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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١١البند 

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

: رير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الـشعب الفلـسطيين          تق    
  *التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

  **مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

  موجز    
 حتت وطأة سنة أخرى من سنوات االحتالل الـذي طـال أمـده، تـبني أن                 

فقد ظل االقتصاد يتراجع . فلسطينية الضائعة كان عاماً آخر من أعوام التنمية ال٢٠١٣ عام
ونتيجـة لـذلك،   . ٢٠١٣  عـام  أكثر سوءاً يف٢٠١٢  عاموأصبح التباطؤ الذي شهده 

اخنفض نصيب الفرد من الدخل احلقيقي يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتـرّدت أوضـاع           
لى كاهل النساء البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي وظلت الوطأة األشد لالحتالل تقع ع

__________ 

 فيها ما ينطوي على     طريقة عرض املادة الواردة   خرائطها و ليس يف التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة وال يف            *  
التعبري عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القـانوين ألي بلـد أو إقلـيم                     

ووفقاً للقرارات واملقررات ذات    . مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها             أو
أو األراضـي     الفلـسطينية   اإلشـارات إىل األرض     تـصل   من، ت الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األ      

إىل " فلـسطني "ويشري استخدام كلمـة  . قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية       بالفلسطينية احملتلة   
تتوافـق  ف" دولة فلسطني "أما اإلشارات إىل    . الفلسطينيةالوطنية  منظمة التحرير الفلسطينية اليت أنشأت السلطة       

  .)٢٠١٢(٦٧/١٩ وقرار اجلمعية العامة )٢٠٠٢(١٣٩٧ عنها يف قرار جملس األمن ع الرؤية املُعبَّرم
 .٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣ال جيوز للصحافة اقتباس حمتويات هذا التقرير قبل   **  
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يف العـامل   جعل معدل مشاركتهن يف سوق العمل من أدىن املعـدالت             مما الفلسطينيات،
ويؤدي االحـتالل اإلسـرائيلي     . معدل البطالة يف صفوفهن من أعلى املعدالت يف العامل        و

إىل حرمان اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة من جزء كبري         يف الضفة الغربية    للمنطقة جيم   
وعلى .  على أقل تقدير ثلث ناجته احمللي اإلمجايل سنوياً        وُيفقدهعدة موارده الطبيعية    من قا 

 وحمدودية املوارد، يواصـل األونكتـاد        على األرض  السائدةالرغم من صعوبة األوضاع     
امليزانية من خارج   إالّ أن تأمني املوارد     . االستجابة الحتياجات االقتصاد الفلسطيين املعقدة    

  .اً بالغ األمهية لتعزيز الدعم الذي تقدمه األمانة إىل الشعب الفلسطيينيظل يشكل أمر
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  الركود االقتصادي حتت االحتالل   -أوالً  
مقارنـة    مـا   إىل حد  زادتعلى الرغم من أن املعونة املقدمة من اجلهات املاحنة قد             -١

اآلثار الشديدة الـيت    تكن كافية للتعويض عن       مل مبستواها املنخفض يف السنة السابقة، فإهنا     
خلفتها القيود اإلسرائيلية املفروضة على حركة الفلسطينيني والبضائع الفلسطينية، وحالة عدم           

فقد اخنفض . اليقني السائدة على نطاق واسع، واستمرار األزمة املالية، وقتامة اآلفاق السياسية
 يف املائـة يف     ١١ره حنو   معدل النمو االقتصادي يف األرض الفلسطينية احملتلة من متوسط قد         

 منـذ منـو    معدل   أقل، وهو   ٢٠١٣  عام  يف املائة فقط يف    ١,٥ إىل   ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  
  .، وهو أدىن بكثري من معدل النمو السكاين٢٠٠٦ عام

   متفشيةمنو ضعيف ووضع مايل هش، وبطالة   -ألف  
ـ عمدت إسرائيل، كرد فعل على اعتراف اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف             -٢ شرين ت

 بفلسطني كدولة تتمتع بصفة املراقب يف األمم املتحـدة، إىل تطبيـق             ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
قيودها االقتصادية التقليدية وأوقفت حتويل اإليرادات الضريبية املستحقة للـسلطة الوطنيـة            

فرض مزيداً من الضغوط على وضعها املايل الصعب أصالً وقلّص قدرهتا على              مما الفلسطينية،
 املفروضةونتيجة هلذه القيود وغريها من القيود       . مرتبات موظفيها ومستحقات مورديها   دفع  

. منذ أمد بعيد، كان منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ضعيفاً بصفة خاصة يف الضفة الغربية              
وتقلص . ٢٠١٣  عام  يف املائة فقط يف    ٠,٤ إىل   ٢٠١٢  عام  يف املائة يف   ٥,٦فقد اخنفض من    

حلالة  كنتيجة رئيسية    ٢٠١٣  عام  يف املائة يف أوائل    ٠,٦ يف الضفة الغربية بنسبة      معدل النمو 
الضطراب االقتصادي الناجم عن قيام إسرائيل باحتجاز اإليرادات الضريبية املستحقة للسلطة     ا

  .الفلسطينية، ولكنه عاد لينتعش مع استئناف حتويل تلك اإليرادات
دي اإلسرائيلي الذي طال أمده، ُسجل منو قوي يف أما يف غزة، فرغم احلصار االقتصا  -٣

، األمر الذي ُيعزى بصورة رئيسية إىل تنفيذ مشاريع ممولة من           ٢٠١٣  عام النصف األول من  
إالّ أن أداء النمو هذا انقلب يف وقت الحق من السنة، األمر الذي ُيعزى يف               . اجلهات املاحنة 

. اف اقتصاد األنفاق على احلدود مع مصر      معظمه إىل ندرة املُدخالت نتيجة حلمالت استهد      
 ٢٠١٠  يف املائـة يف عـامي      ٢٦وبالتايل فقد اخنفض معدل النمو يف غزة من متوسط قدره           

وكان نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل       . ٢٠١٣  عام  يف املائة يف   ٤,٥ إىل   ٢٠١١و
 وى الـذي بلغـه يف      يف املائة من املـست     ٢٠نسبته    مبا  أدىن ٢٠١٣  عام احلقيقي يف غزة يف   

  ).٢٠١٣مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط،  (١٩٩٤ عام
االقتصادية لألرض الفلسطينية احملتلـة علـى االجتاهـات         آفاق التطورات   وتتوقف    -٤

السياسية وتدفقات املعونة وحصار غزة والقيود اإلسرائيلية املفروضة على حركـة التنقـل،             
وإذا استمرت مستويات املعونة واحلالة السياسية السائدة       . ن الوصول إىل املنطقة جيم    فضالً ع 
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  نقطة واحدة عن مستواه يفبأكثر منيسجل معدل النمو زيادة   ال، فقد٢٠١٤  عاميف أوائل
يكـون كافيـاً السـتيعاب      لنوهذا. ٢٠١٤  عام يف املائة يف ٢,٥ ليبلغ قرابة    ٢٠١٣ عام

فيه الكفاية جملاراة معدل النمـو        مبا يكون عالياً   لن أنه  كما سوق العمل، الوافدين اجلدد إىل    
  . سيؤدي إىل ارتفاع معدل البطالة واخنفاض دخل الفرد وبالتايل فإن ذلكالسكاين،

وتدل البيانات الرمسية الفلسطينية على أن املعـدل اإلمجـايل للبطالـة يف األرض                -٥
 يف  ٣٦وصـل إىل      إذ  يف املائة،  ٢٧ حيث بلغ    ٢٠١٣  عام الفلسطينية احملتلة ظل مرتفعاً يف    

بـصفة  الوطـأة    أزمة البطالة شديدة     عّدوُت.  يف املائة يف الضفة الغربية     ٢٢املائة يف غزة وإىل     
أدى فعليـاً إىل      مما خاصة يف غزة نظراً الستمرار احلصار اإلسرائيلي وتباطؤ اقتصاد األنفاق،         

  .توقف نشاط قطاعي البناء والنقل
 يف  ٣,٧، سجلت قوة العمل الفلسطينية مزيداً من التوسع بنـسبة           ٢٠١٣  عام ويف  -٦

وهذا املعدل  .  يف املائة  ٤٣,٦هو حيث بلغ      كما املائة، ولكن معدل مشاركة قوة العمل ظل      
يرجع إىل أن الكثري من السكان أمر منخفض جداً حىت باملقارنة مع املستويات اإلقليمية؛ وهو 

املشاركة يف سوق   أصاهبم التشاؤم وأصبحوا غري راغبني يف        سن العمل البالغني الذين هم يف     
أن هذا املعدل املنخفض يعكـس        كما .العمل بسبب الندرة الشديدة يف فرص العمل الالئق       

