إسرائيل على حركة التنقل وعلى إمكانية وصول خرباء         فاألوضاع   .       املتوقع
                                وبصفة خاصة، فإن احلظر املفروض       .                                                                             األونكتاد إىل امليدان، ال تزال حتد من نطاق ووترية أنشطة املساعدة التقنية           

                            لصعوبات املواجهة يف احلصول على                                                                      عـلى حـركة تـنقل موظفي املشاريع الوطنيني بني غزة والضفة الغربية، وا     
     يضاف   .                                                                                                    تأشريات دخول ملوظفي األونكتاد املوفدين يف بعثات، جتعل من األنشطة التدريبية أنشطة معقدة ومكلفة             

                           مدة عملها اليت استمرت         ٢٠٠٤                                                                                 إىل ذلـك أن اخلبرية املشاركة اليت انتدبت لربنامج العمل هذا قد أهنت يف عام                
                ِّ                                                                       وارد اليت كانت متكِّن األمانة من االستجابة بفعالية للوالية اليت أسندها إليها مؤمتر                             َّ             ثـالث سـنوات، مما قلَّص امل      

                                       ومع ذلك، فقد واصل األونكتاد تنفيذ أنشطة   .                                                         بانكوك واملتمثلة يف تكثيف املساعدة املقدمة إىل الشعب الفلسطيين
  .               عض األنشطة األخرى                                   واستطاع تأمني موارد جديدة لتنفيذ ب    ٢٠٠٤                           التعاون التقين املمولة يف عام 
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ األنشطة التنفيذية، �باء 

                                       االستراتيجيات اإلمنائية والسياسة التجارية - ١ 

                                                                                           إن املشاورات بني األمانة ووزارة االقتصاد الوطين الفلسطينية بشأن حتديد مصادر التمويل الالزم ملشاريع  -  ٤٠
               إال أن األونكتاد   .                                    فر عن أية عملية تعبئة جديدة للموارد                                               األونكتاد املقترحة ضمن هذه اجملموعة من املشاريع مل تس

                         يف هذا اجملال هبدف تعريف       "                  السريعة االستجابة  "                            توفري اخلدمات االستشارية         ٢٠٠٣                          قـد واصـل خـالل عام        
                                                                                                                       املسـؤولني عن رسم السياسات العامة الفلسطينية بآثار الترتيبات البديلة املمكنة للسياسة التجارية مبا يتوافق مع                

                                  ويف هذه األثناء، جنحت األمانة، من خالل   .                                                                  وضـاع االقتصـادية الراهنة ومع إطار حتريري للسياسة التجارية           األ
ٍ                                                            إجـراء اتصـاالت مباشرة مع اجلهات املاحنة، يف تعبئة قدٍر كاٍف من التمويل من أجل الشروع يف العمل بشأن                        ٍ                                               

  .              التجارة والعمل                                                       اإلطار املتكامل للسياسة الفلسطينية يف جماالت االقتصاد الكلي و

                                   تيسري التجارة وخدمات النقل والتموين - ٢ 

     ً                                                   ، بناًء على طلب السلطة الفلسطينية، يف توفري اخلدمات             ٢٠٠٤                                     شـرعت األمانـة يف منتصـف عـام           -  ٤١
                                           وقد اشتملت اخلدمات االستشارية والبحوث يف        .                               إنشاء اجمللس الفلسطيين للشاحنني                             االستشارية الالزمة ألغراض    

                                                       تيسري التجارة العابرة والنقل البحري من أجل إعادة         "                                   على نشر دراسة تقنية بعنوان           ٢٠٠١        عام                   هـذا اجملال منذ   
  . )  ٢١ ( "                              تأهيل االقتصاد الفلسطيين وتنميته

                         إصالح وحتديث املالية العامة - ٣ 

    ٠٤  ٢٠                                                                                                       عقدت أمانة األونكتاد ووزارة املالية التابعة للسلطة الفلسطينية العزم على القيام يف منتصف عام                -  ٤٢
                      وقد مت تقليص األنشطة     . )     دمفاس (                                                       بناء القدرات يف جمال مراقبة الديون والتحليل املايل                                   باسـتئناف تنفيذ مشروع     

َ                                بسبب حدوث تأخريات يف حتويل األموال املُلتَزم بتوفريها، باإلضافة              ٢٠٠٣                                      املتصلة هبذا املشروع منذ أواخر عام          ُ                                  
           ً                           ً                إىل غزة، فضالً عن وجود أولويات أكثر إحلاحاً للسلطة                                                                  إىل عوامـل لوجسـتية وأمنية أثرت على إيفاد اخلرباء           

                                                                               ويف غضون ذلك، وعلى الرغم من أن قطاع التأمني الفلسطيين يواجه جوانب ضعف               .                           الفلسطينية يف هذا القطاع   
                                                                                                                    حرجة، فإن السلطة الفلسطينية مل تنظر بالكامل بعد يف مقترحات األونكتاد فيما يتصل باملساعدة التقنية العاجلة                

                                                             إال أنه منذ إجناز املرحلة األوىل لواحدة من أجنح جتارب األونكتاد يف      .                             إصالح قطاع التأمني الفلسطيين       اض       ألغـر 
                                         ، فقد متت تعبئة موارد جديدة لتنفيذ املرحلة  )                   حتديث اجلمارك وأمتتتها      يف جمال  (                                  تعاونه التقين مع السلطة الفلسطينية 

                              لصاحل اإلدارة العامة للجمارك   )ASYCUDA (                 بيانات اجلمركية                                                        الثانـية من مشروع برنامج النظام اآليل لتجهيز ال        
                                                                     وهذا يتطلب تركيب النظام النموذجي يف مقر اجلمارك يف رام اهللا ويف              .                                        واملكـوس الـتابعة للسلطة الفلسطينية     

