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الدورة التنفيذية الثامنة والستون
جنيف 30 ،أيلول/سبتمرب  4 -تشرين األول/أكتوبر 2019
البند  6من جدول األعمال املؤقت
تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

تقري ررر ع ررن املس رراعدة املقدم ررة م ررن األونكت رراد إىل الش ررعب الفلس ررطيين
التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة*
مذكرة من أمانة األونكتاد**

موجز تنفيذي
يف عا ااا  2018وأوائا اام عا ااا  ،2019تا اار أ اء االقتصا ااا الفل ا ااضيع واألو ا ااا
اإلن انية إىل أ ىن امل توايت .فاخنفض نصاي الفار مان الادوم ،واتتفلات البضالاة املتفشاية،
وتفاااقل الف اار ،وأوااذت اي ااائر البينيااة النازااة عاان االطااتزل تتزايااد يف كاام ماان قضااا ااز
والضاافة البربيااة .وب ااال ب اني الشاال الفل ااضيع وط اات يف اسااتبزل م اوات م ماان الاانفا والبااا
الضبيل ا  ،فيبحاار ماان إي ارا ات تبلااد ملياااتات الاادوالتات .وينبب ا للم تم ا الاادو أ ياادعل
الش اال الفل ااضيع يف هم ااني ط اات يف ال اانفا والب ااا يف األت ،الفل ااضينية ا تل ااة ،وهكي ااد
طصاتت املشاروعة يف املاوات الضبيليااة الايت متلكهاا عاد ول مت اااوت يف املنض اة ملكياة زاعيااة.
وقااد باادأت طكومااة إسارائيم ،يف ارات/مااات  ،2019ختصاال  11.5مليااو والت رااهرايا مااا
يلا ل  138مليو والت سانوايا مان إيارا ات م اااة الت لاير ا مركا الفل اضينية .وت ت

__________

*

**

ليس يف الت ميات امل ت دمة يف هذم الوثي ة وال يف طري ة عر ،املا الوات فيها ماا ينضاوي علال التلبا عان
أي تأي كا من جان األمانة اللامة لألمل املتحد بشأ املركز ال اانو ألي بلاد أو إقلايل أو مديناة أو منض اة
أو ل لضات أي منها ،أو بشأ تلياني طادو ها أو ختومهاا .ووف ا ا لل اراتات وامل ارتات رات الصالة الصاا ت عان
ا ملي ااة اللام ااة لألم اال املتح ااد وينل ااس األم اان ،تل ااع اإلر اااتات ال اوات يف ه ااذا الت ري اار إىل األت ،أو األت ا ا
الفل ااضينية ا تلااة قضااا ااز والضاافة البربيااة ،ااا فيهااا ال ااد الش ارقية .ويش ا اساات دا كلمااة فل ااضني إىل
منظمة التحرير الفل ضينية اليت أنشأت ال لضة الفل ضينية .أما اإلرااتات إىل ولاة فل اضني فها مت ا ة ما
الرؤية اليت أبعرب عنها يف قرات ينلس األمن  2002 1397وقرات ا ملية اللامة . 2012 19/76
ظر اقتبا حمتوايت هذا الت رير يف الصحافة قبم ال اعة  17/00من يو  10أيلول/سبتمرب  2019بتوقيت رينتش.
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ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية علاال رلااب ااا لاان ت باام ااا هااو أقاام ماان املبلااد الكاماام الااذي
ت تح ت من إيرا ات امل ااة اليت متثم ثلث اإليرا ات املالية الفل ضينية .ويزيد مان طاد هاذم
الصدمة املالية تراج ب الدعل امل د من املاحنني.
ويواااام األونكتااا تلبي ااة اطتياجااات الش اال الفل ااضيع علاال حن ااو إ ااا  .بي ااد أ
هم ااني املا اوات اياتج ااة ع اان امليزاني ااة ال يا ازال أما ارا ابل ااد األلي ااة للوف اااء ابلضلب ااات املوجه ااة إىل
األونكت ااا يف مافيكي ااانو نا ا و ويف قا اراتات ا ملي ااة اللام ااة ي ااد ت اااتير ع اان التك اااليف
االقتصا ية اليت يتكبدها الشل الفل ضيع ب ب االطتزل.
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أولا -هبوط نصيب الفرد من الدخل وتدهور البطالة إىل مستوى الكساد
 -1ل د اجتم التدهوت احلا يف از والتبااطؤ يف الضافة البربياة ليح اا ملادالا هازيزا للنماو
يف الناااتحمل ا ل ا اإلزااا بلااد  0.9يف املائااة يف عااا  ،2018أي أقاام بكث ا ماان ملاادل النمااو
ال كا  ،مما يلع هبوط ا يف نصي الفر من الدوم وتفاقم ا أل ميت البضالة والف ر .وكا الداف
إىل هذا التباطؤ هو الظروف ال اسية يف ز  ،م ا يات ال اعد اإلنتاجية واألواول الرأمسالية يف
اآلونااة األوا وال يااو املفرو ااة علاال اساات ا م ااتلزمات اإلنتاااق األساسااية .وقااد ت لاار اقتصااا
ز بن بة  7يف املائة ،وا ا ت طد الف ر.
 -2وكااا االسااتثمات يف ااز يتزراال متام اا ،طيااإ هاابا إىل  3يف املائ اة ماان الناااتحمل ا ل ا
اإلزا  ،ويذه  88يف املائة منت إىل إعا بناء املبا اليت بمرت أثناء عد عمليات ع كرية
كرب جرت يف ال نوات اللشر املا ية .وال يزال االساتثمات يف ماا عادا البنااء يف أ اي احلادو ،
طيااإ بلااد  0.5يف املائااة ماان الن ااتحمل ا ل ا اإلز اا  .ولااو أ األاااول الرأمساليااة وملاادالت ااو
اإلنتاجية كانات مماثلاة ملاا ها عليات يف الضافة البربياة ،لبلاد النماو االقتصاا ي يف از  9يف املائاة
. International Monetary Fund, 2018
 -3وت ا ااا يكا ااو االقتصا ااا يف الضا اافة البربيا ااة قا ااد بلا ااد احلا ااد األقصا اال للنما ااو ال ا ااائل علا اال
االس ااتهزا واالئتم ااا ت ف ااد تباط ااأ ااو الن اااتحمل ا ل ا اإلز ااا م اان  4إىل  3يف املائ ااة فيم ااا ب ااني
عااام  2017و .2018ويلااز هااذا التباااطؤ إىل اخنفااا ،الاادعل امل ااد ماان املاااحنني ،وت لاار
ال ضا اللا  ،وتدهوت البينة األمنية ،األمر الذي ثبا أنشضة ال ضا اياص .ويف املا ال ريا
كان اات امللون ااة الض ا مة امل دم ااة م اان امل اااحنني والتوس ا يف االئتم اااات ا لي ااة ا ياوال اوا ي ااو م
االساتهزا ،ورلااب ماا وط ا ووفاف ماان راد اآليت االقتصااا ية املتتباة علاال االطاتزل الااذي
وتكشاافت
طااال أماادم .وم ا اخنفااا ،امللونااة امل دمااة ماان املاااحنني ،باادأ هااذا ال نااا يف ال ا و َّ ،
عد استدامة هذا النو من النمو الول .
 -4ول ااد ت ااببت اإلجاراءات الاايت فر ااها االطااتزل يف إعااا هيكلااة االقتصااا الفل ااضيع،
وجللت النمو االقتصا ي مدفوعا ب ضا ال ل ا ال ابلاة للتاداول الت ااتي ،كالتشاييد ،والبيا
اب ملة ،وجتات الت زئة ،وايدمات ،بينما تضاءل إسها الصاا تات وأثار الل از الت ااتي الكبا
ابل اال علاال ااو الناااتحمل ا لا اإلزااا  .وت لصاات طصااة الصااناعة التحويليااة يف ينمااو ال يمااة
املضااافة ماان  20إىل  11يف املائااة ماان الناااتحمل ا لا اإلزااا فيمااا بااني عااام  1994و،2018
بينما اخنفضت طصة الزتاعة وايد األمساا من أكثر من  12يف املائة إىل أقم من  3يف املائة.
 -5ويباارب ه ااذا ال اانما ع ااز ال االضة الوطني ااة الفل ااضينية ع اان توجي اات ف ااة االقتص ااا حن ااو
استاتي ية و ت و م الصاا تات ،لللهاا تكاو األن ا القتصاا ااب مفتاوب .ويت اب التو يا
املشوم لزستثماتات يف خمتلف ال ضاعات يف و بدو عمالة يف األوقات املواتية و ار االقتصاا
من فوائد االبتكات التكنولوج وماا يتتا عليات مان ينامياة ،وهاذا مان ال امات املمياز ل ضااع
الصناعة التحويلية والزتاعة اللذين يلوقهما االطتزل.
 -6ووف ا ا ا ل االضة الن ااد الفل ااضينية ) ،(Monetary Authority, 2018أظه اار ال ض ااا املص ااريف
الفل ااضيع يف عااا  2018بلااض األع ارا ،املث ا لل ل ا  .إر و تااز الو ائ ا إال بن اابة  1يف املائااة،
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م اتنة بن بة  12يف املائة يف عا  ،2017يف طني أ ن بة ال ارو ،إىل الو ائا اتتفلات إىل 69
يف املائااة يف عااا  ،2018م اتنااة ابحلااد األقصاال ا ا يف ال اانوات ال اااب ة ون اابتت  60يف املائااة.
و ا ت ال رو ،اللاملة بن بة  25يف املائاة .وتثا هاذم التضاوتات ال لا يف طاد راكاا ،وكاذلب
ألنت كان طاأل أل ماة مصارفية ب ايضة أ متتاد وتكاب النماو االقتصاا ي مان وازل احلاد مان قادت
املصاتف علل عل جانيب اللر ،والضل يف االقتصا ومن قدتكما علل ت دمي هذا الدعل.
 -7إ اف اااق االقتص ااا الفل ااضيع قامت ااة أل مص ااا ت النم ااو ال اايت كان اات تدفل اات يف الل اادين
املا ايني تتزرال راينا فشاينا ،يف طاني أ ال ياو الاايت فر اها االطاتزل الاذي طاال أمادم ماا الاات
قائمة بم وتز ا سوءا .ومثة تضوتات جديد متلاد جتلام األفا أراد قتاماة ،مان بينهاا عاد الي اني
ال ياس ا املتزايااد ،واحلبااو احلااا لاادعل املاااحنني ،وت ل ا احلالااة املاليااة .وماان املتوق ا  ،علاال املااد
ال ص ا  ،أ يكااو النمااو يف طاادو  1يف املائااة ،أي أقاام بكث ا ماان ملاادل النمااو ال ااكا  ،األماار
الذي يلع استمرات اخنفا ،نصي الفر من الدوم ابل يل احل ي ية واتتفا م توايت الف ر.