 ٢٠١٣  عـام  يف املائـة يف ١٧ضعف مستوى مشاركة النساء حيث بلغ معدل مشاركتهن     
وبالنظر إىل أن نسبة السكان ). ٢اجلدول  ( يف املائة٦٩مقارنة مبعدل مشاركة الرجال وقدره 

 يف املائة، فإن وصول معـدل البطالـة    ٧٠ سنة تبلغ    ٣٠الفلسطينيني الذين يقل عمرهم عن      
 سنة هو   ٢٤-١٥ يف املائة يف صفوف الشبان الفلسطينيني املندرجني يف الفئة العمرية            ٤١ إىل

يف صفوف النساء حيث تشمل     بل إن مشكلة بطالة الشباب هي أكثر حدة         . أمر مثري للجزع  
  .البطالة اثنتني من بني كل ثالث شابات

مث إن حيز السياسات املتاح للسلطة الوطنية الفلسطينية ملعاجلة أزمة البطالة آخذ يف               -٧
ميكن التعويل على القطاع العام الذي        ال التقلص، ويعين استمرار األزمة املالية الفلسطينية أنه      

.  يف املائة من قوة العمل من أجل استيعاب قوة العمـل املتناميـة             ٢٣نسبته    ما يوظف حالياً 
 يف املائة   ٤,٥وتدل التقديرات على أنه يلزم حتقيق منو سنوي يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة              

يتم على نطاق واسع رفع      مل  ما ولذلك فإنه . جملرد استيعاب الوافدين اجلدد إىل سوق العمل      
روضة على االقتصاد والتجارة الفلسطينيني، وإتاحة إمكانية الوصـول         القيود اإلسرائيلية املف  

سيظل القطاع اخلاص الفلسطيين عـاجزاً عـن        فبقدر أكرب إىل املوارد االقتصادية والطبيعية،       
وهذا سيؤدي بـدوره إىل ممارسـة ضـغط         . خلق فرص العمل وستزداد أزمة البطالة سوءاً      
 رفع القيود اإلسرائيلية شـرطاً      عّدوُي. ن الغذائي تصاعدي على مستويات الفقر وانعدام األم     

يؤدي إىل إتاحة زيادة االستثمار يف القدرة اإلنتاجية          ال مسبقاً للتغلب على أزمة البطالة ألنه     
 حاليـاً إىل قطـاع      املنحازةفحسب، بل إنه يتيح أيضاً تصحيح التشوه يف أمناط االستثمار           

  .لية اللذين يتميزان بكثافة العمالةية التحواخلدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناع
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ومن األمور اخلاطئة واملضللة أن ُينظر إىل األزمة املالية باعتبارها السبب يف ضـعف                -٨
ضـعف  حلالة  فضعف املالية العامة هو نتيجة، وليس سبباً        . اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة   

 التنمية املستدامة الطويلة األجل دون      ميكن حتقيق   وال .يف االحتالل تكمن جذورها   اقتصادي  
معاجلة جوانب الضعف األساسية والتشوهات اهليكلية اليت ترسخت على مدى عقود مـن             

وقد نشأ هذا التشوه البنيوي عن حتويل اجتاه االستثمار حنو قطاع الـسلع غـري               . االحتالل
ي الزراعة والصناعة   سيما اخلدمات وتشييد املباين السكنية، على حساب قطاع         وال التجارية،

  .التحويلية الكثيفي العمالة نسبياً
ونتيجة لذلك، تشكل مسامهة قطاع اخلدمات ثلثي الناتج احمللي اإلمجايل بينما تراجعت              -٩

 يف املائـة    ٥-٤، لتصل حالياً إىل قرابة      ١٩٩٤  عام  يف املائة منذ   ٧٢حصة القطاع الزراعي بنسبة     
أن مسامهة قطاع الصناعات اخلفيفة ضئيلة للغاية حيث تبلـغ   ا كم.فقط من الناتج احمللي اإلمجايل  

على الرغم من قربه مـن      وذلك   يف املائة من العمالة      ٤ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و       ٤جمرد  
أسواق كبرية ووجود اتفاقات جتارية ثنائية مواتية وتوفر قوة عمل ذات مستويات تعليمية جيـدة               

 النشاط االقتصادي يف قطاعي اخلدمات والبناء أمراً غري صحي بالنظر إىل اجملال             ز تركُّ عّدوُي. نسبياً
احملدود املتاح لتحقيق مزيد من التوسع، حيث إن هذين القطاعني مها أقل دينامية مـن قطـاعي                 
الزراعة والصناعة التحويلية ويتسمان مبحدودية القدرة على خلـق فـرص العمـل واالبتكـار               

  .التكنولوجي
 يف املائة ٤١ ظل مرتفعاً، حيث بلغ ٢٠١٣  لعام أن العجز التجاري١بني اجلدول وي  -١٠

وهذا االخنفـاض   . ٢٠١٢  عام كان عليه يف    مما من الناتج احمللي اإلمجايل رغم أنه كان أدىن       
يعكس   ما ناشئ عن ارتفاع طفيف يف مستوى التصدير وركود يف مستوى الواردات، وهو           

تغطي إالّ أقل من      ال  يف املائة، فإهنا   ٢٤ادرات زادت بنسبة    ورغم أن الص  . ضعف منو الدخل  
  .ثلث فاتورة الواردات

قطاع غزة موجهاً إىل حد كبري      لوقبل فرض احلصار على غزة، كان االقتصاد احمللي           -١١
إالّ أن الصادرات إىل إسرائيل ُمنعت وأُخضعت التجارة مع الضفة الغربية لقيود            . حنو التصدير 
وأدت هذه التدابري إىل توقف الصادرات من غزة توقفاً يكاد يكون           . ٢٠٠٧  عام شديدة منذ 

 شاحنة، ١٨٢من احملصول الزراعي لقطاع غزة إالّ محولة ُيصّدر   مل،٢٠١٣  عامففي. كامالً
 حني بلغ حجـم     ٢٠٠٠  عام يشكل اخنفاضاً كبرياً مقارنة باملستوى الذي ُسجل يف         ما وهو

وتفتقر ). ٢٠١٤مكتب العمل الدويل، ( شاحنة ١٥ ٠٠٠ن يزيد ع  ماهذه الصادرات محولة
صادرات غزة ذات القيمة املضافة املتدنية إىل القدرة التنافسية ألسـباب تتـصل باسـتمرار           

اليت تعترب إسرائيل بعضها مـدخالت      (احلصار ونقص القدرة على احلصول على املدخالت،        
  .ع تكاليف اإلنتاج والنقل، وتدمري البنية التحتية وارتفا")مزدوجة االستخدام"

 إىلاملعونة الواردة   وتراجع دخل الفرد، واخنفاض     ورغم بطء منو الناتج احمللي اإلمجايل،         -١٢
دون املستوى املتوقع، ظلت السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بإجراء إصـالحات ماليـة               ما
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عجز امليزانية والتخفيـف    والسعي إىل ضبط أوضاع املالية العامة على حنو مستدام والتحكم يف            
وباإلضافة إىل ذلك، جنحت السلطة الوطنية الفلسطينية       . من حدة االعتماد اهليكلي على املعونة     

يف حتسني األداء على صعيد اإليرادات مع ضبط اإلنفاق وبالتايل فقد التزمت خبفـض العجـز                
 يف املائة   ١٤,٥ إىل   ٢٠٠٩  عام  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف       ٣٠املتكرر يف امليزانية من     

  .٢٠١٣  عام يف املائة يف١١,٧ وإىل ٢٠١٢  عاميف
    ١اجلدول 

  املؤشرات الرئيسية: اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة
 )أ(٢٠١٣ )أ(٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥ 

         )أ(األداء االقتصادي الكلي

 ١٫٥ ٥٫٩ ١٢٫٢ ٩٫٣ (٥٫٢) (١٣٫٣) ٨٫٨ ٦٫٠  )بة مئويةنس(منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 ٧٥٠ ١٠ ٢٥٥ ١٠ ٧٧٥ ٩ ٣٣١ ٨ ٦١٩ ٤ ٤٣٣ ٣ ١٧٩ ٤ ٢٢٠ ٣  )مباليني الدوالرات (، االمسيالناتج احمللي اإلمجايل

 ٦٢٦ ١١ ٩٧٣ ١٠ ٤٨٤ ١٠ ٩٣٠ ٨ ٠٤٧ ٥ ٦٥٦ ٣ ٩٣٢ ٤ ٦٩٩ ٣  )مباليني الدوالرات (، االمسيالدخل القومي اإلمجايل

 ٥٠٠ ١٣ ٠٩٠ ١٢ ٧٣٠ ١١ ٩٢١ ١٠ ٣٢٣ ٦ ٧٠٨ ٤ ٣٠٦ ٥ ٠٩٩ ٤  )مباليني الدوالرات(ايل الدخل القومي املتاح إمج

