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موجز تنفيذي
يف عااا  ،2015احتجاازإ را الاايي ادي الاداإ ال اليبيي الفملسااأينيي ملااد ،ااي ا ل،
واخنف ا اات امل ون ا ااي املادما ااي م ا اان املا ااا ا ،واا ا ااتمل توا ا ا املس ا ااتو ناإ ادا ا الاايمليي يف األ
الفملسااأينيي التملااي ،وظملاات مسااتوياإ الفااال والبأالااي ملتف اايا وض تازال األ الفملسااأينيي التملااي
اوقا اري ،لملصاد اإ من رالاايي ،ينما عأاي اضحاتلل ي ثال رااااحم متماي لملم وناي املادماي
ماان املااا اا وط تنأملااع ااد عممليااي رعاااد ،ناااع حايايااي يف قأااا ملااز ،مل ا ن تربعاااإ املااا ا
املت ااد تا اادغ ا مل اات  3.5لي ااا دوض ا وق ااد اادادإ األو ااا اضجتماعي ااي  -اضقتص اااديي
يف ملز ،اوعا ،وا تف م دل وفياإ الل ألول مل ٍ،منذ  50انيا
__________

*

**

لااي يف التساامياإ املس ااتادمي واا الااه ال اوا د ،يف يفااذق الوثياااي وض يف لياااي عاال ماد ااا مااا ينأ ااوي عمل ا
الت ب ااري ع اان ي ٍي ك ااان م اان جانا ا األمان ااي ال ام ااي ل ما ا املتح ااد ،ااكن امللك ااز الا ااانو ألي مل ا ٍاد و رقمل ااي ٍ
و مدينا ٍاي و منأاا ٍاي و لسااملأاإ ي من ااا و ااكن ت يااا حاادوديفا و لوم اااا ووفاااا لملاالا اإ واملااال اإ اإ
الصملي الصاد  ،عن اجلم يي ال اماي ولملا األمان ،ت اش اد اا  ،رض األ و األ ا احم الفملساأينيي التملاي قأاا
ملاز ،وال افي ال ل ياي ،اا في اا الاادر ال القييا وي اري اااتادا كملماي فملساأا رض من ماي التحليال الفملسااأينيي
اليت ن كإ السملأي الو نيي الفملسأينييا ما اد ا اإ رض دولي فملسأا فتتسع م اللؤياي امل ارب عن اا يف قالا
لمل األمن  )2002(1397وقلا اجلم يي ال امي )2012(19/67ا
نُ ل صل وصفه الوثياي UNCTAD/APP/2016/1ا
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ويفاال اضحااتلل عبًااا ثااايل ماان التلاااليف عملا كايفااي اقتصاااد األ الفملسااأينيي
التملي الذي كان غلن ن يصي حجمه رض ف حجمه احلايل دون ع ع اضحتللا ياد
ن الاوضإ اللاميي رض تااديل التلااليف اضقتصااديي للحاتلل ض تازال حاج اين جزاياي وملاري
اممليا ومثي حاجي دن اع ر ا ٍ من جحم امي ومستدا من من ومي األم املتحاد ،لتااد
التاا يل رض اجلم يي ال امي ،عمل النحو املأملاوب يف قلا ي اا  20/69و12/70ا وعملا الالمل
م اان ن امل اوا د املتاح ااي م اادود ،،يواص ااي األونلت اااد تا ااد ع اادماإ الت اااون التا ااش والت ااد ي
الفملسأيشا ويف حا ن التمويي املااد مان قأال ايسام
واادماإ اضات ا يي رض ال
ل ونلتاااد اضحتفاااظ وظيفااي ثالاااي ماان الفًااي الفنيااي ملااد 18 ،ا لا يف وحااد ،تاااد املساااعد،
رض ال ا الفملسااأيش ،فااحن مثااي حاجااي لتااوفري م اوا د ر ااافيي للحتفاااظ يااذق الوظيفااي ألجا ٍاي
ٍ
ويي ولتنفيذ امل ا ي ملري املموليا
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أولا -تأثير الكساد الذي شهده عام  2014يتواصل في عام 2015
الفملساأيشا فما ا ف
 -1لاد كانت اني  2015اني ص بي على النسبي رض ال
اضنت اش من اللساد الذي دق عا  ،2014كان او الناتج الملحم ادمجايل متوا ا ا رض حادٍ
ط يسا اام تحسا ااا دع ا ااي الفا االدا وتواص ا ااي يف عا ااا  2015تا ااكثري اللس ا اااد الا ااذي ح ا ااد يف
عا  2014ف اي ال مملياي ال سالليي اداالاايمليي يف ملاز،ا ويف ال افي ال ل ياي ،تلاجا م ادل النماو
من  5.3رض  2.5يف املااي يف الفرت2015-2014 ،ا ما يف ملز ،،فحن م دل النمو الاذي كاان
قااد اخنفااس نساابي  15يف املااااي يف عااا  ،2014فاااد ملا  6.8يف املااااي فاااه يف عااا ،2015
ويفااو م اادل ا يف جاادا ااالن ل رض ااساااال ابااملااي الاايت تلبااديفا اضقتصاااد الملااحم عاالل ال اااد
األعريا وحيث رن امل دل ادمجايل لملنماو اضقتصاادي يف األ الفملساأينيي التملاي يبملا  3.5يف
املااااي ،فااحن مسااتوى دعااي الفاالد اكا ىناد وض ي ازال ديف عااا كااان عمليااه يف عااا  2013قبااي ال ممليااي
ال سلليي ادالاايمليي يف ملز،ا
 -2وقد متاملت األاباب اللايسيي حلالاي اللكاود الاذي ا دق عاا  2015يف اخنفاا امل وناي
ااا جيا اايل وت مليا ااع را ا الاايي ا ااويلإ ادي ا الاداإ اجلملكيا ااي رض الس ا املأي الو نيا ااي الفملسا ااأينيي يف
األ ل األ ي األوض من عا 2015ل و هع وتري ،رعااد ،البنااع يف ملاز ،ساب اااتملا راالاايي
يف فاال الايااود عمل ا الاوا داإ األااااايي ل ممليااي رعاااد ،البناااعل وتااد مسااتوياإ املاادفوعاإ ماان
اجل اإ املا يا
 -3وط يلن او النااتج الملاحم ادمجاايل الاذي لاوحة يف ملاز ،متصال اكي ح ٍ
اال مان األحاوال
ت زيااز الاااد اإ ادنتاجيااي لتم يااد الأليااع ااو ايااع التنميااي املسااتداميا فااالنمو يف ملااز ،تلكااز يف
قأااا البناااع وكااان موج ااا ااو رعاااد ،ناااع البنيااي التحتيااي الاايت ُدماالإ عاالل ال ممليااي ال ساالليي
ادالاايمليي يف عا  2014ولي و فت لاضإ او جدياد،ا ويف ال افي ال ل ياي ،تلكاز مساتوى
النمااو املتوا ا يف قأااا اااادماإ ولااا  ،اجلمملااي والتجزاااي ،ينمااا تلاجا قأاعااا الز اعااي والصااناعي
التحويمليي يف عا 2015ا
 -4وحااج حالااي ا ف اااو الناااتج الملااحم ادمجااايل يف األ الفملسااأينيي التملااي ف ااحم ملااري
مستدامي ،ألن يفذا النمو نا ىنئ عان اضاات لا الاذي يُيسالق تواا ىن يف الاالو املصالفيي املادماي
رض الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي وموظفي ااا ال مااومياا وقااد اادإ الااالو املادمااي رض الاأ ااا
اااااب نسا ٍ
ابي مل اات ااو  19يف املااااي يف عااا  ،2015ينمااا اادإ الااالو املصاالفيي املادمااي
رض السملأي الو نيي الفملساأينيي نسابي  17.5يف املاااي ،حياث ا تف ات نسابي اضاتمانااإ اااصاي
رض الوداا ا ااادا ال ا ف تاليبااا يف الساانواإ األ ا األعااري،ا يااد ن يفااذق اضاتماناااإ كاازإ
عملا قاالو البناااع والااالو اضااات لكييل مااا قأاعاااإ اضقتصاااد ادنتاجيااي فاااد ااااتُب دإ ماان
التوا اضاتما ا
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ألف -استمرار أزمة البطالة الدائمة ،وتزايد حدة انعدام األمن الغذائي
 -5يف عا  ،2015ظملت مساتوياإ البأالاي ملتف اي عملا الالمل مان تاد م ادل امل ااكي يف
قو ،ال مي البال  46يف املااايا ويفاذا ي اش ناه ر ا ُعاذإ يف اضعتباا عاداد ال ماال املابأاا الاذين
علج اوا ماان قااو ،ال مااي ،فااحن م اادل البأالااي اللنااحم يلااون عمل ا ماان ل ا لاااريا وقااد مل ا م اادل
البأالي يف األ الفملساأينيي التملاي  26يف املاااي يف عاا  2015ماا ناي ادل قاد ق  12يف املاااي
يف ع ااا  ،1999ي قب ااي اادع ف اال الاي ااود عمل ا حلك ااي تنا ااي الي ااد ال اممل ااي والب اااا الفملس ااأينيي
(اجلاادول )1ا ووفاااا لبياناااإ اجل اااا امللكاازي لطحصاااع الفملسااأيش ،دإ عممليااي متوا ا ي دعاااد،
البناع رض تن يه اوق ال مي يف ملز ،،فاخنفس م دل البأالي ا نسبته  9نااط مًويي ليبمل املستوى
ال ااذي ض يا ازال ،ملا ا لا ا  ،ملتف ااا وق ااد ق  38يف املاا ااي يف ع ااا 2015ا م ااا يف ال اافي ال ل ي ااي،
ف النمو ،فاد ا تف م دل البأالي ناأي مًويي واحد ٍ،ليصي رض  19يف املاايا
و سب
 -6وق ااد دإ ا اايأل ،را الاايي ا اايأل ،كاممل ااي عمل ا املنأا ااي ج ااي ( 61يف املاا ااي م اان مس ااحي
ال في ال ل يي) ،والايود األعلى واحلصا املفلو عمل ملز ،،رض ن وع امي أالي دااماي يف األ
الفملسأينيي التمليا و سب اضفتاا رض فلب ال مي يف اضقتصاد الملحم ،يُ أل آضف الفملسأينيا
ال ااا ملا ع اان ال م ااي رض البح ااث ع اان ف الب عم ااي يف را الاايي ويف املس ااتو ناإ ادا الاايمليي ويف ااحم
ض تت دى األعمال اليدويي متدنيي امل ا اإ ومناف ي األجو ا ففحم عا  ،2015كان و  12يف
املااااي ماان الاااو ،ال امملااي الفملسااأينيي ت مااي يف را الاايي ويف املسااتو ناإ (اجلاادول )1ا وقااد الملت
ال مالي يف رالاايي ويف املستو ناإ ادالاايمليي ما نسابته  16يف املاااي مان لماو السالان ال اامملا
يف ال اافي ال ل ياايا يااد ن يفااذا ال الق لااي مؤكاادا ألن اللاااري ماان الفملسااأينيا الااذين ي مملااون يف
را الاايي ض يسااتأي ون احلص اول عمل ا تصااا ي عمااي و التااايل فااح يفتااالون رض احلمايااي الاانونياايا
ور ا ااااتُب دإ قااا ال مالااي يف را الاايي واملسااتو ناإ ادا الاايمليي ،يصااي م اادل البأالااي يف ال اافي
ال ل يي رض قلا ي  35يف املااي ،ويفو م دل ملتفا ا تفاا مايملاه يف ملاز،ا ويفاذا اضعتمااد الاسالي عملا
ال مااي يف را الاايي ويف املسااتو ناإ يزي ااد م اان حااد ،يف ا ااي اضقتصاااد الفملس ااأيش رااع الص اادماإ
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
 -7وقااد دى ا ف النمااو اضقتصااادي وا تفااا م اادل البأالااي رض اياااد ،حااد ،حالااي ان اادا
األم اان ال ااذااحما وت اادل يان اااإ حديا ااي عملا ا ن ثملا ااحم الفملس ااأينيا ي ااانون م اان ان اادا األم اان
ال ذااحم ،حيث تبمل نسبي من يفتالون رض األمن ال ذااحم  33يف املااي ،ينما تتاوفل د جاي اًيملي
من األمن ال ذااحم ملا نسبته  21يف املااي ،ما النسبي املتبايي وقاد يفا  13يف املاااي فتمااي مان يفا
عل ااي ضن اادا األماان ال ااذااحم (ملت ا منسااع األم ا املتحااد ،اااااب ل ممليااي الساال يف ال االق
األواه)2016 ،ا ففحم عا  ،2016حصي  1.1ممليون اص ( 21يف املاااي مان السالان)
يف ال اافي ال ل يااي و 1.3مملي ااون اااص ( 73يف املااااي م اان الساالان) يف ملااز ،عمل ا ا ٍ
الي م اان
لال املساعد ،ادنسانييا
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 -8وق ا ااد اا ا ااتمل يف ا ااد املن ا اااال يف ع ا ااا  2015وتس ا ااا يف واا ا ااي ع ا ااا  ،2016حي ا ااث
ُيفااد  587مناازض فملسااأينيا يف الفاارت ،ماان يملول/ااابتمرب  2015رض نيسااان /ليي  ،2016ينمااا
ُ ل يف ناع  1 800وحد ،النيي يف املستو ناإ ادالاايمليي ،ويُ تاز ايااد ،التواا اضااتيأا
يف عااا 2016ا كمااا تواصااي اضلاااق الأويااي األجااي ل ا املزيااد ماان األ ا ااحم الفملسااأينييا ففااحم
آ ا /ما ر  ،2016عملنت رالاايي ما لموعه  2 342دواا من األ ا حم الواق ي جناوب ااا
ك ا ااك ا ٍ عملوك ا ااي لملدول ا ااي (ملتا ا ا منس ا ااع األما ا ا املتح ا ااد ،اا ا اااب ل مملي ا ااي الس ا اال يف ال ا االق
األواااه)1()2016 ،ا ويوجااد حاليااا ااو  142مسااتو ني را الاايمليي يف ال اافي ال ل يااي ،و ااذل
صااب عاادد ااالان املسااتو ناإ ادا الاايمليي ي االي مااا نساابته  21يف املااااي ماان عاادد الساالان
الفملسأينيا يف ال في ال ل يي (اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيش)2016 ،ا
 -9ويف نيس ااان /ليي  ،2016ملا ا األم ااا ال ااا ل ما ا املتح ااد ،لملا ا األم اان ااكن يف ااد
املنا اااال ومبا ااا مؤاسا اااإ األعما ااال يف ال ا اافي ال ل يا ااي يتواصا ااي ا ااوتري ٍ،ماملاا اايا فبحملا ااول وااا ااي
نيسا ااان /ليي ،كا ااان عا اادد املبا ااا الفملسا ااأينيي امل دما ااي قا ااد فا اااق لما ااو تمل ا ا الا اايت ُدما االإ يف
عا  ،2015ويفو ما دى رض ت ليد  840اصاا ،ينماا دى تساا الن ااط اضااتيأا رض
فاال حاااااع جديااد ،عملا األ و لا ا االل ماان ال ا حااول التازا راالاايي ااي الاادولتا
(األم املتحد)2016 ،،ا