ألف -هبوط إنتاجية العمل واألجر احلقيقي
 -8ظاام ملاادل البضالااة الااذي بلااد م ااتو الك ااا يف األت ،الفل ااضينية ا تلااة يتزايااد يف
عا  2018طأل وام إىل  31يف املائة 52 :يف املائة يف از و 18يف املائاة يف الضافة البربياة.
وعلل رات ال نوات ال اب ة ،هثرت الن اء والشباب هثرا مفرطاا .وتت لال ظاروف ساوق اللمام
املناوئااة يف تااد ملاادل املشاااتكة يف قااو اللماام البااالد  46يف املائااة  21يف املائااة للن اااء وكااو
أكثر من ثلإ اللاملني يف ال ضا اياص يت ا و أقم من احلد األ ىن لألجوتت واحلالة أسوأ يف
ااز  ،طيااإ يلماام أتبلااة ماان بااني كاام ة ااة أرا اص م اباام أجاار أقاام ماان احلااد األ ىن لألجااوت
)Economic Policy Research Institute, Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS

and Palestinian Monetary Authority, 2018ت . PCBS, 2019
 -9واالجتاهات يف األجر احل ي ا وإنتاجياة اللمام اواذ يف التاجا انظار الشاكم  .ففا
عااا  ،2017اخنفااض األجاار احل ي ا لللاماام وإنتاجيتاات عاان م ااتوالا يف عااا  1995بن اابة 7
و 9يف املائة علل التوا .
 -10وخيلار فزسابيب واوارو ) (Flassbeck et al, 2018إىل أ إنتاجياة اللمام يف ال ااعة
يف ا ااز اخنفض ا اات بن ا اابة  29.4فيم ا ااا ب ا ااني ع ا ااام  1995و ،2018وأ األج ا اار احل ي ا ا ا ،
واإلنتاجي ااة ،وتك اااليف وط ااد اللم اام ،واألس االات تباع اادت فيم ااا بينه ااا ،مم ااا يل ااع ط اادو إع ااا
للتو ي ا الاادوول ماان األجااوت إىل األتابب ،واملزيااد ماان عااد امل اااوا  ،واخنفااا ،اإلنفاااق ا ل ا ،
وهبو م الات استهزا األسر املليشية يف الناتحمل ا ل اإلزا  .ومن راأ هاذا أ اد مان
النمو إب لاف الضل ا ل .
 -11وأ النما ااو الضا االيف للنا اااتحمل ا ل ا ا اإلزا ااا  ،واخنفا ااا ،الا اادوم احل ي ا ا  ،واتتفا ااا
ملاادالت البضالااة ،واخنفااا ،الاادعل امل ااد ماان املاااحنني إىل تفاااقل طاااالت الف اار وانلاادا األماان
الب ا ااذائ يف األت ،الفل ا ااضينية ا تل ا ااة .وي ا ااتا ه ا ااذا الو ا ا  2.5م ا اان مزي ا ااني األر ا ا اص يف
طاج ااة إىل امل اااعد اإلن ااانية ،تل اايش البالبي ااة اللظم اال م اانهل يف من اااط ت ا ا و اااتق س اايضر
ال االضة الوطني ااة الفل ا ااضينية ،أي يف ااز واملنض ا ااة ج اايل ما اان الض اافة البربيا ااة وال ااد الشا اارقية
. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018a
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مؤشرات األجر احلقيقي واإلنتاجية لكل عامل
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املصدت :األونكتا .

 -12وتشا بياااات ا هااا املركاازي لفطصاااء الفل ااضيع ) (PCBS, 2018إىل أ  29.2يف املائااة
من الفل ضينيني كانوا يليشو يف عاا  2017حتات واا الف ار  -ال اائل علال االساتهزا  -وا اد
بلاد  4.6والتات يوميا ا ،رااامزا امل اااعد االجتماعيااة والتحاويزت .وعاازو علاال رلااب ،فا الف ار
املدق يصي ثلث الف راء الذين يليشو علل أقم من  3.6والتات يومياا .وبلاد ملادل الف ار 13.9
يف املائااة يف الضاافة البربيااة و 53يف املائااة يف قضااا ااز  ،طيااإ إ أكثاار ماان  1مليااو ر ا ر ،أي
واطد من باني كام ر صاني ،أااب ف ا ا ،ويشامم رلاب أكثار مان  400 000طفام .ويف ال اد ،
يلاايش  72يف املائااة ماان األساار الفل ااضينية حتاات وااا الف اار ،م اتنااة بن اابة  26يف املائااة ماان األساار
اإلس ارائيلية ،ويلاايش  81يف املائااة ماان األطفااال الفل ااضينيني حتاات وااا الف اار ،م اتنااة بن اابة  36يف
املائ ا ااة ما ا اان األطفا ا ااال اإلس ا ا ارائيليني  . Association for Civil Rights in Israel, 2019وابإل ا ا ااافة إىل
رل ااب ،يل ااا ثل ااإ ال ااكا م اان انل اادا األم اان الب ااذائ  ،عل اال ال اار ل م اان طص ااول الكثا ا ين عل اال
امل اعد  .ويف ز  ،يلا  68يف املائة من األسر املليشية من انلدا األمن البذائ .
اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة املؤشرات الرئيسية
أداء القتصاد الكلي
و الناتحمل ا ل اإلزا احل ي ن بة منوية
الن ا ا اااتحمل ا لا ا ا ا اإلز ا ا ااا  ،ابل يم ا ا ااة االمسي ا ا ااة
مزيني الدوالتات
الدوم ال وم اإلزا مزيني الدوالتات
الاادوم ال ااوم اإلزااا امل صاار لفنفاااق
مزيني الدوالتات
نصااي الفاار ماان الناااتحمل ا لا اإلزااا  ،ابل يمااة
االمسية ابلدوالتات **
نص ا ااي الف ا اار م ا اان ال ا اادوم ال ا ااوم اإلز ا ااا ،
ابل يمة االمسية ابلدوالتات
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18 784 18 309 16 731 11 503

1 427

1 553

1 182

1 449

2 339

2 957

3 253

3 198

1 618

1 827

1 255

1 573

2 496

3 375

3 700

3 722
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1995

0.2-

1999

ااو نصااي الفاار ماان الناااتحمل ا ل ا اإلزااا
احل ي ن بة منوية **
4.1
1.4
2.2
5.0- 16.44.6
و نصي الفر من الادوم ال اوم اإلزاا 0.7
احل ي ن بة منوية **
السكان والعمالة
أ
4.78
4.82
4.05
3.61
3.23
2.96
2.34
ال كا ابملزيني
27.4
26.9
23.7
23.7
31.2
12.0
18.2
البضالة ن بة منوية
997
978
743
636
452
588
417
اللمالة اإلزالية ابآلالف
184
211
178
147
105
103
51
يف ال ضا اللا
131
116
78
55
42
135
68
يف إسرائيم وامل توطنات
الرصيد املايل (نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل
25.2
26.6
21.6
25.0
8.2
23.4
اإليا ارا ات الص ااافية م اان املت ااأورات /إيا ارا ات 13.0
امل ااة ا ت ز
30.6
32.2
34.5
46.4
28.0
22.1
15.0
املصروفات ا اتية
33.1
34.7
39.6
52.1
34.2
29.3
25.1
ينمو النف ات
7.98.1- 17.9- 27.1- 26.05.9- 12.1الرايد اإلزا أسا االلتزا
ب
17.5
18.5
21.1
22.2
21.1
20.0
..
الديْن اللا
و
التجارة اخلارجية
1 819 1 409 1 991 1 291 1 051
373
400
اايف التحويزت ا اتية مزيني الدوالتات
2 693 2 381 1 367
736
478
752
الصا تات من ال ل وايدمات مزيني الدوالتات 562
الوات ات من ال ل وايدمات مزيني الدوالتات 8 067 7 627 5 264 3 683 2 234 3 364 2 441
5 374- 5 246- 3 897- 2 947- 1 756- 2 612- 1 879امليزا الت اتي مزيني الدوالتات
امليزا الت اتي ن بة منوية من النااتحمل ا لا 37.1- 39.1- 43.7- 60.0- 49.4- 61.2- 57.2-
اإلزا
امليزا الت اتي م إسرائيم مزيني الدوالتات 2 915- 2 705- 2 737- 1 887- 886- 1 598- 922-
امليزا الت ااتي ما إسارائيم ن ابة منوياة مان 20.1- 20.1- 30.7- 38.4- 24.9- 37.4- 28.1-
الناتحمل ا ل اإلزا
60.1
61.2
66.6
64.4
56.9
67.5
جتااات ال االضة الفل ااضينية م ا إس ارائيم /إز ااا 83.5
ق
جتات ال لضة الفل ضينية ن بة منوية
3.4
3.5
2.7
2.2
1.9
3.8
جتات ال الضة الفل اضينية ما إسارائيم /إزاا الت اات 4.2
ق
اإلسرائيلية ن بة منوية
املصا ت :ا هااا املركاازي اإلس ارائيل لفطصاااء ،وو ات املاليااة الفل ااضينية ،وساالضة الن ااد الفل ااضينية ،وا هااا
املركزي لفطصاء الفل ضيع.
ت ديرات أولية.
*
**
الزاي يف نصي الفر من الدوم يف عا  2017ال تلكس ابلضروت اي فللياة وإ اا تلاز أساسا ا
إىل اخنف ااا ،يف أع اادا ال ااكا يف ع ااا  2017يف أع اااب التح ااديإ ال ااذي أجا ارام ا ه ااا املرك اازي
لفطصاء الفل ضيع بلد تلدا عا .2017
ابساتثناء أعادا ال ااكا  ،ت اتبلد زيا البيااات ال ااد الشارقية ب ااب تلاذت واااول ا هاا املركاازي
أ
لفطصاء الفل ضيع إىل املدينة.
ب يشاامم الاادين اللااا الاادين ا لا والاادين اياااتج  ،ولكناات ال يشاامم املتااأورات و ياان ال االضة الوطنيااة
الفل ضينية لصندوق امللارات الت اعدية.
ق تش بياات الت ات اإلسرائيلية والفل ضينية إىل ال ل وإىل ايدمات املتصلة و املتصلة بلوامم اإلنتاق.
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4.8

