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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الثالثة والستون

 2016األول/ديسمرب  كانون  9-5جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت5البند 

 تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني

تقريررر عررن المسرراعدة المقدمررة مررن األونكترراد إلررى الشررعب الفلسررطيني    
  *التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة

 **كتادمذكرة من إعداد أمانة األون  

 تنفيذي موجز  
، احتجاازإ رااالاايي ادياالاداإ ال االيبيي الفملسااأينيي ملااد،     ااي   اا ل، 2015يف عااا   

واخنف ااااات امل وناااااي املادماااااي مااااان املاااااا ا، واااااااتمل تواااااا  املساااااتو ناإ اداااااالاايمليي يف األ   
الفملسااأينيي التملااي ظملاات مسااتوياإ الفااال والبأالااي ملتف ااي ا وض تاازال األ   و الفملسااأينيي التملااي، 

 ثال رااااحم متماي لملم وناي املادماي  ي ي اضحاتلل اوقا   اري،  لملصاد اإ من رالاايي،  ينما عأ ا
ماان املااا اا وط تنأملااع   ااد عممليااي رعاااد،  ناااع حايايااي يف قأااا  ملااز،  ملاا   ن تربعاااإ املااا ا 

اضقتصااااديي  -ضجتماعياااي  لياااا دوض ا وقاااد اادادإ األو اااا  ا 3.5املت  اااد  تاااادغ ا  مل ااات 
 انيا 50، وا تف  م دل وفياإ الل   ألول ملٍ، منذ اوعا  ملز،  يف

__________ 

لاااي  يف التسااامياإ املساااتادمي وااااالااه الاااوا د، يف يفاااذق الوثيااااي وض يف  ليااااي عااال  ماد اااا ماااا ينأاااوي عملااا   *
املتحاااد،   اااكن امللكاااز الااااانو  ألي  ملاااٍد  و رقملااايٍ   الت باااري عااان  ي   ٍي كاااان مااان جانااا  األماناااي ال اماااي ل مااا 

مدينااٍي  و منأاااٍي  و لسااملأاإ  ي من ااا  و   ااكن ت يااا حاادوديفا  و لوم اااا ووفاااا  لملااالا اإ واملااال اإ  اإ   و
الصملي الصاد ، عن اجلم يي ال اماي ولملا  األمان، ت اش اد اا ، رض األ    و األ ا احم الفملساأينيي التملاي قأاا  

وال افي ال ل ياي،  اا في اا الاادر ال االقييا وي اري اااتادا  كملماي  فملساأا  رض من ماي التحليال الفملسااأينيي ملاز، 
اليت  ن كإ السملأي الو نيي الفملسأينييا  ما اد ا اإ رض  دولي فملسأا  فتتسع م  اللؤياي امل ارب عن اا يف قالا  

 ا(2012)67/19( وقلا  اجلم يي ال امي 2002)1397لمل  األمن 
 اUNCTAD/APP/2016/1ُن ل  صل   وصفه الوثياي  **
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عملاا  كايفااي اقتصاااد األ   الفملسااأينيي ماان التلاااليف اضحااتلل عبًااا  ثااايل  يفاال  و  
ا  ياد اضحتلل ع دون ع  رض   ف حجمه احلايلحجمه كان غلن  ن يصي الذي  التملي 

رض تااديل التلااليف اضقتصااديي للحاتلل ض تازال حاج اين جزاياي وملاري  ن الاوضإ اللاميي 
مستدا   من من ومي األم  املتحاد، لتااد  و  اممليا ومثي حاجي دن اع ر اٍ  من جحم  امي 

ا وعملا  الالمل  70/12و 69/20التاا يل رض اجلم يي ال امي، عمل  النحو املأملاوب يف قلا ي اا 
ود،، يواصاااي األونلتااااد تااااد  عااادماإ الت ااااون التااااش والتاااد ي  مااان  ن املاااوا د املتاحاااي ماااد

واادماإ اضات ا يي رض ال    الفملسأيشا ويف حا  ن التمويي املااد  مان قأال ايسام  
 اا لا  يف وحااد، تاااد  املساااعد،  18ل ونلتاااد  اضحتفاااظ  وظيفااي ثالاااي ماان الفًااي الفنيااي ملااد، 

لتااوفري مااوا د ر ااافيي للحتفاااظ يااذق الوظيفااي ألجااٍي  رض ال اا   الفملسااأيش، فااحن مثااي حاجااي
  ويٍي ولتنفيذ امل ا ي  ملري املموليا
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 2015يتواصل في عام  2014تأثير الكساد الذي شهده عام  -أولا  
اني ص بي  على  النسبي رض ال    الفملساأيشا فما   ا ف  2015لاد كانت اني  -1

، كان او الناتج الملحم ادمجايل متوا ا ا  رض حاٍد 2014اضنت اش من اللساد الذي   دق عا  
تاااااكثري اللسااااااد الاااااذي حاااااد  يف  2015ط يسااااام   تحساااااا دعاااااي الفااااالدا وتواصاااااي يف عاااااا  

 ف اي ال مملياي ال سالليي اداالاايمليي يف ملاز،ا ويف ال افي ال ل ياي، تلاجا  م ادل النماو  2014 عا 
 ما يف ملز،، فحن م دل النمو الاذي كاان  ا2015-2014يف املااي يف الفرت،  2.5رض  5.3من 

، 2015يف املااااي فاااه يف عااا   6.8، فاااد  ملاا  2014يف املااااي يف عااا   15قااد اخنفااس  نساابي 
ويفااو م اادل  اا يف جاادا   ااالن ل رض ااساااال ابااملااي الاايت تلبااديفا اضقتصاااد الملااحم عاالل ال اااد 

يف  3.5   الفملساأينيي التملاي يبملا  ن امل دل ادمجايل لملنماو اضقتصاادي يف األحيث رو األعريا 
قبااي ال ممليااي  2013املااااي، فااحن مسااتوى دعااي الفاالد  اكاادىن وض ياازال  ديف عااا كااان عمليااه يف عااا  

 ال سلليي ادالاايمليي يف ملز،ا
يف اخنفاا  امل وناي  2015وقد متاملت األاباب اللايسيي حلالاي اللكاود الاذي  ا دق عاا   -2

يلإ اديااااالاداإ اجلملكياااااي رض الساااااملأي الو نياااااي الفملساااااأينيي يف ااا جيااااايل وت ملياااااع راااااالاايي  اااااو 
ل و هع وتري، رعااد، البنااع يف ملاز،  ساب  اااتملا  راالاايي 2015األ   ي األوض من عا   األ  ل

يف فاال  الايااود عملاا  الااوا داإ األااااايي ل ممليااي رعاااد، البناااعل وتااد  مسااتوياإ املاادفوعاإ ماان 
 اجل اإ املا يا

و النااتج الملاحم ادمجاايل الاذي لاوحة يف ملاز، متصال   اكي حااٍل مان األحاوال وط يلن ا -3
 ت زيااز الاااد اإ ادنتاجيااي لتم يااد الأليااع  ااو  ايااع التنميااي املسااتداميا فااالنمو يف ملااز، تلكااز يف 
قأاااا  البنااااع وكاااان موج اااا   اااو رعااااد،  نااااع البنياااي التحتياااي الااايت ُدمااالإ عااالل ال مملياااي ال سااالليي 

جدياد،ا ويف ال افي ال ل ياي، تلكاز مساتوى او ولي   و فت  لاضإ  2014يي يف عا  ادالاايمل
النمااو املتوا اا  يف قأااا  اااادماإ ولااا ، اجلمملااي والتجزاااي،  ينمااا تلاجاا  قأاعااا الز اعااي والصااناعي 

 ا2015التحويمليي يف عا  
ف اااحم ملاااري تملااي حالاااي  اا ف ااااو الناااتج الملاااحم ادمجااايل يف األ   الفملساااأينيي الوحااج  -4

نا ئىن عان اضاات لا الاذي يُيسالق تواا ىن يف الاالو  املصالفيي املادماي مستدامي، ألن يفذا النمو 
رض الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي وموظفي اااا ال ماااومياا وقاااد اادإ الاااالو  املادماااي رض الاأاااا  

فيي املادمااي ،  ينمااا اادإ الااالو  املصاال 2015يف املااااي يف عااا   19اااااب  نساابٍي  مل اات  ااو 
يف املاااي، حياث ا تف ات نسابي اضاتمانااإ اااصاي  17.5السملأي الو نيي الفملساأينيي  نسابي  رض

 كااازإ  رض الوداااا   ااادا  ال اا ف تاليبااا  يف الساانواإ األ  اا  األعااري،ا  يااد  ن يفااذق اضاتماناااإ
عملاا  قاالو  البناااع والااالو  اضااات لكييل  مااا قأاعاااإ اضقتصاااد ادنتاجيااي فاااد ااااُتب دإ ماان 

 التوا  اضاتما ا
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 استمرار أزمة البطالة الدائمة، وتزايد حدة انعدام األمن الغذائي -ألف 
، ظملت مساتوياإ البأالاي ملتف اي عملا  الالمل  مان تاد  م ادل امل اا كي يف 2015يف عا   -5
الاذين أاا يف املااايا ويفاذا ي اش  ناه ر ا ُ عاذإ يف اضعتباا   عاداد ال ماال املاب   46ال مي البال   قو،

علجااوا ماان قااو، ال مااي، فااحن م اادل البأالااي اللنااحم يلااون  عملاا  ماان  لاا   لاااريا وقااد  ملاا  م اادل 
يف املاااي  12ماا ناي   ادل قاد ق  2015يف املاااي يف عاا   26البأالي يف األ   الفملساأينيي التملاي 

،  ي قباااي  ااادع فااال  الاياااود عملااا  حلكاااي تنااااي الياااد ال امملاااي والب ااااا  الفملساااأينيي 1999يف عاااا  
ووفااااا  لبياناااإ اجل ااااا امللكااازي لطحصاااع الفملساااأيش،  دإ عممليااي متوا ااا ي دعااااد،  ا(1)اجلاادول 
ستوى املليبمل   نااط مًويي 9نسبته اوق ال مي يف ملز،، فاخنفس م دل البأالي  ا تن يه البناع رض 

ال ل ياااي، ال ااافي يف  ا  ماااا2015يف املاااااي يف عاااا   38الاااذي ض يااازال،  ملااا   لااا ، ملتف اااا  وقاااد ق 
 يف املاايا 19 واحدٍ، ليصي رض و، فاد ا تف  م دل البأالي  ناأي مًوييو سب    ف النم

احي يف املاااااي مااان مسااا 61وقاااد  دإ اااايأل، راااالاايي اااايأل،  كامملاااي  عملااا  املنأااااي جاااي  ) -6
 امي  أالي دااماي يف األ   ن وع ال في ال ل يي(، والايود األعلى واحلصا  املفلو  عمل  ملز،، رض 

الفملسأينيي التمليا و سب  اضفتاا  رض فلب ال مي يف اضقتصاد الملحم، ُي أل آضف الفملسأينيا 
ويفاااحم لاايمليي لب عماااي يف راااالاايي ويف املساااتو ناإ اداااال ماااي رض البحاااث عااان فاااال اااا ملا عااان ا

يف  12، كان  و 2015 يدويي متدنيي امل ا اإ ومناف ي األجو ا ففحم عا تت دى األعمال ال ض
(ا وقااد  االملت 1 مااي يف رااالاايي ويف املسااتو ناإ )اجلاادول الاااو، ال امملااي الفملسااأينيي تاملااااي ماان 

يف املاااي مان لماو  السالان ال اامملا  16ال مالي يف رالاايي ويف املستو ناإ ادالاايمليي ما نسابته 
مااان الفملساااأينيا الاااذين ي مملاااون يف اللااااري يف ال ااافي ال ل يااايا  ياااد  ن يفاااذا الااالق  لاااي  مؤكااادا  ألن 

ول عملاا  تصااا ي  عمااي و التااايل فااح   يفتااالون رض احلمايااي الاانونياايا رااالاايي ض يسااتأي ون احلصاا
ااااتُب دإ   قااا  ال مالااي يف رااالاايي واملسااتو ناإ ادااالاايمليي، يصااي م اادل البأالااي يف ال اافي  ور ا

يف املااي، ويفو م دل ملتفا  ا تفاا  مايملاه يف ملاز،ا ويفاذا اضعتمااد الاسالي عملا   35ال ل يي رض قلا ي 
راااالاايي ويف املساااتو ناإ يزياااد مااان حاااد، يف ا اااي اضقتصااااد الفملساااأيش رااع الصااادماإ ال ماااي يف 

السياايي، ر  رن رالاايي تستأي  يف  ي وقت  ن متن  ال مال الفملسأينيا، حج ورن كانوا حاازين 
 عمل  تصا ي  رالاايمليي، من الدعول رض رالاايي واملستو ناإ ادالاايملييا