باء -الستدامة المالية ُمستبعدة إذا لم ينته الحتالل
 -10يف ع ا ا ااا  ،2015واص ا ا ااملت الس ا ا املأي الو ني ا ا ااي الفملس ا ا ااأينيي ج وديف ا ا ااا املبذول ا ا ااي (من ا ا ااذ
ع ااا  )2008م اان ج ااي تامل اايص عج ااز امليزانيا ايا وتُب ااذل يف ااذق اجل ااود يف ظ ااي يً ااي اياا اايي -
اقتصاديي ملري مواتيي تتس دو مواج اإ متلال  ،وململفاي ،و صا ل حجا الااعاد ،ال اليبيي،
واضفتاا رض الساياد ،عملا ماا نسابته  60يف املاااي مان مسااحي ال افي ال ل ياي ،و و ا ماايل ملاري
مو ٍ
اإ يف ملز ،،وتسالب مًااإ ملياا الادوض اإ مان اديالاداإ ال اليبيي الفملساأينيي رض راالاايي
(األونلتاد) 2014 ،ا
 -11ويف عااا  ،2015جنحاات الساملأي الو نيااي الفملسااأينيي يف عفااس ال جااز املااايل ادمجااايل
ليص ا ااي رض  11يف املاا ا ااي م ا اان الن ا اااتج المل ا ااحم ادمج ا ااايل ماا ن ا ااي نس ا اابي مل ا اات  27يف املاا ا ااي يف
عااا ( 2006اجلاادول )1ا وقااد ااد لمااو اديالاداإ نساابي  9يف املااااي ليصااي رض  22يف املااااي
م اان الن اااتج المل ااحم ادمج ااايلا ي ااد ن ايث ااا اد ا ي ااي التممل ااي لنم ااو اديا الاداإ قا مل ااا اخنف ااا
نسابي  30يف املاااي يف امل ونااي املادماي مان املااا اا وقاد تاا تملاااحم  800مملياون دوض مان يفااذق
امل وني ت أيي ما نسبته  55يف املااي من عجز امليزانيي البال  1.45ممليا دوض  ،ومولت الساملأي
الو نيي الفملساأينيي مبملا ال جاز املتبااحم وقاد ق  650مملياون دوض مان عالل ملاكماي املتاكعلاإ،
وااد صااايف اقرتا ا ا ماان املصااا ف المليااي ااا مااادا ق  163ممليااون دوض  ،عااا فا لمااو الااديون

__________

()1
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المليي وااا جيي رض  2.5ممليا دوض ملاول اياي عاا 2015ا واايؤدي يفاذا الو ا رض ايااد،
ال ا ه عمل ا ميزانياااإ الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي يف املسااتابي م ا ااااتحااق دف ا املتااكعلاإ
والالو والفواادا
 -12ووفاا لللايفاإ األعاري ،،اااتُادمت م وناي املاا ا صاو  ٍ،ايس ٍ
ايي لادع امليزانياي ،ما
رمهال به تا لدع التنمييا فملا يُساتاد لتموياي ادنفااق عملا التنمياي ااوى  11يف املاااي مان
امل ونااي املادمااي ماان املااا ا (البن ا الاادويل) 2016 ،ا وتب ااا لااذل  ،ط تااتملن الس املأي الو نيااي
الفملسااأينيي ماان علا الاااق يفبااوط اضاااتاما ال ااا الااذي وصااي مااؤعلا رض ااو  2يف املااااي ماان
الناتج الملحم ادمجايلا

اجلدول 1
اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة المؤشرات الرئيسية
1995
أداء القتصاد الكلي
او الناتج الملحم ادمجايل احلاياحم (نسبي مًويي)
الناتج الملحم ادمجايل اضنحم ( ليا الدوض اإ)
الدعي الاومحم ادمجايل ( ليا الدوض اإ)
الدعي الاومحم ادمجايل املتا ( ليا الدوض اإ)
نصي الفلد من الناتج الملحم ادمجايل اضنحم ( الدوض اإ)
نصي الفلد من الدعي الاومحم ادمجايل اضنحم ( الدوض اإ)
نصي الفلد من او الناتج الملحم ادمجايل احلاياحم (نسبي مًويي)
نصااي الفاالد م اان اااو الاادعي الا ااومحم ادمجااايل احلايا ااحم
(نسبي مًويي)
()

السكان والعمالة
السلان ( املليا)
البأالي (نسبي مًويي)

(ب )

لمو ال مالي ( األضف)
يف الاأا ال ا
يف رالاايي واملستو ناإ
الرصيد المالي (نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
اديلاداإ صافيي من املتكعلاإ/اديلاداإ اجلملكيي التجز،
النفااإ اجلا يي
لمو ادنفاق
اللصيد ادمجايل ( اار اضلتزا )
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1999

2002

2006

2010

2013

*2014

*2015

3٫5 0٫22٫2
12 677 12 716 12 476
14 059 14 198 13 636

7٫1
3 283
3 723

8٫3
4 271
5 025

12٫53 556
3 775

3٫94 910
5 333

8٫1
8 913
9 512

4 122
1 427
1 618
0٫20٫5

5 398
1 553
1 827
4٫8
4٫7

4 826
1 182
1 255
15٫016٫1-

6 624
1 449
1 573
6٫85٫4-

15 250 15 388 14 825 11 503
2 866 2 960 2 992 2 339
3 178 3 305 3 271 2 496
0٫5 3٫10٫85٫0
0٫21٫90٫5
2٫7

2٫34
18٫2

2٫96
12٫0

3٫23
31٫2

3٫61
23٫7

4٫05
23٫7

4٫42
23٫4

4٫55
26٫9

4٫68
25٫9

417
51
68

588
103
135

452
105
42

636
147
55

743
178
78

883
203
99

913
209
107

959
211
112

13٫0
15٫0
25٫1
12٫1-

23٫4
22٫1
29٫3
5٫9-

8٫2
28٫0
34٫2
26٫0-

25٫0
46٫4
52٫1
27٫1-

21٫6
34٫5
39٫6
17٫9-

18٫5
29٫6
31٫1
12٫6-

22٫1
32٫5
34٫6
12٫5-

22٫2
31٫8
33٫6
11٫4-
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1995
التجارة الخارجية
صايف التحويلإ اجلا يي ( ليا الدوض اإ)
الصاد اإ من السمل واادماإ ( ليا الدوض اإ)
الوا داإ من السمل واادماإ ( ليا الدوض اإ)
امليزان التجا ي ( ليا الدوض اإ)
امليزان التجا ي (نسبي مًويي من الناتج الملحم ادمجايل)
امليزان التجا ي م رالاايي ( ليا الدوض اإ)
امليزان التجا ي م رالاايي (نسبي مًويي مان النااتج الملاحم
ادمجايل)
لا  ،السملأي الو نيي الفملسأينيي م رالاايي/رمجايل لاا ،
(ج )
السملأي الو نيي الفملسأينيي (نسبي مًويي)
ل ا ااا  ،الس ا املأي الو ني ا ااي الفملس ا ااأينيي م ا ا راا ا الاايي/رمجايل
التجا  ،ادالاايمليي (نسبي مًويي)ج

1999

2002

2006

2010

2013

*2014

*2015

1 191 1 190 1 189 1 991 1 291 1 051
373
400
2 323 2 172 2 072 1 367
736
478
752
562
7 501 7 209 6 804 5 264 3 683 2 234 3 364 2 441
5 179- 5 037- 4 732- 3 897- 2 947- 1 756- 2 612- 1 87940٫8- 39٫6- 37٫9- 43٫7- 60٫0- 49٫4- 61٫2- 57٫22 748- 2 920- 3 167- 2 737- 1 887- 886- 1 598- 92228٫1-

37٫4-

24٫9-

38٫4-

30٫7-

25٫4-

23٫0-

21٫7-

83٫5

67٫5

56٫9

64٫4

66٫6

60٫4

56٫7

55٫3

4٫2

3٫7

1٫8

2٫2

2٫7

2٫9

2٫9

3٫1

املصاد  :اجل اا امللكزي ادالاايملحم لطحصاعل واجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشل وواا  ،املاليي الفملسأينييا
تاديلاإ ولييا
*
ينمااا اادإ قيمااي الناااتج الملااحم ادمجااايل اضنااحم ال اايلي ادا الاايملحم اجلديااد يف عااا  ،2015فااحن
()
الايمي الدوض يي ض ت ل يفذق الزيااد ،و لا ساب الت ارياإ يف اا ل الصالف اا الادوض وال ايلي
ادالاايملحم اجلديدا
(ب) ااااتاناع قااا الساالان ،تسااتب د مجيا البياناااإ الااادر ال االقيي سااب ت ااذ وصااول اجل اااا امللكاازي
لطحصاع الفملسأيش رض املدينيا
(ج) ت ري ياناإ التجا  ،ادالاايمليي والفملسأينيي رض السمل ورض اادماإ املتصملي وملري املتصملي وامي ادنتاجا