2002

15.0-

2006
6.8-

2010

5.0

2016

2.1

2017

5.1

*2018
1.70.34.85
31.0
956
202
127
23.6
28.1
30.6
7.016.9
1 774
2 904
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ابء -العتماد قسررا علرى العمرل يف إسررائيل واملسرتوننات يعروا الصرادرات وي رعف
النمو الطويل األجل
 -13إ عااد قاادت االقتصااا امل يااد ابالطااتزل علاال توليااد فاارص اللماام ،يف مواجهااة أعاادا
ال ا ااكا املتزايا ااد  ،يبا اار ل عا ااد ا كب ا ا ا ما اان الفل ا ااضينيني علا اال البحا ااإ عا اان عما اام يف إس ا ارائيم
وم توطناكا يف الضفة البربية اليت تلترب مشروعة وج ال انو الادو علال النحاو املشاات
إليت يف قرات ينلس األمن  . 2334ويلمم يف إسرائيم وامل توطنات أكثر من  127 000عامم
فل ضيع  24يف املائة من ال و اللاملة يف الضافة البربياة جاوت أعلال بن ابة  60يف املائاة مان
األجا ااوت ا ليا ااة .وأ لبي ا اتهل ال ا اااط ة ،أي  99يف املائا ااة ،تجا ااال مصا اانفو ا اال روو مها اااتات
من فض ااة م اان طي ااإ التحص اايم الللم ا  ،مم اان طص االوا تلليم ااا مدتس اايا مل ااد ت اام ع اان  13س اانة
. Economic Policy Research Institute, PCBS and Palestinian Monetary Authority, 2018
وكااو األ لبيااة ال اااط ة ماان اللمااال الفل ااضينيني يف إسارائيم وامل ااتوطنات ماان الرجااال ،وكااذلب
ك ااو ايت االط ااتزل ال االبية األكث اار اارتا عل اال مش اااتكة املا ارأ يف ق ااو اللم اام ،يف ارا س ااب
الف وات بني ا ن ني يف إطصاءات اللمم الفل ضينية.
 -14وتت اب أيضاا ناادت اللمالااة املن فضااة املهاات يف إسارائيم ،وال ساايما يف قضاااع الزتاعااة
والتشااييد ،يف ال ازاي املضاار العتمااا سااوق اللماام الفل ااضينية عل ال إس ارائيم ،طيااإ و ت اان
ا اوالت األوىل ل د هذم الندت ابسات دا عماال مان اسايا .ويبادو أ أتابب اللمام يف إسارائيم
وامل توطنات يفضلو أ اء اللمال الفل ضينيني ملا يتمتلو بت من مهاتات و تاية .ويتمثم الفارق
احلاساال يف أ اللمااال الفل ااضينيني يلااو و إىل الضاافة البربيااة يف ايااة يااو اللماام ،وال يااؤثرو
ابلتا يف تركيبة إسرائيم ال كانية.
 -15وعلال الاار ل ماان أ اللمام يف إسارائيم وم ااتوطناكا قاد يااوفر مازااي علال املااد ال ريا ،
وعر ة للت لبات ال ياسية ومتلات ،م النمو امل تدا علل املاد البلياد .كماا أنات
فأنت مت ل ب
ي و ،االقتصا الفل ضيع ابستزب قدتتت التناف ية من وازل ايتم علال األجاوت ا لياة وسالر
الصرف احل ي .
 -16ووف ا اا للت ا ااديرات ،تت ا اااو األجا ااوت يف األت ،الفل ا ااضينية ا تلا ااة مثيزكا ااا يف األت
وملاماام  2.3يف اااناعة
وملاماام  2يف اااناعة املزبااس ،ب
بلاماام ي اتاوب بااني  2و 3يف الزتاعااة ،ب
األطذيا ااة  . Kubursi and Naqib, 2008وفيما ااا يتلل ا ا ب ا االر الصا اارف احل ي ا ا  ،يت ا ااب وتو
الاادوم ماان اللماام يف إس ارائيم وم ااتوطناكا ،يف الااداء احلولناادي عاان طري ا تف ا ال االر الن ايب
لل ال ا ال ابلااة للتاداول الت اااتي ايادمات والتشاييد يف م اباام سالر ال اال ال ابلاة للتااداول
الزتاعة والصناعة التحويلية  .ويشكم اتتفا ال الر الن ايب لل ال ا ال ابلاة للتاداول الت ااتي
اي يف سلر الصرف احل ي تبضليف ال دت التناف ية ل ضا الصا تات وال ضاعات ا لية الايت
تنافس ال ل امل توت .
 -17وما ان ه ااذا املنضلا ا  ،فا ا تص اادير اللمال ااة إىل إسا ارائيم ي ااو ،عل اال امل ااد البلي ااد ق اادت
االقتصا الفل ضيع علل تصدير ال ل وايدمات .وتش األ لة امل تمد من واق الت رباة إىل أ
اللمم يف إسرائيم وامل توطنات يرتبا علل املد البليد ابخنفا ،يف الصا تات بن ابة  5يف املائاة،
و اي يف ال ا اوات ات بن ا اابة  6يف املائا ااة ،واخنف ااا ،يف النا اااتحمل ا ل ا ا اإلز ااا  ،م ا ا تلا اار ،قضا ااا
الصناعة التحويلية ،يليت قضا التلدين ،ألسوأ اخنفا ،ابل يل املضل ة والن بية . Agbahey, 2018
GE.19-12448
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جيم -عجز جتاري هيكلي كبري واعتماد قسري على إسرائيل
 -18يزي ااد االط ااتزل م اان انلا ادا الي ااني واتتف ااا تك اااليف املل ااامزت ،األم اار ال ااذي ي ااو،
االستثمات يف قضا التصدير وال ضاعات املناف ة للوات ات ،ومن مث تلمي جذوت اعتما األت،
الفل ضينية ا تلة علل الوات ات والتحويزت ،ا يف رلب امللونة والتحويزت املالية والادوم مان
عمم الفل ضينيني يف إسرائيم وامل توطنات.
 -19وكما هو مبني يف ا دول ،استمر االعتما علل الاوات ات يف عاا  2018و توقاف.
واس ااتحورت الا اوات ات عل اال  60يف املائ ااة م اان الن اااتحمل ا لا ا اإلز ااا  ،يف ط ااني أ الص ااا تات
اسااتحورت علاال  20يف املائااة مناات ،واتتف ا الل ااز الت اااتي ابل اايل املضل ااة بن اابة  8يف املائ اة.
واتتف الل ز الت اتي ابل يل الن بية يف عا  2018من  37إىل  40يف املائاة مان النااتحمل ا لا
اإلزاا  .وللات اإليارا ات ماان التصادير ثلاإ فااتوت الاوات ات الايت بلبات  8.7ملياااتات والت،
ومااا ترت ا علاال رلااب ماان ع ااز جتاااتي هااو سااا أعلاال ع ااز يف اللاااو ،بلااد توفااالو ،وتونبااا،
والصومال ،ولي وتو ،ونيبال.
 -20أم ااا س االر ا اارف عمل ااة الش اااقم ا دي ااد ،ال ااذي ب ااد يف إس ا ارائيم تبل ا اا الطتياج ااات
اقتصا ها املتضاوت  ،فهاو لايس مناسابا مان الناطياة االقتصاا ية لزقتصاا الفل اضيع امل تلاف عنات
هيكليا ا .وقااد أتاال اتتفااا قيمااة الشاااقم يف عااا  2017وأوائاام عااا  2018ليزياد ماان لااو ساالر
الصرف احل ي يف االقتصا الفل ضيع ،وهذا البلو يتاوب وف ا لت ديرات اندوق الن د الادو
 International Monetary Fund, 2018باني  5و 25يف املائاة .وياؤ ي الشااقم املبااىل يف قيمتات
إىل إ لاف ال دت التناف ية للصا تات الفل ضينية وبدائم الوات ات املنت ة حمليا ،واالستمرات يف
ت ويض قضا ال ل ال ابلة للتداول الت اتي.
 -21وس االر الص اارف احل ي ا ا املب اااىل يف قيمت اات ال ي ااوفر التف ا ا الكام اام لض ا ا امة الل ااز
الت اااتي و ينامياتاات .فااا را الرئي ا للل ااز هااو وف اادا ال اادت التناف ااية واالسااتثمات ا تماام
اللااذين تلضلهمااا ال يااو املا يااة واإل اتيااة الاايت و االتها ال االضة ال ائمااة ابالطااتزل ،ااا يف رلااب
قائمااة األاااناف املز وجااة االساات دا الاايت حتظاار اساات ا التكنولوجيااا وم ااتلزمات واالت اإلنتاااق
البالبة األلية .إر توجد يف امل اطة الكلية للضفة البربية اليت تبلد  5 655كيلاومتا مربلاا 705
ط اواجز ائمااة ت يااد طركااة املركبااات الفل ااضينية واملشااا الفل اضينيني ،ماان بينهااا ن ااا التفتاايش،
وب اواابت الضاارق ،وال اواتر التابيااة ،ومتاااتيس الضاارق ،واينااا ق ،واحل اوائا التابيااة .وجتلاام هااذم
احلواجز متوسا ما تتكبدم الشركات الفل ضينية من تكلفة جتاتية لكم طاوية أعلال مان التكلفاة
الاايت تتكباادها الشااركات اإلس ارائيلية لاماام قاادتم  ،3بينم اا ترتف ا التكلفااة الزمنيااة بلاماام ي اتاوب
بني  2و .4وحلذم ال يو هث سليب أكرب من احلواجز ا مركية . World Bank, 2017
 -22واللزل ال ري عن األسواق اللاملية رب الشل الفل ضيع علل االعتما ربت الكامام
يف ينااال الت ااات علاال إسارائيم .وكمااا هااو مبااني يف ا اادول ،اسااتحورت إسارائيم يف عااا 2018
علاال  57يف املائااة ماان إزااا الت ااات الفل ااضينية ،أي  21يف املائااة ماان الناااتحمل ا لا اإلزااا .
وكااا الل ااز الت اااتي م ا إس ارائيم ،الااذي جتاااو  3ملياااتات والت ،أكاارب ماان ال يمااة اإلزاليااة
مي ا الص اا تات الفل ااضينية ماان ال اال واياادمات .وابإل ااافة إىل امللونااة والتحااويزت املاليااة،
يش اامم الل ااز الت اااتي ما ا إسا ارائيم أيضا ا ا ال اادوم ال ااذي ص اام علي اات الفل ااضينيو الل اااملو
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يف إسرائيم وامل توطنات ،والذي تضاعف مان حناو  575ملياو والت يف عاا  2007إىل 1.1
مليات والت يف عا  2011مث إىل حنو  2.4من ملياتات الدوالتات يف عا .2018
 -23وابستبلا سيضر ال لضة ال ائمة ابالطاتزل ،ال يوجاد منضا اقتصاا ي ياربت ط ي اة أ
إسرائيم ت توع ما ي رب من  80يف املائة من الصا تات الفل ضينية أو توت  58يف املائاة مان
الاوات ات ،بينمااا ت ااتحور األساواق اللربياة اجملاااوت األعلاال وازا بكثا واألكثاار عااد ا ماان طياإ
ال ااكا علاال  17يف املائااة ماان الصااا تات الفل ااضينية و 12يف املائااة ماان الاوات ات .وت ااتوع
ال ااوق الفل ااضينية مااا بااني  4و 6يف املائااة ماان اااا تات ال اال اإلسارائيلية ،وتشاابم املركااز الرابا
من أكرب أسواق التصدير يف إسرائيم ،وهيت مبارر بلد أكرب األسواق ،مثم الصني ،واململكاة
املتحد لربيضانيا اللظمل وأيرلنادا الشامالية ،والاوالايت املتحاد األمريكياة ،وت اب كاذلب أساواق ا
كب مثم أملانيا ،وفرن ا ،واحلند . Flassbeck et al, 2018; Gal and Rock, 2018
 -24ومللا ااة االوااتزل املاازمن واملكثااف يف الت ااات الثنائيااة الفل ااضينية م ا إس ارائيم ،ال بااد ماان
التحرا إىل ما يت او بروتوكول ابتيس ومتكني ال الضة الوطنياة الفل اضينية مان فار ،اريبة علال حناو
استاتي علل ال ل امل توت من إسرائيم .وينبب أ تكو هذم ايضاة الضاريبية موجهاة حناو تلزياز
ال ادتات اإلنتاجياة يف ال ضاعاات االساتاتي ية والدينامياة ،لازاي افااق التنمياة ال ايا ية وإقاماة الدولاة.
وماان رااأ فاار ،الض ارائ علاال ال اوات ات ماان إس ارائيم ،وف ا ا ملباادأ الدولااة األوىل ابلرعايااة ،أ يرف ا
إي ارا ات ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية و أ يااؤ ي ابلضااروت إىل اي الل ا ء علاال امل ااتهلب ،نظ ارا
ألنت كن رراء الكث من الوات ات من إسرائيم من مصا ت أور أقم تكلفة.