     ٧٥٠     ٠٠٠                                                                                                  موقعني مجركيني جتريبيني تابعني للسلطة الفلسطينية، حيث تبلغ نفقات املشروع املرصودة يف امليزانية              
  .                                 دون أي انقطاع بل وبسرعة متزايدة    ٢٠٠٤                                     ُ   ً         وكان العمل على تنفيذ هذا املشروع يسري قُدماً يف عام   .     دوالر
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                                       مشاريع األعمال واالستثمار وسياسة املنافسة - ٤ 

                             تقدمي الدعم لتنمية املشاريع                                          يف تنفيذ مشروع األونكتاد املعنون           ٢٠٠٢                ُ                     إن الـتقدم الذي أُحرز منذ عام         -  ٤٣
               فمن أصل جمموع     .     ٢٠٠٣                                     قد انقطع يف النصف الثاين من عام          )                برنامج إميربيتيك  (              وسـطة احلجم                  الصـغرية واملت  

                                          ً                  لتمويل املرحلة األوىل من املشروع، مل يتوفر فعالً سوى ثالثة أرباع MED 2000                           احتياجات التمويل من برنامج 
                             نية وأمانة األونكتاد، إىل جانب                        وقد بذلت السلطة الفلسطي  .     ٢٠٠٣                                         هـذا املبلغ اإلمجايل لإلنفاق حبلول هناية عام    

              من أجل تأمني     ٢٠٠٣      يوليه  /       ً                             ، جهوداً مكثفة رفيعة املستوى منذ متوز  )                           املؤسسة املصرفية الفلسطينية   (              النظري الوطين   
      يونيه  /                              إال أن األونكتاد اضطر، يف حزيران   .                                                                        اجلـزء املتـبقي من املوارد الالزمة من أجل التنفيذ الكامل للمشروع           

                               وهذه نتيجة مل يسبق هلا مثيل        .                                                         نفيذ املرحلة األوىل من املشروع وتسريح املوظفني امليدانيني                        ، إىل تعلـيق ت        ٢٠٠٤
                                                                                             على صعيد املساعدة اليت يقدمها األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين، وهي تسلط الضوء على الوضع الضعيف لبعض 

       للخطر،   "         فلسطني �         إميربيتيك   "            مة لربنامج                                       ولكي ال تتعرض اإلجنازات األولية اهلا       .                                   التزاماته التنفيذية يف هذا اجملال    
                  ً     ً                                                                                              تلـتمس األمانـة حالياً دعماً من املاحنني لتنفيذ أنشطة املرحلة الثانية من هذا املشروع اليت ال يزال من املمكن                    

                           ويف غضون ذلك، أجنزت األمانة يف    ).               انظر الفرع جيم   (    ٢٠٠٤                                                 استئنافها إذا ما توفر التمويل الالزم قبل هناية عام 
                وبينما تأخر نشر   .                                                                         دراسة جديدة بشأن الدور اإلمنائي للمشاريع الفلسطينية الصغرية واملتوسطة احلجم  ٠٣  ٢٠    عام 

  .    ٢٠٠٤                                                                       هذه الدراسة ألسباب لوجستية، فإن من املتوقع إصدارها يف الربع الثالث من عام 

ُ       تقنية ُحددت                                               بشأن مشروع جديد من مشاريع املساعدة ال           ٢٠٠٤                                      وقد شرع األونكتاد يف العمل يف عام         -  ٤٤       
                           برنامج الستبقاء االستثمار                                                                  دوالر ملساعدة اهليئة الفلسطينية لتشجيع االستثمار يف تنفيذ            ٨٠     ٠٠٠                  ميزانيـته مببلغ    

                                                                                                              يهـدف إىل توفـري خدمـات دعم االستثمار لصاحل املؤسسات القائمة لتمكينها من التعامل مع األزمة الراهنة                  
                                                           لى إجراء مسح وتقييم نوعي، وتصميم استراتيجية، وإنشاء                               وسيشتمل هذا املشروع ع     .                       والصـمود يف مواجهتها   

   ومل   .                                                                                                           فريق خرباء أساسي ضمن اهليئة الفلسطينية لتشجيع االستثمار من أجل تنفيذ برنامج احملافظة على االستثمار              
       ملنافسة                                                                                                            تقم السلطة الفلسطينية حىت اآلن مبتابعة اخلدمات االستشارية اليت سبق لألمانة أن قدمتها يف جمال سياسة ا                

  .                                                                                     وذلك بالنظر إىل تباطؤ تنفيذ اإلجراءات التشريعية الالزمة العتماد قانون فلسطيين بشأن املنافسة

       مواصلة   :                                                استجابة األونكتاد لألزمة االقتصادية الفلسطينية     �    جيم 
     ٢٠٠٦                                         التركيز على األولويات اإلمنائية حىت هناية عام 

      أي  -                                                        ائمة على األرض يتطلب تعزيز أوجه التآزر الدينامية                                                      لقد سبق التأكيد على أن واقع األوضاع الق        -  ٤٥
                                                             وهذه املقتضيات، مقترنة باجلهود الدولية الرامية إىل إعادة          .                                                 بني عمليات اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية      -       الربط  

  )            اسة العامة                                                        اإلصالح املؤسسي، وبناء القدرات، وحتسني عملية رسم السي        (                                       توجيه االهتمام حنو األولويات اإلمنائية      
                                                 ِّ                                                               يف سـياق تنفيذ خارطة الطريق وإنشاء دولة فلسطني، ستوجِّه جهود التعاون التقين اليت يبذهلا األونكتاد لصاحل                 