 -13وعمل ا ا ال ا المل م اان احتج اااا را ا الاايي ،املتل اال من ااذ ع ااا  ،1994لطي ا الاداإ اجلملكي ااي
الفملسااأينيي (ان اال الفااال ،)16 ،والتلاااليف املاليااي الفادحااي النامجااي عاان اضحااتلل ،ورعاااد ،توجيااه
ادنفاق ال ا و تملبيي اضحتياجاإ الأا اي واضحتياجاإ ادنسانيي ،ااتأاعت الساملأي الو نياي
الفملس ااأينيي ن تُامل ااص اا ااتملا نس اابي ال ج ااز رض الن اااتج المل ااحم ادمج ااايلا ويف ااذا ي اادل عملا ا ن
اددا  ،املاليي لملسملأي الو نيي الفملسأينيي اامليمي نسابيا و ن األاماي املالياي املزمناي نامجاي ااااا عان
اضحااتللا ملااري ن يفااذا ما ىنال ض يس امل ااه ال االكاع ادااااايون لملس املأي الو نيااي الفملسااأينيي الااذين
ض يزالا ااون ي ا ااريون ا اامنيا ،ويف ا ااس األحيا ااان ص ا الاحي ،رض ن رصا االحاإ الس ا املأي الو نيا ااي
الفملسأينيي يفحم وحديفا اليت غلن ن اع اضاتالا املايلا
ُا ا ال م ااي املت مل ااع السياا ااي
 -14وض ي ازال ملي ااي األونلت اااد ل ام ااي املالي اي الفملس ااأينيي يُلا ااحم ُ
اضقتصاااديي الفملسااأينييا فبحااو األونلتاااد اللااااد ،ااكن تساالب ادي الاداإ ال اليبيي الفملسااأينيي رض
رالاايي (األونلتاد 2011 ،ل و2012ل و ) 2014قد اقتُبست يف ايوناي األعاري ،مان قباي صاندوق
الناااد الاادويل ( ،)2016وملت ا عاااي اجملموعااي الل اعيااي ()2016ل والبن ا الاادويل () 2016ا وقااد
الملت يفاذق ابيًااإ الااال فلقاي عماي لد ااااي يفاذق املساكلي وتيساري حمل اااا و ف ا عماي األونلتاااد
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ي ا رض دع املفاو اإ اا راالاايي والساملأي الو نياي الفملساأينيي مل اجلاي يفاذق امل الملي ،و التوصاي
رض اتفا ٍ
ااق تاااو را الاايي وجبااه تحويااي  128ممليااون دوض رض الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي لت أيااي
ااس ااساااال املرتاكمااي الاايت تلبااد ا الس املأي عمل ا ماال السااناا وعاالو ،عمل ا ل ا  ،كااان مو ااو
تسلب اديالاداإ ال اليبيي الفملساأينيي رض راالاايي مو اوعا اا اا يف اجتماا جلناي اضتصاال املاصصاي
ال ا ااذي ُعا ا ااد يف نيس ا ااان /ليي ( 2016ان ا اال  ،)http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6وق ا ااد ا اادد
اململا ااص ال ااذي ع اادق ا ااي اضجتم ااا عملا ا ادملان اااإ اللب ااري ،ال اايت ينأ ااوي عملي ااا قي ااا راا الاايي
والسملأي الو نيي الفملساأينيي ح ااع حااضإ التسالب ال اليا وم اجلاي مساكلي ااسااال يف اديالاداإ يف
ر ا الرتتيباإ احلاليي (جلني اضتصال املاصصي)2016 ،ا
 -15ويااؤدي ت ااديد قيااود اضحااتلل مارتنااا اخنفااا امل ونااي املادمااي ماان املااا ا رض رعاقااي
النمو اضقتصادي وقد يُف حم رض تااويس ادجنااااإ الايت حاات اا الساملأي الو نياي الفملساأينيي يف
ناااع املؤاساااإ اللامااي ضقتصا ٍ
ااد ناااج األداع تاااو عمليااه دولااي قا ملااي لملحيااا ،مسااتابلا وغلاان
لت اديد السيااااي املاليااي ال االو ي ساب اخنفااا امل ونااي املادمااي مان املااا ا ن يااؤدي ،يف ظاي
و ا يزداد في ا اضحتلل اوعا ،رض عواق وعيمي وض غلن التنبؤ ياا

جيم -الرسوم المفرطة لتخليص الواردات الفلسطينية
 -16وفاا ااا لربوتوكا ااول ال لقا اااإ اضقتصا اااديي الا ااذي ُوق ا ا عمليا ااه يف ا ااا ي يف عا ااا 1994
( لوتوكول ا ي ) ُ ،صي رالاايي ليبي الايماي امل اافي عان الاوا داإ الفملساأينيي مان راالاايي،
وتااديل عمملياااإ التاملاايص اجلملكااحم لمل اوا داإ الفملسااأينيي الاايت متاال عاارب م اوانئ را الاايي ،و صااي
اللاااو اجلملكيااي و اليبي الايمااي امل ااافي عاان يفااذق الاوا داإ ،و ااول يفااذق اديالاداإ ال اليبيي رض
الس املأي الو نيااي الفملسااأينييا وألن را الاايي تااتحل اااديلاداإ اجلملكيااي الاايت ت االي ااو ثلثااي
ااا ري الاداإ الس املأي الو ني ااي الفملس ااأينيي ،ف ااحن يف ااذا ُغلن ااا م اان عا ا ااي ا اايأل ،مفل ااي عمل ا
ال ااؤون ال ا اليبيي الفملس ااأينييا وق ااد اا املأت تا ااا يل األونلت اااد ود اا اااته ال ااوع عملا ا عواقا ا
احتجااا راالاايي املتلال لطيالاداإ اجلملكياي الفملسااأينييل وحاد آعال عممليااإ اضحتجااا يفااذق
يف األ ا ل األ ااي األوض ماان عااا  2015ااد ق الا الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي اضن ااما رض
اللمااي اجلناايااي الدولياايا كمااا ن تلتيا التاملاايص اجلملكااحم يفااذا يُساافل ي ااا عاان تساالب ااانوي
لطي ا ا الاداإ ال ا ا اليبيي الفملس ا ا ااأينيي ً ا ا اااإ ملي ا ا ااا ال ا ا اادوض اإ رض را ا ا الاايي (ص ا ا ااندوق النا ا ا ااد
الدويل2016 ،ل واألونلتاد 2014 ،ل والبن الدويل)2016 ،ا
 -17وتنأااوي يفااذق ال ممليااي ي ااا عمل ا اااو ملتف ااي عمل ا ااو ض ماارب لااه تفل ا ا را الاايي
ماا ي صيي ال لاا عملا الاوا داإ الفملساأينيي النيا اي عان الساملأي الو نياي الفملساأينييا وقاد
ُحدد ا ادجلاعاإ اددا يي يف عا  1995نسبي  3يف املااي من اديلاداإ اجلملكياي تُساتاأ
قبي ن ول رالاايي املبمل املتباحم رض السملأي الو نيي الفملساأينييا رض ناه ينماا كانات الاوا داإ
الفملسأينيي متاي يف ايوني األعري ،ما نسبته  6يف املااي من رمجايل الوا داإ اليت متل عرب رجالاعاإ
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ردا  ،اجلما ا و ليبي الايمي امل افي ادالاايمليي ،فحن اللاو املاتأ ي من قباي راالاايي قاد مولات
ثملاات ميزانيااي يفااذق اددا ،ا ولااو كان ات يفااذق اللاااو متناااابي م ا نساابي ال اوا داإ الفملسااأينيي ماان
رمج ااايل الا اوا داإ ال اايت مت اال ع اارب تملا ا اددا  ،،ضخنف ا ات م اان  3رض  0.6يف املاا ااي م اان لم ااو
ادي الاداإ اجلملكيااي وحلالاات دون دف ا مبااال اااااد ،رض را الاايي يف عااا  2014ااا مااادا ق 50
ممليون دوض ( 1.7يف املااي من اديلاداإ الفملسأينيي) (البن الدويل)2016 ،ا