 ٥٧٨ ٢ ٥٣٤ ٢ ٤٨٩ ٢ ١٨٥ ٢ ٣٦٣ ١ ١٢٥ ١ ٤٩٣ ١ ٤٠٠ ١  )بالدوالرات(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٧٨٨ ٢ ٧١١ ٢ ٦٧٠ ٢ ٣٤٢ ٢ ٤٨٩ ١ ١٩٩ ١ ٧٦٣ ١ ٦٠٨ ١  )بالدوالرات(القومي اإلمجايل الدخل نصيب الفرد من 

النـاتج احمللـي    النمو احلقيقي يف نصيب الفرد مـن       
  )نسبة مئوية(اإلمجايل 

(١٫٣) (١٫٥) ٢٫٧ ٨٫٩ ٦٫١ (٨٫١) (١٥٫٧) ٤٫٣ 

الدخل القـومي   النمو احلقيقي يف نصيب الفرد مـن       
  )نسبة مئوية(اإلمجايل 

(٠٠٫٤) ٣٫٦ ٨٫٦ ٣٫٦ (٦٫٥) (١٦٫٧) ٤٫١ ٠٫٧ 

          السكان والعمل

 ٤٫٤٢ ٤٫٢٩ ٤٫١٧ ٤٫٠٥ ٣٫٦١ ٣٫٢٣ ٢٫٩٦ ٢٫٣٤  )باملاليني(عدد السكان 

 ٢٧٫٠ ٢٦٫٧ ٢٥٫٨ ٣٠٫٠ ٢٩٫٨ ٤١٫٢ ٢١٫٧ ٣٢٫٦  )ب()نسبة مئوية(البطالة 

 ٨٨٥ ٨٥٨ ٨٣٧ ٧٤٤ ٦٣٦ ٤٥٢ ٥٨٨ ٤١٧  )باآلالف(جمموع العمالة 

 ٢٠٤ ١٩٥ ١٨٨ ١٧٩ ١٤٨ ١٢٥ ١٠٣ ٥١  يف القطاع العام

 ٩٩ ٨٣ ٨٤ ٧٨ ٥٥ ٤٢ ١٣٥ ٦٨  يف إسرائيل واملستوطنات

          )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(رصيد املالية العامة 

ــأخرات  ــن املت ــافية م ــرادات ص ــرادات /اإلي إي
  احملتجزة املقاصة

٢٣٫٥ ٢٠٫٢ ٢٠٫٩ ٢٢٫٦ ٢٥٫٠ ٨٫٥ ٢٣٫٩ ١٣٫٢ 

 ٣٣٫٥ ٣٢٫٤ ٣٣٫١ ٣٦٫٩ ٤٩٫٣ ٢٩٫٠ ٢٢٫٦ ١٥٫٣  أساس االلتزامعلى  -النفقات اجلارية 

 ٣١٫٠ ٢٩٫١ ٣١٫٣ ٤١٫٥ ٥٥٫٠ ٣٥٫٤ ٢٩٫٩ ٢٥٫٦   األساس النقدي -جمموع اإلنفاق 

 (٧٫٥) (٨٫٩) (١٠٫٤) (١٨٫٩) (٣٠٫٠) (٢٧٫٠) (٦٫١) (١٢٫٣)  نقديالساس األ -الرصيد اإلمجايل 



TD/B/61/3 

7 GE.14-07687 

 )أ(٢٠١٣ )أ(٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥ 

          التجارة اخلارجية

 ٨٧٤ ١ ١١٦ ١ ٢٤٦ ١ ٩٩١ ١ ٢٧٦ ١ ٠٥٢ ١ ٣٧٤ ٤٠٠  )اتمباليني الدوالر(صايف التحويالت اجلارية 

 ٠٦٧ ٢ ٦٧٠ ١ ٥١٠ ١ ١٥٢ ١ ٦٧٨ ٣٨٠ ٦٨٤ ٤٩٩  )مباليني الدوالرات(صادرات السلع واخلدمات 

 ٤٤٧ ٦ ٤٦٧ ٦ ٧٧٥ ٥ ٦٢٦ ٤ ٢٠٢ ٣ ٥١٩ ٢ ٣٥٣ ٣ ١٧٦ ٢  )مباليني الدوالرات(الواردات من السلع واخلدمات 

 (٣٨٠ ٤) (٧٩٧ ٤) (٢٦٦ ٤) (٤٧٤ ٣) (٥٢٣ ٢) (١٣٩ ٢) (٦٧٠ ٢) (٦٧٧ ١)  )والراتمباليني الد(امليزان التجاري 

 (٤٠٫٧) (٤٦٫٨) (٤٣٫٦) (٤١٫٧) (٥٤٫٦) (٦٢٫٣) (٦٣٫٩) (٥٢٫١)  ) من الناتج احمللي اإلمجايلنسبة مئوية(امليزان التجاري 

 (٠٩٦ ٣) (٤٨١ ٣) (٠٨٥ ٣) (٧٣٧ ٢) (٨٨٧ ١) (٨٨٦) (٥٩٨ ١) (٩٢٢)  )مباليني الدوالرات(امليزان التجاري مع إسرائيل 

 من النـاتج    نسبة مئوية (امليزان التجاري مع إسرائيل     
  )احمللي اإلمجايل

(٢٨٫٦) (٣٨٫٢) (٢٥٫٨) (٤٠٫٩) (٣٢٫٩) (٣١٫٦) (٣٣٫٩) (٢٨٫٨) 

إمجـايل  /الفلسطينية مع إسرائيل  الوطنية  جتارة السلطة   
  )ج()نسبة مئوية(الفلسطينية الوطنية جتارة السلطة 

٦٠٫٤ ٦٤٫٩ ٦٨٫٧ ٧٥٫٥ ٧٢٫٥ ٥٣٫٥ ٦٨٫٦ ٩٢٫٣ 

الفلـسطينيـة مــع    الوطنيـة   جتارة الـسلطـة    
  )ج()نسبة مئوية(إمجايل التجارة اإلسرائيلية /إسرائيل

٢٫٧ ٢٫٨ ٢٫٧ ٢٫٧ ٢٫٢ ١٫٨ ٣٫٧ ٤٫٣ 

دوق ، وصن الفلسطينيةالوطنية  ووزارة املالية يف السلطة     اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،       :املصادر
   .النقد الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واجلهاز املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء

باستثناء األرقام املتعلِّقة بالسكان، ُتستبعد القدس الشرقية من مجيع البيانات بسبب عدم قدرة               :مالحظات
  .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين على الوصول إىل املدينة

كف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين حالياً على تنقيح بياناته اخلاصة          ويع. تقديرات أولية   )أ(  
  .٢٠١٠  عامباحلسابات القومية وإعادة تقدير القيم احلقيقية على أساس

  .طنيللبطالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية العمال املثّب" التعريف املوسع"يتضمن   )ب(  
 وغري املرتبطة بعوامـل     املرتبطةإلسرائيلية إىل السلع، واخلدمات     شري بيانات التجارة الفلسطينية وا    ت  )ج(  

  .اإلنتاج

قطاع غزة برحت احتياجات   ماالذي الضغط املفرط ٢٠١٣  عاموقد خّف قليالً يف   -١٣
 رغم أن قطـاع غـزة     سبع سنوات   منذ  على املالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية       تفرضه  

مـن إيـرادات الـسلطة الوطنيـة        فقط   يف املائة    ٣قدرها  جداً  يزال يسهم بنسبة ضئيلة      ال
ومن املـستبعد أن تعـود      .  يف املائة من جمموع إنفاقها     ٤٣نسبته    ما الفلسطينية بينما يتلقى  

 قبـل الـذي بلغتـه     مسامهة غزة يف املالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية إىل مـستواها            
  .ترفع إسرائيل حصارها مل  ما٢٠٠٧ عام
د اتسمت اجلهود املبذولة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لـضبط أوضـاع             وق  -١٤

ماليتها العامة بالتوقّف عن التوظيف يف القطاع العام، وخفض العالوات، وترشيد التحويالت            
االجتماعية والنفقات غري املتصلة باألجور، وخفض صايف اإلقـراض، وتوسـيع القاعـدة             

وعلى الرغم من أن فـاتورة      .  يف املائة  ١القيمة املضافة بنسبة    الضريبية، وزيادة معّدل ضريبة     
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 يف املائة من النفقات املتكرِّرة، فقد متكنت السلطة الوطنية          ٥٠تزال تستهلك قرابة      ال األجور
  يف املائـة بـني     ١٦ إىل   ٢٦الفلسطينية من خفض نسبتها من الناتج احمللي اإلمجـايل مـن            

ومن املهم اإلشارة إىل أن هذا قد حدث        ). ٢٠١٤،  البنك الدويل  (٢٠١٣  وعام ٢٠٠٦ عام
يف ظل بيئة تتسم بارتفاع معّدالت البطالة ووجود قطاع خاص عاجز عـن خلـق فـرص                 