                                                                                                ويف حني أنه يلزم على حنو متزايد اعتماد توجه إمنائي يف جهود اإلغاثة وإعادة التأهيل، فإن                  .                الشعب الفلسطيين 
                       إال أهنا ينبغي أن تسترشد   .                                             بغي أن تستعيد أولويتها يف برامج اجلهات املاحنة                                       املساعدة اإلمنائية للشعب الفلسطيين ين    
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                                                                                               ً                 هذه املرة بفهم أفضل للمأزق احلقيقي لالقتصاد الفلسطيين، مما يستدعي اعتماد جدول أعمال إمنائي يكون خمتلفاً                
  .    ٢٠٠٠      ً     ً                                اختالفاً كلياً عما كان الوضع يتطلبه قبل عام 

                                                                             ر مع السلطة الفلسطينية، مقترحات للتعاون التقين املستهدف يف جماالت خمتلفة                                      وقد أعدت األمانة، بالتشاو    -  ٤٦
    ِّ                             ويقدِّم امللخص التايل لربامج التعاون   .                                                                      توجد يف حالة الكثري منها حاجة ماسة لتمويل جديد خارج عن امليزانية العادية

                           ية واألنشطة املقترحة يف اجملاالت                                         نظرة عامة على احتياجات السلطة الفلسطين    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤                      التقين لألونكتاد للفترة 
                                                             وميكن بلورة املقترحات الواردة يف هذا الفرع حبيث تشكل األساس إلنشاء   .                                اليت تدخل يف نطاق اختصاص األونكتاد

                                                                                                                   قاعدة موارد كافية من خارج امليزانية من أجل دعم أنشطة التعاون التقين لألونكتاد لصاحل الشعب الفلسطيين على                 
                 ِّ                  ِّ                                                   ومن شأن هذا أن ميكِّن األمانة من أن تنسِّق بكفاءة برناجمها اخلاص بتقدمي املساعدة                .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤             مدى الفترة   

                                                                                                                 التقنية من خالل استعادة العدد األدىن من املوظفني الفنيني األساسيني يف جنيف، مع تأمني وجود تنفيذي يف امليدان                  
  .                  دولية واجلهات املاحنة                                                          من أجل تطوير عالقات عمل أوثق مع النظراء الوطنيني والوكاالت ال

                                      استراتيجيات التنمية والسياسة التجارية - ١ 

        ِّ           سوف يزوِّد هذا     .                                                                                  اإلطـار املـتكامل للسياسة الفلسطينية يف جماالت االقتصاد الكلي والتجارة والعمل            -  ٤٧
           اإلمنائية                                                                                                            املشـروع السـلطة الفلسـطينية باألدوات التحليلية ويبين قدراهتا على تقييم التأثري االقتصادي والنتائج              

          ، وقاعدة   )            برنامج حموسب  (                                             وتتمثل النواتج املتوقعة يف اإلطار املتكامل         .                                           للخيارات البديلة يف جمال السياسة العامة     
                                                                                                اقتصادية ودميغرافية شاملة، وحتليل خليارات السياسة العامة البديلة، وحتسني القدرة التقنية            -                    بـيانات اجتماعية    

    ١٦                               وسيتم تنفيذ هذا املشروع على مدى   .                                     االقتصادية وإدارة السياسة العامة                                      للسلطة الفلسطينية يف وضع النماذج    
           ، باإلضافة   )   ماس (    ً    ِ َ                                                                                      شهراً من ِقَبل األونكتاد ومنظمة العمل الدولية ومعهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين             

ُ           ة املوارد الالزمة وُشرع يف                  وقد متت تعبئ    .        دوالر    ١٧٠     ٠٠٠                        َّ                                 إىل الوزارات املعنية، وتقدَّر احتياجات امليزانية مببلغ                          
                                                                                                                   العمل بتمويل من موارد امليزانية العادية لألونكتاد ومنظمة العمل الدولية ومبسامهات خارجة عن امليزانية مقدمة               

  .                        من مؤسسات البحوث الدولية

              اهلدف من هذا  .                                                                                                       تقـدمي الدعـم التقين لفرقة العمل الوطنية املعنية بالتنمية االقتصادية والتابعة للسلطة الفلسطينية             -  ٤٨
                                                                                                                    املشروع هو دعم قدرة السلطة الفلسطينية على التصدي لألزمة االقتصادية، ووضع استراتيجيات مالئمة إلدماج االقتصاد               

     وسوف   .                                                                                                              الفلسطيين يف األسواق اإلقليمية والدولية، والتحضري النضمام فلسطني يف هناية املطاف إىل منظمة التجارة العاملية              
                                          ُ   َّ                                                    سية هلذا املشروع على فريق خرباء فلسطيين أساسي ُمدرَّب على معاجلة القضايا املوضوعية اليت تنطوي                                   تشتمل النواتج الرئي  

                                                                                                                              علـيها التنمـية االقتصادية وعملية رسم السياسة التجارية، واملفاوضات التجارية، واآلثار القطاعية املترتبة على االمتثال                
     ً                                        شهراً بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطين         ١٨                           املشروع على مدى فترة                       وسيتم تنفيذ هذا    .                                 ملتطلبات منظمة التجارة العاملية   

  .                                         ومل يتم االلتزام بتوفري أية أموال هلذا املشروع  .       دوالر   ٢٣٠     ٠٠٠                               َّ                التابعة للسلطة الفلسطينية، وتقدَّر ميزانيته مببلغ 

                                شاكل األمن الغذائي اليت تواجه                                     يف حني أن املعاجلة الشاملة مل       .                                               حتسـني األمن الغذائي من خالل التجارة الدولية        -  ٤٩
                                                  ُ    َ                                                         فلسـطني حتتاج إىل االستقرار السياسي، فإن املشاكل ميكن أن ُتعالَج حىت يف ظل األوضاع الراهنة وذلك من خالل بذل                
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                             ُ                        ومن شأن هذا املشروع املقترح أن ُيفضي إىل النتائج           .                                                                     بعـض اجلهود اهلادفة اليت تربط اإلغاثة بالتنمية عن طريق التجارة          
                                                                                                وضع إطار استراتيجي وخطة عمل لتوجيه جهود السلطة الفلسطينية يف جمال األمن الغذائي من خالل التجارة   ̀  ١̀   :        التالية