دال -العجز التجاري الكبير مع إسرائيل
 -18يف عااا  ،2015ا تف اات نساابي الصاااد اإ رض الناااتج الملااحم ادمجااايل ماان  17رض 18
يف املااااي ،ينمااا اادإ نساابي ال اوا داإ رض الناااتج الملااحم ادمجااايل ماان  56رض  59يف املااااي مل ا
ايث ااا ال ااا  ،ل اابهع ا ااو الن اااتج المل ااحم ادمج ااايل واخنف ااا ا ا ا الوق ااود ال املي ااي (اجل اادول )1ا
و التااايل فااحن ال جااز التجااا ي ااد رض  5.2ليااا دوض  ،و مااا نساابته  41يف املااااي ماان الناااتج
ا ف قأاا السامل الاا ملاي لملتاداول التجاا ي واضعتمااد ال اديد
الملحم ادمجايل ،ويفو ما ي ل
عمل الوا داإ ،وض ايما من رالااييا
 -19وعمل ا ال المل ماان الايااود املفلو ااي عمل ا التجااا  ،،ض ي ازال اضقتصاااد الفملسااأيش مفتوحااا
د ٍ
جي عاليي ،حيث ي لي لمو التجا  ،ما نسبته  77يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلا يد
ن يفذا اضنفتا يتماي ،رض ٍ
حد كبري ،يف التجا  ،م رالاايي الايت تساتكثل وحاديفا اا نسابته 55
يف املااااي ماان رمجااايل التجااا  ،الفملسااأينييا وعمل ا اجلان ا ايعاال ماان يفااذا اضعتماااد التجااا ي ملااري
ٍ
نسبي متوا ٍي قد يفا  3يف املااي
املتلافئ ،ض يستحو اقتصاد األ الفملسأينيي التملي رض عمل
من رمجايل التجا  ،ادالاايملييا
 -20كم ااا ن اض اااد اجلملك ااحم ال ااذي يُس اايأل عملي ااه جان ا ا واح ااد وال ااذي ُن اائ وج ا ا
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 راالااييا ففااحم الساانواإ األعااري ،،الملت
الصاد اإ من رالاايي كال مان  70يف املاااي مان الاوا داإ الفملساأينيي ،ينماا اااتكثلإ راالاايي
ا اوايل  85يف املااا ااي ما اان الصا اااد اإ الفملسا ااأينييا ويف عا ااا  ،2015ا االي ال جا ااز التجا ااا ي
الفملساأيش ما راالاايي  54يف املااااي ماان رمجاايل ال جااز التجااا ي الفملساأيش فبملا  230يف املااااي
من صايف التحويلإ اجلا ييا
 -21وما فتئ اضحاتلل يُ أاي كفااع ،املسااعد ،الدولياي املادماي رض ال ا الفملساأيش ،ف او
رمااا ياااو األن ااأي ادنتاجيااي الفملسااأينيي و مل ااا ملااري قاااد  ٍ،عمل ا املنافسااي ماان عاالل ف ا
تلاااليف ادنتاااج وامل اااملإا يااد ن مثااي تلا أااا قويااا ( )0.71ااا امل ونااي املادمااي ماان املااا ا
والفااس التجاا ي داالاايي ما األ الفملساأينيي التملاي )(Hever, 2015ا ف اذا الفاااس اللباري
الفملسااأينيي التملااي (اجلاادول ُ )1غ اول رض حا ٍاد كبااري
لتجااا  ،را الاايي م ا السااوق األاااري ،ل ا
كموال املساعد ،املادمي من املا ا ،و ويلإ ال اامملا يف اااا ج ودعاي الفملساأينيا ال اامملا
يف رالاايي ويف املستو ناإ ادالاايملييا
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هاء -بطء عملية إعادة البناء في غزة وإهمال القاعدة اإلنتاجية
 -22ض ي ازال احلصااا الااذي تفل ااه را الاايي عمل ا ملااز ،منااذ تس ا ااانواإ يااؤثل تااكثريا ااديد
الو ك،ا فسلان ملز ،ماصالون في اا وملوماون مان رملانياي الوصاول رض ال افي ال ل ياي ورض اااال
علج اا ض يُسام با السافل مان جاي
اع ال اطا ي حج األ ااب الذين اتاجون رض ٍ
تملاااحم اللعايااي الصااحيي ال االو ييا وقااد اال احلصااا اأااا ملااز ،التصااديلي الااذي كااان قبااي لا
قأاعااا حيويااا ن ااأاا ففااحم عااا ُ ،2015نا فاااه ل اادد ماادود ماان ال اااحناإ المملااي السامل
مل متواأه ال لي  113احني االوج من ملز ،،ي ماا ي اادل  27يف املاااي مان الصااد اإ
اليت علجات ا ليا مان ملاز ،يف عاا  2006قباي ت اديد احلصاا (ملتا منساع األما املتحاد،
اااب ممليي السل يف ال لق األواه)2016 ،ا
 -23وم اان ال ناص اال الب ااا ا ،لملاي ااود ال اايت تفل ا ا ا را ا الاايي عمل ا ا األن ااأي ادنتاجي ااي الفملس ااأينيي
مااا يتماااي يف قاامااي امل اوا د املزدوجااي اضاااتادا الاايت ُا اال وجب ااا ااااترياد الس امل املدنيااي الاايت ت تاارب
رالاايي ا غلن ن تُستاد 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
ال يااا وملااري ل ا ماان الس امل اللنالياايا ويف ايون اي األعااري ُ ،،اايفت رض يفااذق الااامااي نااود عاالى،
وعف اات ناك ااي األع اااب املص اانفي كما اواد مزدوج ااي اضا ااتادا م اان  5رض  3ا اانتيمرتاإ مث رض
ُ
انتيمرت واحدا وباذا آثاا ياد ،املادى عملا صاناعي األثاا يف ملاز ،،ر اافي رض ملاري لا مان ايثاا
ال ااا ،ا ويااؤدي رنفااا الايااود الصااا مي املت ملاااي اااملواد املزدوجااي اضاااتادا رض علقملااي ج ااود رعاااد،
البناع ،ويلف تلاليف ادنتاج ،و رب ال لكاإ الفملسأينيي عمل التوقف عن ال ميا
 -24وقااد ُعاااد ماؤمتل الاااايفل ،امل ااش فملسااأا  -رعاااد ،ناااع ملااز ،يف ت الين األول /كتااو ل 2014
مل اجلااي ايثااا املاادمل ،النامجااي عاان ال ممليااي ال ساالليي ادا الاايمليي الاايت ُ اانت عاالل الن ازا يف متوا/يوليااه
وآب /ملسأ 2014ا ملري ن وتري ،رعاد ،البناع خميبي لآلمالا فمن صي مبملا التربعااإ الايت ت اد
يااا املااا ون عاالل امل اؤمتل ااا لموعااه  3.5ممليااا اإ دوض  ،ط يُصاالف اااوى مااا نساابته  40يف املااااي
ح ااج نيس ااان /ليي 2016ا ونتيج ااي ل اابهع دف ا املب ااال املت ااد ي ااا ،ف اال ع اان الاي ااود ال اايت تفل ا ا
راالاايي عملا الاوا داإ ،ط تاات رعاااد ،ناااع  91يف املااااي ماان املناااال الاايت ُدماالإ عاالل تملا ال ممليااي،
وض يزال  75 000اص م لدين د م حم قلا ي انتا عمل انت اع ال ممليي ال سللييا
الل ا ،
 -25ومثااي مؤ اال ص اااد عمل ا احلالااي املز ي ااي يف ملااز ،يتماااي يف ا تف ااا م اادل وفياااإ ُ
ويفااو مؤ اال ماان ف ااي املؤ الاإ الاايت تاادل عمل ا حالااي الصااحي يف لتم ا ٍ ماااا فاااد ا تف ا م اادل
وفياااإ الل ا ألول ماال ٍ،منااذ  50ااانيا كمااا ن م اادل وفياااإ حاادياحم الااوضد ،قااد ا اجي ي ااا
اي ا ا اااد ،كب ا ا ااري ،،م ا ا اان  12لل ا ا ااي  1 000م ا ا اان املوالي ا ا ااد األحي ا ا اااع يف ع ا ا ااا  2008رض 20.3
للي  1 000يف عا 2013ا ووفاا لوكالي األم املتحد ،دملاثي وت يي اللجًا الفملسأينيا
يف ال لق األديف ( ،)2015فحن التاد الذي ُالا يف ملافحي وفيااإ الل ا ض يناتل عااد،ا
مااا اضلاااق يف ملااز ،ف ااو الاااق ط يساابع لااه مايااي وقملمااا يلحااة عااا ج اجملتم اااإ املتااكثل ،ااحااي
فريور ناص املناعي الب ليي/اديداا
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واو -الظالم يخيم على غزة
 -26نتيج ااي ل الا ال اايت ص ااا ت الأ ااي الوحي ااد ،لتولي ااد الأاق ااي الل ل ااي ااي يف مل ااز ،ع االل
ال ممليي ال سلليي ادالاايمليي يف عا  ،2014ف ل عن الايود املفلو ي عملا اااترياد املادعلإ
وقأ ال يا البال ي األمهيي ،ما فتًت مأي توليد الأاقي الل ل اايي ت مي كقي من نصاف اقت اا
البال ي  200مي ااواط ،يف حاا يبملا الأملا احلاايل عملا الل ل ااع  450مي ااواط (ملتا عااي
اجملموعي الل اعيي)2016 ،ا
 -27ويف عااا  ،2015اادادإ امااي الل ل اااع يف ملااز ،حااد ،وكااان بااا تااكثري ااديد عمل ا كااي
جانا مان جوانا احلياا ،ال اماي وال اصااييا وقاد ااامله ملتا األما املتحااد ،لتنسايع ال ااؤون
ادنسانيي ( )2015ال وع عمل س ايثا املرتتبي عمل امي الأاقي ،ا يف ل ما يملحم:
يُصلف يوميا يف البحال األ ايس املتوااه ماا يصاي رض  90مملياون لارت مان ميااق
()
اجملا ي امل اجلي جزايال
(ب)

غلن ن يصي وقت اضنت ا دجلاع س ال مملياإ اجللاحيي رض 18

(ج)

كاريا ما يت أي عمي األج ز ،الأبيي احلسااي واملناذ ،ل وا ل

لال

(د) ض تااوفل ألكااال ماان  70يف املااااي ماان األُااال رمااداداإ املياااق املناولااي األنا ي ا
رض لفرت ٍ،ترتاو ا  6و 8ااعاإ كي يوما رض ي يا  ،ويفو ما يساب م ااي كباري ،ل اال
ألاباب لي قمل ا اض ألا رض رجنااا األعماال املنزلياي عالل الفارتاإ املتاملباي الايت تازود علباا
حمداداإ الل ل اع واملياقا
 -28وي ي اضنت اش اللامي لاأا ملز ،ملا ص با ر ا ط يُلفا احلصاا املفالو عملي اا الاذي
يؤثل تكثريا املبيا مجاعيا عمل كي الا ا الذين يبمل عدديف  1.8ممليون نسمي ،ويفو ماا االم
من حاوق اضقتصاديي واملدنيي واضجتماعيي والااافيي ،ف ل عن حا يف التنمييا

ثانيا -تكاليف الحتالل القتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني
 -29ا الت ااديد عمل ا ن ي تاااديل لتل اااليف اضحااتلل اضقتصاااديي ينب ااحم ض يُ تاارب ماول ااي
لتحديااد مثاان اضحااتلل و اال ااديي عاان ر ااااها وعاالو ،عمل ا ل ا ض غلاان تايااي كااي التلاااليف
املتصا املي اااضحتلل تاييم ااا نا اادياا ف اال غل اان دي ااد ي قيم ااي نادي ااي لملم ان ااا ،ال اايت يُس اابب ا الت اادمري
وعس ا ااا  ،األ وا واجملتم ا اااإ والاااف ا ااي وامل ا ااكوى وال ا ااو نا ول ا ااذل ف ا ااحن تا ا ااديل تل ا اااليف اضح ا ااتلل
الفملساأيش يفاو ،يف ف اي األحاوال ،تااديل جزااحم لملاسااال املتلباد،
اضقتصاديي اليت يتلبديفا ال
منذ دايي اضحتلل ،ويفو عأو ،لو يي يف الاق ر اع اضحتلل وتصحي ما حدثه من ت ويفاإا
 -30وقا ااد فا اااد األونلتا اااد ،يف مذكلتا ااه املادما ااي رض اجلم يا ااي ال اما ااي يف عا ااا  ،2015ا ااكن
اضحتلضإ ال سلليي تنأاوي عااد ،عملا ااات لل لمل ا ااا ا للحاتلل ورفااا ق و مي اه
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وت ا اليدق ،ف اال ع اان تا اادمري ص ا اوله ومص اااد  ،م ا اوا دق()2ا وما اان األم ااو امل اال ،ي ااا التا اادا ري
والسياااااإ الاايت ت تمااديفا ااملأي اضحااتلل والاايت تاااو قااد  ،ال ا ااا ا للحااتلل عملا
الوص ااول رض م ا اوا دق وااا ااتادام ا ،والتنا ااي ليا ااي داع ااي و ن ااه واضخن ا الاط يف ت اااملإ لا يا ااي
واقتصاديي واجتماعيي م جريانه و لكااه التجا ياا
 -31ف ااذق التاادا ري غلاان ض تااؤدي فاااه رض حلمااان ال ا ااا ا للحااتلل ماان حليتااه
و ااه وماوا دق ،ااي ر ااا قااد لمااه ي ااا ماان حاااه يف التنميااي امل اارتف ااه دوليااا وماان قد تااه عملا
ادنتاااج ،و التااايل فح ااا لااربق عمل ا اااات لا منتجاااإ ا املأي اضحااتللا كمااا ن حلمااان اجليااي
احلااايل لمل ا ااا ا للحااتلل ماان حاااه يف التنميااي يسااتتب ي ااا حلمااان األجيااال املابملااي ماان
حاوق ااا يف مياااق ال االب املكمونااي ،ويف األماان ال ااذااحم ،والت ملااي  ،وال مااي ،ر ااافي رض اللاااري ماان
حاوق ادنسان األااايي واحلاوق اضقتصاديي األعلىا
 -32ويف األ الفملس ا ا ااأينيي التمل ا ا ااي ،ويف عا ا ا اااب اضح ا ا ااتلل ادا ا ا الاايملحم ال ا ا ااذي ا ا ااد يف
حزيلان/يونيااه  ،1967صاابحت را الاايي تساايأل ااايأل ،كامملااي عمل ا اضقتصاااد الفملسااأيش حااج
وقاات رن اااع الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي يف عااا 1994ا يااد ن الس املأي الو نيااي الفملسااأينيي
وال ا ا الفملس ااأيش ظ اال يفتا ا الان رض الس اايأل ،الس ااياديي اللاممل ااي عمل ا ا اضقتص اااد الفملس ااأيش
ألاباب عديد ،من مه ال املن التاليان:
ض يزال قأا ملز ،وال في ال ل يي ،ا في ا الادر ال لقيي ،عا ا للحتلل
()
ال ااذي يف اال قي ااودا ص ااا مي عملا ا حلك ااي األ ااااب والب اااا ل والتا ااويس والت اادمري املن جي ااان
لملااعااد ،ادنتاجياايل وعسااا  ،م اوا د املياااق واأل ا ااحم وملرييفااا ماان امل اوا د الأبي ياايل وت اال السااوق
المليااي وعزبااا عاان األا اواق الدولياايل وفاال حصااا مل ا عمل ا ملااز ،منااذ عااا 2007ل وتوا ا
املسااتو ناإ اداالاايملييل و ناااع حاااجز الفصااي وتأبيااع ايااااي ادملاالق يف ال اافي ال ل ياايل وعاازل
الادر ال لقيي عن ااال اع األ الفملسأينيي التمليل
(ب) تااوع لوتوكااول ااا ي ديااد ر ااا السيااااي اضقتصاااديي الفملسااأينيي لفاارت ،الساانواإ
اام ا ا (اضنتاالي ااي) التالي ااي دن اااع الس ا املأي الو ني ااي الفملس ااأينيي يف ع ااا  ،1994مل ااري ن الربوتوك ااول
ض ي ازال ،ااد ماالو عااادين ماان الاازمن ،يايااد احليااز السياااااص املتااا لصااان حم السياااااإ الفملسااأينيا
(األونلتاد ،)2009 ،وي زا ما ي به اض اد اجلملكحم وي من التب يي اضقتصاديي الفملسأينيي دالااييا