وتعرُّض السلطة الوطنية الفلسطينية لضغط هائل من أجل توفري فرص عمل لقوة عمل              العمل
  .ة ومتناميةفتيَّ
تدل عليه اإلحصاءات الرمسيـة       مما بكثريومع ذلك، أصبح وضع املالية العامة أسوأ          -١٥

وعالوةً على ذلك،   . االحتالل الذي طال أمده   أوضاع  اليت ينبغي أن ُينظر إليها ضمن سياق        
فإن اخنفاض املعونة األجنبية الذي ُسجِّل يف اآلونة األخرية كان أشد وقعاً من اجلهود املبذولة               

فمدفوعات املعونـة الـيت     . املالية العامة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إلصالح أوضاع        
 مليـون دوالر مـن      ٥٠٠مقـداره     مبا  كانت أقل  ٢٠١٣  عام  مليار دوالر يف   ١,٣بلغت  

قد دفع السلطة الوطنية الفلـسطينية إىل       وهذا االخنفاض يف املعونة     . ٢٠٠٨  عام مستواها يف 
 مليون دوالر إىل    ٤٩٠مقداره    ما اللجوء إىل مراكمة املتأخرات لتمويل العجز، مضيفة بذلك       

، حيث تشكل املبالغ املستحقة لصندوق املعاشات التقاعدية ثلثـي          ٢٠١٣  عام متأخراهتا يف 
أن   كمـا  يتجاوز حداً معيناً،    مبا ميكن االستمرار يف مراكمة املتأخرات      ال أنه  إال .هذا املبلغ 

حلد من توسُّع القاعـدة     أدَّى إىل ا    ما ذلك قد يأيت بنتائج عكسية على صعيد املالية العامة إذا         
  .الضريبية من جراء تقويض االستثمار اخلاص

وباإلضافة إىل مراكمة املتأخرات، جلأت السلطة الوطنية الفلسطينية إىل االقتراض من         -١٦
 يف املائة   ٥٠( مليار دوالر    ١,٣املصارف احمللية وتراكم لديها رصيد من الديون احمللية قدره          

الوطنية الفلسطينية  ولكي يتوفر لدى السلطة     . ٢٠١٤  عام ول أوائل حبل) من اإليرادات العامة  
هيكلة الديون بعيداً عن القـروض القـصرية        وتتمكن من إعادة    مزيد من خيارات التمويل     

األجل ذات أسعار الفائدة املرتفعة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أهنا تعتزم إصدار سـندات         
وينبغي . والر ليجري تداوهلا ضمن القطاع املصريف      مليون د  ٢٠٠ثالث سنوات بقيمة    أجلها  

النظر إىل ذلك حبذر ألن من شأنه أن يزيد من االعتماد على االقتراض احمللي يف مواجهة حالة         
من عدم اليقني على صعيد تدفُّقات املعونة، ولذلك فإنه قد يؤدِّي إىل تزايد حـدَّة مـستوى    

صالً، إذا تزايدت حـّدة الـصعوبات الـيت         انكشاف النظام املصريف، وهو مستوى مرتفع أ      
  .السلطة الوطنية الفلسطينيةتواجهها 

مصداقيتها يتطلبان توفُّر أوضاع مالية عامـة       ووإن بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية        -١٧
فالتكيُّف مع واقع احليِّـز املـايل       . مستقرة، وهو أمر يكاد يكون مستحيالً يف ظل االحتالل        

متلك السلطة الوطنيـة    وال.ء إىل االقتراض ليس حالً قابالً لالستمرار الضيق من خالل اللجو   
الفلسطينية سوى قدر ضئيل من القدرة على احلصول على االئتمانات اخلارجية، عالوةً على             

 .أن مراكمة املتأخرات واللجوء إىل االقتراض من املصارف احمللية ليسا من احللول املـستدامة    
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 -يتجاوز حـداً معينـاً       مبا -التقشُّف املايل   إجراءات  واللجوء إىل   خيار تقليص اإلنفاق     أما
سيأيت بنتائج عكسية من الناحية املالية احملضة، ذلك ألن من شأنه أن يدفع االقتصاد يف اجتاه                ف

دعمها للسلطة الوطنيـة  على زيادة اجلهات املاحنة تعمل بد من أن   الولذلك. هبوطي شديد 
  . اقتصادية وأزمة حوكمة- اندالع أزمة اجتماعية الفلسطينية من أجل تفادي

تصاب اجلهات املاحنة بالكلل نتيجةً لعدم إحراز تقـدم         أال  ويف هذا الصدد، ينبغي       -١٨
 بل على العكس من ذلك، ينبغي للجهات املاحنة زيادة، وليس تقليص،          . على اجلبهة السياسية  

عن حالة عدم   الذي ينجم   دي السليب   تقدمه من دعم من أجل التعويض عن التأثري االقتصا         ما
ينبغي أن    ال أن هذا   إال .اليقني السائدة على الصعيد السياسي وعن أي قيود إسرائيلية إضافية         

  . بديالً عن إهناء االحتالل اإلسرائيلي، بأي حال من األحوال،يكون

  النساء الفلسطينيات يعانني من احلرمان والتهميش حتت االحتالل  -باء  
 هور األوضاع االقتصادية وارتفاع معّدل البطالة واخنفاض األجور احلقيقية يف         مع تد   -١٩
ويـدل  . يف األرض الفلسطينية احملتلة    الفقر وانعدام األمن الغذائي   ازدادت حدَّة   ،  ٢٠١٣ عام

الفلسطينية املصّنفة كأسر تعـاين مـن       احة على أن النسبة املئوية لألسر       آخر اإلحصاءات املت  
هذه السنة    ويف .٢٠١٢  وعام ٢٠١١  عام  بني ٣٤ إىل   ٢٧غذائي ارتفعت من    انعدام األمن ال  

 يف ٢٦بقدر ضئيل من األمن الغـذائي    إال تتمتع  ال األخرية، بلغت نسبة األسر اليت اعُترب أهنا      
وهذا يعـين أن أسـرة   .  يف املائة١٦املائة وبلغت نسبة األسر املعرضة النعدام األمن الغذائي       

كل أربع أسر يف األرض الفلسطينية احملتلة ُتصنَّف ضمن األسر اليت تتمتع    واحدةً فقط من بني     
  .بأمن غذائي

يف لتكيُّف مع واقع انعدام األمن الغذائي منتهجةً        تكابد ل وما فتئت األسر الفلسطينية       -٢٠
سلسلة من االستراتيجيات القصرية األجل مثل شراء األغذيـة باسـتخدام البطاقـات            ذلك  

لتخلُّف عن سداد مبالغ فواتري مرافق املنافع العامة، واالقتراض مـن األقـارب             االئتمانية، وا 
وهـذه  . واألصدقاء، فضالً عن تقليل األغذية املستهلكة من حيث تنوُّعها وكميتها ونوعيتها          

 االقتصادية اخلطرية كان ميكن أن تكون أسـوأ مـن ذلـك لـوال           -األوضاع االجتماعية   
  أسرة يعـيش   ١٠٤ ٠٣٠الذي يشمل   للتحويالت النقدية   يين  الربنامج الوطين الفلسط   وجود

  . يف املائة منها يف غزة٥٤نسبته  ما
 االقتصادية  -فاألوضاع االجتماعية   . وقد تواصل تدهور األوضاع اإلنسانية يف غزة        -٢١

 حيث بلغت نسبة األسر ٢٠١٢  عام ازدادت سوءاً يف٢٠١١  عاميفأصالً اليت كانت مزرية 
 يف املائة، وأصبح أربعة من بني كل مخسة         ٥٧تعاين من انعدام األمن الغذائي      املصنفة كأسر   

أشخاص يعتمدون على املعونة اإلنسانية وجلأ ثلث األسر إىل خفض عدد الوجبات الغذائيـة              
مـن  بـذلك   يتـصل     وما وأدَّى نقص مواد البناء   ). ٢٠١٤منظمة العمل الدولية،    (اليومية  

 البطالة يف قطـاع البنـاء الـذي كـان يـستوعب     تفشي  ارتفاعات حادة يف األسعار إىل 
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 معّدالت الفقـر وانعـدام      ارتفاعأدَّى إىل     مما  يف املائة من قوة العمل يف غزة،       ١٠ نسبته ما
  .الغذائي األمن
املفروضة علـى حركـة تنقُّـل العمـال     وكان للقيود اإلسرائيلية عموماً، والقيود      -٢٢

غري متناسب على النساء الفلـسطينيات     لوطأة إىل حد    االفلسطينيني بصفة خاصة تأثري شديد      
أيـضاً  بل  جبميع التدابري املطّبقة عند حواجز التفتيش فحسب          ال كثر عرضةً للتأثُّر  األلكوهنن  