                              قواعد بيانات بشأن أسواق     ̀  ٣̀                                                                           آليات متويل جديدة للمزارعني الذين ال ميارسون بعد أنشطة تصديرية؛ و           ̀  ٢̀            الدولية؛ و 
                             فريق أساسي تابع للسلطة     ̀  ٥̀                                نظم املستودعات الغذائية؛ و                                      مـبادئ توجيهية تقنية لتصميم     ̀  ٤̀                       السـلع األساسـية؛ و    

                   إطار استراتيجي   ̀  ٦̀                      ً                                                                                   الفلسـطينية يكون قادراً على إسداء املشورة بشأن القضايا املتصلة باملشتريات من السلع الغذائية؛ و              
                              األونكتاد بالتعاون الوثيق                                      َِ        وسيتم تنفيذ هذا املشروع املقترح من ِقَبل        .                                                      إلعادة تأهيل القدرة التصديرية لصناعة زيت الزيتون      

                                               ، والوزارات املعنية التابعة للسلطة الفلسطينية،   )     الفاو (                                                                       مـع مركز التجارة الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           
  .      دوالر   ٢٥٠     ٠٠٠     ً           َّ        شهراً وبكلفة تقدَّر مببلغ   ١٨                  وذلك على مدى فترة 

                                               إىل حتويل قطاع التطريز يف خميمات الالجئني الفلسطينيني                   يهدف هذا املشروع  .                               قطـاع التطريز كصناعة إبداعية    -  ٥٠
                                                  وهو يسعى، بصفة خاصة، إىل إجياد أوجه تآزر بني           .                                                                إىل مصدر لألعمال املستدامة، ومنو الصادرات، وختفيف وطأة الفقر        

           انب العرض                                                                                                            جهـود اإلغاثـة والتنمية من خالل استخدام مفهوم الصناعات اإلبداعية، مما يتيح معاجلة االختناقات يف ج                
                                                                              وسينفذ األونكتاد هذا املشروع على مرحلتني بالتعاون الوثيق مع وكالة األمم             .                                         والنهوض هبذا القطاع يف األسواق الدولية     

                     وسيتم تنفيذ املرحلة     .                           ، ومركز التجارة الدولية    )       األونروا (                                                             املـتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن          
     ١٠٠     ٠٠٠                                                       َّ                 وستشتمل هذه املرحلة على إعداد وثائق استراتيجية بكلفة تقدَّر مببلغ             .          ستة أشهر                           األوىل عـلى مـدى فترة       

                                                                                                وباالستناد إىل جتربة حركة التجارة املنصفة، ستنفذ مرحلة ثانية من املشروع تشتمل على إنشاء مؤسسة متخصصة   .     دوالر
                                           ول املنتجني إىل مصادر اإلمداد واملساعدة يف                                                                                 لتسـويق منتجات التطريز من خالل الشبكات القائمة، وزيادة إمكانية وص          

  .                                                    حتسني املهارات وتكييف التصاميم احلالية مع األذواق الغربية

                                   تيسري التجارة وخدمات النقل والتموين - ٢ 

   ُ                                 ، أُوفدت بعثة خرباء تابعة ألمانة          ٢٠٠٠           يف عام     .                                                      بناء القدرات يف جمال إدارة املوانئ والتطوير املؤسسي        -  ٥١
                                                                                                    دمي املساعدة التقنية املقترحة، على سبيل املتابعة، للسلطة الفلسطينية من أجل حتضري سلطة املوانئ                             األونكـتاد لتق  

                                                       ويف حني أن األحداث الالحقة قد أوقفت العمل هبذا املشروع، فسوف   .                                      الفلسطينية لتشغيل ميناء غزة يف املستقبل
                                             ا تصبح اإلمكانيات السياسية الستئناف تنفيذ                    أمهيتها حامل      ٢٠٠١                                               تكون للمقترحات اليت قدمها األونكتاد يف عام        

                                                                                 وسوف تشتمل املساعدة التقنية املقترحة لألونكتاد على تقييم للحالة الراهنة ملشروع ميناء   .                  ً املشروع أكثر وضوحاً
                                                                                                                 غـزة مـن الزاوية املؤسسية، ووضع مشروع قانون للموانئ، وإسداء املشورة بشأن اللوائح اإلدارية والترتيبات                

                                     كما يشتمل االقتراح على بناء قدرة        .                                                                    ، وإعداد اقتراح خاص بتقدمي املساعدة التقنية إلنشاء خلية موانئ                  التعاقدية
                                                          وقد وافقت سلطة املوانئ الفلسطينية على هذين االقتراحني          .                                                   مسـتدامة يف جمال إدارة املوانئ والتدريب البحري       

  . ر     دوال   ٢٠٠     ٠٠٠                                  َّ        اللذين حيتاج تنفيذمها إىل ميزانية تقدَّر مببلغ 

                                                يهدف هذا املشروع إىل بناء قدرة احتاد شركات أنظمة  .                                                  بناء القدرة الوطنية يف جمال التجارة اإللكترونية       -  ٥٢
             وبصفة خاصة،    .                                                                                              املعلومات الفلسطينية حبيث ميكنها أن تضطلع بدور وطين رائد يف النهوض بالتجارة اإللكترونية            

                                                     اد وتنفيذ األنشطة التدريبية من أجل متكني املؤسسات                                                              سـيزود هذا املشروع االحتاد املذكور بفريق أساسي إلعد        
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     وسوف   .                                                                                                     الفلسطينية من مزاولة التجارة اإللكترونية وتطوير خدمات التجارة اإللكترونية ضمن قطاع املعلومات           
  .      دوالر   ١٠٠     ٠٠٠     ً           َّ        شهراً وبكلفة تقدَّر ب    ١٢                                                           يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون مع احتاد الشركات على مدى فترة 