دال -الصدمات املالية املتعددة تنذر بتدهور اقتصادي أشد حدة
 -25علا اال الا اار ل ما اان تا اار ي األو ا ااا ال ياسا ااية واالقتصا ااا ية ،وااا االت ال ا االضة الوطنيا ااة
الفل ضينية ما تبذلت من جهو اإلازب املا  ،وواالت وفاض الل از يف ميزانيتهاا ادات 1.1
مليات والت يف عا  ،2018ليصام إىل  7.3يف املائاة مان النااتحمل ا لا اإلزاا بلاد أ كاا 8
يف املائ ااة يف ع ااا  .2017وتك اازت ه ااذم ا ه ااو عل اال توس ااي ال اع ااد الضا اريبية وتفا ا الكف اااء
اإل اتية .و ا ت إيرا ات الضارائ ا لياة ابساتثناء إيارا ات الت لاير ا مركا يف عاا 2018
واإليرا ات الضريبية بن بة  9و 10يف املائة ،علل التاوا  .ا أ ينماو اإليارا ات الصاافية
اخنفض بن بة  5يف املائة ،ب ب اخنفا ،إيرا ات الت لير ا مرك .
 -26ووزل الفت  2018-2013اخنفض الادعل ايااتج امل اد للميزانياة ادات  7ن اا
منوي ا ااة م ا اان الن ا اااتحمل ا ل ا ا اإلز ا ااا  .وبل ا ااد ال ا اادعل امل ا ااد م ا اان امل ا اااحنني  676ملي ا ااو والت يف
ووجات  516ملياو
عا  ،2018من فضا بن بة  6يف املائة عان الادعل امل اد يف عاا  ،2017ب
ووجهاات الب يااة حنااو متوياام التنميااة .وأساافرت قلااة الاادعل امل ااد ماان
والت مناات حنااو عاال امليزانيااة ،ب
املاحنني عان ف او يف التمويام قادتها  400ملياو والت ،اسات ابت ال الضة الوطنياة الفل اضينية
حلا من وزل اي تراكل املتأورات امل تح ة لل ضا اياص وااندوق امللاراات الت اعدياة ،مماا
أ اااف  227ملي ااو والت إىل تا اايد املت ااأورات  . PNA, 2019ويف اااقل تزاي ااد املت ااأورات م اان
األوضات املرتبضة بتاكل الدين اللا يف اقتصا يتوافر لت واول حمادو إىل األساواق املالياة اللاملياة
وال ي تضي أي مصرف مركزي م ت م أ يكو امل ر ،األو لت.
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 -27ويف متو /يولي اات  2018س اانت طكوم ااة إس ا ارائيم ق ااانوا ي ض ا ا بت مي ااد األم ا اوال ال اايت
تادفلها ال الضة الوطنياة الفل اضينية فيماا يتصام ابإلتهااب مان األماوال ا ولاة إليهاا مان إسارائيم،
وي ضا مصاال مبلااد ماان إيارا ات م ااااة الت لااير ا مركا يلااا ل املبااالد الاايت تاادفلها ال االضة
الوطني ا ااة الفل ا ااضينية ألس ا اار ال ا ا ا ناء الفل ا ااضينيني يف إسا ا ارائيم والفل ا ااضينيني ال ا ااذين قتلا ا اوا يف
احل مااات أو احل مااات املزعومااة ااد اإلس ارائيليني .وبناااء علاال رلااب ،أبلباات إس ارائيم ال االضة
الوطنية الفل اضينية يف رابا  /فربايار  2019اا ست ات ض  11.5ملياو والت راهراي 138
مليو والت سنوايا  ،وأعلنت ال لضة الوطنية الفل اضينية أ اا لان ي بام قام مان مبلاد اإليارا ات
الكامام الاذي ت اتح ت Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle
. East Peace Process, 2019; PNA, 2019
اآليت املتتبااة علاال هااذا التحاادي املااا هااو أ إي ارا ات امل ااااة
 -28ومااا يش ا إىل ا امة و
متثم  65يف املائة من ينمو إيرا ات ال لضة الوطنية الفل ضينية  15يف املائاة مان النااتحمل ا لا
اإلزا  .وحبرما ال لضة الوطنية الفل ضينية من ثلث اإليرا ات الضريبية ،ف اا و تنشار ميزانياة
للاا  ،2019وعملاات علال أسااا وضااة إل ات األماوال املتاطااة يف طاااالت الضاواتم ،ماان أجاام
التصدي لأل مة من وزل وفض  30يف املائة من فاتوت األجاوت ،وجتمياد التلييناات والتقياات،
وقصاار امل اااعد االجتماعيااة علاال أرااد النااا اطتياجاا ،و اي الاادين اللااا  ،ومراكمااة املزيااد ماان
املتاأورات  . PNA, 2019; World Bank, 2019وأوا ا ،أعلنات ال الضة الوطنياة الفل اضينية أ اا
لان تادف للمااوظفني اللماوميني اعتبااتا ماان ارات/ماات  2019ساو  50يف املائااة مان املرتبااات،
م تضبي استثناءات حلماية اللاملني يف أ ىن تجات جدول املرتبات . World Bank, 2019
 -29وتؤكااد عمليااات حتديااد مصااا ت النمااو أ النم ااو ،علاال مااد الل اادين املا اايني ،ك ااا
مدفوعا يف امل ا األول ابساتهزا ال ضااعني اللاا وايااص .وأييت املضااعف املاا الكبا  ،وراد
األطزمة ب ب ف دا إيرا ات امل ااة ،واخنفا ،امللونة امل دمة من املاحنني ،ليضافوا إىل حت ايل
قادت جانا الضلا لاادف او الناااتحمل ا لا اإلزااا القتصاا م يااد أاازا علاال جانا اللاار.،
ولااذا ،ف ااتكو للصاادمة املاليااة األو ا ايت ساالبية كب ا علاال اإلنتاااق ،وقااد تاادف االقتص اا إىل
تك ااو تك ااو ايتم أس اوأ م ااا تك ااو يف ااز  .والت ااأث ال االيب النل اادا الي ااني امل ااا عل اال النش ااا
االقتصا ي الكل يبات متاماا يف األ بياات .فللال سابيم املثاال ،ولار ف اناديإ  -فيزفا ي
 Fernandez-Villaverde et al, 2015إىل أ الصاادمات املاليااة وااادمات الت لبااات الضااريبية
كن أ تكو حلا ايت سلبية هائلة علل النشا االقتصا ي والتض ل.
 -30وتتت ا ا علا اال احلالا ااة املاليا ااة املت يا ااة لل ا االضة الفل ا ااضينية ايت سا االبية مبارا اار يف النظا ااا
املصااريف ،ابلنظاار إىل تلاار ،ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية يضاار ائتمااا مرتفا  ،ساواء بصااوت مباراار
أو ما اان وا اازل موظفيها ااا اللم ا اوميني .إر يتزايا ااد االق ا اتا ،ما اان جان ا ا ما ااوظف ال ا االضة الوطنيا ااة
الفل ااضينية منااذ عااا  ،2014وهااو يبلااد طالي اا  1.5مليااات والت ،يف طااني بلااد االئتمااا املباراار
امل د إىل ال لضة الوطنية الفل اضينية  1.3ملياات والت .وأييت اطت اا طكوماة إسارائيم لفيارا ات
الفل ااضينية يف اآلونااة األو ا ليضاااعف تلاار ،النظااا املصااريف لل ضاار ،طيااإ إ ال االضة الوطنيااة
الفل ااضينية وموظفيهااا ي ااتحورا ابلفلاام علاال  34يف املائااة ماان ينمااو ال ااروWorld Bank, ،
 . 2019واطتمااال وقااو تااداعيات ا مباراار ماان النظااا املصااريف علاال االقتصااا اإلنتاااج يشااكم
وضارا ط ي يا ا ،ااا أ األ مااة املاليااة قااد تضاالف قاادت املصاااتف علاال عاال األنشااضة اإلنتاجيااة .وقااد
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ركاار تئاايس ساالضة الن ااد الفل ااضينية مااؤورا أ الااديو الفل ااضينية اتتفلاات بشااد إىل  3ملياااتات
والت ،وأ املالية الفل ضينية علل رفا اال يات . Reuters, 2019