قتصااادي وا تفااا  م اادل البأالااي رض اياااد، حااد، حالااي ان اادا  وقااد  دى  اا ف النمااو اض -7
األماااان ال ااااذااحما وتاااادل  ياناااااإ حدياااااي عملاااا   ن ثملاااااحم الفملسااااأينيا ي ااااانون ماااان ان اااادا  األماااان 

يف املااي،  ينما تتاوفل د جاي  اًيملي  33ال ذااحم، حيث تبمل  نسبي من يفتالون رض األمن ال ذااحم 
يف املاااي فتمااي مان يفا   13املااي،  ما النسبي املتبايي وقاد يفا يف  21من األمن ال ذااحم ملا نسبته 

عل ااي ضن اادا  األماان ال ااذااحم )ملتاا  منسااع األماا  املتحااد، اااااب ل ممليااي الساال  يف ال االق 
يف املاااي مان السالان(  21ممليون  اص ) 1.1، حصي 2016(ا ففحم عا  2016األواه، 

ااااي مااان السااالان( يف ملاااز، عملااا   ااالٍي مااان يف املا 73مملياااون  ااااص ) 1.3يف ال ااافي ال ل ياااي و
   لال املساعد، ادنسانييا
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، حياااااث 2016وتساااااا   يف  واااااااي عاااااا   2015وقاااااد اااااااتمل يفاااااد  املنااااااال يف عاااااا   -8
،  ينمااا 2016نيسااان/  ليي رض  2015يف الفاارت، ماان  يملول/ااابتمرب مناازض  فملسااأينيا   587 يُفااد 

دالاايمليي، ويُ تاز  ايااد، التواا  اضااتيأا  وحد، النيي يف املستو ناإ ا 1 800ُ ل  يف  ناع 
ا كمااا تواصااي اضلاااق الأويااي األجااي ل اا  املزيااد ماان األ ا ااحم الفملسااأينييا ففااحم 2016يف عااا  

اا  من األ ا حم الواق ي جناوب   ااا و د 2 342،  عملنت رالاايي ما لموعه 2016آ ا /ما ر 
اااااااب ل مملياااااي السااااال  يف ال ااااالق كاااااك اٍ  عملوكاااااي لملدولاااااي )ملتااااا  منساااااع األمااااا  املتحاااااد، ا

مساااتو ني راااالاايمليي يف ال ااافي ال ل ياااي، و اااذل   142ا ويوجاااد حالياااا   اااو (1)(2016 األوااااه،
السااالان عااادد يف املااااي مااان  21ي ااالي ماااا نسااابته  يادااالاايملي اإاملساااتو ناااالان  صااب  عااادد 

 ا (2016الفملسأينيا يف ال في ال ل يي )اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيش، 
،   ملااا  األماااا ال اااا  ل مااا  املتحاااد، لملااا  األمااان  اااكن يفاااد  2016ويف نيساااان/  ليي  -9

بحملااااول  وااااااي فاملناااااال ومبااااا  مؤاساااااإ األعمااااال يف ال اااافي ال ل يااااي يتواصااااي  ااااوتريٍ، ماملااااايا 
الفملساااااأينيي امل دماااااي قاااااد فااااااق لماااااو  تملااااا  الااااايت ُدمااااالإ يف املباااااا  نيساااااان/  ليي، كاااااان عااااادد 

 اصاا ،  ينماا  دى تساا   الن ااط اضااتيأا  رض  840 دى رض ت ليد  ويفو ما، 2015 عا 
فاال  حاااااع جديااد، عملاا  األ   و لااا    االل ماان ال اا  حااول التاازا  رااالاايي  ااي الاادولتا 

 (ا2016)األم  املتحد،، 

 الحتاللإذا لم ينته الستدامة المالية ُمستبعدة  -باء 
)مناااااااذ املبذولاااااااي الفملساااااااأينيي ج وديفاااااااا  ، واصاااااااملت الساااااااملأي الو نياااااااي2015يف عاااااااا   -10
 -اياااااايي  يا وتُبااااذل يفااااذق اجل ااااود يف ظااااي  يًااااي( ماااان  جااااي تاملاااايص عجااااز امليزانياااا2008 عااااا 

اقتصاديي ملري مواتيي تتس   دو  مواج اإ متلال ، وململفاي، و صا ل حجا  الااعاد، ال اليبيي، 
يف املاااي مان مسااحي ال افي ال ل ياي، و و ا  ماايل ملاري  60واضفتاا  رض الساياد، عملا  ماا نسابته 

 راالاايي مواٍإ يف ملز،، وتسالب مًااإ ملياا الادوض اإ مان اديالاداإ ال اليبيي الفملساأينيي رض
  (ا2014)األونلتاد، 

، جنحاات السااملأي الو نيااي الفملسااأينيي يف عفااس ال جااز املااايل ادمجااايل 2015ويف عااا   -11
يف املااااااااي يف  27يف املاااااااي مااااان الناااااااتج الملاااااحم ادمجاااااايل ماا نااااااي   نسااااابي  مل ااااات  11ليصاااااي رض 

يف املااااي  22صااي رض يف املااااي لي 9(ا وقااد ااد لمااو  ادياالاداإ  نساابي 1)اجلاادول  2006 عااا 
نمااااو ادياااالاداإ قا مل ااااا اخنفااااا  لماااان الناااااتج الملااااحم ادمجااااايلا  يااااد  ن ايثااااا  اد ا يااااي التمملااااي 

مان يفااذق مملياون دوض   800 تاا  تملاااحم يف املاااي يف امل ونااي املادماي مان املااا اا وقاد  30  نسابي
لت الساملأي دوض ، ومو  ممليا   1.45 يف املااي من عجز امليزانيي البال  55ت أيي ما نسبته امل وني 

مملياون دوض  مان عالل ملاكماي املتاكعلاإ،  650الو نيي الفملساأينيي مبملا  ال جاز املتبااحم وقاد ق 
ممليااون دوض ، عااا  فاا  لمااو  الااديون  163وااد صااايف اقرتا اا ا ماان املصااا ف المليااي  ااا مااادا ق 

__________ 

 مرت مل  ا  1 000من الواحد يساوي و الد (1)
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رض ايااد، الو ا  ا واايؤدي يفاذا 2015عاا   دوض   ملاول  اياي ممليا  2.5المليي وااا جيي رض 
ال ااا ه عملااا  ميزانيااااإ الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي يف املساااتابي مااا  اااااتحااق دفااا  املتاااكعلاإ 

 والالو  والفواادا
ووفاا  لللايفاإ األعاري،، اااُتادمت م وناي املاا ا  صاو ٍ،  ايسايٍي لادع  امليزانياي، ما   -12

يف املاااي مان  11  ُيساتاد  لتموياي ادنفااق عملا  التنمياي ااوى رمهال  به تا  لدع  التنمييا فملا
 (ا وتب ااا  لااذل ، ط تااتملن السااملأي الو نيااي 2016امل ونااي املادمااي ماان املااا ا )البناا  الاادويل، 

يف املااااي ماان  2الفملسااأينيي ماان علاا  الاااق يفبااوط اضاااتاما  ال ااا  الااذي وصااي مااؤعلا  رض  ااو 
 الناتج الملحم ادمجايلا

  1دول اجل
 اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة  المؤشرات الرئيسية

 1995 1999 2002 2006 2010 2013 2014* 2015* 

         أداء القتصاد الكلي

12٫5- 8٫3 7٫1 او الناتج الملحم ادمجايل احلاياحم )نسبي مًويي(  -3٫9  8٫1 2٫2 -0٫2  3٫5 

 677 12 716 12 476 12 913 8 910 4 556 3 271 4 283 3 الدوض اإ(الناتج الملحم ادمجايل اضنحم ) ليا 

 059 14 198 14 636 13 512 9 333 5 775 3 025 5 723 3 الدعي الاومحم ادمجايل ) ليا الدوض اإ(

 250 15 388 15 825 14 503 11 624 6 826 4 398 5 122 4 الدعي الاومحم ادمجايل املتا  ) ليا الدوض اإ(

( )نصي  الفلد من الناتج الملحم ادمجايل اضنحم ) الدوض اإ(
 1 427 1 553 1 182 1 449 2 339 2 992 2 960 2 866 

 178 3 305 3 271 3 496 2 573 1 255 1 827 1 618 1 نصي  الفلد من الدعي الاومحم ادمجايل اضنحم ) الدوض اإ(

0٫2- مًويي( ادمجايل احلاياحم )نسبينصي  الفلد من او الناتج الملحم   4٫8 -15٫0  -6٫8  5٫0 -0٫8  -3٫1  0٫5 

نصاااي  الفااالد مااان ااااو الااادعي الااااومحم ادمجاااايل احلايااااحم 
 )نسبي مًويي(

0٫5 4٫7 -16٫1  -5٫4  2٫7 0٫5 -1٫9  -0٫2  

         السكان والعمالة

(ب)السلان ) املليا(
 2٫34 2٫96 3٫23 3٫61 4٫05 4٫42 4٫55 4٫68 

 25٫9 26٫9 23٫4 23٫7 23٫7 31٫2 12٫0 18٫2 البأالي )نسبي مًويي(

 959 913 883 743 636 452 588 417 لمو  ال مالي ) األضف(

 211 209 203 178 147 105 103 51 يف الاأا  ال ا 

 112 107 99 78 55 42 135 68 يف رالاايي واملستو ناإ

         المحلي اإلجمالي(الرصيد المالي )نسبة مئوية من الناتج 

 22٫2 22٫1 18٫5 21٫6 25٫0 8٫2 23٫4 13٫0 اديلاداإ صافيي من املتكعلاإ/اديلاداإ اجلملكيي التجز،

 31٫8 32٫5 29٫6 34٫5 46٫4 28٫0 22٫1 15٫0 النفااإ اجلا يي

 33٫6 34٫6 31٫1 39٫6 52٫1 34٫2 29٫3 25٫1 لمو  ادنفاق

12٫1- اضلتزا ( اللصيد ادمجايل ) اار  -5٫9  -26٫0  -27٫1  -17٫9  -12٫6  -12٫5  -11٫4  
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 1995 1999 2002 2006 2010 2013 2014* 2015* 

         التجارة الخارجية

 191 1 190 1 189 1 991 1 291 1 051 1 373 400 صايف التحويلإ اجلا يي ) ليا الدوض اإ(

 323 2 172 2 072 2 367 1 736 478 752 562 ) ليا الدوض اإ(السمل  واادماإ من صاد اإ ال

 501 7 209 7 804 6 264 5 683 3 234 2 364 3 441 2 ) ليا الدوض اإ(الوا داإ من السمل  واادماإ 

879- 1 ) ليا الدوض اإ(امليزان التجا ي   2 -612  1 -756  2 -947  3 -897  4 -732  5 -037  5 -179  

57٫2- امليزان التجا ي )نسبي مًويي من الناتج الملحم ادمجايل(  -61٫2  -49٫4  -60٫0  -43٫7  -37٫9  -39٫6  -40٫8  

922- ) ليا الدوض اإ(امليزان التجا ي م  رالاايي   1 -598  -886  1 -887  2 -737  3 -167  2 -920  2 -748  

امليزان التجا ي م  رالاايي )نسبي مًويي مان النااتج الملاحم 
 ادمجايل(

-28٫1  -37٫4  -24٫9  -38٫4  -30٫7  -25٫4  -23٫0  -21٫7  

لا ، السملأي الو نيي الفملسأينيي م  رالاايي/رمجايل لاا ، 
(ج)السملأي الو نيي الفملسأينيي )نسبي مًويي(

 

83٫5 67٫5 56٫9 64٫4 66٫6 60٫4 56٫7 55٫3 

لاااااا ، الساااااملأي الو نياااااي الفملساااااأينيي مااااا  راااااالاايي/رمجايل 
 التجا ، ادالاايمليي )نسبي مًويي(ج

4٫2 3٫7 1٫8 2٫2 2٫7 2٫9 2٫9 3٫1 

 اجل اا امللكزي ادالاايملحم لطحصاعل واجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشل وواا ، املاليي الفملسأينييا املصاد :
 تاديلاإ  ولييا *
، فاااحن 2015 ينمااا اادإ قيماااي النااااتج الملاااحم ادمجاااايل اضنااحم  ال ااايلي اداااالاايملحم اجلدياااد يف عاااا   ) (

ض ت  ل يفذق الزيااد، و لا   ساب  الت ارياإ يف اا ل الصالف  اا الادوض  وال ايلي  الايمي الدوض يي
 ادالاايملحم اجلديدا

 ااااتاناع   قااا  الساالان، تسااتب د مجياا  البياناااإ الااادر ال االقيي  سااب  ت ااذ  وصااول اجل اااا امللكاازي  )ب(
 لطحصاع الفملسأيش رض املدينيا

 سأينيي رض السمل  ورض اادماإ املتصملي وملري املتصملي   وامي ادنتاجات ري  ياناإ التجا ، ادالاايمليي والفمل )ج(