        ، شرعت      ٢٠٠٤        ً                            ُ                    استجابةً لطلب من السلطة الفلسطينية قُدم يف عام           .                             نشاء اجمللس الفلسطيين للشاحنني    إ -  ٥٣
                                                                                                            أمانـة األونكـتاد يف توفري اخلدمات االستشارية للمساعدة يف إنشاء اجمللس الفلسطيين للشاحنني من أجل محاية                 

ِ           املؤسسات اليت هي املستخِدمة ال     (                                   وتعزيز مصاحل الشاحنني الفلسطينيني          وقد    ).                                   نهائية خلدمات النقل الدويل واحمللي                        
                                      دوالر، وهناك مشاورات جارية بشأن         ٤٢٠     ٠٠٠                                                         خصصـت إحدى اجلهات املاحنة موارد هلذا الغرض تبلغ حنو           

  .                                                                              دور األونكتاد يف تنفيذ هذا املشروع، بالنظر إىل ما يتمتع به من خربة طويلة يف هذا اجملال

                     من أجل االستعداد     .                                             ات التصدير يف إطار نظام حدودي يتم إصالحه                                           دارة البضـائع عند احلدود وإمكاني      إ -  ٥٤
                                                     َّ                                 ً                           السريع الحتمال قيام إسرائيل باالنفصال عن األرض احملتلة، سلَّط استعراض أجراه البنك الدويل مؤخراً الضوء على                

  .  )  ٢٢ (                القدرة التصديرية                                                                      ِّ             طائفة من تدابري التيسري اليت ستلزم لضمان االنتعاش االقتصادي املتالزم الذي يركِّز على تعزيز 
      َّ                                                                                                           وقد قدَّم األونكتاد مقترحات أولية إلجراء دراستني تقنيتني متعمقتني مت اقتراحهما يف استعراض البنك الدويل ضمن                

  .      دوالر   ٣٥٠     ٠٠٠                                    َّ                                 اخلطوات التالية اليت يلزم اختاذها، وتقدَّر كلفة إجراء هاتني الدراستني بنحو 

                           إصالح املالية العامة وحتديثها - ٣ 

                 تنفيذ املرحلة       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                             سيواصل على مدى الفترة        ).     دميفاس (                                       نظـام إدارة الديون والتحليل املايل        -  ٥٥
                                                             بالتعاون مع وزارة املالية التابعة للسلطة الفلسطينية،            ٢٠٠١                                                       الثانية من هذا املشروع الذي جيري تنفيذه منذ عام          

  .      دوالر   ٢٧٠     ٠٠٠       قدره                                                    حيث مت بالفعل توفري متويل ثنائي ألنشطة املشروع مببلغ إمجايل

                                                              يهدف هذا املشروع إىل املسامهة يف تطوير قطاع تأمني فلسطيين قادر على  .                               إصـالح قطـاع التأمني الفلسطيين     -  ٥٦
                                                                                                        املنافسة وموجه حنو السوق وذلك من خالل االضطالع بأنشطة بناء القدرات لصاحل كل من اجلهات املسؤولة عن التنظيم       

                تكييف اإلطار   ̀  ١̀   :                                    كما يهدف املشروع، بصفة خاصة، إىل       .          ِّ            جلهات املقدِّمة للخدمات                                     الـتابعة للسـلطة الفلسطينية وا     
                 تعزيز القدرة   ̀  ٢̀                                                                                                    التنظـيمي واملؤسسـي مـع متطلبات النظام التجاري املتعدد األطراف وأفضل املمارسات الدولية؛ و              

                              الذي مل يتم توفري التمويل لـه            وهذا املشروع  .                                                                     املؤسسـية للسلطة الفلسطينية وقدرات وكفاءات الوكالء يف هذا القطاع       
      ً           َّ            شهراً وبكلفة تقدَّر مببلغ       ١٨                                                                                                    بعـد سـينفذ بالـتعاون الوثيق مع وزارة املالية التابعة للسلطة الفلسطينية على مدى فترة                 

  .      دوالر   ٢٥٠     ٠٠٠

                                                                                  إن قدرة السلطة الفلسطينية على استغالل كامل إمكانات النظام اآليل لتجهيز            .                     حتديث اجلمارك وأمتتتها   -  ٥٧
                                                                          تظل تتوقف على تأمني األموال الالزمة لتنفيذ املرحلة الثالثة والنهائية من هذا ++ASYCUDA                 البيانات اجلمركية 

    ٢٤                                وسيتم تنفيذ املشروع على مدى فترة   .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                               املشروع اليت تشتمل على تشغيل هذا النظام يف الفترة 
                                    املشاورات مع السلطة الفلسطينية ومع     ٢٠٠٤      عام       ُ       وقد اسُتهلت يف  .       دوالر ١     ٦٠٠     ٠٠٠    ً                  شهراً بكلفة تقدر مببلغ 

  .                                                             إحدى اجلهات املاحنة احملتملة من أجل تنفيذ املرحلة الثالثة من املشروع
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                                       مشاريع األعمال واالستثمار وسياسة املنافسة - ٤ 

      ان يف                           إن هذا اجملال الذي ك       ).               برنامج إمربيتيك  (                                                      تقدمي الدعم لتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم         -  ٥٨
                                                                                               وقت من األوقات أحد اجملاالت املأمولة فيما يتعلق بدعم األونكتاد لقطاع مشاريع األعمال الفلسطيين يظل، كما 

                       ِ َ           وعدم وجود التزامات من ِقَبل          ٢٠٠٤ ُ                                                                            ذُكـر يف الفـرع باء، غري مؤكد بالنظر إىل تعليق تنفيذ األنشطة يف عام                
                                                       ويتضح من رؤية مستدامة إلجناز هذا الربنامج يف الضفة           .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                        اجلهـات املاحنة لتوفري التمويل للفترة       