ألف -تشويه الهيكل القتصادي وتدني اإلنتاجية
 -33لاااد دإ يفااذق الايااود رض و ا املنتجااا الااز اعيا والصااناعيا الفملسااأينيا يف و ا
لحااف عمل ا ااو مملحااوظ يف األا اواق الفملسااأينيي وااا جيااي (األونلتاااد2011 ،ب) و ملااات
عممليا ااي متواصا ااملي تتماا ااي يف تاا ااويس رملانيا اااإ الاأا اااعا الز اعا ااحم والصا ااناعحم ومسا ااامهت ما يف

__________

()2
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اضقتصاااد ،ع اا حاال ال ا الفملسااأيش ماان قد تااه عمل ا ادنتاااج وااد ماان اضعتماااد عمل ا امل ونااي
وعملا اضقتصاااد اداالاايملحما ويبااا ال االي  1الت ااويه ابيلملااحم الااذي ت اال لااه اقتصاااد األ
الفملسااأينيي التملااي عمل ا ماادى ال اااود األ ااي املا ااييل ففااحم الفاارت ،2014-1975 ،اخنف اات
نسبي مسامهي قأا السمل الاا ملي لملتداول التجا ي (الز اعي والصناعي) ،يف النااتج الملاحم ادمجاايل
ااادا النصااف ،ماان  37رض  18يف املااااي ،ينمااا تلاج اات نساابي مسااامهته يف ال مالااي ماان 47
رض  23يف املااايا وغلاان تفسااري لا لااون الاأاااعا الز اعااحم والصاناعحم كااال يف ا ااي لملتااكثل،
ماان الناحيااي النساابيي ،مملياااإ مصاااد  ،األ ا ااحم واملاوا د الأبي يااي الفملسااأينيي ،ف اال عاان الايااود
اليت تفل ا رالاايي عمل حلكي اليد ال امملي والسمل ا
ال لي 1
التشويه الهيكلي لقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة2014-1975 ،
( النسبي املًويي)

احلصص الاأاعيي يف اضقتصاد :الناتج الملحم ادمجايل احلاياحم لملفي عوامي ادنتاج
(اني األاار = )2004
الناتج الملحم ادمجايل يف عا  1 627 :1975ممليون دوض

الزراعة
28
الصناعة
9
9
البناء

الناتج الملحم ادمجايل يف عا  3 046 :1995ممليون دوض

الناتج الملحم ادمجايل يف عا  6 446 :2014ممليون دوض

الزراعة
12
الصناعة
20

الخدمات
55

البناء

الخدمات
62

9
البناء

الصناعة
14

الزراعة
4
الخدمات
73

6

احلصص الاأاعيي يف رمجايل ال مالي
الناتج الملحم ادمجايل يف عا  138 900 :1975ممليون دوض

الزراعة
11

الزراعة
13

الزراعة
32

الصناعة
15

الناتج الملحم ادمجايل يف عا  349 446 :1995ممليون دوض

الخدمات
46

7
البناء

الصناعة
18
19
البناء

الناتج الملحم ادمجايل يف عا  804 505 :2014ممليون دوض

الخدمات
50

الصناعة
13
9
C
البناء

الخدمات
68

املصد  :حسا اإ ماني األونلتاد اضاتناد رض ياناإ مستاا ،من اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشا
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 -34ومن ا ااذ داي ا ااي اضح ا ااتلل يف ع ا ااا  1967فا ا ااد الفملس ا ااأينيون يف األ الفملس ا ااأينيي التمل ا ااي
رملانيااي الوصااول رض مااا يزيااد عمل ا  60يف املااااي ماان ا ااحم ال اافي ال ل يااي و كااال ماان ثملاااحم ا ااحم
اللعااحما ويف ملااز ،،يت ااذ عمل ا املنتجااا الفملسااأينيا الوصااول رض نصااف مساااحي األ ا ااحم الصاااحلي
لملز اعي ورض  85يف املااي من موا د صيد السم ا وعلو ،عمل ل  ،ما فتًات راالاايي تساتكثل ااد
ماان املياااق يتجاااوا املسااتوى الاادد يف املاااد 40 ،ماان امللفااع األول اتفاااق وااملو الاااا الااذي التوقيا
عمليا ا ااه يف  28يملول/اا ا اابتمرب ( 1995ان ا ا اال http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/
 )pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20iii.aspxوتصا ا ا اااد
مااا نساابته  82يف املااااي ماان املياااق اجلوفيااي الفملسااأينيي ضاااتادام ا داعااي حاادوديفا و يف مسااتو نا ا،
عمل الفملسأينيا ن يستو دوا مان راالاايي ماا يزياد عملا  50يف املاااي مان احتياجاا مان
ينما
املياق (األونلتاد) 2015 ،ا وقاد ضحاة البنا الادويل ( )2009ن  35يف املاااي فااه مان األ ا احم
الفملسأينيي اليت تاج رض ي تلوى ف مليا ،ويفاو ماا يُفااد اضقتصااد  110آضف فلصاي عماي و 10يف
املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايلا ولااذل فااحن األن ااأي اضقتصاااديي صاابحت قااي قا مليااي للاااتملا
و جرب اللاري من الفملسأينيا عمل التاملحم عن الز اعيا
 -35ويف الاأ ااا الص ااناعحم ،دى اضح ااتلل وم ااا يا اارتن ااه م اان ع ااد رملاني ااي الت اايان م اان
التأااو اإ ،ر ااافي رض الايااود املفلو ااي عملا حلكااي التناااي والوصااول ،رض ويااي وج ااي اضاااتاما
ورض ج ااي ن اااط الاأااا اااااب الفملسااأيش ياتصاال عمل ا عمملياااإ ص ا ري ،يتااديف في ااا مسااتوى
كاافي ر املال واللفاع،ا وقد فاد البن الدويل ( )2014كن م ا ي األعمال البال ي الصا ل
وامل ااا ي الص ا ري ،اايمن عمل ا قأ ااا األعم ااال الفملس ااأيش ،حي ااث تس ااتاد  90يف املاا ااي م اان
ال االكاإ قااي ماان  20عاااملا وي التبه ص ا ل حج ا ال االكاإ سااتوى كاافااي ر املااال وتااد
مستوى رنتاجيي ال ميا وض ت لي رنتاجيي ال مي يف ال الكاإ الصا ري ،البال اي  10آضف دوض
ا ااوى ثمل ااث رنتاجي ااي مايملت ااا يف ال االكاإ اللب ااري،ا ويف الف اارت 2010-1994 ،ا ا د اقتص اااد
األ الفملسأينيي التملي تلاج ا تلنولوجيا مألدا ،حياث ُااجي اخنفاا اانوي نسابي  0.5يف
املااااي يف رمجااايل رنتاجيااي عوامااي ادنتاااج ا ولااو كااان الاااق النمااو الااذي كااان ااااادا قبااي اتفاقاااإ
وااملو قاد تواصاي ،للااان مان اململان ن يصااي نصاي الفالد مان الناااتج الملاحم ادمجاايل احلاياااحم
رض مسااتوى عمل ا نساابي  88يف املااااي (صااندوق الناااد الاادويل)2011 ،ا ويف الفاارت،2015-2013 ،
ت اال الاأااا الصااناعحم ملزيااد ماان التااديفو  ،ويفااو مااا ياادل عمليااه اخنفااا نساابي  9يف املااااي يف
مؤ ل ادنتاج الصناعحم الذي يُصد ُق اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشا
 -36ويتجملا ا ت ااكثري اضح ااتلل يف ادنتاجي ااي م اان ع االل ماا ن ااي مس ااتوياإ رنتاجي ااي ال االكاإ
الفملسأينيي يف ال في ال ل يي وقأا ملز ،والادر ال لقييا فادنتاجيي تبمل املستوى األعمل يف الادر
ال لقيي ألن لكا ا تواجه ،يف ظي ف ملحم دالاايي ،مستوياإ ديف نسابيا مان الاياود املفلو اي
عمل ا الوص ااول رض األا اواق وتت ااوفل ب ااا مسااتوياإ ف ااي ماان رم ااداداإ الل ل اااع وملااري ل ا م اان
املاادعلإا وتبملا رنتاجيااي ال امااي الواحااد لمل االكي الفملسااأينيي املتواااأي  23لااف دوض يف الااادر
ال القيي ،و 10آضف دوض يف ال اافي ال ل يااي ،و 6 800دوض يف ملااز( ،البنا الاادويل)2014 ،ا
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وض توجااد اااباب م اولااي ل ااي رنتاجيااي ال االكاإ يف ملااز ،قااي ماان رنتاجيااي مايل ااا يف الااادر
ال لقيي ادا الاملاث ،ملاري احلصاا املفالو عملا ملاز ،والتادمري املمان ج لبنيت اا التحتيايا وينأباع
يفاذا الت مليااي نفسااه عملا رنتاجيااي ال االكاإ يف ال افي ال ل يااي الاايت تبملا نصااف رنتاجيااي مايل ااا يف
الادر ال لقييا
 -37وقااد تااديفو إ املؤ الاإ اضقتصاااديي الفملسااأينيي عاالل ال ااادين األعاريين ،األماال الااذي
كاناات لااه ان لاااااإ عأااري ،عمل ا فاااق ال ا الفملسااأيش ،ففااحم الفاارت ،2014-1995 ،ااد
عاادد الساالان نساابي  3.6يف املااااي ااانويا ،ينمااا ملا م اادل اااو نصااي الفاالد ماان الناااتج الملااحم
ادمجايل احلاياحم  1يف املااي (اجلدول )2ا و اد افي رض ل  ،ط اد او يف ادنتاجياي ،وااد
م اادل البأالااي تسا ليصااي رض  27يف املاااايا وظااي ال جااز التجااا ي الااذي مل ات نساابته  40يف
املااي من الناتج الملحم ادمجايل ملتف ا جدا ينما تزايدإ التب يي اضقتصاديي داالاايي عملا النحاو
الذي ين ل يف تزايد نسابي مساامهي راالاايي يف ال جاز التجاا ي الفملساأيش الايت اادإ مان 49
يف املااااي يف عااا  1995رض  58يف املااااي يف عااا ( 2014ان اال اجلاادول )1ا وعمل ا الالمل ماان
اجل اود الاايت ااذلت ا الساملأي الو نيااي الفملسااأينيي افاس ادنفاااق ورجالاع رصالحاإ ماليااي جديااي،
ط اد سن يف حالي عجز امليزانيي يف السنواإ ال لين األعري،ا وظي اضعتمااد عملا الادع
املاد من اجل اإ املا ي ديدا حسبما يتبا من ا تفا مساتوى التحاويلإ اجلا ياي الاذي يبملا
حاليا قلا ي  10يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلا
اجلدول 2
اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة التغيرات الطويلة األجل*2014-1995 ،
ال جااز التجااا ي
نص ا ااي الف ا االد م ا اان
(نس ا ا اابي مًوي ا ا ااي
الناتج الملحم ادمجاايل
( ا ا ا اادوض اإ ع ا ا ا ااا السا ا ا االان متواا ا ا ااه ادنتاجيا ا ا ااي م دل البأالاي ما ا ا ا اان النا ا ا ا اااتج
( املليا) احلايايي ( الدوض اإ) (نسبي مًويي) الملحم ادمجايل)
 2004احلايايي)
1995
2014

1 435
1 737

متوا ا ا ااه الت ا ا ااري 1٫0
الس ا اانوي (نس ا اابي
مًويي)
الت ااري يف الف اارت،
(نسبي مًويي)

2٫34
4٫55

7 914
8 123

3٫6

0٫1

18٫2
26٫9

8٫7

57٫239٫6-

17٫6

ال جااز التج ااا ي
م ا ا ا ا را ا ا ا الاايي عج ا ا ااز امليزاني ا ا ااي صايف التحويلإ
(نسبي مًويي مان (نسبي مًوياي مان اجلا ي ا ا ااي (نس ا ا اابي
رمجا ا ااايل ال جا ا ااز الن ا ا اااتج المل ا ا ااحم مًوي ااي م اان الن اااتج
الملحم ادمجايل)
ادمجايل)
التجا ي)
49٫1
58٫0