هاء -التكاليف البيئية لالحتالل
 -31علال الاار ل ماان ااادوت عااد قاراتات عاان األماال املتحااد  ،تو ااات يف عااا  2018تشااييد
امل توطنات ال انونية يف املنض ة جيل وال د الشرقية ،يف ل م تمر حبكل الواق لألتا ا
واملوات الضبيلية الفل ضينية .وا ا أيضا يف عا  2018اللنف امللتا من قبم امل توطنني ،وبلد
أعلل م تو لت منذ عاا  ،2014م ابب ا طااالت وفاا وإ اراتا ابملمتلكاات الفل اضينية وتادم ا
آلالف األر ا ات .وتبك ا يرم بين ااة اللنااف النازااة ع اان رلااب ،ااا فيه ااا عمليااات اإلواازء ،والتميي ااز
ال ااانو  ،وفاار ،ال يااو علاال التن اام ،الفل ااضينيني علاال مبااا ت أتا ا أجاادا هل واالنت ااال إىل
أماكن أور  .ومن بني أكثر اجملتملات ا لية تضرتا من التشريد الفل ضينيو يف ايليم وال د
الشاارقية واجملتملااات البدويااة يف املنض ااة جاايل United Nations Office for the Coordination of
. Humanitarian Affairs, 2018a
 -32وتوفر الوقائ املتلل اة ابحلصاول علال املياام مثااالا علال التميياز اد الفل اضينيني يف املنض اة
جاايل .ف ميا امل ااتوطنات متصاالة بشاابكة امليااام اإلسارائيلية وحتصاام علاال ميااام تفيلااة ا ااو ميا
األ را .،وقد سيضرت بلض امل اتوطنات علال يناابي املياام الفل اضينية يف الضافة البربياة ااعد
ا ايش اإلسارائيل  . United Nations, 2019ويف امل ابام ،فا  180ينتملاا فل اضينيا يف املنض ااة
متصلة بشبكة امليام ،وتلتمد علل بادائم متدنياة النوعياة ومرتفلاة التكلفاة .ويف ال اد الشارقية،
ال يتصاام بشاابكة امليااام بضري ااة تمسيااة سااو  44يف املائااة ماان ال ااكا الفل ااضينيني .وبوجاات عااا ،
يتضارت  22يف املائاة مان الفل اضينيني يف الضافة البربياة ماان انلادا فارص احلصاول علال املياام وسااوء
نوعية امليام . United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018a
 -33وال ي تص اار اس ااتبزل ال االضة ال ائم ااة ابالط ااتزل للض اافة البربي ااة عل اال األتا ا واملي ااام
واملاوات الضبيليااة ،باام إناات يشاامم ن اام كميااات كب ا ماان النفاااايت ايضاار املنتو ااة يف إس ارائيم إىل
األت ،الفل ضينية ا تلة .وهذا يهد احة الشال الفل اضيع وسازمة بينتات وماوات م الضبيلياة.
وقد كا من اللوائ البينية الصاتمة يف إسرائيم ،وماا يارتبا اا مان اتتفاا تكااليف الات لر مان
النفاااايت ،أ فلات إسارائيم إىل اساات دا الضاافة البربيااة منض ااة للتضااحية تضا فيهااا مراف هااا
مللا ة النفاايت ،و مواف ة الشل الفل ضيع  . B’Tselem, 2017ويتي ر ن م النفاايت من
وا اازل تضبي ا ا ملا اااي بينيا ااة أ ىن يف املنا اااط الصا ااناعية املوجا ااو يف امل ا ااتوطنات وما اان وا اازل
اإلعا اااات واالمتيا ااا ات الض ا اريبية امل دما ااة للشا ااركات الا اايت تلما اام فيها ااا .ووف ا ااا ملركا ااز املللوما ااات
االس ارائيل حل ااوق االن ااا يف األتا ا ا تلااة بت اايلل  ، B’Tselem, 2017تشاامم النفاااايت
ايضر املنتو ة يف إسرائيم واملن ولة إىل الضفة البربية ،يف زلة أموت ،محأ ميام اجملاتير ،والنفااايت
الضبيااة امللديااة ،والزيااوت امل ااتلملة ،واملااذيبات ،والفل ازات ،والنفاااايت اإللكتونيااة ،والبضاااتايت.
وت ا عل اال ع ااات أي س االضة قائم ااة ابالط ااتزل ،وجا ا ال ااانو ال اادو  ،امل ااؤولية ع اان تزوي ااد
ال ااكا الااذين ت اايضر علاايهل علاال م ااتو كاان بلو اات ماان الصااحة البدنيااة والل ليااة وحت ااني
زي جوان الصحة البينية والصناعية.
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 -34وأسفر ن ر الكهرابء وتدم احلياكم األساسية للمراف الصاحية وتلفهاا يف از إىل ا ياات
بينا  .و ااري كاام يااو إل اااء أكثاار ماان  100مليااو لاات ماان ميااام الصاارف الصااح ا امللا ااة يف
البحاار األباايض املتوسااا ،ممااا يااؤ إىل تلااو الشاواطع علاال نضاااق واسا إىل م ااتوايت أعلاال ماان
تلب اليت حتد ها امللاي البينية الدولية دات أتبلة أ لاف .ويشكم هاذا التلاو أوضااتا ج ايمة
علل الصحة اللامة لل كا الرا طني حتات اطاتزل طاال أمادم ،وتشاكم ال اباطة يف البحار واطادا
ما اان األنشا ااضة التفيهيا ااة ال ليلا ااة املتاطا ااة لا اات ،وتت لا اال وضا ااوت الو ا ا يف كا ااو األم ا ارا ،املرتبضا ااة
ابملي ااام تش ااكم م ااا يرب ااو عل اال تب ا ا األم ا ارا ،،وه ا ا ال ااب الرئي ا ا الع ااتزل األطف ااال يف ااز
. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018b

واو -الهنيار القتصادي والظروف الجتماعية والقتصادية املزرية يف غزة احملتلة
 -35ل د أ اثنا عشر عاما من احلصات االقتصا ي ربت الكامام ومان اللملياات الل اكرية
الكب ا املتك اارت إىل ت اادم اقتص ااا ااز ا ل ا وزي ا قضاعاك ااا اإلنتاجي ااة .ف ااد هبض اات طص ااة
قضاعا ا ااات ا ا ااز اإلنتاجيا ا ااة يف النا ا اااتحمل ا ل ا ا ا اإلزا ا ااا ما ا اان  28إىل  13يف املائا ا ااة فيما ا ااا با ا ااني
عااام  1994و2018ت واخنفضاات طصااة الصااناعة التحويليااة اادات النصااف إىل  8يف املائااة،
وهبضت طصاة الزتاعاة مان  9إىل  5يف املائاة .وتراجلات طصاة از يف االقتصاا الفل اضيع مان
أكثر من الثلإ يف ال بلينيات إىل أقم من الرب يف ال نوات األو  ،وأاب اآل نصي الفار
فيها من النااتحمل ا لا اإلزاا احل ي ا أقام مان نصاف ماا هاو عليات يف الضافة البربياة .ولاو كاا
لبز نفس فرص احلصول علل م تلزمات اإلنتاق املتاطة يف الضافة البربياة ،لتضااعفت ملادالت
النمو ثزثة أ لاف عن امللدالت الفللية . International Monetary Fund, 2018
 -36واالتفاااق اإلس ارائيل  -الفل ااضيع املؤقاات بشااأ الضاافة البربيااة وقضااا ااز امللااروف
ابسل اتفاق أوسلو الثا ن الشل الفل ضيع احل يف الصيد يف طدو  20ميزا حبرايا قبالاة
ال واطم ،بياد أ ال الضة ال ائماة ابالطاتزل تب صار ،يف املماتساة اللملياة ،منض اة اايد األمسااا
علاال مااا ي اتاوب بااني  3و 12ماايزا حب ارايا ،ممااا لاام حت ي ا طصااائم مرتفلااة ال يمااة ماان األمساااا
وبكمي ااات كبا ا أما ارا بلي ااد املن ااال .ويتل اار ،ع ااا الص اايا و ال ااذين ااا فو بت اااو احل اادو
املو وعة إلطزق النات أو إل اء ال ابض علايهل ومصاا ت قاوات ل .وقاد اتتفا عاد قاواتب الصايد
املص ا ا ااا ت يف ع ا ا ااا  2018إىل  23ق ا ا اااتابات وك ا ا ااا  13ق ا ا اااتابا ق ا ا ااد ا ا ا ااو تت يف ع ا ا ااا 2017
 . United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2019aواحلا ا ا ا ا ا اادو
اليت و التها ال الضة ال ائماة ابالطاتزل ،إىل جانا الل از يف الضاقاة واحلظار ال اائل علال قائماة
املوا رات االست دا املاز وق املفارو ،علال اسات ا وساائم اإلنتااق ،تلرقام تضاوير ااناعة اايد
األمساا رات اإلمكاات املرتفلة اليت دوتها ،لوال رلب ،أ تكو واعد .
 -37وال تزال ال يو اليت تفر ها ال لضة ال ائمة ابالطتزل علل اايد األمسااا قبالاة سااطم
ز حتر رلبها من مصدت لللمالة والدوم والتبذية ه يف أمس احلاجة إليت .وال ي تصر إنكاات
ط ا الشاال الفل ااضيع يف إنتاااق ذائاات بنف اات علاال ااايد األمساااا .ف ااد أعلناات إس ارائيم أ
م افة  100مت من احلاجز احلدو ي م قضا ز تشكم منض اة حمظاوت ال كان أ يادولها
الشل الفل ضيع ،وم افة  200مت تشكم منض ة ال كان أ تادولها اآلالت .وتلتارب فللياا
م افة  300مت من احلاجز احلدو ي منض ة رديد ايضوت ال ي اتضي املزاتعاو الفل اضينيو
12
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الواول إليهاا .وهاذم املنض اة اللا لاة حتار الفل اضينيني يف از مان ال ادت علال اسات دا  35يف
املائة من موات ها الشحيحة من األتا الصاحلة للزتاعة.
 -38ويف ارات/مات  ،2018جرت مظاهرات طارد بضول احلاجز احلادو ي ما از للمناا ا
حب ا الفل ااضينيني يف اللااو وإ اااء  11ساانة ماان احلصااات .وأساافرت املواجهااة النازااة عاان رلااب عاان
م تاام منااات الفل ااضينيني وإاااابة اآلالف مماان ا ت إاااابةب اللديااد ماانهل م ااات طياااكل .وقااد و ا
رلااب عبناا إ ااافيا علاال ال ضااا الصااح احلاش أاازا يف ااز  .ويلتمااد سااكا ااز  ،علاال ماار التاااتي ،
علل م تشفيات الضافة البربياة وال اد الشارقية للحصاول علال ايادمات املت صصاة .بياد أنات يتلاني
طصااول املر اال ا ااالني إىل هااذم امل تشاافيات علاال مواف ااة طكومااة إسارائيم لل ااروق ماان ااز  .وعلاال
الر ل من تدهوت النظا الضيب املنهاب يف از و ا ال اا ت علال التكياف ما تزاياد االطتياجاات ،يظام
ملدل املواف ة علل من تصاتي ايروق ألسباب طبية من فضا ،ويبرفض أتبلة من كام ة اة طلباات
يف أع اااب اطت اج ااات الف اات  2019-2018عل اال ط اادو ااز United Nations Office for the
 . Coordination of Humanitarian Affairs, 2019bويث ا ا ا ي ااات نظ ااا ت اادمي اي اادمات الص ااحية يف
ز أوضاتا جديد بليد املد علل تأ املال البشري واإلنتاجية وال دت التناف ية.
 -39ويف ال نوات األو  ،ابت االقتصاا يلتماد اعتماا اكبا ا علال امللاوات والتحاويزت املالياة
وإنفاق ال لضة الوطنية الفل ضينية واملنظمات الدولياة .وحبلاول عاا  ،2016كانات التحاويزت املالياة
الاوات بصاافة تئي ااية ماان ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية ووكالااة األماال املتحااد إل اثااة وتشاابيم الزجنااني
الفل ضينيني يف الشرق األ ىن ،يف كث من األطيا قريبة من الناتحمل ا لا اإلزاا لباز أو أكثار منات،
ولكاان هااذم التح اويزت اخنفضاات يف عااام  2017و .2018وباادأ هبااو التح اويزت امل دمااة ماان
ال لضة الوطنية الفل ضينية يف ني ا /أبريم  ،2017طياإ هوار فا األجاوت وبادالت املاوظفني ،مماا
أ إىل ت لااير اإلنفاااق الشااهري لل االضة الفل ااضينية يف ااز بن اابة  23يف املائااة .وملااا كااا أتبلااة
أر اص من كام ة اة يف از صالو علال ملوناة ،فا وفاض إنفااق ال الضة الوطنياة الفل اضينية
ووكال ااة األم اال املتح ااد إل اث ااة وتش اابيم الزجن ااني الفل ااضينيني يف الش اارق األ ىن س ااي لم الظ ااروف
االجتماعيااة  -االقتصااا ية واإلن ااانية املزتيااة أس اوأ ممااا ه ا علياات Office of the United Nations
. Special Coordinator for the Middle East Peace Process, 2018
 -40وت ااتوت ااز م اان إس ارائيم أكث اار م اان  85يف املائااة م اان الكه ارابء امل اات دمة فيه ااا .وق ااد
اقتصر اإلمدا ابلكهرابء علل مدات اللاامني املا ايني علال  5-4سااعات يومياا United Nations
 . Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018bويضااعف الل از مان عا ء
اللماام علاال تابت املناازل ،و اار األساار املليشااية ماان ال اادت علاال جتميااد األ ذيااة ،ويض ا ل ابلتااا
تكلفااة املليشااة لل ااكا الااذين يلااانو أا ازا ماان اتتفااا ملاادالت الف اار وانلاادا األماان البااذائ .
وت ااو ،أ مااة الضاقااة أيضاا اإلنتاجيااة وتفاااقل التكاااليف علاال املنت ااني ،ااا يف رلااب يف امل تشاافيات
الاايت جتااد ااالوبة متزايااد يف ت اادمي الرعايااة للحاااالت احلرجااة يف وطاادات اللنايااة املركااز  ،ووطاادات
الب ايم الكلاوي ،ووطادات طاديث الاوال  ،واإل اتات امللنياة ابلصادمات Office of the United
. Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process , 2018
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اثني ا -اإلمكاانت الفلسطينية غري املستغلة من النفط والغاز الطبيعي
 -41تؤكد تاسات أجراها بصوت منفصالة علمااء ا يولوجياا واألوصاائيو يف اقتصاا املاوات
الضبيلية أ األت ،الفل ضينية ا تلاة ترقاد علال وازاات كبا مان ثاروات الانفا والباا الضبيلا
قبالة ساطم ز ويف الضفة البربية .ويف هذا ال ياق ،أعد األونكتا ) (UNCTAD, 2019تاساة
لرس ال ايض ااو اللريض ااة األولي ااة لل ااائر االقتص ااا ية ال اايت يتكب اادها الش اال الفل ااضيع نتي ااة
للحرما من ط ت يف تضوير موات م من النفا والبا الضبيل واستبزحلا.