  ،     ٢٠٠٦                                                                                               الغربية وتوسيع نطاقه ليشمل غزة، مع ضمان انتقال املسؤولية عنه بالكامل إىل السلطة الوطنية حبلول عام 
                                     وعلى ضوء التحليل الوارد يف الفصل        .        دوالر    ٥٠٠     ٠٠٠                                                       أنه ستكون هناك احتياجات للموارد مببلغ ال يقل عن          

                                                          ُ                                                          من هذا التقرير، يتضح أن عدم استئناف تنفيذ هذا املشروع سوف ُيضعف الدعم الالزم لتشجيع إجياد أوجه تآزر                       األول
  .                                                      َِ              ولذلك فإن مثة حاجة ماسة إليالء اهتمام جدي هلذا املشروع من ِقَبل اجلهات املاحنة  .                   بني اإلغاثة والتنمية

                               يلزم توفري أموال من أجل تنفيذ   ).              املرحلة الثانية (     ارات                                                        الدعـم الـدويل وبناء القدرات من أجل استبقاء االستثم       -  ٥٩
                                                                                                                        املـرحلة الثانية من هذا املشروع اليت ستشتمل على تصميم برامج قطاعية الستبقاء االستثمارات وتشجيعها بالتعاون مع                 

  . ر     دوال   ٢٠٠     ٠٠٠     ً                      شهراً ومبيزانية مؤقتة تبلغ   ١٨                                                   اهليئة الفلسطينية لتشجيع االستثمار وذلك على مدى فترة 

  تعبئة املوارد وتنسيقها ومواءمتها�دال 

                                                                                                              حافظت األمانة، يف تصميم وتنفيذ برنامج عملها، على اتصاالت وثيقة مع املنظمات الدولية املختصة، وال سيما                 -  ٦٠
                                                                                                                    مـع وكالـة األمـم املـتحدة إلغاثـة وتشغيل الالجئني الفلسطينني يف الشرق األدىن، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية                    

                                                                              ومكتب منسق األمم املتحدة يف األراضي احملتلة، ومكتب العمل الدويل، وكذلك مع              )       اإلسكوا (                     جتماعية لغريب آسيا       واال
                                                                           كما سعت األمانة إىل توجيه اهتمام اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف          .                                      مراكـز البحوث ومؤسسات اجملتمع املدين     

                                                                                  د استفاد برنامج املساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين يف              وق  .                                       واإلقليمـية إىل احتياجاهتا من املوارد     
                                               املقدم من هولندا، كما استفاد من التمويل اجلديد        العادية                                     من استمرار الدعم اخلارج عن امليزانية     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣          الفـترة   

                                         ويف غضون ذلك، ظل برنامج األمم املتحدة          ).    ندا ك (                                                                    املقدم من النرويج واالحتاد األورويب واملركز الدويل للبحوث اإلمنائية          
  .                                                                     اإلمنائي ميد األونكتاد بدعم ميداين ال غىن عنه يف جمال اخلدمات اللوجستية واالتصال

                                                                                                          وكجـزء مـن جهود االتصال اخلارجي الرامية إىل بناء شراكات استراتيجية مع وكاالت دولية أخرى، شارك                  -  ٦١
                          وغريها من املنظمات يف اإلعداد   )        اإليسكوا (                                        حدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا                                           األونكـتاد بنشاط مع جلنة األمم املت      

                                                                                                                 ملنـتدى اإليسـكوا إلعادة تأهيل وتنمية فلسطني هبدف حشد جهود احلكومات العربية واجملتمع املدين العريب يف برامج                  
                                        ريية املوضوعية ملؤمتر األونروا املعقود يف                                           كما أسهم األونكتاد يف األعمال التحض       .                                          اإلعمـار والتنمـية وجهود بناء الدولة      

                                                                            إىل الالجئني الفلسطينيني، وشرع يف التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                   بشأن تقدمي املساعدة         ٢٠٠٤       يونيه   /      حزيران
   ). ٨     اهلدف  (                                                                               والسلطة الفلسطينية يف استعراض التقدم الفلسطيين احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
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 توفري موارد كافية لتقدمي مساعدة مكثفة:  استنتاجات�اء ه

                 إال ألربعة من           العادية                                                              ، مل يكن قد مت االلتزام بتوفري أموال خارجة عن امليزانية                ٢٠٠٤       يوليه   /         حـىت متوز   -  ٦٢
ِ                                َ   املقترحات اخلمسة عشر يف جمال التعاون التقين لألونكتاد، وقد ُشِرع يف إجراء مناقشات مع املاحنني احملتَم  ُ         لني بشأن                                                      

                                                                                 وقد مت تعليق تنفيذ أحد املشاريع بسبب نقص املوارد، بينما مل يتم حتديد أية مصادر لتمويل   .                 ثالثة مشاريع أخرى
     مببلغ   )     ٢٠٠٦               ً              خلمسة عشر مشروعاً حىت هناية عام  (                               ومن أصل جمموع االحتياجات للموارد   .                 سبعة مشاريع أخرى

                ، كان هناك مبلغ  )                                    ظيفة من الفئة الفنية ملدة سنتني يف جنيف               مبا يف ذلك كلفة و (       دوالر  ٥     ٧٤٠     ٠٠٠          إمجايل قدره 
               دوالر لثالثة    ٢     ٣٧٠     ٠٠٠                                                      دوالر بينما كان جيري النظر يف ختصيص مبلغ قدره            ١     ٢٧٠     ٠٠٠                 مـتوفر قـدره     
        دوالر   ٢     ١٠٠     ٠٠٠             ً                                                              وهذا ميثل نقصاً يف متويل االحتياجات امللحة للمساعدة التقنية مببلغ قدره              .              مشاريع جديدة 