لطياااالاداإ اجلملكيااااي  ،1994املتلاااال  منااااذ عااااا   ،ماااان احتجاااااا رااااالااييالاااالمل  وعملاااا   -13
اضحااتلل، ورعاااد، توجيااه النامجااي عاان (، والتلاااليف املاليااي الفادحااي 16الفملسااأينيي )ان اال الفااال، 
اضحتياجاإ الأا اي واضحتياجاإ ادنسانيي، ااتأاعت الساملأي الو نياي ادنفاق ال ا   و تملبيي 

الفملساااأينيي  ن تُاملاااص  اااااتملا  نسااابي ال جاااز رض النااااتج الملاااحم ادمجاااايلا ويفاااذا يااادل عملااا   ن 
اددا ، املاليي لملسملأي الو نيي الفملسأينيي اامليمي نسابيا  و ن األاماي املالياي املزمناي نامجاي  ااااا  عان 

ملااري  ن يفااذا  مااالىن ض يساامل   ااه ال االكاع اداااااايون لملسااملأي الو نيااي الفملسااأينيي الاااذين  اضحااتللا
يزالااااون ي ااااريون  اااامنيا ، ويف   ااااس األحيااااان صاااالاحي ، رض  ن رصاااالحاإ السااااملأي الو نيااااي  ض

 الفملسأينيي يفحم وحديفا اليت غلن  ن  اع اضاتالا  املايلا
ي الفملساااأينيي يُلااااحم  ُُاااا  ال ماااي املت ملاااع  السياااااي وض يااازال  ملياااي األونلتااااد ل اماااي املاليااا -14

اضقتصاااديي الفملساااأينييا فبحاااو  األونلتاااد اللاااااد،   اااكن تساالب اديااالاداإ ال اااليبيي الفملساااأينيي رض 
 ( قد اقتُبست يف ايوناي األعاري، مان ق باي صاندوق 2014ل و2012 ل و2011رالاايي )األونلتاد، 

 (ا وقااد 2016(ل والبناا  الاادويل )2016اجملموعااي الل اعيااي )(، وملتاا  عاااي 2016الناااد الاادويل )
 ف ا  عماي األونلتاااد و وتيساري حمل اااا املساكلي  الملت يفاذق ابيًااإ الااال  فلقاي عماي لد ااااي يفاذق 
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املفاو اإ  اا راالاايي والساملأي الو نياي الفملساأينيي مل اجلاي يفاذق امل الملي، و  التوصاي  دع  ي ا  رض 
مملياااون دوض  رض الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي لت أياااي  128 وجباااه  تحوياااي  رض اتفااااٍق تااااو  راااالاايي

  اااس ااسااااال املرتاكماااي الااايت تلباااد ا الساااملأي عملااا  مااال الساااناا وعااالو،  عملااا   لااا ، كاااان مو اااو  
مو اوعا   اا اا  يف اجتماا  جلناي اضتصاال املاصصاي رض راالاايي تسلب اديالاداإ ال اليبيي الفملساأينيي 

(، وقااااااد  اااااادد http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6)ان اااااال  2016 نيسااااااان/  ليي الااااااذي ُعاااااااد يف
اململاااااص الااااذي  عاااادق  اااااي  اضجتمااااا  عملاااا  ادملاناااااإ اللبااااري، الاااايت ينأااااوي عملي ااااا قيااااا  رااااالاايي 
والسملأي الو نيي الفملساأينيي  ح ااع حااضإ التسالب ال اليا وم اجلاي مساكلي ااسااال يف اديالاداإ يف 

 (ا2016تيباإ احلاليي )جلني اضتصال املاصصي، ر ا  الرت 
ويااؤدي ت اااديد قياااود اضحاااتلل مارتناااا   اخنفااا  امل وناااي املادماااي مااان املاااا ا رض رعاقاااي  -15

النمو اضقتصادي وقد يُف حم رض تااويس ادجنااااإ الايت حاات اا الساملأي الو نياي الفملساأينيي يف 
اع تااااو  عملياااه دولاااي قا ملاااي لملحياااا، مساااتابل ا وغلااان  نااااع املؤاسااااإ اللاماااي ضقتصااااٍد نااااج  األد

ي لت اديد السيااااي املاليااي ال االو ي  ساب  اخنفااا  امل ونااي املادمااي مان املااا ا  ن يااؤدي، يف ظاا
 وض غلن التنبؤ ياا وعيمي ، رض عواق   و ا  يزداد في ا اضحتلل اوعا  

 الواردات الفلسطينيةلتخليص الرسوم المفرطة  -جيم 
 1994وفااااااا  لربوتوكاااااول ال لقااااااإ اضقتصااااااديي الاااااذي ُوقااااا  عملياااااه يف  اااااا ي  يف عاااااا   -16

ي رالاايي  ليبي الايماي امل اافي عان الاوا داإ الفملساأينيي مان راالاايي، ص  ) لوتوكول  ا ي (،  ُ 
وتااديل عمملياااإ التاملاايص اجلملكااحم لملااوا داإ الفملسااأينيي الاايت متاال عاارب مااوانئ رااالاايي، و صااي 

كيااي و االيبي الايمااي امل ااافي عاان يفااذق الااوا داإ، و ااول يفااذق ادياالاداإ ال االيبيي رض اللاااو  اجلمل 
السااملأي الو نيااي الفملسااأينييا وألن رااالاايي تااتحل   اااديلاداإ اجلملكيااي الاايت ت االي  ااو ثلثااي 

ن اااا مااان عا ااااي اااايأل، مفل اااي عملااا  ل     اااا  ريااالاداإ الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي، فاااحن يفاااذا غُ 
ليبيي الفملسااااأينييا وقااااد اااااملأت تاااااا يل األونلتاااااد ود اااااااته ال ااااوع عملاااا  عواقاااا  ال ااااؤون ال اااا

عممليااإ اضحتجااا يفااذق آعال احتجااا راالاايي املتلال  لطيالاداإ اجلملكياي الفملسااأينييل وحاد  
  ااد قاالا  السااملأي الو نيااي الفملسااأينيي اضن ااما  رض  2015يف األ اا ل األ   ااي األوض ماان عااا  

 ن تلتياا  التاملاايص اجلملكااحم يفااذا ُيساافل  ي ااا  عاان تساالب ااانوي كمااا دولياايا  اللمااي اجلناايااي ال
لطيااااااالاداإ ال اااااااليبيي الفملساااااااأينيي  ًااااااااإ ملياااااااا الااااااادوض اإ رض راااااااالاايي )صاااااااندوق النااااااااد 

 (ا2016 ل والبن  الدويل، 2014ل واألونلتاد، 2016 الدويل،
  لااه تفل اا ا رااالاايي وتنأااوي يفااذق ال ممليااي  ي ااا  عملاا   اااو  ملتف ااي عملاا   ااو ض ماارب  -17

ماا ي  صيي ال لاا  عملا  الاوا داإ الفملساأينيي  النيا اي عان الساملأي الو نياي الفملساأينييا وقاد 
يف املااي من اديلاداإ اجلملكياي ُتساتاأ   3 نسبي  1995ُحدد  ا  ادجلاعاإ اددا يي يف عا  

ينييا رض  ناه  ينماا كانات الاوا داإ قبي  ن  ول رالاايي املبمل  املتباحم رض السملأي الو نيي الفملساأ
الوا داإ اليت متل عرب رجالاعاإ رمجايل يف املااي من  6الفملسأينيي متاي يف ايوني األعري، ما نسبته 
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لات ردا ، اجلما ا و ليبي الايمي امل افي ادالاايمليي، فحن اللاو  املاتأ ي من ق باي راالاايي قاد مو  
ت يفااذق اللاااو  متناااابي ماا  نساابي الااوا داإ الفملسااأينيي ماان ثملاات ميزانيااي يفااذق اددا ،ا ولااو كاناا

يف املاااااي مااان لماااو   0.6رض  3مااان  تالاااوا داإ الااايت متااال عااارب تملااا  اددا ،، ضخنف ااا رمجاااايل
 50 ااا ماااادا ق  2014دفااا  مبااال  اااااد، رض راااالاايي يف عااا  وحلالاات دون ادياالاداإ اجلملكيااي 

 (ا2016اديلاداإ الفملسأينيي( )البن  الدويل، يف املااي من  1.7ممليون دوض  )

 العجز التجاري الكبير مع إسرائيل -دال 
 18رض  17، ا تف اات نساابي الصاااد اإ رض الناااتج الملااحم ادمجااايل ماان 2015يف عااا   -18

يف املااااي  ملاا   59رض  56يف املااااي،  ينمااا اادإ نساابي الااوا داإ رض الناااتج الملااحم ادمجااايل ماان 
(ا 1ال اااا ، لااابهع ااااو النااااتج الملاااحم ادمجاااايل واخنفاااا   اااا ا  الوقاااود ال املياااي )اجلااادول  ايثاااا 

يف املااااي ماان الناااتج  41دوض ،  و مااا نساابته  ليااا  5.2و التااايل فااحن ال جااز التجااا ي ااد رض 
الملحم ادمجايل، ويفو ما ي ل   ا ف قأاا  السامل  الاا ملاي لملتاداول التجاا ي واضعتمااد ال اديد 

 مل  الوا داإ، وض ايما من رالااييا ع
وعملاا  الااالمل  ماان الاياااود املفلو ااي عملااا  التجااا ،، ض يااازال اضقتصاااد الفملساااأيش مفتوحاااا   -19

يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلا  يد  77 د جٍي عاليي، حيث ي لي لمو  التجا ، ما نسبته 
 55  رالاايي الايت تساتكثل وحاديفا  اا نسابته  ن يفذا اضنفتا  يتماي، رض حٍد كبري، يف التجا ، م

يف املااااي ماان رمجااايل التجااا ، الفملسااأينييا وعملاا  اجلاناا  ايعاال ماان يفااذا اضعتماااد التجااا ي ملااري 
يف املااي  3األ   الفملسأينيي التملي رض عمل  نسبٍي متوا  ٍي قد يفا اقتصاد املتلافئ، ض يستحو  

 من رمجايل التجا ، ادالاايملييا
مااااا  ن اض اااااد اجلملكااااحم الااااذي ُيساااايأل عمليااااه جاناااا  واحااااد والااااذي  ُن اااائ  وجاااا  ك -20

 لوتوكااول  ااا ي ، ر ااافي  رض ال اباااإ  مااا  التجااا ، واألن ااأي ادنتاجيااي، يااؤدي ف مليااا  رض ج ااي 
األ   الفملسااأينيي التملااي اااوقا   اااري،  لملصاااد اإ ماان رااالااييا ففااحم الساانواإ األعااري،،  االملت 

يف املاااي مان الاوا داإ الفملساأينيي،  ينماا اااتكثلإ راالاايي  70ايي  كال مان الصاد اإ من رالا
،  ااااالي ال جاااااز التجاااااا ي 2015يف املاااااااي مااااان الصااااااد اإ الفملساااااأينييا ويف عاااااا   85 اااااوايل 

يف املااااي  230 ايل ال جااز التجااا ي الفملساأيش فبملاا يف املااااي ماان رمجا 54الفملساأيش ماا  راالاايي 
  ييا من صايف التحويلإ اجلا

ي كفااع، املسااعد، الدولياي املادماي رض ال ا   الفملساأيش، ف او  أ اوما فتئ اضحاتلل يُ  -21
رماااا يااااو  األن اااأي ادنتاجياااي الفملساااأينيي  و   مل اااا ملاااري قااااد ٍ، عملااا  املنافساااي مااان عااالل  فااا  

املااا ا (  ااا امل ونااي املادمااي ماان 0.71تلاااليف ادنتاااج وامل اااملإا  يااد  ن مثااي تلا أااا  قويااا  )
ا ف اذا الفاااس اللباري (Hever, 2015)والفااس التجاا ي داالاايي ما  األ   الفملساأينيي التملاي 

كبااري ل رض حااٍد  و  ( ُغاا1لتجااا ، رااالاايي ماا  السااوق األاااري، لاا    الفملسااأينيي التملااي )اجلاادول 
لفملساأينيا ال اامملا  كموال املساعد، املادمي من املا ا، و ويلإ ال اامملا يف اااا ج ودعاي ا

 يف رالاايي ويف املستو ناإ ادالاايملييا
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 بطء عملية إعادة البناء في غزة وإهمال القاعدة اإلنتاجية -هاء 
ض ياازال احلصااا  الاااذي تفل ااه راااالاايي عملاا  ملاااز، منااذ تسااا  ااانواإ ياااؤثل تااكثريا   اااديد  -22

الو ك،ا فسلان ملز، ماصالون في اا وملوماون مان رملانياي الوصاول رض ال افي ال ل ياي ورض اااال 
  اع ال اطا  ي حج األ ااب الذين اتاجون رض علٍج  اا ض ُيسام  با   السافل مان  جاي 