. عملـهن بعنف املستوطنني وبطول املسافات اليت يتعّين عليهن قطعها للوصول إىل أمـاكن             
ى يف صفوف النساء الفلسطينيات اللوايت ُتعد       ولذلك فإن معّدالت البطالة تبلغ مستويات أعل      

الفقر تفشي  أن    إال .مشاركتهن يف سوق العمل متدنية جداً حىت مقارنة باملستويات اإلقليمية         
من سوق العمل نتيجةً لقلة فـرص       املثبَّطني  على نطاق واسع وانسحاب الرجال الفلسطينيني       

وقد أجرب هذا الوضـع الكـثري   . لسطينياتالنساء الفأوضاع قد أثّرا سلباً على     الالئق  العمل  
منهن على السعي لزيادة دخل أسرهن عن طريق مزاولة أعمال منخفضة األجر وتفتقـر إىل               
احلماية بالقرب من منازهلن وذلك يف القطاعات غري النظامية وغري احملمية مثل الزراعة غـري               

  ).٢٠١٣البطمة، (ملواشي اوتربية النظامية واألنشطة التجارية الصغرية واملهن اليدوية 
 اقتصادية سلبية إضافية ألنه خيفّض مـستوى        -كما أن لالحتالل تأثريات اجتماعية        -٢٣

 باملعايري  اًجيدُيعترب  املشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية العادية اليت تتمتع مبستوى تعليمي          
التنميـة  عمليـة   نيات يف   املسامهة احملتملة للنساء الفلـسطي    حتقيق  وهذا حيول دون    . الدولية

وستكون للمعـدالت املفزعـة     . الفلسطينية احملتلة لألرض  االجتماعية واالقتصادية املستدامة    
لنقص االستفادة من رأس املال البشري املتمثِّل يف الشباب وخرجيي اجلامعات والنساء آثـار              

لسطينيات على حنو    حالة هتميش النساء الف    ٢ويبني اجلدول   . مستدمية على اجملتمع الفلسطيين   
غري متناسب يف سوق العمل من حيث تدّني مستوى مشاركتهن وارتفاع معّدالت البطالـة              

  .يف صفوفهن
القتصاد الفلسطيين، تتركّز مشاركة النـساء      اليت تعتري ا  وبسبب التشوهات البنيوية      -٢٤

تكون النساء   ماوعادةً.  االقتصاد النظاميجماالتنطاق ضيق من   ويفيف القطاع غري النظامي
 الطرف األسـفل مـن      ويف ممثالت متثيالً أكرب يف الوظائف املهنية والكتابية يف القطاع العام         

ويؤدِّي عجز االقتصاد الفلسطيين املقّيد عن خلـق  . ةغري النظامي والقطاعات   الزراعي   القطاع
ادات تعليم على شه  إالحيصلن  ملالنساء الريفيات الشابات اللوايت   جعل   إىل   ةفرص عمل الئق  

على فرص عمل، فضالً عـن      حصوهلن  أقل يواجهن آفاقاً قامتة فيما يتعلق بإمكانية          أو ثانوي
  .هائلة من أوجه احلرمان االجتماعيمن جمموعة معاناهتن 
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    ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨ و٢٠١٣معدالت البطالة واملشاركة يف قوة العمل حبسب اجلنس يف عامي 

  )نسبة مئوية(ملشاركة معدل ا  )نسبة مئوية(معدل البطالة   
  إناث  ذكور  إمجايل  إناث  ذكور  إمجايل  

٢٠١٣     
٢٣٫٤٢٠٫٦٣٥٫٠٤٣٫٦٦٩٫٣١٧٫٣  األرض الفلسطينية احملتلة

١٨٫٦١٦٫٨٢٥٫٩٤٥٫٠٧١٫٣١٨٫٠  الضفة الغربية
٣٢٫٦٢٧٫٨٥٣٫١٤١٫٢٦٥٫٨١٦٫٠  قطاع غزة

٢٠٠٨  
٢٦٫٠٢٦٫٥٢٣٫٨٤١٫٣٦٦٫٨١٥٫٢  األرض الفلسطينية احملتلة

١٩٫٠١٩٫٥١٦٫٧٤٣٫٠٦٨٫٣١٧٫١  الضفة الغربية
٤٠٫٦٤٠٫٢٤٢٫٨٣٨٫١٦٤٫٠١١٫٧  قطاع غزة

   .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي  :املصدر
ة العمل الدولية، بينما تتبع معـدالت       تتبع معدالت البطالة التعريف الضيق الذي تستخدمه منظم         :مالحظة

 التعريف املوسع الذي تستخدمه املنظمة والـذي يـشمل العمـال            ١البطالة الواردة يف اجلدول     
  . يبحثون عن عمل يف الوقت احلايل  الاملثبطني الذين

  الشروط املسبقة لتحويل االقتصاد الفلسطيين  -جيم  
لقدرة املؤسـسية للـسلطة الوطنيـة       رغم وجود إمجاع على االعتراف مبصداقية ا        -٢٥

الصادر ) ٢٠٠٢(١٣٩٧القرار (الفلسطينية ووجود توافق دويل يف اآلراء لصاحل حل الدولتني  
دولة فلسطينية ذات سـيادة ومتـصلة       قيام  يزال    ال ،)عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة     

اليت ة لألراضي واملوارد الطبيعية     فاخلسارة املستمر . جغرافياً وقابلة للحياة متثل أمراً بعيد املنال      
تسفر فقط عن احليلولة دون متكن السلطة الوطنية الفلسطينية من            مل  االحتالل يستويل عليها 

إىل القدرة علـى    السلطة الوطنية   توفري السلع العامة يف معظم أحناء الضفة الغربية اليت تفتقر           
السلطة من هذه حققته   مابتآكلأيضاً  لسيطرة عليها، بل إهنا باتت اآلن هتددواالوصول إليها   

ولذلك فإن من . عدم االستقرار السياسيحالة يؤدي إىل تزايد حدة   مماإجنازات بشق النفس،
يقدمه من دعم للسلطة الوطنية الفلـسطينية علـى           ما اجملتمع الدويل يزيد  األمهية مبكان أن    
الر من أجل التنفيذ الناجح خلطـة        مليار دو  ١,٨  لمبلغ ا وفري  يف ذلك ت    مبا املستويات كافة، 

  . ٢٠١٦-٢٠١٤التنمية الوطنية للفترة 
 املبـادرة اخلاصـة باالقتـصاد       )٢٠١٣(وقد أعلن مكتب ممثل اجملموعة الرباعية         -٢٦

الفلسطيين اليت هتدف إىل حتقيق التحول السريع واإلجيايب القتصاد األرض الفلسطينية احملتلـة             
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 ١٩استثمارات ممولة من اجلهات املاحنـة تـصل إىل          وتتوخى توظيف استثمارات خاصة و    
 يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل علـى مـدى           ٥٠دوالر من أجل حتقيق زيادة بنسبة        مليار
  .  سنوات٦ فترة
العوامـل التمكينيـة    "اخلطة تنفيذاً فعاالً يتوقف على جمموعة من        هذه  إال أن تنفيذ      -٢٧

موعة الرباعية، ومعظمها عوامل تتحكم فيها إسـرائيل        اليت حددها مكتب ممثل اجمل    " احلرجة
وتشمل هذه العوامل التمكينية تعاون إسرائيل على تيسري االستثمار يف البنية           . على حنو صارم  

التحتية والسياحة والصناعة التحويلية واالتصاالت والطاقة واملياه واإلسكان يف غزة والقدس           
دة ربط غزة بالضفة الغربية ورفع القيـود اإلسـرائيلية          الشرقية واملنطقة جيم، فضالً عن إعا     
  . املفروضة على حركة التنقل والوصول

النطاق الواسع هلذه املبادرة، فإن التاريخ يدل على أنه مـن غـري             وعلى الرغم من      -٢٨
احملتمل أن يؤدي الدعم الدويل إىل وضع االقتصاد الفلسطيين على مسار من النمو املستدام يف               

أن   كمـا .املتاح والقيود املفروضة على حركة التنقـل السياسايت تالل وضيق احليز  ظل االح 
يف ظل أوضاع مثبطة مثل ارتفاع      على االستثمار   يشجعهم    ما جيدوا  لن املستثمرين األجانب 

  .  السائدةتكاليف اإلنتاج واملخاطر السياسية وحالة عدم اليقني
ش االقتصاد الفلسطيين وحل أزمـة املاليـة        ويتطلب تذليل املعوقات الرئيسية النتعا      -٢٩

العامة اليت تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية إحداث تغيري أساسي يف العالقات االقتصادية بني         
وُيشكل رفع القيود اليت يفرضها االحتالل على التنمية الفلسطينية شرطاً          . فلسطني وإسرائيل 

  . صة باالقتصاد الفلسطييناخلااملذكورة مسبقاً للتنفيذ الناجح للمبادرة 
واقع احلـال يف األرض     هو  يزال عدم تكافؤ القوة بني احملتل واخلاضع لالحتالل          وال  -٣٠