  .    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤                                                          د عن ثلث جمموع االحتياجات للموارد اخلارجة عن امليزانية للفترة          أي ما يزي

              ً                                                                                                  وكمـا لوحظ آنفاً، فإن تأثري االحتالل، وبالتايل حالة عدم التيقن واألزمة اإلنسانية على هذا اجملال من جماالت                   -  ٦٣
                                    ملستوى الفعالية سيتطلب تعبئة قدر أكرب                           ومن املؤكد أن التحسني اإلضايف   .                                             العمل، ميس بصورة مباشرة تنفيذ هذا الربنامج    

                                                                                                     ّ                          مـن املـوارد اخلارجة عن امليزانية واليت ميكن التنبؤ هبا من أجل متابعة تعزيز أسلوب العمل االنتقائي واملرن الذي طّبقه                     
       املوارد               كما أن هذه      .                                                                                                  األونكـتاد يف السـنوات األربع األخرية ملواجهة األوضاع امليدانية املتردية وللمحافظة على التقدم             

                                                                                                                         سـوف تكون ضرورية ملواصلة تقدمي املساعدة التقنية بطريقة تعزز أوجه التآزر الدينامي بني االحتياجات لإلغاثة وإعادة                 
                        االقتصادية يف ظل أوضاع  �                                                                                                   التأهـيل والتنمـية االسـتراتيجية، وتتيح التعامل مع إمكانيات التنمية والبدائل االجتماعية              

  .                      الصراع وما بعد انتهائه

                                                                                                                       لقـد شـدد هذا التقرير على أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم يف جمال تعبئة املوارد وتنفيذ املشاريع منذ عام                      -  ٦٤
َ                            ّ       ً                                    ، فـإن مـا يواَجـه من حاالت نقص يف املوارد قد قّيد أيضاً اجلهود اليت يبذهلا األونكتاد            ٢٠٠٣                    فقدرة األونكتاد على   .             

                                                                 فلسطيين مبا يتناسب مع احتياجاته، حسب ما تقتضيه الوالية اليت                                                                   تكثـيف املسـاعدة التقنـية اليت يقدمها إىل الشعب ال          
                                                                        وبعبارات بسيطة، فإنه ما مل تتوفر موارد كافية، حسب ما هو مطلوب              .   ُ                                       اعُتمدت يف بانكوك، أصبحت غري مؤكدة اآلن      

                    ً يف جمال املساعدة تنفيذاً                                                                                             يف توافـق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف ساو باولو، فإن تنفيذ األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد       
                                                                           وعالوة على ذلك، لن يكون يف مقدور األمانة أن تستجيب بالكامل لتوقعات              .     ً               ً                   كـامالً سوف يكون مقيداً إىل حد بعيد       

                                                وما برح األونكتاد يعمل على تقدمي املساعدة إىل الشعب   .                                                        نظـرائها الفلسطينيني سواء من احلكومة أو من القطاع اخلاص   
                                                                                     ومن أجل االستفادة من املسامهة التحليلية والتقنية الوفرية اليت تقدمها األمانة وما أقامته من   .      سنة  ٢٠                  الفلسطيين على مدى  

                                                                                                            شـراكات واسعة مع النظراء الفلسطينيني واجلهات املاحنة والوكاالت األخرى، فقد أصبح من الضروري اآلن تأمني توفر          
                                                            خارجة عن امليزانية من أجل متكينها من االضطالع بعملها يف                                                                         املـزيد من الدعم الشامل والذي ميكن التنبؤ به من موارد            

  .        هذا اجملال
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 احلواشي

                               يف هذا التقرير إىل منظمة التحرير   "      فلسطني "    ً                                                         وفقـاً لقرارات اجلمعية العامة ومقرراهتا ذات الصلة، تشري كلمة       ) ١ ( 
             أما اإلشارات    .     ١٩٩٤-    ١٩٩٣                       إسرائيل يف الفترة                                                                  ُ                 الفلسطينية اليت أنشأت السلطة الفلسطينية يف أعقاب االتفاقات اليت أُبرمت مع          

  .                                  ومع خارطة الطريق املشار إليها أدناه  )     ٢٠٠٢   (    ١٣٩٧                  ُ  َّ                       فتتفق مع الرؤية املُعبَّر عنها يف قرار جملس األمن   "           دولة فلسطني "   إىل 

  .                                   باستثناء اقتصاد القدس الشرقية احملتلة  ) ٢ ( 

                                                     فروضة على األرض الفلسطينية احملتلة، انظر تقارير مكتب                                                    لالطالع على تفاصيل سياسة اإلغالق اإلسرائيلية امل        ) ٣ ( 
                                                                                                                            املنسـق اخلاص لألمم املتحدة يف األراضي احملتلة ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين، الواردة يف جمموعة تقارير الرصد الصادرة عن                   

                              املركزي الفلسـطيين لإلحصـاء             ً        انظر أيضاً اجلهاز    .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١٥  �       فرباير   /       شباط  ١                                 جلـنة تنســيق املعونة احمللية،       
(PCBS, www.pcbs.org) 2003-2004,"Survey on the perception of Palestinian population towards the socioeconomic 

conditions", August and December 2003 and March 2004;   ؛ وانظـر البـنك الدويل                        " Twenty-seven months - Intifada, 

closures and Palestinian economic crisis: An assessment) "   ٢٠٠٣     مايو  /    أيار    .(   

 Impact of the Israeli" )    ٢٠٠٤      أبريل  /     نيسان (                                   اجلهـاز املركـزي الفلسـطيين لإلحصاء      :        املصـدر   ) ٤ ( 

measures on the economic conditions of Palestinian households - 7th round: October-December 2003", 

http://www.pcbs.org/english/press_r/econ_r7/econ_e.pdf.  