الصااحيي ال االو ييا وقااد   اال احلصااا   اأااا  ملااز، التصااديلي الااذي كااان قبااي  لاا   تملاااحم اللعايااي
ماان ال اااحناإ المملااي  الساامل  ماادود ل اادد فاااه ، ُناا  2015قأاعااا  حيويااا  ن ااأا ا ففااحم عااا  

يف املاااي مان الصااد اإ  27 احني  االوج من ملز،،  ي ماا ي اادل  113 مل  متواأه ال  لي 
قباي ت اديد احلصاا  )ملتا  منساع األما  املتحاد،  2006يف عاا  اليت علجات  ا ليا  مان ملاز، 

 (ا 2016اااب   ممليي السل  يف ال لق األواه، 
وماااان ال ناصاااال البااااا ا، لملايااااود الاااايت تفل اااا ا رااااالاايي عملاااا  األن ااااأي ادنتاجيااااي الفملسااااأينيي  -23
الساامل  املدنيااي الاايت ت تاارب  يتماااي يف قاامااي  املااوا د املزدوجااي اضاااتادا   الاايت ُا اال  وجب ااا ااااترياد مااا

رالاايي   ا غلن  ن ُتستاد  ألمللا   على  ا ،ا وت امي يفاذق الاااماي عواماي ادنتااج األاااايي، 
واملواد ااا ، واألناد، الز اعياي، وم اداإ اضتصااضإ الساملليي واللااملليي، والفاوض  واألنا يا  وقأا  

 عاالى،  ،، ُ  اايفت رض يفااذق الااامااي  نااودي األعااري ال يااا  وملااري  لاا  ماان الساامل  الل نالياايا ويف ايوناا
مث رض ااااانتيمرتاإ  3رض  5وُعف اااات ناكااااي األع اااااب املصاااانفي كمااااواد مزدوجااااي اضاااااتادا  ماااان 

  ياد، املادى عملا  صاناعي األثاا  يف ملاز،، ر اافي رض ملاري  لا  مان ايثاا   انتيمرت واحدا وباذا آثاا 
ااااي  ااااملواد  املزدوجاااي اضااااتادا   رض علقملاااي ج اااود رعااااد، ال اااا ،ا وياااؤدي رنفاااا  الاياااود الصاااا مي املت مل

 البناع، ويلف  تلاليف ادنتاج، و رب ال لكاإ الفملسأينيي عمل  التوقف عن ال ميا
 2014 رعاااد،  ناااع ملااز، يف ت االين األول/ كتااو ل -وقااد ُعاااد مااؤمتل الاااايفل، امل ااش  فملسااأا  -24

مل اجلااي ايثااا  املاادمل، النامجااي عاان ال ممليااي ال ساالليي ادااالاايمليي الاايت ُ اانت عاالل الناازا  يف متوا/يوليااه 
ا ملري  ن وتري، رعاد، البناع خميبي لآلمالا فمن  صي مبملا  التربعااإ الايت ت  اد 2014وآب/ ملسأ  
يف املااااي  40اااوى مااا نساابته  ممليااا اإ دوض ، ط ُيصاالف 3.5املااؤمتل  ااا لموعااه عاالل يااا املااا ون 

ا ونتيجاااي لااابهع دفااا  املباااال  املت  اااد ياااا، ف ااال  عااان الاياااود الااايت تفل ااا ا 2016حاااج نيساااان/  ليي 
يف املااااي ماان املناااال الاايت ُدماالإ عاالل تملاا  ال ممليااي،  91رااالاايي عملاا  الااوا داإ، ط تاات  رعاااد،  ناااع 

 اال سلليي   انت اع ال ممليي اص م لدين   د م حم قلا ي انتا عمل 75 000يزال  وض
ومثاااي مؤ ااال صااااد  عملااا  احلالاااي املز ياااي يف ملاااز، يتمااااي يف ا تفاااا  م ااادل وفيااااإ الُل ااا ،  -25
مؤ اال ماان  ف ااي املؤ االاإ الاايت تاادل عملاا  حالااي الصااحي يف لتمااٍ  ماااا فاااد ا تفاا  م اادل  ويفااو

 جي  ي ااا  ااانيا كمااا  ن م اادل وفياااإ حاادياحم الااوضد، قااد ااا 50وفياااإ الل اا  ألول ماالٍ، منااذ 
 20.3رض  2008ألحياااااااااع يف عااااااااا  ماااااااان املواليااااااااد ا 1 000للااااااااي  12اياااااااااد،  كبااااااااري، ، ماااااااان 

ا ووفاا  لوكالي األم  املتحد، دملاثي وت  يي اللجًا الفملسأينيا 2013يف عا   1 000 للي
يناتل  عااد، ا  (، فحن التاد  الذي ُالا يف ملافحي وفيااإ الل ا  ض2015يف ال لق األديف )

ضلاااق يف ملااز، ف ااو الاااق ط يساابع لااه مايااي وقملمااا يلحااة عااا ج اجملتم اااإ املتااكثل،  ااحااي  مااا ا
 فريور ناص املناعي الب ليي/اديداا
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 م على غزةالظالم يخي   -واو 
لتولياااد الأاقاااي الل ل ااياااي يف ملاااز، عااالل الأاااي الوحياااد، نتيجاااي ل  ااالا  الااايت  صاااا ت  -26

املادعلإ اااترياد ، ف ل  عن الايود املفلو ي عملا  2014عا   ال ممليي ال سلليي ادالاايمليي يف
 اقت اا  كقي من نصاف ت مي توليد الأاقي الل ل اايي مأي  توقأ  ال يا  البال ي األمهيي، ما فتً

ملتا  عااي )مي ااواط  450، يف حاا يبملا  الأملا  احلاايل عملا  الل ل ااع مي ااواط 200البال ي 
 (ا2016اجملموعي الل اعيي، 

، اادادإ  امااي الل ل اااع يف ملااز، حااد،  وكااان بااا تااكثري  ااديد عملاا  كااي 2015ويف عااا   -27
جانا  مان جواناا  احلياا، ال اماي وال اصااييا وقاد ااامله ملتا  األما  املتحااد، لتنسايع ال ااؤون 

 ( ال وع عمل    س ايثا  املرتتبي عمل   امي الأاقي،  ا يف  ل  ما يملحم:2015ادنسانيي )
مملياون لارت مان ميااق  90يوميا  يف البحال األ ايس املتوااه ماا يصاي رض ف ُيصل   ) ( 

 اجملا ي امل اجلي جزايا ل
   لا ل 18غلن  ن يصي وقت اضنت ا  دجلاع   س ال مملياإ اجللاحيي رض  )ب( 
 كاريا  ما يت أي عمي األج ز، الأبيي احلسااي واملناذ، ل  وا ل )ج( 
ملااااي ماان اأُلااال رمااداداإ املياااق املناولااي  األنا ياا  يف ا 70ض تااوفل ألكااال ماان  )د( 

ااعاإ كي يوما رض     ي  يا ، ويفو ما يساب  م ااي  كباري،  ل اال  8و 6لفرتٍ، ترتاو   ا  رض
ألاباب لي   قمل ا اض ألا  رض رجنااا األعماال املنزلياي عالل الفارتاإ املتاملباي الايت تازود علباا 

 ا حمداداإ الل ل اع واملياق
ط يُلفا  احلصاا  املفالو  عملي اا الاذي ر ا وي ي اضنت اش اللامي لاأا  ملز،  ملا  ص با   -28

االم   ممليون نسمي، ويفو ماا  1.8الذين يبمل  عدديف  يؤثل تكثريا  املبيا  مجاعيا  عمل  كي الا ا 
 من حاوق   اضقتصاديي واملدنيي واضجتماعيي والااافيي، ف ل  عن حا   يف التنمييا 

 تكاليف الحتالل القتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني -ثانياا  
ض يُ تااارب ماولاااي  يف اضحاااتلل اضقتصااااديي ينب اااحم   ااا  الت اااديد عملااا   ن  ي تااااديل لتلاااال -29

لتحديااد مثاان اضحااتلل  و  اال   ااديي عاان ر ااااها وعاالو، عملاا   لاا  ض غلاان تايااي  كااي التلاااليف 
ا فااال غلااان  ديااااد  ي قيماااي نادياااي لملم اناااا، الااايت ُيسااابب ا التاااادمري نااااديا  يماااا  املتصاااملي  ااااضحتلل تاي

وعساااااا ، األ وا  واجملتم ااااااإ والااافاااااي واملاااااكوى والاااااو نا ولاااااذل  فاااااحن تااااااديل تلااااااليف اضحاااااتلل 
اضقتصاديي اليت يتلبديفا ال    الفملساأيش يفاو، يف  ف اي األحاوال، تااديل جزااحم لملاسااال املتلباد، 

 حتلل، ويفو عأو،  لو يي يف الاق ر اع اضحتلل وتصحي  ما  حدثه من ت ويفاإامنذ  دايي اض
،  اااااكن 2015وقاااااد  فااااااد األونلتااااااد، يف مذكلتاااااه املادماااااي رض اجلم ياااااي ال اماااااي يف عاااااا   -30

مل ا   ااا ا  للحاتلل ورفااا ق و مي اه لاضحتلضإ ال سلليي تنأاوي عااد،  عملا  ااات لل 
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ا وماااان األمااااو  امل اااال،  ي ااااا  التاااادا ري (2)صااااوله ومصاااااد ، مااااوا دق ري وت ااااليدق، ف اااال  عاااان تاااادم
والسياااااإ الاايت ت تمااديفا اااملأي اضحااتلل والاايت تاااو  قااد ، ال اا   ااا اا  للحااتلل عملاا  
الوصااااول رض مااااوا دق وااااااتادام ا، والتناااااي  ليااااي داعااااي و نااااه واضخناااالاط يف ت اااااملإ لا يااااي 

 ااه التجا يااواقتصاديي واجتماعيي م  جريانه و لك
ف ااذق التاادا ري غلاان  ض تااؤدي فاااه رض حلمااان ال اا   ااا اا  للحااتلل ماان حليتااه  -31

قااد  لمااه  ي ااا  ماان حاااه يف التنميااي امل اارتف  ااه دوليااا  وماان قد تااه عملاا   ااي ر ااا و   ااه ومااوا دق، 
اجلياااي  ادنتاااج، و التاااايل فح اااا لاااربق عملااا  ااااات لا منتجااااإ ااااملأي اضحاااتللا كماااا  ن حلماااان

احلااايل لمل اا   ااا اا  للحااتلل ماان حاااه يف التنميااي يسااتتب   ي ااا  حلمااان األجيااال املابملااي ماان 
األماان ال ااذااحم، والت ملااي ، وال مااي، ر ااافي رض اللاااري ماان يف حاوق ااا يف مياااق ال االب املكمونااي، و 

 حاوق ادنسان األااايي واحلاوق اضقتصاديي األعلىا 
يف اداااااااالاايملحم الاااااااذي  اااااااد  اضحاااااااتلل ويف  عاااااااااب لتملاااااااي، ويف األ   الفملساااااااأينيي ا -32

،  صاابحت رااالاايي تساايأل ااايأل، كامملااي عملاا  اضقتصاااد الفملسااأيش حااج 1967حزيلان/يونيااه 
ا  ياااد  ن الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي 1994وقااات رن ااااع الساااملأي الو نياااي الفملساااأينيي يف عاااا  

وال اااا   الفملسااااأيش ظاااال يفتااااالان رض الساااايأل، السااااياديي اللامملااااي عملاااا  اضقتصاااااد الفملسااااأيش 
 ال املن التاليان: من  مه    ألاباب عديد،

ز، وال في ال ل يي،  ا في ا الادر ال لقيي، عا  ا للحتلل ملض يزال قأا   ) ( 
املن جيااااان الااااذي يفاااال  قيااااودا  صااااا مي عملاااا  حلكااااي األ ااااااب والب اااااا ل والتاااااويس والتاااادمري 

لملااعااد، ادنتاجياايل وعسااا ، مااوا د املياااق واأل ا ااحم وملرييفااا ماان املااوا د الأبي ياايل وت اال   السااوق 
ل وتوااا  2007المليااي وعزبااا عاان األاااواق الدولياايل وفاال  حصااا  ملاا  عملاا  ملااز، منااذ عااا  

املسااتو ناإ ادااالاايملييل و ناااع حاااجز الفصااي وتأبيااع ايااااي ادملاالق يف ال اافي ال ل ياايل وعاازل 
 ر ال لقيي عن ااال   اع األ   الفملسأينيي التمليل الاد

تااوع   لوتوكااول  ااا ي   ديااد ر ااا  السيااااي اضقتصاااديي الفملسااأينيي لفاارت، الساانواإ  )ب( 
، ملااااري  ن الربوتوكااااول 1994ااماااا  )اضنتااليااااي( التاليااااي دن اااااع السااااملأي الو نيااااي الفملسااااأينيي يف عااااا  