ولذلك جيب على اجملتمع الدويل أن حيث إسرائيل على تأييد حق الـشعب    . الفلسطينية احملتلة 
العوامـل  "ادة مـن    الفلسطيين يف التنمية من خالل التعاون مع اجملتمع الدويل وتيسري االستف          

 اليت حددها مكتب ممثل اجملموعة الرباعيـة بوصـفها شـروطاً مـسبقة              "التمكينية احلرجة 
  . املبادرة لنجاح

االستيطان واحتالل املنطقة جيم خينقان اقتـصاد األرض الفلـسطينية            -ثانياً  
  دولتنيوجود احملتلة ويقوضان احلل القائم على 

  واردها االقتصاديةوضع املنطقة جيم احملتلة وم  -ألف  
 ٦ ٢٠٠  قرابـة ١٩٦٧  عاماألرض الفلسطينية اليت احتلتها إسرائيل يف    تبلغ مساحة     -٣١

حتت اليت كانت    يف املائة من مساحة فلسطني التارخيية        ٢٢نسبته    ما  أو )٢كم (كيلومتر مربع 
ة  يف الضف  ٢كم ٥ ٨٤٠ يف قطاع غزة وقرابة      ٢ كم ٣٦٠تتألف من   وهي  . االنتداب الربيطاين 
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 الفلسطيين  -ووفقاً لالتفاق اإلسرائيلي    . البحر امليت ومنطقة  فيها القدس الشرقية      مبا الغربية،
املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو االتفاق الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية             

 اءوبألف  املناطق  : تقّسم الضفة الغربية إىل ثالثة أجزاء     ،  )١(١٩٩٥سبتمرب  /وإسرائيل يف أيلول  
 يف املائة من مساحة الضفة الغربية، وهي ختضع         ٦١يزيد عن     ما جيموتشمل املنطقة   . يموج

تقـسيم   (يف ذلك شؤون األمن والتخطيط والتنظيم العمـراين         مبا لسيطرة إسرائيلية كاملة،  
معظم األراضي الفلـسطينية    والزراعية خصوبة   املساحات  وتضم املنطقة جيم أكثر     . )املناطق
 يف املائـة مـن   ١٨نـسبته    ما وختضع املنطقة ألف اليت تشكل    . صة لألنشطة اإلمنائية  املخص

املنطقة باء اليت     أما .مساحة الضفة الغربية للسيطرة املدنية واألمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية        
 يف املائة من مساحة الضفة الغربية فيفترض أن تكون حتـت الـسيطرة              ٢١نسبته    ما تشكل

  .  الفلسطينية املشتركة-لسطينية والسيطرة األمنية اإلسرائيلية املدنية الف
تزال إسرائيل اليـوم      ال االتفاق كان جمرد ترتيب مؤقت،    ذلك  وعلى الرغم من أن       -٣٢

تواصل احتالهلا وسيطرهتا وفرض تدابريها اليت تغري الوضع اجلغـرايف والـدميغرايف لـألرض        
التنمية جهود   ويؤدي احتالل املنطقة جيم إىل حرمان        . وخاصة املنطقة جيم   ،الفلسطينية احملتلة 

 يف املائة من مساحة األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربيـة           ٦١الفلسطينية من االستفادة من     
يؤدي إمنا  وهذا  ). ١الشكل  (الضفة الغربية كلها    وتقطيع أوصال أراضي    ومواردها الطبيعية،   

طقة جيم فحسب وإمنا أيضاً يف األرض الفلـسطينية         يف املن   ال إىل إجهاض التنمية الفلسطينية   
القطـاع اخلـاص      أو كلها وذلك بسبب منع تنفيذ أي مشاريع تطوير معقولة للبنية التحتية          

دولـتني  وجود  يقلص أكثر فأكثر قدرة احلل القائم على          مما داخل املدن والقرى الفلسطينية،   
  . دياًاقتصاواالستمرار على تأمني مقومات القابلية للحياة 

كما أن اإلجراءات املتخذة من قبل إسرائيل لتغيري األوضاع على األرض يف املنطقة               -٣٣
، وفرض املنازلوتشمل هذه اإلجراءات تشريد السكان الفلسطينيني، وهدم . جيم مثرية للقلق

نظم التخطيط والتنظـيم    وتطبيق  القيود على حركة التنقل والوصول واألنشطة االقتصادية،        
املستوطنات، وتزايـد أعـداد املـستوطنني       وإقامة   التمييزية، وإنشاء حاجز الفصل      العمراين

اإلسرائيليني وهذه التدابري تتعارض مع القانون الدويل؛ وبذلك تنتهك إسـرائيل التزاماهتـا             
وعلى حد تعبري األمـني العـام لألمـم املتحـدة، فـإن             . الدولية بوصفها سلطة االحتالل   

لغربية والقدس الشرقية غري مشروعة مبوجب القانون الدويل وتشكل         املستوطنات يف الضفة ا   "
وتتعارض عمليات هدم املـساكن الفلـسطينية وغريهـا مـن           . عقبات أمام حتقيق السالم   

  . )٢("املمتلكات مع التزامات إسرائيل املتصلة حبماية السكان املدنيني الواقعني حتت االحتالل
__________ 

-http://www.refworld.org/cgiاالتفاق متاح علـى الـرابط       ونص  . ُيعّرف أيضاً باسم اتفاق أوسلو الثاين      )١(

bin/texis/vtx/rwmain?docid=3de5ebbc0)  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦إليه يف ُرجِع .( 
. ٢٠١٤مايو  / أيار ١٣ و ١٢رسالة األمني العام يف اجللسة االفتتاحية لالجتماع الدويل بشأن مسألة القدس،             )٢(

ـ  (http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7664: متاحة على الرابط التايل     ١يف  ليـه   إع  ُرجِ
 ). ٢٠١٤يوليه /متوز
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على النحو   ،لبس فيه   وال تعبرياً قاطعاً اجملتمع الدويل   ورغم االعتراضات اليت عرب عنها        -٣٤
، ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ املؤرخ   ٦٨/٨٢مثالً يف قرار اجلمعية العامة      الذي ورد   

عمدت إسرائيل إىل تكثيف نشاط بناء املستوطنات، ورفعت معدل توسيعها بأكثر من الضعف             
 الغربيـة،  ألوضاع على األرض يف الـضفة     ، مغرية بذلك ا   ٢٠١٢  عام كان عليه يف    مبا مقارنة

 يف  ٤٢نـسبته     ما فاملستوطنات والبنية التحتية املتصلة هبا تشكل اآلن      . فيها القدس الشرقية   مبا
تضاعف عدد املستوطنني ثالث مرات منذ عقـد        وقد  الضفة الغربية،   أراضي  املائة من مساحة    

  ).٢٠١٤  الدولية،منظمة العمل (٦٥٠ ٠٠٠-٥٠٠ ٠٠٠اتفاقات أوسلو ليبلغ حنو 

  التدابري التقييدية والتمييزية املتخذة من قبل إسرائيل يف املنطقة جيم  -باء  
أصبح إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية اجلديدة وتوسيع املستوطنات القائمة ممارسة         لقد    -٣٥

 أدى إنشاء املستوطنات إىل   و. )٣(شائعة يف الضفة الغربية كلها وليس يف املنطقة جيم وحدها         
املـشتتة  رخبيالً من اجلـزر     أيشبه    ما تغيري املشهد اجلغرايف للضفة الغربية حبيث حتولت إىل       

، ويسبب العنف الذي ميارسه املستوطنون علـى الـشعب          )١الشكل  (املنفصلة عن بعضها    
وهذا العنف يشمل االستيالء على املمتلكـات اخلاصـة        . الفلسطيين خسائر اقتصادية فادحة   

األراضي الزراعية وموارد املياه؛ واهلجمات       أو  هبا؛ وإعاقة الوصول إىل املراعي     الضرروإحلاق  
على املواشي واألراضي الزراعية واألماكن املقدسة، فضالً عن اقتالع األشـجار وإتالفهـا             

، أشـارت تقـارير إىل      ٢٠١٣  عام ففي. وإحلاق الضرر بغري ذلك من املمتلكات الزراعية      
يف ذلـك يف      مبـا  أُتلفت على أي حنو آخر،      أو اقُتلعت  أو ت شجرة قد أُحرق   ١٠ ١٤٢ أن

مكتب األمم  (٢٠١٢  عاميفشجرة  ٨ ٢٥٩جمموعه   مبامناطق متامخة للمستوطنات، مقارنة
هوادة فيها على     ال وتولد هذه العوامل ضغوطاً   ). أ٢٠١٣املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،     