  .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠                                 يف املائة يف السنة على مدى الفترة    ٣,٥                                            بافـتراض منو الدخل القومي اإلمجايل االمسي بنسبة     ) ٥ ( 
                                             مليار دوالر، على أساس افتراض حدوث منو           ٥,٧               ما مقداره        ١٩٩٧                          احلقيقية للدوالر لعام                                        وتـبلغ اخلسارة االقتصادية باألسعار    

  .         يف املائة ٢            حقيقي بنسبة 

 ) ٦ (  UNRWA/UNOCHA (June 2004) Rafah Humanitarian Needs Assessment.  

   ).    ٢٠٠٣     مايو  /    أيار   " (... Twenty-seven months - Intifada "                 انظر البنك الدويل   ) ٧ ( 

     ٢,٢                         والفارق بني مبلغ ال         .                                                                              هـذا ال يشمل قيمة األراضي اليت متت مصادرهتا لبناء حاجز الفصل اإلسرائيلي             و  ) ٨ ( 
                                مليون دوالر واليت مت تكبدها         ٢٠٠                                                                          مليار دوالر يتعلق باألضرار املادية اإلضافية اليت ال تقل قيمتها عن                ١,٧                          مليار دوالر ومبلغ ال       

   ٣                                          مليون دوالر ممثل قيمة استهالك بنسبة           ٢٨٥                      ، باإلضافة إىل مبلغ         ٢٠٠٢       ديسمرب   /    األول                                       خالل األشهر الثمانية عشر منذ كانون       
   .                                  االستخدام املفرط وتدين مستوى الصيانة /                                       يف املائة إضافية نتيجة لالستخدام غري السليم

          ية وقطاع                                       إىل أن الرصيد الرأمسايل للضفة الغرب       )   ١٩           ، الصفحة       ٢٠٠٣      مايو   /    أيار (                            تشري تقديرات البنك الدويل       ) ٩ ( 
  .                                      مليار دوالر، أو ضعف الناتج احمللي اإلمجايل      ١١,٢٠٧         قد بلغ     ١٩٩٨         غزة لعام 

                                      ولذلك فإن االسترتاف الذي لوحظ يف القاعدة   .                                                             هـذه النسبة تشمل الرصيد الرأمسايل مثل املمتلكات العقارية         )  ١٠ ( 
  .                                                    االقتصادية اإلنتاجية ميكن أن يكون أكرب بكثري من نسبة اخلمس

  " Disengagement, the Palestinian economy and the settlements "    ً                  أيضـاً البـنك الدويل          انظـر    )  ١١ ( 
   ).    ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران (
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 ) ١٢  (  IMF (September 2003), "West Bank and Gaza: Economic performance and reform under 

conflict conditions".  

                                                           لتايل فإهنا ليست قادرة على إدارة سياسات تتعلق بأسعار                                                             لـيس لـدى السـلطة الفلسطينية عملة وطنية وبا           )  ١٣ ( 
  .                                                                                                    والعمالت الثالث املستخدمة يف الضفة الغربية وغزة هي الدوالر األمريكي والشاقل اإلسرائيلي اجلديد والدينار األردين  .      الصرف

 ) ١٤  (   PCBS, Labour force survey annual report 2003 (www.pcbs.org/inside/selcts.htm) and Labour 

force survey results: January-March 2004 round (www.pcbs.org/englih.press_r/1brQ104_e.pedf).  

                                                                                                          تشري بيانات اجلهاز املركزي الفلسطيين لإلحصاء إىل أن املساحة اإلمجالية لألراضي املزروعة يف الضفة الغربية                 )  ١٥ ( 
   ).              كيلومتر مربع ١     ٨٠٠ (            مليون دومن  ٨ , ١                                  وغزة يف السنوات اخلمس األخرية تبلغ حنو 

 UN OCHA (March  :                                                                          لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن حاجز الفصل واآلثار املترتبة على بنائه، انظر  )  ١٦ ( 

2004), "The impact of Israel's separation barrier on affected West Bank communities - An update to the 

Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG): Construction of the barrier, access and its humanitarian 

impact", World Bank (April 2003), "The impact of Israel's separation barrier on affected West Bank communities: 

Report of the mission to HEPG and the Local Aid Coordination Committee (LACC)", and the follow-up report on 

the same topic to HEPG and LACC: update number 2, 30 September 2003.  

  ."...World Bank (June 2004), "Disengagement     انظر   )  ١٧ ( 

                                                                                                 هذه األرقام ال تشمل األموال اليت تلقتها وكالة األونروا أو الدعم املباشر املقدم من اجلهات املاحنة إىل منظمات   )  ١٨ ( 
  .         غري حكومية

 UNCTAD       ، انظر     ٢٠٠٣-  ٩٩  ١٩                                                            لالطالع على جداول مفصلة للدعم املقدم من اجلهات املاحنة خالل الفترة   )  ١٩ ( 

(2003) "International Support to the Palestinian People 1999-2000/2001-2003 ...", Trade and Development Board, 

fiftieth session, Geneva, TD/B/50/CRP.2, 6 October 2003.  

 Brück, T., Valpy F. and Arturo G. (July 2000), 'Enhancing  :                                ميكن االطالع على مناقشة هلذه احلجة يف  )  ٢٠ ( 

the Private Sector Contribution to Post-War Recovery in Poor Countries", Working Paper 45(1), Queen Elizabeth 

House, University of Oxford International Development Centre.  ًانظــر أيضــا      ً          Smillie, I. (1998), "Relief and 

Development: The Struggle for Synergy", Occasional Paper Number 33, Thomas J. Watson Jr., Institute for 

International Studies, USA.  

 ) ٢١  (  UNCTAD/GDS/APP/2003/1, 22 March 2004.  

 ) ٢٢  (  World Bank (June 2004), "Disengagement ...".  

- - - - - 

 