ياياااد احلياااز السيااااااص املتاااا  لصاااان حم السيااااااإ الفملساااأينيا  ،  اااد مااالو  عاااادين مااان الااازمن ،يااازال ض
 الاايياد يالفملسأيني ياضقتصاديالتب يي (، وي زا ما ي به اض اد اجلملكحم وي من 2009 ،)األونلتاد

 تشويه الهيكل القتصادي وتدني اإلنتاجية -ألف 
والصاااناعيا الفملساااأينيا يف و ااا  يفاااذق الاياااود رض و ااا  املنتجاااا الاااز اعيا إ  د  لااااد  -33

ب( و  ملااات 2011لحااف عملاا   ااو مملحااوظ يف األاااواق الفملسااأينيي وااا جيااي )األونلتاااد، 
ومساااااامهت ما يف  عممليااااي متواصاااااملي تتمااااااي يف تااااااويس رملانياااااإ الاأااااااعا الز اعاااااحم والصاااااناعحم

__________ 

، امللفاااع، التلااااليف اضقتصااااديي للحاااتلل الااايت يتلباااديفا ال ااا   الفملساااأيش، A/70/35تاليااال اجلم ياااي ال اماااي  (2)
   ا43-37الصفحاإ 
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عملاا  امل ونااي  ا حاال  ال اا   الفملسااأيش ماان قد تااه عملاا  ادنتاااج وااد ماان اضعتمااادعاا، اضقتصاااد
الت ااويه ابيلملااحم الااذي ت اال  لااه اقتصاااد األ    1وعملاا  اضقتصاااد ادااالاايملحما ويبااا ال االي 

، اخنف ااات 2014-1975الفملساااأينيي التملاااي عملااا  مااادى ال ااااود األ   اااي املا اااييل ففاااحم الفااارت، 
ملاحم ادمجاايل نسبي مسامهي قأا  السمل  الاا ملي لملتداول التجا ي )الز اعي والصناعي(، يف النااتج ال

 47يف املاااااي،  ينماااا تلاج ااات نسااابي مساااامهته يف ال مالاااي مااان  18رض  37 ااادا  النصاااف، مااان 
لملتااكثل،  يف ا ااييف املااايا وغلاان تفسااري  لا   لااون الاأاااعا الز اعااحم والصاناعحم  كااال  23 رض

عاان الايااود ماان الناحيااي النساابيي،   مملياااإ مصاااد ، األ ا ااحم واملااوا د الأبي يااي الفملسااأينيي، ف اال  
 اليت تفل  ا رالاايي عمل  حلكي اليد ال امملي والسمل ا 

  1ال لي 
   2014-1975 ،التشويه الهيكلي لقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة

 ) النسبي املًويي(

  عوامي ادنتاج لملفي الناتج الملحم ادمجايل احلاياحم  :احلصص الاأاعيي يف اضقتصاد  
 (2004)اني األاار = 

   

 احلصص الاأاعيي يف رمجايل ال مالي   

   
  اضاتناد رض  ياناإ مستاا، من اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشا  حسا اإ  ماني األونلتاد املصد :

C

 الخدمات
55 

 الزراعة
28 

 الصناعة

9 

 البناء
9 

 ممليون دوض  3 046 :1995الناتج الملحم ادمجايل يف عا   ممليون دوض  1 627: 1975الناتج الملحم ادمجايل يف عا  

 الخدمات
62 

 الزراعة
12 

 الصناعة
20 

 البناء
6 

 ممليون دوض  6 446 :2014الناتج الملحم ادمجايل يف عا  

 الخدمات
73 

 الزراعة
 الصناعة 4

14 

9 
 البناء

 الخدمات
46 

 الزراعة
32 

7 
 البناء

 الخدمات
50 

 الزراعة
13 

 الصناعة
 الخدمات 18

68 

 الزراعة
11 

 الصناعة
13 

9 
 البناء

 الصناعة
15 

19 
 البناء

 ممليون دوض  804 505: 2014الناتج الملحم ادمجايل يف عا   ممليون دوض  349 446: 1995الناتج الملحم ادمجايل يف عا   ممليون دوض  138 900: 1975الناتج الملحم ادمجايل يف عا  
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األ   الفملساااااأينيي التملاااااي يف  نالفملساااااأينيو  فااااااد 1967 داياااااي اضحاااااتلل يف عاااااا   ومناااااذ -34
يف املاااااي مااان   ا اااحم ال ااافي ال ل ياااي و كاااال مااان ثملااااحم   ا اااحم  60رملانياااي الوصاااول رض ماااا يزياااد عملااا  

عملااا  املنتجاااا الفملساااأينيا الوصاااول رض نصاااف مسااااحي األ ا اااحم الصااااحلي اللعاااحما ويف ملاااز،، يت اااذ  
تساتكثل  ااد  يف املااي من موا د صيد السم ا وعلو، عمل   ل ، ما فتًات راالاايي  85لملز اعي ورض 

ماان امللفااع األول  اتفاااق  واااملو الاااا  الااذي   التوقياا   40املسااتوى الاادد يف املاااد، ماان املياااق يتجاااوا 
 /http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide)ان ااااااال  1995 يملول/اااااااابتمرب  28 عملياااااااه يف

pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20iii.aspx وتصاااااااااد ) 
، يف املااااي ماان املياااق اجلوفيااي الفملسااأينيي ضاااتادام ا داعااي حاادوديفا  و يف مسااتو نا ا 82مااا نساابته 

يف املاااي مان احتياجاا   مان  50عملا   ينما    عمل  الفملسأينيا  ن يستو دوا مان راالاايي ماا يزياد 
يف املاااي فااه مان األ ا احم  35(  ن 2009 (ا وقاد ضحاة البنا  الادويل )2015املياق )األونلتاد، 

يف  10آضف فلصاي عماي و 110اضقتصااد يُفااد ، ويفاو ماا ف مليا  تلوى اليت  تاج رض  ي  الفملسأينيي 
املاااااي مااان النااااتج الملاااحم ادمجاااايلا ولاااذل  فاااحن األن اااأي اضقتصااااديي  صااابحت  قاااي قا ملياااي للااااتملا  

 و جرب اللاري من الفملسأينيا عمل  التاملحم عن الز اعيا 
رملانيااااي التاااايان ماااان ويف الاأااااا  الصااااناعحم،  دى اضحااااتلل ومااااا يااااارتن  ااااه ماااان عااااد   -35
، ر ااافي رض الايااود املفلو ااي عملاا  حلكااي التناااي والوصااول، رض  ويااي وج ااي اضاااتاما   اإالتأااو 

ورض ج ااي ن اااط الاأااا  اااااب الفملسااأيش ياتصاال عملاا  عمملياااإ صاا ري، يتااديف في ااا مسااتوى  
(  كن م ا ي  األعمال البال ي الصا ل 2014وقد  فاد البن  الدويل ) اكاافي   ر املال واللفاع،

يف املاااااي مااان  90الصااا ري،  ااايمن عملااا  قأاااا  األعماااال الفملساااأيش، حياااث تساااتاد  وامل اااا ي  
كاافااي   ر املااال وتاااد  سااتوى  عاااامل ا وياالتبه صاا ل حجاا  ال ااالكاإ   20ال االكاإ  قااي ماان 

آضف دوض   10مستوى رنتاجيي ال ميا وض ت لي رنتاجيي ال مي يف ال الكاإ الصا ري، البال اي 
 اااا د اقتصاااااد  2010-1994يف ال اااالكاإ اللبااااري،ا ويف الفاااارت، مايملت ااااا رنتاجيااااي اااااوى ثملااااث 

يف  0.5األ   الفملسأينيي التملي تلاج ا  تلنولوجيا  مألدا ، حياث ُااجي اخنفاا  اانوي  نسابي 
ا ولااو كااان الاااق النمااو الااذي كااان ااااادا  قبااي اتفاقاااإ  رمجااايل رنتاجيااي عوامااي ادنتاااج املااااي يف 

لان  ن يصااي نصاي  الفالد مان الناااتج الملاحم ادمجاايل احلاياااحم  وااملو قاد تواصاي، للااان مان املم
 ،2015-2013ويف الفاارت،  ا(2011يف املااااي )صااندوق الناااد الاادويل،  88رض مسااتوى  عملاا   نساابي 

يف املاااااي يف  9عملياااه اخنفااا   نسااابي ياادل ت اال  الاأاااا  الصااناعحم ملزياااد ماان التاااديفو ، ويفااو ماااا 
 لطحصاع الفملسأيشا  ياجل اا امللكز ُيصد  ُق مؤ ل ادنتاج الصناعحم الذي 

ويتجملاااا  تااااكثري اضحااااتلل يف ادنتاجيااااي ماااان عاااالل ماا نااااي مسااااتوياإ رنتاجيااااي ال اااالكاإ  -36
الفملسأينيي يف ال في ال ل يي وقأا  ملز، والادر ال لقييا فادنتاجيي تبمل  املستوى األعمل  يف الادر 

، مستوياإ  ديف نسابيا  مان الاياود املفلو اي دالاايي ال لقيي ألن  لكا ا تواجه، يف ظي    ف ملحم
عملااا  الوصاااول رض األااااواق وتتاااوفل باااا مساااتوياإ  ف اااي مااان رماااداداإ الل ل ااااع وملاااري  لااا  مااان 

 لااف دوض  يف الااادر  23املاادعلإا وتبملاا  رنتاجيااي ال امااي الواحااد لمل االكي الفملسااأينيي املتواااأي 
 (ا2014دوض  يف ملااز، )البناا  الاادويل،  6 800آضف دوض  يف ال اافي ال ل يااي، و 10وال االقيي، 
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 قااي ماان رنتاجيااي مايل ااا يف الاااادر ولااي ل ااي رنتاجيااي ال ااالكاإ يف ملااز، ض توجااد  اااباب م او 
ا وينأباع ، ملاري احلصاا  املفالو  عملا  ملاز، والتادمري املمان ج لبنيت اا التحتيايال لقيي  ادا  الاملاث

يفاذا الت مليااي نفسااه عملا  رنتاجيااي ال االكاإ يف ال افي ال ل يااي الاايت تبملا  نصااف رنتاجيااي مايل ااا يف 
 الادر ال لقييا 

وقااد تااديفو إ املؤ االاإ اضقتصاااديي الفملسااأينيي عاالل ال ااادين األعااريين، األماال الااذي   -37
، ااد 2014-1995كاناات لااه ان لاااااإ عأااري، عملاا   فاااق ال اا   الفملسااأيش، ففااحم الفاارت، 

يف املااااي ااانويا ،  ينمااا  ملاا  م اادل اااو نصااي  الفاالد ماان الناااتج الملااحم  3.6عاادد الساالان  نساابي 
وااد  ،(ا و اد افي رض  ل ، ط اد  او يف ادنتاجياي2يف املااي )اجلدول  1ادمجايل احلاياحم 

يف  40ت نساابته يف املاااايا وظااي ال جااز التجااا ي الااذي  مل اا 27م اادل البأالااي  تساا  ليصااي رض 
االاايي عملا  النحاو د ياضقتصاديتزايدإ التب يي املااي من الناتج الملحم ادمجايل ملتف ا  جدا   ينما 

 49الذي ين ل  يف تزايد نسابي مساامهي راالاايي يف ال جاز التجاا ي الفملساأيش الايت اادإ مان 
(ا وعملاا  الاالمل  ماان 1ل )ان اال اجلاادو  2014يف املااااي يف عااا   58رض  1995يف املااااي يف عااا  

اجل اود الاايت  ااذلت ا الساملأي الو نيااي الفملسااأينيي افاس ادنفاااق ورجاالاع رصالحاإ ماليااي جديااي، 
اد   سن يف حالي عجز امليزانيي يف السنواإ ال  لين األعري،ا وظي اضعتمااد عملا  الادع   ط

يلإ اجلا ياي الاذي يبملا  املاد  من اجل اإ املا ي  ديدا  حسبما يتبا من ا تفا  مساتوى التحاو 
 يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلا  10حاليا  قلا ي 
  2اجلدول 

 *2014-1995اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة  التغيرات الطويلة األجل، 

 

نصاااااااي  الفااااااالد مااااااان 
الناتج الملحم ادمجاايل 
) ااااااااااااادوض اإ عاااااااااااااا  

 احلايايي( 2004

الساااااااااااالان 
 ) املليا(

 متواااااااااااااه ادنتاجيااااااااااااي
 احلايايي ) الدوض اإ(

م دل البأالاي 
 )نسبي مًويي(

ال جااز التجااا ي 
)نسااااااااابي مًوياااااااااي 
ماااااااااااااان الناااااااااااااااتج 
 الملحم ادمجايل(

ال جاااز التجاااا ي 
ماااااااااااا  رااااااااااااالاايي 
)نسبي مًويي مان 
رمجااااااااايل ال جااااااااز 

 التجا ي(

عجااااااااااز امليزانيااااااااااي 
)نسبي مًوياي مان 
الناااااااااااتج الملااااااااااحم 