  .  أراضي األجداد والرحيل إىل أماكن أخرى على تركماجملتمعات الفلسطينية حلملهأبناء 

__________ 

بصورة رئيسية من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون        مستقاة  البيانات واملعلومات الواردة يف هذا الفرع        )٣(
 ). ب٢٠١٣ب و٢٠١٤أ و٢٠١٤مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، (اإلنسانية 
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    ١الشكل 
  خريطة املنطقة جيم

  
 www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_map_2011، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  :املصدر

_02_22.pdf) ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧يف إليه ع جُِر.(  

 ٥٣٢طقة جـيم يعيـشون يف    فلسطيين يف املن٣٠٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن       -٣٦
 إىل أن الفلسطينيني  ) ٢٠١١(وتشري بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       . سكانياًجتمعاً  

وهذا يعين  .  يف املائة من مساحة الضفة الغربية احملتلة       ٦٢نسبته    ما يستطيعون الوصول إىل   ال
ة املنطقـة   أكثر من ضعف مـساح    ( يف املائة    ٣٩نسبته    ما أن حكومة إسرائيل قد خصصت    

يف املائة كمناطق عسكرية إسرائيلية مغلقـة        ٢٠للمستوطنات وتوسعها يف املستقبل و    ) ألف
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وبالتايل فإن إسـرائيل    .  يف املائة كمحميات طبيعية    ١٣و) "إطالق النار "مبا يف ذلك مناطق     (
تـسمح    وال  يف املائة من مساحة املنطقة جيم،      ٧٠مجيع عمليات البناء الفلسطينية يف      حتظر  

 يف املائة، بينما تفـرض قيـوداً        ١يف مساحة نسبتها      إال بتوسع النشاط العمراين الفلسطيين   
  .  يف املائة٢٩شديدة على البناء يف املساحة املتبقية ونسبتها 

 يف املائة من الضفة الغربيـة،       ١٨، أعلنت إسرائيل عن حتويل حنو       ١٩٧٠ويف عام     -٣٧
وفرضت قيوداً على الوصول    "إطالق نار " إىل مناطق     يف املائة من مساحة املنطقة جيم،      ٣٠ أو

 شخص ضمن هـذه     ٦ ٢٠٠ جتمعاً سكانياً فلسطينياً يبلغ عدد سكاهنا        ٣٨ويوجد  . )٤(إليها
 شـخص يعيـشون يف      ١٢ ٠٠٠ جتمعاً سكانياً يبلغ عدد سكاهنا       ٥٠املناطق، باإلضافة إىل    

" إطالق النار"بل إقامة مناطق وكان معظم هذه التجمعات السكانية موجوداً ق. مناطق جماورة
وجيري بصورة منتظمة إجالء أفراد هذه التجمعات من مساكنهم بصورة مؤقتة، بينما            . هذه

 وما بنوه مـن     خيضع آخرون ألوامر إخالء دائم تصدرها إسرائيل ولعمليات هدم ملساكنهم         
ة للممتلكات  وُيعاين الفلسطينيون الذين يعيشون يف هذه املناطق من عمليات مصادر         . هياكل

، كما ُيعانون من القيود املفروضة ضايقة على يد اجلنود اإلسرائيليني  ومن عنف املستوطنني وامل   
الـبىن  مرافـق   على حركة تنقلهم ومن حرماهنم من الوصول إىل املياه وغريها من املوارد و            

ال وعلى النقيض من ذلك، ُيسمح ملـا        ). أ٢٠١٢مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،     (التحتية  
عترب غري مـشروعة حـىت مبوجـب القـانون           بؤر استيطانية إسرائيلية، وهي تُ     ١٠يقل عن   

  . ، حيث ال يواجهون خطر هدم مساكنهم"إطالق النار"يف مناطق بالوجود اإلسرائيلي، 
مـاً  ، وضعت إسرائيل نظا    لتحويل األراضي  عملية املستمرة الومن أجل إبقاء وتعزيز       -٣٨

يسمح هبدم وتشريد سكان أي مبىن فلسطيين ُيبىن        اريح، وهو نظام    صارماً جداً إلصدار التص   
خمططـون   "- Bimkomلية غري احلكومية    يوتشري املنظمة اإلسرائ  . دون احلصول على تصريح   
 أمر  ١٢ ٥٧٠ أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية قد أصدرت         إىل - )٥("من أجل حقوق التخطيط   

مكتـب تنـسيق الـشؤون       (١٩٨٨يم منذ عام    هدم هلياكل سكنية فلسطينية يف املنطقة ج      
 هـيكالً   ٢ ٢٢٤، ُهدم   ٢٠١٣-٢٠٠٩وخالل فترة مخس سنوات،     ). أ٢٠١٤اإلنسانية،  

وقـد بلغـت    . "إطالق النار "سكنية ومدارس يف مناطق     مباٍن  ، مبا فيها هياكل     )٢الشكل  (
  يف  هيكل سكين  ١ ٠٠٠ُهدم ما يزيد عن      حيث   ٢٠١١ذروهتا يف عام    هذه  عمليات اهلدم   

 فلسطينياً يف املنطقة جيم للتشريد خالل فترة مخس         ٣ ٤١٧وبالتايل فقد تعرض    . سنة واحدة 
  . سنوات فقط

__________ 

 . مساحة تساوي كل مساحة املنطقة ألف اخلاضعة للسيطرة الفلسطينية )٤(
 ). ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ُرجع إليه يف  (http://bimkom.orgلرابط انظر ا )٥(



TD/B/61/3 

17 GE.14-07687 

  ٢الشكل 
  ٢٠١٣-٢٠٠٩عمليات اهلدم والتشريد يف املنطقة جيم، 

  
  )ب٢٠١٣أ و٢٠١٤(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   :املصدر

ارتفع عدد سكان املستوطنات اإلسرائيلية     ، فقد   دون قسراً شرَُّيورغم أن الفلسطينيني      -٣٩
اجلهـاز   (٢٠١٢ يف عام    ٣٦٠ ٠٠٠ إىل أكثر من     ١٩٧٢ يف عام    ٨٠٠يف املنطقة جيم من     

 يف  ٥ -ويبلغ معدل النمو السنوي للمـستوطنني       ). ٢٠١٣املركزي لإلحصاء الفلسطيين،    
ويعيش املستوطنون يف املنطقـة     . رائيلالنمو السنوي لسكان إس   معدل   ثالثة أضعاف    -املائة  

خمصـصة   بؤرة استيطانية، مع وجود منـاطق  ١٠٠ مستوطنة و١٢٥جيم يف ما ال يقل عن     
 أضعاف مساحة مناطق املـستوطنات القائمـة   ٩للتوسع االستيطاين مستقبالً تبلغ مساحتها      

  ). ٢٠١٣، بتسيلممنظمة (حالياً 
بسلطات فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم العمـراين       وتتمتع اإلدارة املدنية اإلسرائيلية       -٤٠

ومن بـني التجمعـات الـسكانية       . وإصدار تصاريح البناء وعمليات اهلدم يف املنطقة جيم       
 يف املائـة منـها      ١٤ جتمعاً، ال توجد حالياً إال يف        ٥٣٢الفلسطينية يف املنطقة جيم وعددها      

لتطـوير العمـراين    ألغراض ا إلسرائيلية  خمططات تنظيم عمراين وافقت عليها اإلدارة املدنية ا       
وعالوة على  . مساحة ال متثل إال نصف نقطة مئوية واحدة من مساحة املنطقة جيم           يشمل   مبا

طلبـات  جمموع  يف املائة من ٥,٦ذلك، مل توافق اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إال على ما نسبته          
قـدمها الفلـسطينيون إىل اإلدارة    طلباً ٣ ٧٥٠احلصول على تصاريح البناء اليت بلغ عددها  

 ١٥ ٠٠٠وعلى النقيض من ذلك، ُبين ما جمموعـه         . ٢٠١٢ وعام   ٢٠٠٠املدنية بني عام    
  ). ٢٠١٣، بتسيلممنظمة  (٢٠١٠ وعام ٢٠٠٠وحدة سكنية يف املستوطنات بني عام 

مث إن مساحات تشكل ثلثي مساحة املناطق الزراعية لألرض الفلـسطينية احملتلـة،               -٤١
يها أخصب األراضي وأصلحها للرعي، تقع يف املنطقة جيم حيـث ختـضع الزراعـة               ف مبا

الفلسطينية للحصار من جراء جمموعة واسعة من القيود املتداخلة اليت متنع وصول الفلسطينيني             
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وتشري تقديرات مركز أحباث األراضـي      . من القطاعني اخلاص والعام إىل أراضيهم الزراعية      
 يف  ١٤ أي   - )٦(لى الفلسطينيني الوصول إىل نصف مليـون دومن       إىل أنه يتعذر ع   ) ٢٠١٠(

 من األراضي الزراعية إما ألهنا حمتلـة أو ألن املـستوطنني            -املنطقة جيم   مساحة  املائة من   
حـرم  باإلضـافة إىل ذلـك، يُ     و. ، أو بسبب االفتقار إىل املياه     ) دومن ١٨٧ ٠٠٠(يزرعوهنا  