ألف -الكتشافات الفلسطينية للغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة
 -42ي ااتلر ،أنتي اايا ) (Antreasyan, 2013اكتشااافات البااا الضبيلا قبالااة ساااطم ااز
واملفاو ات اإلسرائيلية  -الفل ضينية لزستبزل املشتا حلذم احل ول .ويل االستلرا ،الضوء
علل وجو حمازوات ا مة مان الباا الضبيلا يف املنض اة ،ويشا إىل أنات ينببا أ يكاو جازء
كبا مان هااذم امل ازوات مملوكا ا للشاال الفل اضيع .وفيماا يلا ماوجز النتاائحمل الاايت تواام إليهااا
هذا الكات .
 -43اكتشافت ينموعااة باريتيش ااا ) (BGGيف عااا  1999ط ازا كبا ا للبااا ااز ماااتين
علا اال م ا ااافة ت ا اتاوب فيما ااا با ااني  17و 21ما اايزا حب ا ارايا قبالا ااة سا اااطم ا ااز  .ويف تش ا ارين الثا ااا /
نااوفمرب  ،1999ويف طاادو اتفاقااات أوساالو الاايت ت ااند إىل ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية الواليااة
البحرية علل مياهها طأل  20مايزا حبارايا مان ال ااطم ،وقلات ال الضة الوطنياة الفل اضينية ع ادا
م ينموعة بريتيش ا للتن ي عان الباا  .وطفارت ينموعاة باريتيش اا يف عاا  2000بنارين
يف احل م وأجرت تاسات جدو أسفرت عن نتائحمل جيد .
 -44وم ا وجااو اطتياطيااات تب اادت بنحااو  1تريليااو قااد مكل ا ماان البااا الضبيل ا بنوعيااة
جي ااد  ،ك ااا م اان املت ااوول أ ي ااتمكن الشا اال الفل ااضيع م اان تلبي ااة الضل ا ا ا ل ا ا وتصا اادير
م ااا يتب اال .و اان الل ااد املمت ااد إىل  25س اانة ينموع ااة با اريتيش ااا  90يف املائ ااة م اان طص اار
التوير و ن ال لضة الوطنية الفل ضينية  10يف املائة منها طأل بدء اإلنتاق .وكا من املنتظار
أ ترتف طصة ال لضة الوطنية الفل ضينية فيما بلد إىل  40يف املائة.
 -45ويف متو /يوليات  ،2000منحات طكوماة إسارائيم ينموعااة باريتيش اا اإلر حبفار البناار
األوىل ،مااتين  .1وكااا ماان املنتظار أ ا اإلر حبفاار البناار الثانياة واالكتشاااف الناااج لبنااري
البااا مكاس ا اس ااتثنائية حمتمل ااة للشاال الفل ااضيع .ويف أيلول/س اابتمرب  ،2000أوق ااد تئ اايس
ال لضة الوطنية الفل ضينية ،مصحوابا برجال األعمال ووسائا اإلعز  ،الشللة اليت تثبت وجاو
البااا يف منصااة ينموعااة ب اريتيش ااا للتن ي ا البحااري .وتضاامن االتفاااق الااذي أبرمتاات ال االضة
الوطني ااة الفل ااضينية ما ا ينموع ااة ب اريتيش ااا تض ااوير احل اام ،وبن اااء و ااا أابيا ا الب ااا  ،ول اام
التوير منض ة ز البحرية ابلكامم املتاةة للد مراف ا حبرية إسرائيلية.
 -46ويف أايت/م ا ااايو  ،2002واف ا اات طكوم ا ااة إس ا ارائيم عل ا اال التف ا اااو ،عل ا اال اتف ا اااق لفم ا اادا
با  0.05تريليو قد مكل من البا الفل اضيع سانوايا ملاد تاتاوب باني  10أعاوا و 15عاماا .وما
رلب ،تراجلت طكومة إسرائيم عن موقفهاا يف عاا  ،2003مشا ا إىل أ األماوال الايت ساتتدف إىل
ال ا االضة الوطنيا ااة الفل ا ااضينية قا ااد تب ا اات د يف عا اال اإلتها اااب .بيا ااد أ طكوما ااة إس ا ارائيم واف ا اات،
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يف ني ااا /أبريم  ،2007علاال م ااتب بت ديااد املناقشااات م ا ينموعااة ب اريتيش ااا  ،حبيااإ تشااتي
إسرائيم  0.05تريليو قد مكل من البا الضبيل الفل اضيع بلاد  4مليااتات والت سانوايا ابتاداء
ماان عااا  ،2009تابب قاادتها ملياااتا والت ،يااذه مليااات واطااد منهمااا إىل الفل ااضينيني .وربكاار أ
هذا من رأنت أ يولد مناف متبا لة من املنتظر أ تلز أجواء إ ابية لل ز .
أ طكومة إسرائيم كانت حلا وضا خمتلفاة لت اسال اإليارا ات ما الفل اضينيني .إر
-47
أنش ا ااع فري ا ا م ا اان املفاو ا ااني اإلس ا ارائيليني لل ا ااد ا ا ااف ة م ا ا ينموع ا ااة ب ا اريتيش ا ااا  ،مت ا اااو ا
الفل ااضينيني .وتب ااني أ الفريا ا اإلسا ارائيل أتا ال اادف للفل ااضينيني يف ا ااوت س اال وو اادمات،
وأار علل عد توجيت أي أموال إىل احلكومة ايا لة ل يضر طركة محا يف ز  .وترت علل
رلب بصفة أساسية إبضال الل د املرب يف عاا  1999باني ال الضة الوطنياة الفل اضينية وينموعاة
بريتيش ا .
 -48ويف تش ا ارين الث ا ااا /نوفمرب  ،2008أعض ا اات و ات املالي ا ااة وو ات الب ا ااي التحتي ا ااة الوطني ا ااة
والضاقة واملوات املائية يف إسرائيم تلليمات إىل رركة الكهرابء اإلسارائيلية ابلادوول يف مفاو اات
ما ينموعااة باريتيش ااا بشااأ راراء البااا الضبيلا ماان امتيااا ينموعااة باريتيش ااا البحااري يف
ز  .بيد أ ترتيب ا إقليمي ا جديدا ظهر يف أع ااب اللملياة الل اكرية اإلسارائيلية يف از يف كاانو
األول /ي اامرب  ،2008تض اامن ع ااكر الش ا اريا ال اااطل واملن اااط البحري ااة لب ااز ابلكام اام،
وم صااا ت ط ااول البااا الضبيل ا الفل ااضينية حبكاال األماار الواق ا وإ ماجهااا يف املنش ا ت البحريااة
اإلسرائيلية اجملاوت .
 -49وقااد ان ضاال ت االة عشاار عام اا علاال طفاار بنااري ماااتين  1وماااتين  .2و ااا أ ال االضة
الوطنية الفل ضينية و تاتمكن مان اساتبزل هاذين احل لاني ،فا اي اائر املتاكماة ت ادت ليااتات
الدوالتات ،وقد بطر الشل الفل ضيع من فوائد اسات دا هاذا املاوت الضبيلا يف متويام التنمياة
االجتماعية-االقتصا ية وتلبية اطتياجاتت املالية واطتياجاتت من الضاقة.