 ادمجايل(

صايف التحويلإ 
اجلا يااااااااااي )نساااااااااابي 

 الناااااتجمًوياااي ماااان 
 الملحم ادمجايل(

1995 1 435 2٫34 7 914 18٫2 -57٫2  49٫1 -12٫1  12٫2 

2014 1 737 4٫55 8 123 26٫9 -39٫6  58٫0 -12٫5  9٫4 

متواااااااااه الت ااااااااري 
السااااانوي )نسااااابي 

 مًويي(

1٫0 3٫6 0٫1      

الت ااااري يف الفاااارت، 
 )نسبي مًويي(

      8٫7 17٫6  8٫9 -0٫4  -2٫8  

 حسا اإ  ماني األونلتاد  اضاتناد رض  ياناإ مستاا، من اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشا  املصد :
ساااب  ت اااذ  وصاااول اجل ااااا  ساااتب د الاااادر ال ااالقيي مااان مجيااا  البيانااااإ تُ  اااااتاناع   قاااا  السااالان،  *

 امللكزي لطحصاع الفملسأيش رض املدينيا 
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وض ي اااالي الت ااااويه ابيلملااااحم اااااوى جاناااا  واحااااد ماااان جواناااا  تلاااااليف اضحاااااتلل  -38
يتأملاا  رجالاع تايااي   ااامي بااذق التلاااليف للاان اضقتصااديي الاايت يتلبااديفا ال اا   الفملسااأيشا و 

عممليي م اد، ومفصملي ومتلامملي ومت ادد، الاأاعااإ تنأاوي عملا  من جيااإ خمتملفايا وينب احم  ن 
ليف اضقتصااااديي املبا ااال، وملاااري املبا ااال، ل ااادد مااان ااسااااال الااايت تتاااي  يفاااذق ال مملياااي تااااديل التلاااا

املياااق وملرييفااا ماان املااوا د الأبي ياايل و يملااحم عملاا  ااابيي املاااال ض احلصاال: ااساااال املادياايل  ت اامي مااا
وكملفي الفلب ال اا ي وااسااال اضقتصاادييل وااسااال عملا  مساتوى اضقتصااد اجلزااحم واضقتصااد 

اجملتم ااإ الملياي واألحيااع عسااال ل اليال وعساا ،   ر املاال الب اليل و اللملحم وعمل  املساتوى ا
 ديااااد تاااااديل و اضجتماعياااايا  يااااد  ن مجياااا  اجل ااااود اللاميااااي رض  -الساااالنييل والتب اااااإ النفساااايي 

متفلقاااي ض تصااا  يف تلااااليف اضحاااتلل اضقتصااااديي قاااد  اااذلت حاااج اين عملااا   ااااار حااااضإ 
األونلتاادا وت اري الفاالاإ التالياي م    يفذق التااديلاإ قاا  ياا   نايما    ين ا، وضر ا  م ا 

 ت  حول يفذا املو و ا ما كُ  رض   س النااط البا ا، الوا د، يف
 ااجل، ماان األ ااجا  الفملسااأينيي املاماال،  9 333ب(  ااكن 2015فاااد  فاااد األونلتاااد ) -39

 يف   ل كانون الااا / جل،  على  5 600 ينما  تملفت  2014يف عا  قتمل ت  و اقد  تملفت 
وحااادقا وضح ااات الد اااااي نفسااا ا  ن األ ااالا  املبا ااال، الااايت  حااادثت ا ال ممليااااإ  2015يناااايل 

 2008ملااااااز، يف الفاااااارت، املمتااااااد،  ااااااا عااااااا  ُ اااااانت عملاااااا  ال ساااااالليي ادااااااالاايمليي الااااااال  الاااااايت 
اللملفاي  مل ت، عمل  األقي، ثلثي    اف حج  الناتج الملحم ادمجايل ل ز،ا وتبملا   2014 وعا 

ادمجاليااي بااذق ال مملياااإ ال ساالليي مسااتوى  عملاا   لاااري ر ا ُ عااذإ يف اضعتبااا  التلاااليف ملااري 
املبا اااال، النامجاااااي عااااان عسااااا ،   ر املاااااال الب ااااالي وعساااااا ، مااااوا د الااااادعي يف املساااااتابي نتيجاااااي 

 ت ل ت له األصول ادنتاجيي من تدمري  و   لا ا  ملا
 ( رض  ن املباااااال  املتسااااال ي رض راااااالاايي مااااان 2014وقاااااد   اااااا إ تااااااديلاإ األونلتااااااد ) -40

املتلبااد، ماان جاالاع  لياا  ال االيبيي ادياالاداإ الفملسااأينيي ماان ال االاا  عملاا  الااوا داإ، وااساااال 
 3.6ملياا دوض  كاي ااني  و  او  305الب اا  مان راالاايي رض األ   الفملساأينيي التملاي تبملا  

يف املاااي مان رمجاايل اديالاداإ ال اماي الفملساأينييا وقاد  17 و يف املااي من الناتج الملحم ادمجايل 
 ظ لإ الد اااي  ن مان  اكن احلاؤول دون تسالب يفاذق اديالاداإ  ن يواا  حياز السياااي املالياي 
املتا  لصان حم السياااإ الفملسأينيا و ن يزيد  التايل الناتج الملحم ادمجايل السنوي  نسبي تبملا  

آضف فلصااي عمااي ر ااافيي يف الساانيا وقااد  ااددإ الد ااااي  10فل قلا ااي يف املااااي و ن يااو  4 ااو 
عمل  احلاجي دجلاع املزيد مان البحاو  لتااديل ااسااال املالياي النا اًي مان مصااد   عالى ض يازال 

 يملز   ا ا، ومن ا ما يملحم: 
تساالب ادياالاداإ ماان ال االاا  الاايت تفل اا ا رااالاايي عملاا  دعااي الفملسااأينيا  ) ( 
ل رااالاايي رض و   راالاايي ويف املساتو ناإ اداالاايمليي )يات احم  لوتوكاول  اا ي   ن ُ اال اامملا يف

 السملأي الو نيي الفملسأينيي ااتاأاعاإ ال مان اضجتماعحم وملرييفا من اديلاداإ ال ليبيي(ل 
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يف األ    ييااااااالاايملاد مملااااااي الال مملااااااي  ساااااب  ااااااااتادا  املتصااااااملي  ساااااا   ساااااا ، اا )ب( 
 يف املااي من الدعي الاومحم ادمجايلل 4.2و 0.3الفملسأينيي التملي، ويفحم عسا ، تاد   ا يرتاو   ا 

عساااال ادياالاداإ النامجااي عاان رد اج  ااا ا  يف فااواتري الب اااا  املسااتو د، تاااي  )ج( 
ود وعاد  السايأل، الفملساأينيي عملا  احلادمليااب عن األا ا  احلايايي بذق الب اا  و ل   ساب  

 رملانيي الوصول رض البياناإ املناابي  اإ الصملي  التجا ،ل 
 عساال اديلاداإ النامجي عن عد  السيأل، عمل  األ ا حم واملوا د الأبي ييل  )د( 
عساااال املااوا د املالياااي املتصااملي  السااامل  واااادماإ املسااتو د، عااان  ليااع الاأاااا   )ه( 

 املياقل ال ا  الفملسأيش، ماي البرتول والأاقي و 
عساااال ادياالاداإ اجلملكيااي نتيجااي ل ااد  تأبيااع قواعااد املن ااك الاادد، ماان قبااي  )و( 

من مااي التجااا ، ال امليااي عملاا  الساامل  الاايت تصاان  يف رااالاايي وللاان نساابي متوايفااا ادااالاايملحم تاااي 
 يف املاايل  40 عن

لااعاد، ال ليبيي النامجي عن تاملص الااعد، ال ليبيي  ساب  ر ا اف اااساال  )ا( 
 ادنتاجيي وعسا ، املوا د الأبي يي نتيجي ضاتحوا  اضحتلل عملي اا 

 ( فاكجلى تااديلا  2014 ( ما و د يف د ااي األونلتاد )2016وقد تا   البن  الدويل ) -41
لااب س املصاااد  األعاالى اساااال ادياالاداإ الفملسااأينييا و  ااا إ د ااااي البناا  الاادويل رض تلبااد 

 7يف املاااااي مااان النااااتج الملاااحم ادمجاااايل( نا اااًي مااان  2.2مملياااون دوض  ) 285عساااا ، ماااادا يفا 
 ا تاديلاإ األونلتااد وتااديلاإ البنا  الادويل امل رتكي ااساال وتاد  مصاد  يف اني واحد،ا 

ا و ماااا  تاااااديلاإ األونلتاااااد والبناااا  الاااادويل م ااااا  ) ااااااتاناع البنااااود (3)دوض ممليااااون  55نحااااو  
يف املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايل  5 نساابي ض تاااي عاان ااانويي عسااا ، بااد تل(، يتبااا امل اارتكي

(ا وقاد  فااد البنا  الادويل  اكن راالاايي  اتفة 2015ممليون دوض  يف عا   640) ي ما ي ادل 
يف املااااي ماان الناااتج الملااحم  5.3مليااا دوض  ماان ادياالاداإ الفملسااأينيي ) 668 ي ااا   ااا قيمتااه 

عملاا  يفااذا املبملاا  والفوااااد يفااذا تاااديلا  ماف ااا  ط يكعااذ يف اضعتبااا   ثاال الت ااا   وللاانادمجااايل(ا 
 املرتاكمي عرب السناا 

وقاااد واصاااي األونلتااااد تاياااي  اجلوانااا  املاتملفاااي ملاااا تلتااا  عملااا  اضحاااتلل مااان تلااااليف  -42
 اقتصاديي وتلاليف تت ملع  ال مالي، وتوصي رض تاديلاإ ملا يملحم: 

 8.4،  مل اات ااسااا ، الرتاكميااي لملناااتج الملااحم ادمجااايل 2005-2000يف الفاارت،  ) ( 
 احلايايي(  و   ف حج  اضقتصاد الفملسأيشل  1994ممليا اإ دوض  ) دوض اإ عا  

__________ 

ألونلتااااد كاساااا ، ل اااليبي الايماااي امل اااافي عملااا  الاااوا داإ مملياااون دوض  قاااد ق ا 24.4يفاااذا التاااداعي غااااي مبملااا   (3)
مملياااون دوض  كاسااااا ، يف ال ااالاا  عملااا  الاااوا داإ املبا اااال،  30.6 ( ومبملااا  2014، األونلتااااد، 7)اجلااادول 
  (ا 2016، البن  الدويل، 2)اجلدول 
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كااان اضقتصاااد الفملسااأيش قااد عساال مااا ض ياااي عاان ثملااث   2005 ملااول عااا   )ب( 
 ل 2000   ر املال املادي ل    الفملسأينيي التملي ملا قبي عا 

 مل اات ااساااال النامجااي عاان ال مملياااإ ال ساالليي ادااالاايمليي يف ملااز، يف كااانون  )ج( 
نصااااف حجاااا  اقتصاااااد األ   الفملسااااأينيي  2009وكااااانون الاا /ينااااايل  2008األول/ديساااامرب 

 ب(ل 2015احلايايي(ل األونلتاد  2004ممليا اإ دوض  ) دوض اإ عا   4التملي )
 اجل،  800 000 ممليون  اجل، مامال، ) اا يف  لا  2.5اقتمل  ما يزيد عمل   )د( 

 ل1967ايتون( منذ عا  
تبمل  مساحي األ ا حم امللويي ف ل  من لمو  مساحي األ ا حم الفملسأينيي الايت  )ه( 

يف املاااااي فااااه، ويفاااو ماااا ي اااي   عملااا   35 تاااج رض  ي يف األ   الفملساااأينيي التملاااي ماااا نسااابته 
 يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلل  10ويا  وفلصي عمي ان 110 000 اضقتصاد
األ ا ااااحم يف ال ااافي ال ل يااااي  عصااا  يف املاااااي ماااان  10فُااااد مااااا ض يااااي عاااان  )و( 

  سب   ناع حاجز الفصيل
ُا ل عمل  السملأي الو نيي الفملسأينيي واملزا عا الفملسأينيا صاياني آ اا  امليااق  )ا( 

  و حفل آ ا  مياق جديد،ل
 مياااال  لياااي وط تواااا  يفاااذق  3لصااايد قبالاااي اااااحي ملاااز، عملااا  مساااافي يُاصااال ا ) ( 

 ميال  ليي رض مؤعلا ،  دض  من مسافي ال  الين مايل   لياا  املنصاوب عملي اا  6املسافي لتصي رض 
 يف اتفاقاإ  واملوا

( تاييما  للملفي تاملص حيز السيااي اضقتصاديي من جلاع 2009) وقد  جلى األونلتاد -43
اضحاتلل وماا ناص عملياه  لوتوكاول  اا ي ، مساتادما  او جاا  للقتصااد اللملاحم و ا ه األونلتااد 