8٫9

12٫112٫5-

0٫4-

12٫2
9٫4

2٫8-

املصد  :حسا اإ ماني األونلتاد اضاتناد رض ياناإ مستاا ،من اجل اا امللكزي لطحصاع الفملسأيشا
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*
امللكزي لطحصاع الفملسأيش رض املدينيا
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 -38وض ي ا االي الت ا ااويه ابيلملا ااحم اا ااوى جان ا ا واحا ااد ما اان جوان ا ا تلا اااليف اضحا ااتلل
اضقتصااديي الاايت يتلبااديفا ال ا الفملسااأيشا وللاان رجالاع تايااي ااامي بااذق التلاااليف يتأملا
عممليي م اد ،ومفصملي ومتلامملي ومت ادد ،الاأاعااإ تنأاوي عملا من جيااإ خمتملفايا وينب احم ن
تتااي يفااذق ال ممليااي تاااديل التلاااليف اضقتصاااديي املبا اال ،وملااري املبا اال ،ل اادد ماان ااساااال الاايت
ت اامي مااا يملااحم عملا ااابيي املاااال ض احلصاال :ااساااال املادياايل واملياااق وملرييفااا ماان املاوا د الأبي ياايل
وكملفي الفلب ال اا ي وااسااال اضقتصاادييل وااسااال عملا مساتوى اضقتصااد اجلزااحم واضقتصااد
اللملحم وعمل املساتوى ال اليال وعساا  ،ر املاال الب اليل وعسااال اجملتم ااإ الملياي واألحيااع
الس االنييل والتب اااإ النفس اايي  -اضجتماعي اايا ي ااد ن مجي ا ا اجل ااود اللامي ااي رض تا ااديل و دي ااد
تلاااليف اضحااتلل اضقتصاااديي قااد ااذلت حااج اين عمل ا اااار حاااضإ متفلقااي ض تص ا يف
ر ا م ا ين ا ،وض ايما ن م يفذق التااديلاإ قاا ياا األونلتاادا وت اري الفاالاإ التالياي
رض س النااط البا ا ،الوا د ،يف ما ُكت حول يفذا املو و ا
 -39فاااد فاااد األونلتاااد (2015ب) ااكن  9 333ااجل ،ماان األ ااجا الفملسااأينيي املاماال،
قد تملفت و اقتمل ت يف عا  2014ينما تملفت  5 600جل ،على يف ل كانون الااا /
ين ااايل  2015وح اادقا وضح اات الد اا ااي نفسا ا ا ن األ الا املبا اال ،ال اايت ح اادثت ا ال مملي اااإ
ال س ا االليي ادا ا ا الاايمليي ال ا ااال ال ا اايت ُ ا اانت عمل ا ا ا مل ا ااز ،يف الف ا اارت ،املمت ا ااد ،ا ااا ع ا ااا 2008
وعا  2014مل ت ،عمل األقي ،ثلثي اف حج الناتج الملحم ادمجايل ل ز،ا وتبملا اللملفاي
ادمجاليااي بااذق ال مملياااإ ال ساالليي مسااتوى عمل ا لاااري ر ا ُعااذإ يف اضعتبااا التلاااليف ملااري
املبا ا اال ،النامجا ااي عا اان عسا ااا  ،ر املا ااال الب ا االي وعسا ااا  ،م ا اوا د الا اادعي يف املسا ااتابي نتيجا ااي
ملا ت ل ت له األصول ادنتاجيي من تدمري و لا ا
 -40وق ا ااد ا ااا إ تا ا ااديلاإ األونلت ا اااد ( ) 2014رض ن املب ا ااال املتس ا اال ي رض راا ا الاايي م ا اان
ادي الاداإ الفملسااأينيي ماان ال الاا عمل ا ال اوا داإ ،وااساااال ال اليبيي املتلبااد ،ماان ج الاع لي ا
الب اا مان راالاايي رض األ الفملساأينيي التملاي تبملا  305ملياا دوض كاي ااني و او 3.6
يف املااي من الناتج الملحم ادمجايل و  17يف املاااي مان رمجاايل اديالاداإ ال اماي الفملساأينييا وقاد
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
ااو  4يف املااااي و ن يااوفل قلا ااي  10آضف فلصااي عمااي ر ااافيي يف الساانيا وقااد ااددإ الد ااااي
عمل احلاجي دجلاع املزيد مان البحاو لتااديل ااسااال املالياي النا اًي مان مصااد عالى ض يازال
يملز ا ا ،ومن ا ما يملحم:
تساالب اديالاداإ ماان ال الاا الاايت تفل ا ا راالاايي عملا دعااي الفملسااأينيا
()
ال اامملا يف راالاايي ويف املساتو ناإ اداالاايمليي (يات احم لوتوكاول اا ي ن ُ اول راالاايي رض
السملأي الو نيي الفملسأينيي ااتاأاعاإ ال مان اضجتماعحم وملرييفا من اديلاداإ ال ليبيي)ل
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(ب) ااس ا ااا  ،املتصا ا املي سا ا ا ال ممل ا ااي س ا ااب اا ا ااتادا ال ممل ا ااي اداا ا الاايمليي يف األ
الفملسأينيي التملي ،ويفحم عسا  ،تاد ا يرتاو ا  0.3و 4.2يف املااي من الدعي الاومحم ادمجايلل
(ج) عساااال ادي الاداإ النامجااي عاان رد اج ا ا ا يف ف اواتري الب اااا املسااتو د ،تاااي
عن األا ا احلايايي بذق الب اا و ل ساب مليااب السايأل ،الفملساأينيي عملا احلادود وعاد
رملانيي الوصول رض البياناإ املناابي اإ الصملي التجا ،ل
(د)

عساال اديلاداإ النامجي عن عد السيأل ،عمل األ ا حم واملوا د الأبي ييل

(ه) عساااال امل اوا د املاليااي املتصااملي الس امل واااادماإ املسااتو د ،عاان ليااع الاأااا
ال ا الفملسأيش ،ماي البرتول والأاقي واملياقل
(و) عساااال ادي الاداإ اجلملكيااي نتيجااي ل ااد تأبيااع قواعااد املن ااك الاادد ،ماان قبااي
من مااي التجااا  ،ال امليااي عمل ا الس امل الاايت تصاان يف را الاايي وللاان نساابي متوايفااا ادا الاايملحم تاااي
عن  40يف املاايل
(ا) ااساال ال ليبيي النامجي عن تاملص الااعد ،ال ليبيي ساب ر ا اف الااعاد،
ادنتاجيي وعسا  ،املوا د الأبي يي نتيجي ضاتحوا اضحتلل عملي اا
 -41وقد تا البن الدويل ( ) 2016ما و د يف د ااي األونلتاد ( ) 2014فاكجلى تااديلا
لااب س املصاااد األعاالى اساااال اديالاداإ الفملسااأينييا و ااا إ د ااااي البنا الاادويل رض تلبااد
عسااا  ،مااادا يفا  285ممليااون دوض ( 2.2يف املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايل) نا ااًي م اان 7
مصاد يف اني واحد،ا وتاد ااساال امل رتكي ا تاديلاإ األونلتااد وتااديلاإ البنا الادويل
نح ااو  55مملي ااون دوض ()3ا و م ا ا تا ااديلاإ األونلت اااد والبن ا ا ال اادويل م ااا ( اا ااتاناع البن ااود
امل اارتكي) ،يتبااا تلبااد عسااا  ،ااانويي نساابي ض تاااي عاان  5يف املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايل
( ي ما ي ادل  640ممليون دوض يف عا )2015ا وقاد فااد البنا الادويل اكن راالاايي اتفة
ي ااا ااا قيمتااه  668مليااا دوض ماان اديالاداإ الفملسااأينيي ( 5.3يف املااااي ماان الناااتج الملااحم
ادمجااايل)ا وللاان يفااذا تاااديلا ماف ااا ط يكعااذ يف اضعتبااا ثاال الت ااا والفوااااد عملا يفااذا املبملا
املرتاكمي عرب السناا
 -42وقااد واصااي األونلتاااد تايااي اجلوان ا املاتملفااي ملااا تلت ا عمل ا اضحااتلل ماان تلاااليف
اقتصاديي وتلاليف تت ملع ال مالي ،وتوصي رض تاديلاإ ملا يملحم:
يف الفاارت ،2005-2000 ،مل اات ااسااا  ،الرتاكميااي لملناااتج الملااحم ادمجااايل 8.4
()
ممليا اإ دوض ( دوض اإ عا  1994احلايايي) و ف حج اضقتصاد الفملسأيشل
__________

()3
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يفااذا التااداعي غاااي مبمل ا  24.4ممليااون دوض قااد ق األونلتاااد كاسااا  ،ل اليبي الايمااي امل ااافي عمل ا ال اوا داإ
(اجل اادول  ،7األونلت اااد ) 2014 ،ومبملا ا  30.6مملي ااون دوض كاس ااا  ،يف ال ا الاا عملا ا الا اوا داإ املبا اال،
(اجلدول  ،2البن الدويل) 2016 ،ا
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(ب) ملااول عااا  2005كااان اضقتصاااد الفملسااأيش قااد عساال مااا ض ياااي عاان ثملااث
الفملسأينيي التملي ملا قبي عا 2000ل
ر املال املادي ل
(ج) مل اات ااساااال النامجااي عاان ال مملياااإ ال ساالليي ادا الاايمليي يف ملااز ،يف كااانون
األول/ديس اامرب  2008وك ااانون الاا /ين ااايل  2009نص ااف حجا ا اقتص اااد األ الفملس ااأينيي
التملي ( 4ممليا اإ دوض ( دوض اإ عا  2004احلايايي)ل األونلتاد 2015ب)ل
(د) اقتمل ما يزيد عمل  2.5ممليون اجل ،مامال ( ،اا يف لا  800 000اجل،
ايتون) منذ عا 1967ل
(ه) تبمل مساحي األ ا حم امللويي ف ل من لمو مساحي األ ا حم الفملسأينيي الايت
تاااج رض ي يف األ الفملسااأينيي التملااي مااا نساابته  35يف املااااي فاااه ،ويفااو مااا ي ااي عمل ا
اضقتصاد  110 000فلصي عمي انويا و 10يف املااي من الناتج الملحم ادمجايلل
سب

(و) فُا ااد م ااا ض يا ااي ع اان  10يف املاا ااي م اان عصا ا األ ا ااحم يف ال اافي ال ل ي ااي
ناع حاجز الفصيل

(ا) ُا ل عمل السملأي الو نيي الفملسأينيي واملزا عا الفملسأينيا صاياني آ اا امليااق
و حفل آ ا مياق جديد،ل
( ) يُاصاال الص اايد قبالااي ا اااحي ملااز ،عمل ا مسااافي  3مي ااال ليااي وط توا ا يف ااذق
املسافي لتصي رض  6ميال ليي رض مؤعلا ،دض من مسافي ال الين مايل لياا املنصاوب عملي اا
يف اتفاقاإ واملوا
 -43وقد جلى األونلتاد ( )2009تاييما للملفي تاملص حيز السيااي اضقتصاديي من جلاع
اضحاتلل وماا ناص عملياه لوتوكاول اا ي  ،مساتادما او جاا للقتصااد اللملاحم و ا ه األونلتااد
للقتص اااد الفملس ااأيش لاك ااا ،و ا ا اضقتص اااد يف ظ ااي عي ااا اإ اياا اااتيي خمتملف اايا وق ااد قيم اات
الد اااي األثاال الااذي ُادثاه اعتماااد ا ٍ
اديي ايااااص متلامااي ي اامي نااإ السياااااإ املواا ي يف
لاااضإ ال اليبي و ا ا ا الصاالف والتجااا  ،وال مااي ،و ظ االإ الد ااااي نااه ر ا متلااا الس املأي
الو نيااي الفملسااأينيي ماان ااااتادا األدواإ السياااااتيي اإ الصااملي ،فااحن الناااتج الملااحم ادمجااايل
الس اانوي غل اان ن يزي ااد نس اابي  24يف املاا ااي و ن البأال ااي غل اان ن لف ااس نس اابي  19يف املاا ااي
(ال للن  2و)3ا