ابء -حقل جمد اإلمكاانت الفلسطينية من النفط والغاز الطبيعي يف ال فة الغربية
 -50لي ت اي ائر اليت يتكبدها الشل الفل ضيع حتت االطتزل م تصر علال مااتين 1
وماااتين  .2فهناااا أيض اا و ااائر أواار اراانة عاان ال اايضر اإلس ارائيلية علاال ط اام ينااد للاانفا
والباا الضبيلا املوجااو اوام الضاافة البربيااة ا تلاة يف املنض ااة جاايل .وقاد اكتبشااف ط اام ينااد يف
الثمانيني ااات ،وب اادأ اإلنت اااق يف ع ااا  .2010وت اادت اطتياطيات اات بنح ااو  1.53ملي ااات برمي اام م اان
النفا ،فضزا عان بلاض الباا الضبيلا  .وتاتاوب طاقاة ط ام الانفا املتناا عليات فيماا باني 375
و 534باارميزا يف اليااو  .وتااذكر إس ارائيم أ احل اام ي ا اار وااا احلدنااة للااا  ،1948ابلاار ل
م ا ا اان أ ملظ ا ا اال ايا ا ا ازا ي ا ا ا ا حت ا ا اات األت ،الفل ا ا ااضينية ا تل ا ا ااة من ا ا ااذ ع ا ا ااا  1967انظ ا ا اار
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-

. control and https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field

جيم -تكلفة الحتالل القيمة املفقودة من النفط والغاز الطبيعي
 -51وف ا لشوسو وف اك ) ،(Chossudovsky, 2018يبلاد الارقل امل باول عموماا الطتياطياات
الب ااا الضبيلا ا املؤك ااد حل لا ا م اااتين  1و 2قبال ااة س اااطم ااز حت اات س اايضر ال االضة ال ائم ااة
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ابالطاتزل  1.4تريلياو قاد مكلا  .واساتنا ا إىل متوساا ال الر الباالد  3.85والت لكام 1 000
قد مكل يف الفت  ،2017-2012كن أ يت او ينمو قيمة هذم االطتياطياات 5.39
مليااات والت .ف ا را مااا بوصاامت قيمااة االسااتثمات يف تضااوير احل لااني وقاادتها  800مليااو والت،
قيمة اافية قدتها  4.59ملياتات والت.
ف رلب
 -52وت ا ا اادت اطتياطي ا ا ااات ال ا ا اانفا املؤكا ا ااد يف بن ا ا اار ين ا ا ااد بلا ا ااد  1.53ملي ا ا ااات برمي ا ا اام انظ ا ا اار
www.givot.co.il/Upload/Documents/רזרבות . 2013.pdfوابعتب ا ااات س ا االر ال ا اانفا  65والتا
للربمياام ،تب اادت ال يمااة اإلزاليااة حلااذم االطتياطيااات بلااد  99.1مليااات والت .وينبب ا الت االيل
األساالات امل اات دمة إزاليااة وال تتضاامن تكاااليف اإلنتاااق ،وأ الت لبااات الواساالة يف أساالات الضاقااة
ه ا ال اع ااد  .بيااد أ األس االات احلاليااة لل ااا  2018ت اات د بااديزا أل ارا ،ت ري ا قيم ااة ه ااذم
االطتياطي ااات .واس ااتنا ا إىل املتوس ااا اإلقليما ا لتكلف ااة اإلنت اااق الب ااالد  23.5والتا للربمي اام ،فا ا
ال يمة الصافية تن فض إىل  63.29ملياات والت .وي ادت باذلب ينماو اي اائر مان االطتياطياات
الفل ضينية بلد  4.6مليات والت ائد  63.3مليات والت ،أي  67.9مليات والت.
 -53وعا اازو علا اال رلا ااب ،كا اان جتا اااو ت ا ااديرات الت يا اايل ها ااذم لزطتياطيا ااات املؤكا ااد إرا
م ااا أب اايفت اي ااائر يف إيا ارا ات الفوائ ااد أو مل اادل اللائ ااد عل اال االس ااتثماتات الفائت ااة  .وق ااد
اكتبشفت اطتياطيات بنري ماتين  1و 2يف عا  ،1999وطفرت ينموعة باريتيش اا للتن يا
عن الباا يف عاا  .2000وكاا كان أ يؤماول الفل اضينيو  ،بصاوت مفت اة ،هاذين احل لاني
وأ ي تثمروا ال يمة الصافية البالبة  4.6ملياتات والت ملد  18عاما .وت دت اي اائر املتاكماة
الناز ااة ع اان ع ااد ق اادت الش اال الفل ااضيع عل اال تض ااوير ط ااول الضاق ااة اياا ااة ب اات لي اااتات
ال اادوالتات .وتكلف ااة الفرا ااة الض ااائلة املرتبض ااة ابلتنمي ااة االجتماعي ااة واالقتص ااا ية الفائت ااة كبا ا .
وكلما ا هذا الو  ،اتتفلت هاذم التكلفاة واتتفلات التكااليف االقتصاا ية املتاكماة لزطاتزل
اليت يتحملها الفل ضينيو .

دال -املوارد املشرتكة من النفط والغاز الطبيعي يف منطقة حوض الشام
 -54مث ااة ألي ااة ابلب ااة الكتش ااافات ال اانفا والب ااا الضبيلا ا ا دي ااد يف ر اارق البح اار األب اايض
املتوسااا ،وه ا م اوات تت امسهااا بضبيلااة احلااال بلاادا مت اااوت  .ومتتااد منض ااة طااو ،الشااا علاال
2
م اطة  83 000كل ررق البحر األبيض املتوسا .و دها ررقا نضااق حتويام الشاا  ،ولااالا
اااد طرطااو  ،وماان الشاامال الباار ا باام البحااري إيراثوسااتينيت البحريااة ،وماان الباارب وا نااوب
البر طدو منض ة خمرو لتا النيم ،ومن ا نوب طدو سيناء.
 -55وط ل هاذم املاوات املشاتكة وقيمتهاا كبا ا  .فوف اا لت اديرات مؤس اة الاوالايت املتحاد
للم ا ا يولاوج ) ،(United States Geological Survey, 2010يوجاد يف املتوساا  1.7ملياات
برمياام ماان الاانفا ال اباام لزساات ا و 122تريليااو قااد مكل ا ماان البااا ال اباام لزساات ا يف
منض ااة ط ااو ،الش ااا  .وتبل ااد ال يم ااة الص ااافية حل ااذم امل ا اوات  453ملي ااات والت للب ااا الضبيل ا ا
وحنو  71مليات والت للنفا ،أي ما ينموعت  524مليات والت.
 -56وها ااذم امل ا اوات يف منض ا ااة طا ااو ،الشا ااا موجا ااو يف م ا ااتو عات مشا ااتكة ال تتضا اااب
طدو ها م احلدو ال ياسية .وهذا هو ما للها موات مشتكة مت امسة ،ومن مث ،فا للشال
الفل ااضيع أنصاابة فيهااا .وي لاام اساات دا أي طاارف واطااد حلااذم املاوات املشااتكة نصااي األطاراف
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اجملاوت  ،ومن مث ينبب عد استبزحلا مان قبام طارف واطاد و األطاراف األوار  .وإرا ماا نبفاذ
تضااوير هااذم احل ااول واساات دامها ملصاالحة زي ا األط اراف ،الاايت يتأكااد امتزكهااا حل ااوق امللكيااة
ويبتف ا علاال تلااب احل ااوق قباام اسااتبزحلا ،ف اايكو ماان رااأ رلااب التوااام إىل تلااايش ساالم
طويم األجم.
 -57وتتي هذم الثرو الفراة لتو ي وت اسل ما ينموعت  524ملياات والت فيماا باني أطاراف
اإلقليل امل تلفة ،ابإل افة إىل املزااي االستاتي ية وا وهرية املتلد ألمن الضاقاة والتلااو ا تمام
باني ول ا اوات .بياد أ هااذم املاوات كنهاا أيضاا أ تكاو مصاادتا للنازا إرا ماا أقاادمت فارا
األطراف علل استبزحلا و إيزء االعتبات الواج للنصي اللا ل لآلورين.
 -58وينبب ا أ ت ااتند عمليااات تو ي ا امل اوات املشااتكة يف املنض ااة إىل اتفاقااات ومفاو ااات
ومبا ااا م منصا اافة .بيا ااد أ ط ا ااوق امللكيا ااة ال ائما ااة ال ه ا ا وا ا ااحة ،وال ه ا ا ختصا اار طصا ااة
للفل ااضينيني يف ه ااذم امل اوات املش ااتكة .ويوا ا األونكتااا ال االضة الوطني ااة الفل ااضينية واجملتم ا
الاادو  ،ابملض ا قاادما يف إج اراء حبااو قانونيااة واقتصااا ية واتخييااة للتح ا ماان ط ااوق امللكيااة
املتصلة ابملوات من النفا والبا الضبيل اليت متلكها عد ول مت اوت يف املنض ة.

اثلثا -املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين
ألف -اإلنار واألهداف
 -59م ااا فت ااع األونكت ااا  ،عل اال م ااد ثزث ااة ع ااو  ،ي اادعل الش اال الفل ااضيع م اان و اازل
الدتاسااات املناساابة املوجهااة حنااو ال ياسااات ،وتنفيااذ مشاااتي التلاااو الت ااع ،وت اادمي اياادمات
االستشا اااتية ،واللما اام علا اال إ ا ااا تواف ا ا اتاء و بشا ااأ التحا اادايت الا اايت يواجهها ااا الش ا اال
الفل ضيع وسليت إىل حت ي التنمية امل تدامة.
 -60ويف ع ااا  2018وأوائ اام ع ااا  ،2019واا اام ب اارامحمل األونكت ااا لت اادمي امل اااعد إىل
الشاال الفل ااضيع االساات ابة للف اار  55ماان إعااز مافيكيااانو ن ا و  ،الاايت تضل ا ماان
األونكتااا مواااالة ت ياايل افاااق التنميااة االقتصااا ية يف األت ،الفل ااضينية ا تلااة وحبااإ الل بااات
اليت تواجت الت ات والتنمية  ...ابعتبات رلب جزءا من التزا اجملتم الادو إبقاماة ولاة فل اضينية
م اات لة ،وم اان أج اام ختفي ااف وط ااأ الظ ااروف االقتص ااا ية واالجتماعي ااة ال االبية املفرو ااة عل اال
الشاال الفل ااضيع  .كمااا ي ترااد الااربامحمل ابلف اار  31ماان واليااة الدوطااة ،والف اار  44ماان
اتفاق أكرا ،والف ر  35من تواف اتاء سا ابولو .واستمر متديد والية األونكتا وج قراتات
ا ملية اللامة  ،20/69و ،12/70و ،20/71و ،18/73اليت طلبت من األونكتا أ ي اد
ت اااتير إىل ا مليااة اللامااة بشااأ التكاااليف االقتصااا ية الاايت يتكباادها الشاال الفل ااضيع ب ااب
االطتزل اإلسرائيل .
 -61ويهدف الربامحمل إىل بناء وتلزيز ال دتات املؤس ية لل ضاعني اللا وايااص الفل اضينيني،
الز ماة لبنااء اقتصاا قااوي ،عماا إلقاماة ولااة فل اضينية م ات لة .ويتناااول الاربامحمل ال ياو املفرو ااة
علل االقتصا الفل ضيع واالطتياجات النارنة من وزل اجملموعات األتب التالية:
أ
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الت ات واللوج تياتت

ب

تي

ق

التمويم والتنميةت
مؤس ات األعمال ،واالستثمات ،وسياسة املناف ة.