مااات اضقتصااااد يف ظاااي عياااا اإ ايااااااتيي خمتملفااايا وقاااد قي   و ااا للقتصااااد الفملساااأيش لاكاااا، 
 ااديٍي ايااااص متلامااي ي اامي نااإ السياااااإ املوااا ي يف الد اااي األثاال الااذي ُادثاه اعتماااد 

  الصاالف والتجااا ، وال مااي، و ظ االإ الد ااااي  نااه ر ا   متلااا السااملأي اااا  لاااضإ ال االيبي و 
الو نيااي الفملسااأينيي ماان ااااتادا  األدواإ السياااااتيي  اإ الصااملي، فااحن الناااتج الملااحم ادمجااايل 

يف املاااااي  19اااااي و ن البأالاااي غلااان  ن لفاااس  نسااابي يف امل 24السااانوي غلااان  ن يزياااد  نسااابي 
 (ا3و 2)ال للن 
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  2ال لي 
ترررأثير الحيرررز السياسررراتي علرررى نصررريب الفررررد مرررن النررراتج 

 2014-2000المحلي اإلجمالي، 
 احلايايي( 1997) دوض اإ عا  

 

  3ال لي 
ترررررأثير الحيرررررز السياسررررراتي علرررررى معررررردل 

 2014-2000البطالة، 
 )نسبي مًويي(

 
( تاااديلاإ جزايااي للملفااي اضحااتلل يف املنأاااي جااي  2013البناا  الاادويل ) جاالى وقااد  -44

لملواقاا  يفاارت  عااد  وجااود قيااود ماديااي  و قانونيااي  و تن يميااي عملاا  قااد ، م ااايفحم  و اا  اااينا يو 
 إ د ااااااي البناااا  الاااادويل عملاااا  اضاااااتاما  وادنتاااااج والبياااا  يف املنأاااااي جااااي ا وقااااد   االفملسااااأيني

التلاليف اضقتصاديي املبا ل، وملري املبا ل، يف قأاعاإ مدد،،  ا في ا الز اعي، وااات لل املاوا د 
احلجااا ،، والبناااع، والسااياحي، واضتصاااضإ السااملليي واللاااملليي،   امل دنيااي لملبحاال املياات، وماااال

ومستح االاإ التجميااايا و  اااا إ تااااديلاإ الد اااااي رض  ن النااااتج اد اااايف التماااي يف املنأااااي 
( كتلااليف 2015مملياا  دوض  يف عاا   2.9يف املااي من الناتج الملاحم ادمجاايل ) 23جي  يبمل  

ممليااااااااا  دوض  يف  1.5يف املااااااااااي ماااااااان الناااااااااتج الملااااااااحم ادمجااااااااايل ) 12مبا اااااااال،،  اد ااااااااافي رض 
يف املاااي  35( كتلاليف ملاري مبا ال،، و اذل  يصاي لماو  التلااليف رض ماا نسابته 2015 عا 

ممليااون دوض ،  800ماان الناااتج الملااحم ادمجااايلا وعاالو، عملاا   لاا ، قُاادة إ اللملفااي املاليااي  بملاا  
يف املااااي ماان ال جااز املااايل الفملسااأيش ر ا  ُ ااحم احااتلل املنأاااي جااي ا و فااادإ  50مااا ي ااادل   ي
 يف املاايا 35اي  كن ال مالي الفملسأينيي غلن  ن تزيد  نسبي الد ا
ب( لاأاا  اضتصااضإ الساملليي واللااملليي 2016وعملصت د ااي حدياي لملبن  الادويل ) -45

الفملساااااأيش رض  ن رمجاااااايل عساااااا ، اديااااالاداإ الااااايت تلباااااديفا قأاااااا  ابواتاااااف الناالاااااي الفملساااااأيش يف 
ممليااون دوض ،  ااا يف  لاا  تلبااد  1 150ممليااون و 436  ملاا  مااا ياارتاو   ااا 2015-2013 الفاارت،

 184مملياون و 70السملأي الو نيي الفملسأينيي عسا ، ديلاداإ  ليبي الايمي امل افي  بمل  يارتاو   اا 
 يف املااي من الناتج الملحم ادمجايل السنويا 1.0ممليون دوض ا وقُدة إ التلاليف املبا ل،  نحو 

اااااجي األماااا   10/17-،  ُن اااائ  وجاااا  قاااالا  اجلم يااااي ال امااااي در ط2007ويف عااااا   -46
املتحااد، ل  االا  النامجااي عاان  ناااع اجلاادا  يف األ   الفملسااأينيي التملااي، ويفااو يلكااز  صااو ،  ايساايي 
عملااا  األ ااالا  النامجاااي عااان  نااااع حااااجز الفصاااي يف ال ااافي ال ل ياااي وض ي ااامي  ي تااادا ري  عااالى 
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يفاذا الساجي عملا  توثياع األ الا  املتلباد، مان  م مايضحاتللا وتاتصال متاذ، مان قباي ااملأي ا
ق بي مجي  األ ااب الأبي يا واضعتبا يا امل نيا من جلاع  ناع حاجز الفصي،  ا يف  لا  يف 

 مملفاااإ، كااان اااجي األ االا  قااد  جنااز 2016الااادر ال االقيي ومااا حوباااا وحااج  ااباط/فربايل 
  يف اااب  ماف اااإ ماان الاف اااإ الفملسااأينيي التساا  املت اال ،ل املأالباااإ  ااالت ويس عاان األ االا

وثياي داعمي  300 000ااتما ، من ااتما اإ املأالباإ وما يزيد عمل   52 870وقد مُجة ت 
نساااميا  946 285مااان اجملتم اااإ الملياااي الفملسااأينيي يبملااا  عاادد اااالا ا  233لملمأالباااإ يف 

مأالبااااي اات ل اااا ا لملاااا  اااااجي األ اااالا   20 459وماااان لمااااو  عاااادد املأالباااااإ،   ل يااااز 
(ل والتجاااا ، لااافدد اج اااا يف الساااجيا وُتصااانف األ ااالا  يف الفًااااإ السااات التالياااي: الز اعاااي ) 

(ل واملوا د ال امي وملرييفاا اع(ل واحلصول عمل  اادماإ )يفال(ل وال مالي )دي (ل واملساكن )جاع) 
 (الفااساال الز اعي ) (ا وتصنف األململبيي ال  م  من املأالباإ يف فًي او)و 
 -و  ااااا إ تاااااديلاإ واا ، اضقتصاااااد الااااو ش الفملسااااأينيي وم  ااااد األ ااااا  التأبيايااااي  -47

مملياااااا اإ دوض   6.9 مل ااااات قلا اااااي  2010( رض  ن كملفاااااي اضحاااااتلل يف عاااااا  2011الاااااادر )
  املرتتبااي يف املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايلا ويفااذق التاااديلاإ ط ت اامي ايثااا 85نساابته  مااا  و

عمل  التدا ري األمنيي ادالاايمليي  ي  كزإ  صو ،  ايسيي عمل  تاكثري الاياود الصاا مي املفلو اي عملا  
ال    الفملسأيش، وعمل  افتاا ق ململليي املوا د الأبي ياي وت اذ  وصاوله رلي اا، ويفاحم ماوا د تسات ي 

والاياااود املت ملااااي  التلااااليف تاااكثري احلصاااا  املفااالو  عملااا  ملاااز،،تملااا   ااامي تراااالاايي م  م ااااا و 
 حمداداإ املياق و املوا د الأبي يي ) ا يف  ل  حاول ال اا الأبي حم( والاياود املفلو اي عملا  حلياي 

وعملاا  التجااا ، المليااي والدوليااي، ف اال  عاان  األ اااابالتناااي وملرييفااا ماان الايااود املفلو ااي عملاا  
 ل  األ اااجا  وتلااااليفعساااا ، الساااياحي يف منأااااي البحااال امليااات، والتلااااليف النامجاااي عااان اقااات

 امللافع ال اميا عسا ،
عسااال ( تاييما  لملتلاليف املبا ل، و 2015الادر ) -و جلى م  د األ ا  التأبيايي  -48

اديلاداإ من جلاع الايود اليت تفل  ا رالاايي عمل  حلكاي األ اااب والسامل  يف ال افي ال ل ياي، 
ي حم وصيد السم  ومياق اللي والز اعي وعمل  ف ل  عن الايود املفلو ي عمل  قأاعاإ ال اا الأب

تنميااي يفااذق الاأاعاااإا وقااي التايااي   ي ااا  التلاااليف املبا اال، املرتتبااي عملاا  تاادمري البنيااي التحتيااي 
اليت ُ نت عمل  ملز، ادالاايمليي الفملسأينيي ويفد  املناال يف ال في ال ل يي وعمل  ال ممليي ال سلليي 

يف املااااي مان الناااتج الملااحم ادمجااايل  74تلااليف  ااا نساابته ، وقااد  التايااي  يفااذق ال2014يف عاا  
ممليااا اإ دوض (ا  يااد  ن الد ااااي ط ت اامي اااوى التلاااليف املبا اال، لااب س الايااود الاايت  9.95)

يفل  ا اضحتلل ولي  مجي  ا، و التايل فحن الد ااي قدمت تاديلا  ناقصا  رض حٍد كبري دمجاايل 
 املبا ل،االتلاليف املبا ل، وملري 

( عملااا  الاياااود الااايت تفل ااا ا راااالاايي عملااا  2016وقاااد  كااازإ د اااااي  جلايفاااا مصاااأف  ) -49
األن اااأي الفملساااأينيي املتصاااملي  ااااملوا د الأبي ياااي يف األ   الفملساااأينيي التملاااي،  اااا يف  لااا   حجاااا  

وال ااا الأبي احما البناع، واللمي يف قأا  ملز،، والفواافاإ واملاوا د امل دنياي يف البحال امليات، والبارتول 
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و  ااا إ الد ااااي رض  ن مصاااد ،  حجااا  البناااع ماان ق بااي رااالاايي يف املنأاااي جااي  تلملااف مااا ياااد  
(، وجااع 2015 يف املاااي مان النااتج الملاحم ادمجاايل يف عاا  0.7ممليون دوض  اانويا  ) 900 نحو 

وحلمااااات يف الد اااااااي  ن  راااااالاايي قاااااد اااااااتولت  صاااااو ، ملاااااري م ااااالوعي عملااااا  حاااااو   ااااال ملاااااز، 
 الفملسأينيا من حا   يف التناي  عن موا د النفه وال اا يف ال في ال ل يي وقأا  ملز، ا

يف الفملساااأينيا الاااذي يااانص عملااا  حاااع اللجًاااا  194ووفاااا  لاااالا  اجلم ياااي ال اماااي  قااا   -50
وتناول  1948( ااساال اليت ُمش يا الفملسأينيون يف عا  2001ال ود، والت ويس، د ر قربصحم )

حا اب حاوق اللجًا فيما يت ملع  اات اد، عتمللا   والت ويس عن الفلب ال ااا يا وقاد تلكاز  
عمل  عساال   ر املال الب لي وعساال املمتمللاإ اليت تلباديفا اللجًاون الوا د يف الد ااي التايي  

الرتاكميي  ،  مل  لمو  الايمي2000رض عا   1948الفملسأينيون، و  ا  رض  نه يف الفرت، من عا  
ممليااا  دوض   275 اسااال   ر املاال الب االي وااسااال املاديااي الايت تلباديفا اللجًااون الفملساأينيون

 احلاياييا 2000ممليا  دوض ، عمل  التوايل،  دوض اإ عا   173و

 الحاجة إلى إطار شامل واحد للتقييم -باء 
قد فل  السا ع من يفذا التاليل مجي  التاديلاإ اليت ااُت ل ت يف ال   التنوق عمل   ن  -51

يتناااول حاااضإ   ين ااا ولااي   اامن ر ااا   ااامي واحااٍد غلاان  ن ي اايف ُ جلياات   االي متفاالق 
خمتملااف  نااوا  التلاااليف ويكعااذ يف اضعتبااا  الاارتا ه  ااا التلاااليف املبا اال، وملااري املبا اال، يف مجياا  

ااأ  تلااليف اضحاتلل  الاأاعاإ اضقتصادييا ف ذق الد اااإ ط تنفذ رض ماا يفاو  عماع مان
اليت يتلباديفا ال ا   الفملساأيشا ولاوض اضحاتلل ألملان ضقتصااد األ   ال امي اضقتصاديي 

ل وألملاااان  ي ااااا  كااااب  ال جااااز احلااااايلالفملسااااأينيي التملااااي  ن يُنااااتج  اااا ف نالااااه الملااااحم ادمجااااايل 
، ف اال  عاان عفااس مسااتوياإ الفااال والبأا لاايل وألملاان كااذل  التجااا ي وعجااز امليزانيااي املاازمناع