18

GE.16-16562

TD/B/63/3

ال لي 2
تررأثير الحيررز السياسرراتي علررى نصرريب الفرررد مررن الن رراتج
المحلي اإلجمالي2014-2000 ،
( دوض اإ عا  1997احلايايي)

ال لي 3
تر ررأثير الحير ررز السياس ر رراتي علر ررى مع ر رردل
البطالة2014-2000 ،
(نسبي مًويي)
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 -44وقااد جاالى البن ا الاادويل ( )2013تاااديلاإ جزايااي للملفااي اضحااتلل يف املنأاااي جااي
و ا اااينا يو م ااايفحم لملواقا يفاارت عااد وجااود قيااود ماديااي و قانونيااي و تن يميااي عملا قااد ،
الفملس ااأينيا عملا ا اضا ااتاما وادنت اااج والبيا ا يف املنأا ااي ج ااي ا وق ااد إ د اا ااي البنا ا ال اادويل
التلاليف اضقتصاديي املبا ل ،وملري املبا ل ،يف قأاعاإ مدد ،،ا في ا الز اعي ،وااات لل املاوا د
امل دنيااي لملبحاال املياات ،وماااال احلجااا  ،،والبناااع ،والسااياحي ،واضتصاااضإ السااملليي واللا املليي،
ومستح الاإ التجمياايا و ااا إ تاااديلاإ الد ااااي رض ن الناااتج اد ااايف التمااي يف املنأاااي
جي يبمل  23يف املااي من الناتج الملاحم ادمجاايل ( 2.9مملياا دوض يف عاا  )2015كتلااليف
مبا ا ا اال ،،اد ا ا ااافي رض  12يف املاا ا ا ااي م ا ا اان الن ا ا اااتج المل ا ا ااحم ادمج ا ا ااايل ( 1.5مملي ا ا ااا دوض يف
عا  )2015كتلاليف ملاري مبا ال ،،و اذل يصاي لماو التلااليف رض ماا نسابته  35يف املاااي
ماان الناااتج الملااحم ادمجااايلا وعاالو ،عملا لا  ،قُا ةد إ اللملفااي املاليااي بملا  800ممليااون دوض ،
ي مااا ي ااادل  50يف املااااي ماان ال جااز املااايل الفملسااأيش ر ا ُ ااحم احااتلل املنأاااي جااي ا و فااادإ
الد ااي كن ال مالي الفملسأينيي غلن ن تزيد نسبي  35يف املاايا
 -45وعملصت د ااي حدياي لملبن الادويل (2016ب) لاأاا اضتصااضإ الساملليي واللااملليي
الفملس ا ااأيش رض ن رمج ا ااايل عس ا ااا  ،ادي ا الاداإ ال ا اايت تلب ا ااديفا قأ ا ااا ابوات ا ااف الناال ا ااي الفملس ا ااأيش يف
الفاارت 2015-2013 ،مل ا مااا ي ارتاو ااا  436ممليااون و 1 150ممليااون دوض  ،ااا يف ل ا تلبااد
السملأي الو نيي الفملسأينيي عسا  ،ديلاداإ ليبي الايمي امل افي بمل يارتاو اا  70مملياون و184
ممليون دوض ا وقُ ةد إ التلاليف املبا ل ،نحو  1.0يف املااي من الناتج الملحم ادمجايل السنويا
 -46ويف ع ااا ُ ،2007ن اائ وجا ا قا الا اجلم ي ااي ال ام ااي در ط 17/10-ا ااجي األما ا
املتحااد ،ل الا النامجااي عاان ناااع اجلاادا يف األ الفملسااأينيي التملااي ،ويفااو يلكااز صااو  ،ايساايي
عمل ا األ الا النامج ااي ع اان ن اااع ح اااجز الفص ااي يف ال اافي ال ل ي ااي وض ي اامي ي ت اادا ري ع االى
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متاذ ،مان قباي ااملأي اضحاتللا وتاتصال م ماي يفاذا الساجي عملا توثياع األ الا املتلباد ،مان
قبي مجي األ ااب الأبي يا واضعتبا يا امل نيا من جلاع ناع حاجز الفصي ،ا يف لا يف
الااادر ال االقيي ومااا حوباااا وحااج ااباط/فربايل  ،2016كااان اااجي األ الا قااد جنااز مملفاااإ
املأالباااإ ااالت ويس عاان األ الا يف اااب ماف اااإ ماان الاف اااإ الفملسااأينيي التسا املت اال ،ل
وقد ُمجة ت  52 870ااتما  ،من ااتما اإ املأالباإ وما يزيد عمل  300 000وثياي داعمي
لملمأالباااإ يف  233ماان اجملتم اااإ المليااي الفملسااأينيي يبمل ا عاادد ااالا ا  946 285نسااميا
وم اان لم ااو ع اادد املأالب اااإ ،ل ي ااز  20 459مأالب ااي اات ل ا ا ا لملا ا ا ااجي األ ا الا
دد اج ااا يف الس ااجيا وتُص اانف األ ا الا يف الفً اااإ الس اات التالي ااي :الز اع ااي ( ل ااف)ل والتج ااا ،
( اع)ل واملساكن (جي )ل وال مالي (دال)ل واحلصول عمل اادماإ (يفاع)ل واملوا د ال امي وملرييفاا
(واو)ا وتصنف األململبيي ال م من املأالباإ يف فًي ااساال الز اعي ( لف)ا
 -47و ا ااا إ تاا ااديلاإ واا  ،اضقتصا اااد الا ااو ش الفملسا ااأينيي وم ا ااد األ ا ااا التأبيايا ااي -
الاا اادر ( )2011رض ن كملفا ااي اضحا ااتلل يف ع ا ااا  2010مل ا اات قلا ا ااي  6.9مملي ا ااا اإ دوض
و مااا نساابته  85يف املااااي ماان الناااتج الملااحم ادمجااايلا ويفااذق التاااديلاإ ط ت اامي ايثااا املرتتبااي
عمل التدا ري األمنيي ادالاايمليي ي كزإ صو  ،ايسيي عمل تاكثري الاياود الصاا مي املفلو اي عملا
الفملسأيش ،وعمل افتاا ق ململليي املوا د الأبي ياي وت اذ وصاوله رلي اا ،ويفاحم ماوا د تسات ي
ال
را الاايي م م اااا وت اامي تمل ا التلاااليف تااكثري احلصااا املفاالو عمل ا ملااز ،،والايااود املت ملاااي
حمداداإ املياق و املوا د الأبي يي ( ا يف ل حاول ال اا الأبي حم) والاياود املفلو اي عملا حلياي
التناااي وملرييفااا ماان الايااود املفلو ااي عمل ا األ ااااب وعمل ا التجااا  ،المليااي والدوليااي ،ف اال عاان
عسااا  ،الس ااياحي يف منأا ااي البحاال املي اات ،والتل اااليف النامج ااي عاان اق ااتل األ ااجا وتل اااليف
عسا  ،امللافع ال اميا
 -48و جلى م د األ ا التأبيايي  -الادر ( )2015تاييما لملتلاليف املبا ل ،وعسااال
اديلاداإ من جلاع الايود اليت تفل ا رالاايي عمل حلكاي األ اااب والسامل يف ال افي ال ل ياي،
ف ل عن الايود املفلو ي عمل قأاعاإ ال اا الأبي حم وصيد السم ومياق اللي والز اعي وعمل
تنميااي يفااذق الاأاعاااإا وقااي التايااي ي ااا التلاااليف املبا اال ،املرتتبااي عمل ا تاادمري البنيااي التحتيااي
الفملسأينيي ويفد املناال يف ال في ال ل يي وعمل ال ممليي ال سلليي ادالاايمليي اليت ُ نت عمل ملز،
يف عاا  ،2014وقااد التايااي يفااذق التلااليف ااا نساابته  74يف املااااي مان الناااتج الملااحم ادمجااايل
( 9.95ممليااا اإ دوض )ا يااد ن الد ااااي ط ت اامي اااوى التلاااليف املبا اال ،لااب س الايااود الاايت
يفل ا اضحتلل ولي مجي ا ،و التايل فحن الد ااي قدمت تاديلا ناقصا رض ٍ
حد كبري دمجاايل
التلاليف املبا ل ،وملري املبا ل،ا
 -49وق ااد ك اازإ د اا ااي جلايف ااا مص ااأف ( )2016عمل ا الاي ااود ال اايت تفل ا ا را الاايي عمل ا
األن ااأي الفملسااأينيي املتص املي اااملوا د الأبي ي ااي يف األ الفملسااأينيي التملااي ،ااا يف ل ا حج ااا
البناع ،واللمي يف قأا ملز ،،والفواافاإ واملاوا د امل دنياي يف البحال امليات ،والبارتول وال ااا الأبي احما
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و ااا إ الد ااااي رض ن مصاااد  ،حجااا البناااع ماان قبااي راالاايي يف املنأاااي جااي تلملااف مااا ياااد
نحو  900ممليون دوض اانويا ( 0.7يف املاااي مان النااتج الملاحم ادمجاايل يف عاا  ،)2015وجااع
يف الد اا ا ااي ن را ا الاايي ق ا ااد اا ا ااتولت ص ا ااو  ،مل ا ااري م ا االوعي عمل ا ا ح ا ااو ا اال مل ا ااز ،وحلم ا اات
الفملسأينيا من حا يف التناي عن موا د النفه وال اا يف ال في ال ل يي وقأا ملز ،ا
 -50ووفاااا لا الا اجلم يااي ال امااي ق ا  194الااذي ياانص عمل ا حااع اللجًااا الفملسااأينيا يف
ال ود ،والت ويس ،د ر قربصحم ( )2001ااساال اليت ُمش يا الفملسأينيون يف عا  1948وتناول
حا اب حاوق اللجًا فيما يت ملع اات اد ،عتمللا والت ويس عن الفلب ال ااا يا وقاد تلكاز
التايي الوا د يف الد ااي عمل عساال ر املال الب لي وعساال املمتمللاإ اليت تلباديفا اللجًاون
الفملسأينيون ،و ا رض نه يف الفرت ،من عا  1948رض عا  ،2000مل لمو الايمي الرتاكميي
اسااال ر املاال الب االي وااسااال املاديااي الايت تلباديفا اللجًااون الفملساأينيون  275ممليااا دوض
و 173ممليا دوض  ،عمل التوايل ،دوض اإ عا  2000احلاياييا