ابء -األنشطة التنفيذية اجلارية
 -62يف يناال البحااو وحتليام ال ياسااات ،واسات ابةا ل اراتات ا ملياة اللامااة ،نشار األونكتااا يف
عاا  2018التكاااليف االقتصااا ية الايت يفر ااها االطااتزل اإلسارائيل علال الشاال الفل ااضيع وعلاال
ط اات اإلن ااا يف التنمياة :األبلااا ال انونيااة .وتلفاات هااذم الدتاسااة االنتبااام إىل التكاااليف الاايت يفر ااها
االطتزل علل الشل الفل ضيع ،وتشد علل احلاجة إىل جتن اإلجراءات اليت تلوق التنمية.
 -63وعزو علل رلب ،يواام األونكتا ت دمي ودمات استشااتية إىل احلكوماة الفل اضينية
ومنظم ااات اجملتما ا امل ااد  ،واملؤس ااات امل تلف ااة التابل ااة لل ض اااعني الل ااا واي اااص ،واملنظم ااات
الدولية ،والباطثني ،واألوسا األكا ية.
 -64وطا َّاد األونكتااا ورجاات اياااص ابل يااا االقتصااا ي الكل ا لزقتصااا الفل ااضيع.
ويشاامم هااذا التحااديإ تصااميل بلااض لبنااات النمااورق ،ويزيااد ماان عااد ال ضاعااات االقتصااا ية،
وياان ي البياااات ويوس ا نضاقهااا لتشاامم أطااد مااا هااو متاااب منهااا .ويض ا اإلطااات ا ديااد يف
احل ابا التبيا ات احليكليااة األوا  ،وي تكشااف املنه ياات والت نياات البديلااة .وبلاد اسااتكمال
حتديإ النمورق ،سي ري إطز ملهد أحبا ال ياسات االقتصا ية وا ها املركزي لفطصااء
الفل ضيع عليت.
 -65وتواااام وطااد التنب اؤات التابلااة لل هااا املركاازي لفطصاااء الفل ااضيع اساات دا ااورق
األونكتا لزقتصا الفل ضيع ،الذي ي أعمالت موظفو طصلوا علل تدتي مان األونكتاا ،
ويتل ل ابنتظا ودمات استشاتية من األونكتا  .وا هاات الايت ت ات د تنباؤات ا هاا املركازي
لفطصاااء الفل ااضيع ه ا و ات املاليااة والت ضاايا ماان أجاام إعاادا امليزانيااة و هااا ماان الوكاااالت
احلكومي ا ااة ومؤس ا ااات ال ض ا ااا اي ا اااص لت ي ا اايل ايي ا اااتات وال ا اايناتيوهات ال ياس ا اااتية البديل ا ااة
وامل اعد يف ايا ة استاتي يات التنمية االقتصا ية.
 -66ووااا اام األونكتا ااا إج ا اراء ط ا اواتات م ا ا م ا ااؤو و ات املاليا ااة والت ضا اايا الفل ا ااضينية
وا هات املاحنة دف ملاو اللمم بنظا األونكتا إل ات الديو والتحليم املاا ، DMFAS
ماان أجاام حت ااني جااو ونضاااق اإل ات املاليااة اللامااة الفل ااضينيةت وإعاادا جولااة جديااد للتلاااو
لتح ااديإ واس ااتكمال ن ا ا ة النظ ااا اآل للبي اااات ا مركي ااة  ASYCUDAال ااذي ت اات دمت
ا ماااتا الفل ااضينية طالي ا ا .ويهاادف التاادوم ا ديااد امل ااتب للنظااا إىل حت ي ا زلااة أمااوت منهااا
تلزيز قدت ا ماتا الفل ضينية علل الت ييل ا مركا  ،وحتليام امل ااطر ،والرقاباة ا مركياة الزط اة
للت لير .وي لل أيضا إىل إنشاء طل ة وام بني النظاا اآل للبيااات ا مركياة والنظاا اآل
ا مرك ا امل اات د يف إس ارائيم ،وتي ا التبااا ل اآل للبياااات الت اتيااة بااني النظااامني ،حت ي ا ا
ملة أهداف من بينها وقف ت رب املوات املالية الفل ضينية إىل ال لضة ال ائمة ابالطتزل.
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جيم -التنسيق وتعبئة املوارد والتوصيات
 -67واام األونكتا  ،يف عا  2018ت دمي عمت اإل ائ إىل الشل الفل ضيع ابلتن اي
م ال لضة الوطنية الفل ضينية ،واجملتم املاد الفل اضيع ،واألمال املتحاد و هاا مان الوكااالت
الدولية وا هات املاحنة ،وفري األمل املتحد ال ضري.
 -68ويف عااا  ،2018اسااتفا األونكتااا ماان منحااة قاادمتها طكومااة البح ارين إل امااة قاادت
األونكتا علل عل جهو الشال الفل اضيع الرامياة إىل حت يا التنمياة امل اتدامة وإتسااء أساس
االقتصا ال ليل وا يد األ اء الذي سوف ترتكز عليت ولة فل ضني امل ت لة يف امل ت بم.
 -69وال يزال ن ر املوات اياتجة عن امليزانية د من قدت األونكتا علال اال اضز اذم
توجات الادعو إىل الادول األعضااء للنظار يف تاوف
الوالية وت دمي امل اعد الت نية الضروتية .ولاذاَّ ،
املوات لتمكني األونكتا من تلبية الضلبات الوات يف مافيكيانو ن و وقراتات ا ملية اللامة.
 -70وعاازو علاال رلااب ،فصاالوبة األو ااا امليدانيااة تااؤثر علاال إيصااال عاال األونكتااا إىل
الشاال الفل ااضيع يف كاام ماان ااز والضاافة البربيااة .وموظفااو األونكتااا ووكاااالت األماال املتحااد
يواجهااو ا االوابت يف احلص ااول عل اال تص اااتي ال اادوول إىل األت ،الفل ااضينية ا تل ااة واي ااروق
منها .وقد ا ت هذم الصلوابت يف عا  2018وأوائام عاا  .2019ففا أوائام عاا ،2019
و ب ن موظفو األونكتا هر وول من إسرائيم للواول إىل األت ،الفل ضينية ا تلاة وإيفاا
بلث ااة ميداني ااة إىل تا د وال ااد مل ابل ااة كب ااات م ااوظف احلكوم ااة ،والل اااملني يف ال ض ااا اي اااص
ومؤس ات اجملتم املد  ،واملاحنني ،وموظف املنظمات الدولية.

GE.19-12448

19

TD/B/EX(68)/4

References
Agbahey J (2018). Barriers to trade and labour mobility in conflict-affected regions: An
economy-wide analysis with applications to the Palestinian economy. PhD dissertation,
Humboldt University of Berlin.
Antreasyan A (2013). Gas finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel and other
conflicts. Journal of Palestine Studies. 42(3):29–47.
Association for Civil Rights in Israel (2019). East Jerusalem: Facts and figures. May.
Available at www.english.acri.org.il/east-jerusalem-2019.
B’Tselem (2017). Made in Israel: Exploiting Palestinian Land for Treatment of Israeli

.  ال د.Waste
Chossudovsky M (2018). War and natural gas: The Israeli invasion and Gaza’s offshore
gas fields. Global Research. 15 December.
Economic Policy Research Institute, PCBS and Palestinian Monetary Authority (2018).
Economic Monitor No. 53.
Fernandez-Villaverde J, Guerrón-Quintana P, Kuester K and Rubio-Ramírez J (2015).
Fiscal volatility shocks and economic activity. American Economic Review.
105(11):3352–3384.
Flassbeck H, Kaczmarczyk P and Paetz M (2018). Macroeconomic structure, financial
markets and the financing of government activity: Lessons for Palestine. Available at
https://www.mas.ps/files/server/2019/Financing%20of%20Government%20ActivityPM
ACLEAN.pdf.
Gal Y and Rock B (2018). Israeli-Palestinian trade: In-depth analysis. Tony Blair
Institute for Global Peace. Available at https://institute.global/insight/middle-east/israelipalestinian-trade-depth-analysis.
Report to the Ad Hoc Liaison

.  الضافة البربياة و از.International Monetary Fund (2018)
.Committee meeting. 17 September

Kubursi A and Naqib F (2008). The Palestinian economy under occupation: Econocide.
The Economics of Peace and Security Journal. 3(2):16–24.
Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
(2018). Report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting. 27 September.
Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
(2019). Report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting. 30 April.
Palestinian Monetary Authority (2018). Quarterly Statistical Bulletin No. 23.

. تا دPCBS (2018). Palestinian Expenditure and Consumption Survey.
PCBS (2019). The situation of workers in Palestine in 2018. April.
PNA, Ministry of Finance and Planning (2019). Full-year report: Fiscal development and
macroeconomic performance.
Reuters (2019). Interview: Palestinian finances near collapse as cuts deepen – monetary
chief.
18
June.
Available
at
https://uk.reuters.com/article/palestiniansfinances/interview-palestinian-finances-near-collapse-as-cuts-deepen-monetary-chiefidUKL8N23P4O1.
UNCTAD (2019). The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian
People: The Unrealized Oil and Natural Gas Potential (United Nations publication.
Geneva).

GE.19-12448

20

TD/B/EX(68)/4

UNCTAD (2017). The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian
People and their Human Right to Development: Legal Dimensions (United Nations
publication. New York and Geneva).
United Nations, Human Rights Council (2019). Report of the Special Rapporteur on the
situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967.
A/HRC/40/73 (forthcoming).
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2018a). Occupied
Palestinian Territory: Humanitarian Needs Overview 2019. December. Available at
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2018
/12/humanitarian_needs_overview_2019-%281%29.pdf.

 نشاارUnited

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2018b).

 نشاارUnited

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019a).

 نشاارUnited

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019b).

.July .الشؤو اإلن انية
.January .الشؤو اإلن انية
.March .الشؤو اإلن انية

United States Geological Survey (2010). Assessment of undiscovered oil and gas
resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean. Fact sheet 3014.
Available at https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20103014.
(2017). Unlocking the Trade Potential of the Palestinian Economy:

. ينموعاة البناب الادو

Immediate Measures and a Long-Term Vision to Improve Palestinian Trade and

. وارنضن اللاامة.Economic Outcomes
World Bank (2018). Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee
meeting. 27 September.
World Bank (2019). Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee
meeting. 30 April.

21

GE.19-12448