 عمل  رالاايياالتب يي اضقتصاديي ر اع 
و امي ومساتدا  تُااي   اضااتناد رلياه، ُمَ م ع ولذل  فحن من امل   ر ااع ر ا  من جحم  -52

عمل   اار دو ي، التلاليف اضقتصاديي وعواق  التدا ري املتاذ، من قبي املأي اضحتللا وقد 
الملاااذين  70/12و 69/20 يفاااذا اد اااا  و لااا  يف قلا ي اااا مت اجلم ياااي ال اماااي  احلاجاااي رضاااامل  

يأملبان رض األونلتاد  ن ياد  تاا يل رض اجلم يي ال امي   كن تلاليف اضحتلل اضقتصاديي اليت 
يتلبااديفا ال اا   الفملسااأيشا كمااا ااامله يفااذان الااالا ان ال ااوع عملاا  اااارب، املابتااي الاايت يتمتاا  يااا 

اد الفملساأيش و اد تاه عملا  قيااد، وتنسايع ال ماي الاذي ت اأمل   اه  األونلتاد فيما يت ملع  اضقتصا
 كياناإ  على تا  ي ل م  املتحد، من  جي رجناا يفذق امل مي اللبري،ا

وتُ اااد د اااااي يفاااذق التلااااليف وملرييفاااا مااان ال ابااااإ الااايت ت ااارت  التجاااا ، والتنمياااي  مااالا   -53
 اي  ييش عملا  مساا  التنمياي املساتدام ااايا  لتحديد السياااإ اللامي لو ا  اضقتصااد الفملساأ

واأليفاا  ماان  لاا  ماان  جااي تيسااري املفاو اااإ الاايت ُلاالى مسااتابل  د اااد تسااويي عادلااي لملصاالا  
 الفملسأيش ورحلل ال  داا  يف ال لق األواها -ادالاايملحم 
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 المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني -ثالثاا  
 اإلطار واألهداف -ألف 

املساااعد، التانيااي رض ال اا   الفملسااأيش ماان تاااد  ، واصااي األونلتاااد 2015يف عااا   -54
 جي  ناع قد اته اضقتصاديي واملؤاسييا وقد ااتفادإ مؤاساإ عديد، من مبااد اإ األونلتااد 

ماان توافااع آ اع ااااو  اااولو،  35ونتااااج  وثااه وعدماتااه اضات ااا يي وتوصااياتها ويف  ااوع الفااال، 
) ( مااان وضياااي الدوحاااي، ووفااااا  د اااا  األمااا  املتحاااد، 31مااان اتفااااق  كااالا، والفاااال،  44والفاااال، 

، متحااااو   لنااااامج األونلتاااااد لتاااااد  املساااااعد، رض 2015-2014اضااااارتاتيجحم لفاااارت، الساااانتا 
 ال    الفملسأيش حول لموعاإ املسااي األ    التاليي:

 اتيجياإ التنمييلالسياااإ التجا يي واياااإ اضقتصاد اللملحم واارت  ) ( 
 تيسري التجا ، واادماإ الملوجستييل )ب( 
 التمويي والتنمييل )ج( 
 امل ا ي ، واضاتاما  وايااي املنافسيا )د( 

 األنشطة التشغيلية الجارية -باء 
ُيسا   راا اما  كباريا  يف ت زياز الااد اإ الفملساأينيي  ، ماا فتائ األونلتااد2006منذ عا   -55

، و اادعٍ  ماان كناادا،  جنااز األونلتاااد  نجااا  م االوعا  2015ماان  جااي تيسااري التجااا ،ا ويف عااا  
ممليااون دوض  لتنميااي قااد ، الاأااا  اااااب الفملسااأيش عملاا  تيسااري التجااا ،ل و سااا  2.1 لملفااي 

د، وعاااي    كف ااااي املما ااااااإ يف لااااال تيسااااري م لفاااي ال اااااحنا )املصااااد ون واملسااااتو دون( وايااااا
 التجا ،ل وتوفري التد ي  املتاصص لملاأا  اااب وصان حم السياااإا

وقملااااات ادجنااااااااإ اللايسااااايي الاااااااي  نااااااع الااااااد ، اددا ياااااي وابيلاااااي التن يماااااحم جململااااا   -56
ال اااحنا الفملسااأينيا وت زيااز قد تااه عملاا  عدمااي ال اااحنا والاأااا  اااااب عمومااا ا و اد ااافي 

األونلتااااد،  الت ااااون مااا  واا ، اضقتصااااد الاااو ش الفملساااأينيي، ولملااا  ال ااااحنا  عاااد   رض  لااا ، 
لملتاااد ي  امل اااش   اااكن ردا ، التجاااا ، الدولياااي وااااادماإ  ا  ا، وجام اااي  ريايااات  لنالاااالفملساااأيني

الملوجستيي   نوان  د ملو  ردا ، املسملي ادمداد ا و لي  ذل ج ود مان  جاي اعتمااد الاد ملو  مان 
 ق بي واا ، الرت يي والت ملي  ال ايل الفملسأينييا

قملاااات موا ااااي   اإ صااااملي ماااااي  وقاااد  ُعاااادإ د اااااااإ عديااااد،   ااااكن تيسااااري التجااااا ، -57
الت ليا ، واأل  ااد البيًيااي لتيساري التجااا ،، واتفااق من ماي التجااا ، ال املياي املت ملااع  تيساري التجااا ،ا 
وت لي يفذق الد اااإ األاار الذي تستند رلياه املواقاف الفملساأينيي رااع ق اايا تيساري التجاا ، 

 عمل  املستويا الو ش والدويلا
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خ  ويااي ماان الت اااون ماا  اجل اااا امللكاازي لطحصاااع الفملسااأيش يف لااال ول ونلتاااد تااا ي -58
النمذجااي والتنبااؤ اضقتصااادياا ف ملاا  ااابيي املاااال، ناااي األونلتاااد رض اجل اااا امللكاازي لطحصاااع 
الفملساااأيش او جاااه ااااااب  الاياااار اضقتصاااادي اللملاااحم للقتصااااد الفملساااأيش ود  ب املاااوظفا 

ذا النمااااو ج ألملاااالا  التنبااااؤ اضقتصااااادي وتايااااي  السااااينا يويفاإ الفملسااااأينيا عملاااا  ااااااتادا  يفاااا
التنباااؤ اضقتصاااادي التا  اااي دااااال، التحملياااي و اضقتصااااديي البديملااايا و ف ااا  يفاااذا الت ااااون رض رن ااااع 

ماان  جااي رن اااع الااداال، ، قااد  األونلتاااد عاادماإ اات ااا يي رض يفااذق 2015لملج ااااا ويف عااا  
ي  ساا  املنااا ع عاااب  اااأل   الفملسااأينيي التملاايا وتاااديل اااو ج قيااار اقتصااادي كملااحم مفص اا

وتااااا   األونلتاااااد  لاااا  ال مااااي  ااااحجلاع اااااات لا  لنتااااااج الايااااار اضقتصااااادي وتفساااارييفاا وقااااد   
األونلتاااد  ي ااا  عاادماإ اات ااا يي رض وكالااي الت اااون الاادويل الفملسااأينيي املن ااك، حاادياا  التا  ااي 

 د، الاألي يف األ   الفملسأينيي التمليالواا ، ااا جيي، ورض فليع األم  املتح
تيسااااااري التجااااااا ، يف األ   وقااااااد ن اااااال األونلتاااااااد الوثااااااااع السياااااااااتيي الااااااال  التاليااااااي:  -59

 ملساااأيش الاصااالوالاأاااا  الز اعاااحم الفب(ل 2014)األونلتااااد،  الاياااود واحلااادودالفملسااأينيي التملاااي: 
املت ملع  تيسري التجا ،: التزامااإ  2013ي ل ا  واتفاق من مي التجا ، ال املي (ل 2015)األونلتاد، 

ج(ا و اد ااافي رض  لاا ، واصااي األونلتاااد 2015)األونلتاااد،  ا ، الفملسااأينييرااالاايي لاااق التجاا
 نااااع قاااد ، املاااوظفا امل نياااا يف الاأااااعا ال اااا  وااااااب مااان عااالل تاااوفري التاااد ي  يف اجملااااضإ 

ملااااري الت ليفيااااي، والا ااااايا اجلنسااااانيي وتيسااااري اجلملكيااااي ري اللايساااايي لملسيااااااي اضقتصاااااديي ماااااي التاااادا 
واملبااااادل والاواعااااد املنصاااافي املتفااااع عملي ااااا اتفاقااااا  مت اااادد األ اااالاف ماااان  جااااي ملافحااااي  ،التجااااا ،

 املما ااإ التجا يي التاييدييا
، تككيااد 70/12ماان قلا يفااا  9، يف الفااال، 2015وقااد  عااادإ اجلم يااي ال امااي يف عااا   -60

، 69/20ماان قاالا  اجلم يااي ال امااي  9اعاارتاف الاادول األع اااع، عملاا  النحااو الااذي و د يف الفااال، 
 ااااادو  األونلتااااااد  وصااااافه ج اااااي التنسااااايع يف من وماااااي األمااااا  املتحاااااد، ملساااااااي التجاااااا ، والتنمياااااي 

رض األونلتاااااد يف كاااال الااااالا ين  ااااذل كااااي اجل ااااود اللامااااي لتااااكما املااااوا د  الفملسااااأينيتاا و ملاااا 
ال لو يي لتاد  تاا يل رض اجلم يي ال اماي   اكن التلااليف اضقتصااديي للحاتلل اداالاايملحم الايت 

 يتلبديفا ال    الفملسأيشا

 التنسيق والمواءمة وتعبئة الموارد -جيم 
ل    الفملسأيش  التنسايع رض اتاد  دعمه اداااحم ، واصي األونلتاد 2015يف عا   -61

م  السملأي الو نيي الفملسأينيي، واجملتم  املد  الفملساأيش، واألما  املتحاد، وملرييفاا مان الوكااضإ 
الدولياااي ولتمااا  املاااا اا وواصاااي األونلتااااد ال ماااي عااان كاااا  مااا  فلياااع األمااا  املتحاااد، الاأااالي 

 ااارتكي ويف ال دياااد مااان التااااا يل الااايت  عاااد ا األمااا  املتحاااد، و اااا   يف عمملياااي التاياااي  الاأااالي امل
 وملرييفا من الوكاضإا
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تاااوفل قاااد  كباااري مااان املاااوا د  70/12و 69/20ويتأملااا  تنفياااذ قااالا ي اجلم ياااي ال اماااي  -62
و ااامي ومسااتدا  لتايااي  ُمَ م ااع و املالياايا وماان ال االو ي تااكما يفااذق املااوا د دن اااع ر ااا  من جااحم 

 ال    الفملسأيشااليت تلبديفا ويتلبديفا لسا اي واملستمل، تلاليف اضحتلل ا
ويواصااي األونلتاااد تاااد  قااد  كبااري ماان املساااعد، رض ال اا   الفملسااأيشا  يااد  ن ناااص  -63

املوا د قد اد  من قد ، األونلتاد عمل  تااد  الادع  التااش الاذي متا  احلاجاي رلياها و ف اي الادع  
 اا لا (  وظيفااي ثالاااي ماان الفًااي الفنيااي يف  18اد اضحتفاااظ )ملااد، ايسااتأي  األونلتاا املاااد  ماان قأاال،

وحااد، تاااد  املساااعد، رض ال اا   الفملسااأيشا  يااد  ن تااكما مااوا د ر ااافيي ي ااي  ماالا   ااال  األمهيااي 
 ألجي  ويي ولتنفيذ امل ا ي  اليت ض تزال مثي حاجي لتمويمل اايذق الوظيفي الاالاي للحتفاظ 

صااا و ي ال ااالوف امليدانياااي والتاملباااااإ السيااااايي تاااكثريا  ااااملبيا  عملااا  تاااااد   و عاااريا ، تاااؤثل -64
اااد كااان الرتتياا  ديفاااد   اااي رض ملااز، ملااد، يااوما يف فاألونلتاااد الاادع  رض ال اا   الفملسااأيشا 

، ومن مث ريفاد يفذق الب اي لتاياي  األو اا  الساااد، عملا  األ   واضجتماا  2016نيسان/  ليي 
تحد، واملن ماإ ملاري احللومياي  مالا  صا با  وململفاا ا وقاد ضحاة ملتا  منساع  وكاضإ األم  امل

(  ن مااااااوظفحم األماااااا  املتحااااااد، 2016)ملااااااي يف األ   الفملسااااااأينيي التاألماااااا  املتحااااااد، اااااااااب 
واملن ماااإ ملاااري احللومياااي مااان الفملسااأينيا الاااذين امملاااون اجلنسااايي ادااالاايمليي ُغن اااون كملياااا  مااان 

وت الي الايااود املفلو اي عملاا  دعاول املااوظفا عااااا   مااا  تااد  الاادع  الوصاول رض قأاا  ملااز،ا 
 ادنسا  واداااحم الذي مت  حاجي ملز، رليها
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