باء -الحاجة إلى إطار شامل واحد للتقييم
التنوق عمل ن مجي التاديلاإ اليت ااتُ ل ت يف الفل السا ع من يفذا التاليل قد
-51
اامن ر ااا ااامي واحا ٍاد غلاان ن ي اايف
ُجلياات االي متفاالق يتناااول حاااضإ ين ااا ولااي
خمتملااف ناوا التلاااليف ويكعااذ يف اضعتبااا الارتا ه ااا التلاااليف املبا اال ،وملااري املبا اال ،يف مجيا
الاأاعاإ اضقتصادييا ف ذق الد اااإ ط تنفذ رض ماا يفاو عماع مان ااأ تلااليف اضحاتلل
اضقتصاديي ال امي اليت يتلباديفا ال ا الفملساأيشا ولاوض اضحاتلل ألملان ضقتصااد األ
الفملس ااأينيي التمل ااي ن يُن ااتج ا ا ف نال ااه المل ااحم ادمج ااايل احل ااايلل وألمل اان ي ااا ك ااب ال ج ااز
ازمنا ،ف اال عاان عفااس مسااتوياإ الفااال والبأالاايل وألملاان كااذل
التجااا ي وعجااز امليزانيااي املا ع
ر اع التب يي اضقتصاديي عمل رالااييا
 -52ولذل فحن من امل ر ااع ر ا من جحم ُم َمع و امي ومساتدا تُااي اضااتناد رلياه،
عمل اار دو ي ،التلاليف اضقتصاديي وعواق التدا ري املتاذ ،من قبي املأي اضحتللا وقد
ا املمت اجلم يااي ال امااي احلاجااي رض يفااذا اد ااا و ل ا يف قلا ي ااا  20/69و 12/70الملااذين
يأملبان رض األونلتاد ن ياد تاا يل رض اجلم يي ال امي كن تلاليف اضحتلل اضقتصاديي اليت
يتلبااديفا ال ا الفملسااأيشا كمااا ااامله يفااذان الاالا ان ال ااوع عملا اااارب ،املابتااي الاايت يتمتا يااا
األونلتاد فيما يت ملع اضقتصااد الفملساأيش و اد تاه عملا قيااد ،وتنسايع ال ماي الاذي ت اأمل اه
كياناإ على تا ي ل م املتحد ،من جي رجناا يفذق امل مي اللبري،ا
 -53وتُ ااد د اا ااي يف ااذق التل اااليف وملرييف ااا م اان ال اب اااإ ال اايت ت اارت التج ااا  ،والتنمي ااي ما الا
ااايا لتحديد السياااإ اللامي لو ا اضقتصااد الفملساأيش عملا مساا التنمياي املساتدامي اي
واأليف ا ماان ل ا ماان جااي تيسااري املفاو اااإ الاايت ُلاالى مسااتابل د اااد تسااويي عادلااي لملص الا
ادالاايملحم  -الفملسأيش ورحلل ال داا يف ال لق األواها
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ثالثا -المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
ألف -اإلطار واألهداف
 -54يف عااا  ،2015واصااي األونلتاااد تاااد املساااعد ،التانيااي رض ال ا الفملسااأيش ماان
جي ناع قد اته اضقتصاديي واملؤاسييا وقد ااتفادإ مؤاساإ عديد ،من مبااد اإ األونلتااد
ونتااااج وثااه وعدماتااه اضات ااا يي وتوصااياتها ويف ااوع الفااال 35 ،ماان توافااع آ اع ااااو اااولو،
والفااال 44 ،م اان اتف اااق ك الا ،والفا اال ) (31 ،م اان وضي ااي الدوح ااي ،ووفا ااا د ااا األم ا املتح ااد،
اضا ا ارتاتيجحم لفا اارت ،الس اانتا  ،2015-2014متحا ااو لنا ااامج األونلت اااد لتاا ااد املسا اااعد ،رض
الفملسأيش حول لموعاإ املسااي األ التاليي:
ال
()

السياااإ التجا يي واياااإ اضقتصاد اللملحم واارتاتيجياإ التنمييل

(ب)

تيسري التجا  ،واادماإ الملوجستييل

(ج)

التمويي والتنمييل

(د)

امل ا ي  ،واضاتاما وايااي املنافسيا

باء -األنشطة التشغيلية الجارية
 -55منذ عا  ،2006ماا فتائ األونلتااد يُسا راا اما كباريا يف ت زياز الااد اإ الفملساأينيي
ماان جااي تيسااري التجااا ،ا ويف عااا  ،2015و اادع ٍ ماان كناادا ،جنااز األونلتاااد نجااا م االوعا
لملفااي  2.1ممليااون دوض لتنميااي قااد  ،الاأااا اااااب الفملسااأيش عمل ا تيسااري التجااا ،ل و سااا
م لف ااي ال اااحنا (املص ااد ون واملس ااتو دون) واي اااد ،وع ااي كف ااي املما ا اااإ يف ل ااال تيس ااري
التجا ،ل وتوفري التد ي املتاصص لملاأا اااب وصان حم السياااإا
 -56وقملا اات ادجنا اااااإ اللايسا اايي الااا ااي نا اااع الاا ااد  ،اددا يا ااي وابيلا ااي التن يما ااحم جململ ا ا
ال اااحنا الفملسااأينيا وت زيااز قد تااه عملا عدمااي ال اااحنا والاأااا اااااب عموماااا و اد ااافي
رض ل ا  ،عااد األونلتاااد ،الت اااون م ا واا  ،اضقتصاااد الااو ش الفملسااأينيي ،ولمل ا ال اااحنا
الفملس ااأينيا ،وجام ااي رياي اات لنالا اا لملت ااد ي امل ااش ااكن ردا  ،التج ااا  ،الدولي ااي واا اادماإ
الملوجستيي نوان د ملو ردا  ،املسملي ادمداد ا و لي ذل ج ود مان جاي اعتمااد الاد ملو مان
قبي واا  ،الرت يي والت ملي ال ايل الفملسأينييا
 -57وق ااد ُع اادإ د اا اااإ عدي ااد ،ااكن تيس ااري التج ااا  ،قمل اات موا ااي اإ ص ااملي ما ااي
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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 -58ول ونلتاااد تااا يخ ويااي ماان الت اااون ما اجل اااا امللكاازي لطحصاااع الفملسااأيش يف لااال
النمذجااي والتنبااؤ اضقتصااادياا ف مل ا ااابيي املاااال ،ناااي األونلتاااد رض اجل اااا امللكاازي لطحصاااع
الفملس ااأيش او ج ااه اا اااب الاي ااار اضقتص ااادي اللمل ااحم للقتص اااد الفملس ااأيش ود ب امل ااوظفا
الفملس ااأينيا عملا ا اا ااتادا يفا اذا النم ااو ج ألملا الا التنب ااؤ اضقتص ااادي وتاي ااي الس ااينا يويفاإ
اضقتص اااديي البديمل اايا و ف ا يف ااذا الت اااون رض رن اااع داا اال ،التحملي ااي والتنب ااؤ اضقتص ااادي التا ااي
لملج ااااا ويف عااا  ،2015قااد األونلتاااد عاادماإ اات ااا يي رض يفااذق الااداال ،ماان جااي رن اااع
وتاااديل اااو ج قيااار اقتصااادي كملااحم مفص اي س ا املنااا ع عاااب اااأل الفملسااأينيي التملاايا
وت ااا األونلت اااد لا ا ال م ااي ااحجلاع اا اات لا لنت ااااج الاي ااار اضقتص ااادي وتفسا ارييفاا وق ااد
األونلتاااد ي ااا عاادماإ اات ااا يي رض وكالااي الت اااون الاادويل الفملسااأينيي املن ااك ،حاادياا التا ااي
لواا  ،ااا جيي ،ورض فليع األم املتحد ،الاألي يف األ الفملسأينيي التمليا

 -59وق ا ااد ن ا اال األونلت ا اااد الوث ا ااااع السياا ا اااتيي ال ا ااال التالي ا ااي :تيس ا ااري التج ا ااا  ،يف األ
الفملسااأينيي التملااي :الايااود واحلاادود (األونلتاااد2014 ،ب)ل والاأااا الز اعااحم الفملسااأيش الاصاال
(األونلتاد) 2015 ،ل واتفاق من مي التجا  ،ال امليي ل ا  2013املت ملع تيسري التجا  :،التزامااإ
را الاايي لاااق التج اا  ،الفملسااأينيي (األونلتاااد2015 ،ج)ا و اد ااافي رض ل ا  ،واصااي األونلتاااد

ن اااع ق ااد  ،امل ااوظفا امل ني ااا يف الاأ اااعا ال ااا واا اااب م اان ع االل ت ااوفري الت ااد ي يف اجمل اااضإ
اللايس اايي لملسياا ااي اضقتص اااديي ما ااي الت اادا ري اجلملكي ااي مل ااري الت ليفي ااي ،والا ااايا اجلنس ااانيي وتيس ااري
التجا ااا  ،،واملبا ااادل والاواعا ااد املنصا اافي املتفا ااع عملي ا ااا اتفاقا ااا مت ا اادد األ ا الاف ما اان جا ااي ملافحا ااي
املما ااإ التجا يي التاييدييا
 -60وقااد عااادإ اجلم يااي ال امااي يف عااا  ،2015يف الفااال 9 ،ماان قلا يفااا  ،12/70تككيااد
اعارتاف الاادول األع اااع ،عملا النحااو الااذي و د يف الفااال 9 ،ماان قالا اجلم يااي ال امااي ،20/69
ا اادو األونلتا اااد وصا اافه ج ا ااي التنسا اايع يف من وما ااي األم ا ا املتحا ااد ،ملسا ااااي التجا ااا  ،والتنميا ااي
الفملس ااأينيتاا و ُملا ا رض األونلت اااد يف ك اال الاا الا ين ااذل ك ااي اجل ااود اللام ااي لت ااكما املا اوا د
ال لو يي لتاد تاا يل رض اجلم يي ال اماي اكن التلااليف اضقتصااديي للحاتلل اداالاايملحم الايت
الفملسأيشا
يتلبديفا ال

جيم -التنسيق والمواءمة وتعبئة الموارد
الفملسأيش التنسايع
 -61يف عا  ،2015واصي األونلتاد تاد دعمه اداااحم رض ال
م السملأي الو نيي الفملسأينيي ،واجملتم املد الفملساأيش ،واألما املتحاد ،وملرييفاا مان الوكااضإ
الدوليااي ولتم ا املااا اا وواصااي األونلتاااد ال مااي عاان كا ا م ا فليااع األم ا املتحااد ،الاأاالي
و ا ا يف عممليااي التايااي الاأاالي امل اارتكي ويف ال ديااد ماان التاااا يل الاايت عااد ا األم ا املتحااد،
وملرييفا من الوكاضإا

GE.16-16562

23

TD/B/63/3

 -62ويتأمل ا تنفي ااذ ق الا ي اجلم ي ااي ال ام ااي  20/69و 12/70ت ااوفل ق ااد كب ااري م اان امل اوا د
املالياايا وماان ال االو ي تااكما يفااذق املاوا د دن اااع ر ااا من جااحم وُم َمااع و ااامي ومسااتدا لتايااي
الفملسأيشا
تلاليف اضحتلل السا اي واملستمل ،اليت تلبديفا ويتلبديفا ال
 -63ويواصااي األونلتاااد تاااد قااد كبااري ماان املساااعد ،رض ال ا الفملسااأيشا يااد ن ناااص
املوا د قد اد من قد  ،األونلتاد عمل تااد الادع التااش الاذي متا احلاجاي رلياها و ف اي الادع
املاااد ماان قأاال ،ايسااتأي األونلتااد اضحتفاااظ (ملااد 18 ،ا لا) وظيفااي ثالاااي ماان الفًااي الفنيااي يف
وحااد ،تاااد املساااعد ،رض ال ا الفملسااأيشا يااد ن تااكما ماوا د ر ااافيي ي ااي مالا ااال األمهيااي
للحتفاظ يذق الوظيفي الاالاي ألجي ويي ولتنفيذ امل ا ي اليت ض تزال مثي حاجي لتمويمل اا
 -64و عا اريا ،ت ااؤثل صا ا و ي ال االوف امليداني ااي والتاملب اااإ السياا اايي ت ااكثريا اا املبيا عملا ا تا ااد
األونلتاااد الاادع رض ال ا الفملسااأيشا فاااد كااان الرتتيا ديفاااد اااي رض ملااز ،ملااد ،يااوما يف
نيسان /ليي  ،2016ومن مث ريفاد يفذق الب اي لتاياي األو اا الساااد ،عملا األ واضجتماا
وكاضإ األم املتحد ،واملن ماإ ملاري احللومياي مالا صا با وململفااا وقاد ضحاة ملتا منساع
األما ا ا املتح ا ااد ،اا ا اااب يف األ الفملس ا ااأينيي التمل ا ااي ( )2016ن م ا ااوظفحم األما ا ا املتح ا ااد،
واملن ماااإ ملااري احللوميااي ماان الفملسااأينيا الااذين امملااون اجلنساايي ادا الاايمليي ُغن ااون كمليااا ماان
الوصاول رض قأاا ملااز،ا وت الي الايااود املفلو اي عملا دعاول املااوظفا عااااا مااا تااد الاادع
ادنسا واداااحم الذي مت حاجي ملز ،رليها
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تقريررر عررن المسرراعدة المقدمررة مررن األونكترراد إلررى الشررعب الفلسررطيني
التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة
مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد
تصويب
صوب العنوان اجلانيب للوثيقة  TD/B/63/3ليصبح على النحو الوارد أعاله.
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