املنطقة مساحة   يف املائة من     ٢٧(حنو مليون دومن    الفلسطينيون من الوصول إىل مساحة قدرها       
  . احلراجةعمليات ميكن استخدامها ألغراض الرعي أو ) جيم
ومثة طائفة من القيود اإلسرائيلية األخرى اليت متنع الفلسطينيني من استخدام أراضيهم      -٤٢

هياكل أو حفر آبار    فال ُيسمح للمزارعني الفلسطينيني ببناء      . الزراعية استخداماً كفؤاً ومنتجاً   
دون احلصول على تصاريح إسرائيلية، وهي تصاريح يكاد يكون من املـستحيل احلـصول              

فضالً استخدام األمسدة ذات التركيز املناسب      بكما ال ُيسمح للمزارعني الفلسطينيني      . عليها
دة  مما يؤدي إىل زيا    ،ُيجربون على استخدام طرق أطول واملرور عرب حواجز التفتيش        م  هنعن أ 

  ). ٢٠١٣األونكتاد، (أوقات وتكاليف النقل زيادة كبرية 
وتوجد بعض أخصب األراضي الزراعية الفلسطينية حمصورة بني اخلط األخضر وحاجز   -٤٣

وحيتاج الفلسطينيون الذين يعيشون يف هذه املنطقة إىل احلصول على          . الفصل يف منطقة التماس   
وهذه املتطلبات املكلفـة وغـري   .  إىل أراضيهم تصاريح خاصة لكي يعيشوا يف منازهلم ويصلوا      

املتيقن من نتائجها فيما يتعلق باحلصول على التصاريح تقوض إمكانيات ممارسـة أي نـشاط               
فالقيود اليت تعوق الوصول إىل األراضي قد أجربت بعض احلاصـلني علـى             . اقتصادي معقول 

ن الزراعة الكثيفة العمـل إىل      تصاريح على التوقف عن زراعة أراضيهم كلياً أو على التحول ع          
وقد أدى نظام التصاريح التقييدي هـذا إىل اخنفـاض          . زراعة احملاصيل البعلية املنخفضة القيمة    

وتشري البيانات اليت مجعها مكتـب تنـسيق        . إنتاجية أراضي احملاصيل البعلية يف منطقة التماس      
اس يف السنوات األخرية كانت أدىن      الشؤون اإلنسانية إىل أن غلِّة أشجار الزيتون يف منطقة التم         

  .  يف املائة عن مقابلها يف اجلانب الفلسطيين اآلخر من حاجز الفصل٦٠مبا نسبته 
وباملثل، ال يتاح للفلسطينيني إال بقدر حمدود جداً الوصول إىل املوارد الطبيعيـة يف                -٤٤

بحر امليت، على سـبيل      الرخام واحلجارة ومواد البناء، وإىل معادن وأمالح ال        -املنطقة جيم   
 مبا يف ذلك يف حمـاجر       ،وبينما ُيسمح للمستوطنني اإلسرائيليني باستغالل هذه املوارد      . املثال

، مل ميـنح الفلـسطينيون منـذ        )ب٢٠١٢مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،     (املستوطنات  
 د سوى عدد قليل مـن     جدَّ سوى عدد قليل من تصاريح احملاجر اجلديدة، ومل يُ         ١٩٩٥ عام

وخالصة القول إن   ). ٢٠١١ والرخام،   احتاد صناعة احلجر  (ت يف السابق    التصاريح اليت ُمنح  
  . االستثمارات الفلسطينية العامة واخلاصة ممنوعة والسيادة غري معترف هبا يف املنطقة جيم

__________ 

 . دومن١ ٠٠٠مربع، والكيلومتر املربع يساوي   متر١ ٠٠٠الدومن الواحد يساوي  )٦(
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  التكاليف االقتصادية الحتالل املنطقة جيم  -جيم  
ائيلي للمنطقة جيم الفوائد االقتـصادية      تشمل التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسر      -٤٥

اليت جتنيها إسرائيل ومستوطناهتا من املنطقة جيم حالياً، فضالً عن الفوائد احملتملة اليت ميكن أن 
وقد . فعت القيود اإلسرائيلية املفروضة على وصول الفلسطينيني      تعود على الفلسطينيني إذا رُ    
يتضمن تقديرات جزئية لكلفة احتالل املنطقـة       تقريراً  ) ٢٠١٣(أصدر البنك الدويل مؤخراً     

يفترض عدم وجـود أي قيـود ماديـة         لواقع افتراضي بديل    تقرير سيناريو   الويضع  . جيم
أصـحاب  حريـة   على االستثمار الفلسطيين وأي قيود على       مفروضة  قانونية أو تنظيمية     أو

. ج والبيع يف املنطقة جيم    األنشطة االقتصادية الفلسطينية حتول دون قيامهم باالستثمار واإلنتا       
الزراعـة،  : وتقدر الدراسة التكاليف االقتصادية املباشرة وغري املباشرة يف قطاعات حمـددة          

معادن البحر امليت، ومقالع احلجارة واحملـاجر، والبنـاء، والـسياحة،           أمالح و واستغالل  
  .واالتصاالت، ومستحضرات التجميل

 يف املائـة    ٧مجايل الفلسطيين ميكن أن يزيد بنسبة       ويقدر التقرير أن الناتج احمللي اإل       -٤٦
 دومن من   ٣٢٦ ٤٠٠الوصول إىل   لو أتيحت إمكانية    ) ٢٠١١ ماليني دوالر يف عام      ٧٠٤(

الوصول إىل مياه   فضالً عن   األراضي الزراعية، ومئات آالف الدومنات من املراعي والغابات،         
اضي املتاحة نظرياً للفلسطينيني األراضي     إال أن الدراسة تستثين من األر     . الري يف املنطقة جيم   

  .  دومن١٨٧ ٠٠٠اليت يسيطر عليها املستوطنون اإلسرائيليون ومساحتها 
 ينيني بالوصـول إىل ترسـبات البوتـاس       ومن شأن السماح للمستثمرين الفلـسط       -٤٧

ـ  أن   ،والربومني يف البحر امليت، وهي ترسبات كبرية ورخيصة ويسهل استغالهلا          ؤدي إىل  ي
). ٢٠١١ مليون دوالر يف عام ٩١٨( يف املائة   ٩ة الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين بنسبة       زياد

 دومن من األراضي اليت ميكـن       ٢٠ ٠٠٠وعالوة على ذلك، ميكن إلتاحة حرية الوصول إىل         
ؤدي إىل مضاعفة حجم صناعة مقالع احلجارة واحملاجر    تأن  استخدامها ألغراض قلع احلجارة     

ميكـن أن   أهنـا   ي أكرب صناعة تصديرية يف األرض الفلسطينية احملتلة، كما          الفلسطينية، وه 
وهذه اإلضـافة   . إىل الناتج احمللي اإلمجايل   )  مليون دوالر  ٢٤١( يف املائة    ٢تضيف ما نسبته    

فعت القيود اإلسرائيلية   إذا رُ )  مليون دوالر  ٤١٣( يف املائة    ٣,٥األخرية ميكن أن تزيد بنسبة      
  . عات البناء والسياحة واالتصاالت يف املنطقة جيماملفروضة على قطا

ويشكل جمموع الزيادة املباشرة يف ناتج القطاعات اليت جرى تقييمهـا يف التقريـر                -٤٨
إال أنـه   ). ٢٠١١ مليار دوالر يف عام      ٢,٢( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل        ٢٣نسبته   ما

صاد، تتحقق أيضاً فوائد إضافية غـري مباشـرة         عندما تتحقق الفوائد املباشرة وُتضخ يف االقت      
وتترتب على ذلك آثار مضاِعفة كـبرية علـى         . نتيجة للروابط االقتصادية األمامية واخللفية    

، وهـذا   ١,٥وقد استخدم التقرير بتحفظ مضاِعفاً قدره       . الطلب على ناتج قطاعات أخرى    
 مليـار   ١,٢(ناتج احمللي اإلمجايل     يف املائة من ال    ١٢يؤدي إىل حتقيق فوائد غري مباشرة بنسبة        

وبالتايل فإن جمموع الفوائد املباشرة وغري املباشرة ميكن أن يصل إىل           ). ٢٠١١دوالر يف عام    
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وهذا يعين أن كلفة احتالل املنطقة .  يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل٣٥ما نسبته 
 يف  ٣٥تبلغ على األقل ما نسبته      ) رير فقط يف حالة القطاعات اليت جرى تقييمها يف التق       (جيم  

  .املائة من الناتج احمللي اإلمجايل
وعلى صعيد املالية العامة، إذا حتقق التحسن يف الناتج احمللي اإلمجايل، تزيد اإليـرادات           -٤٩

 مليون دوالر، مما خيفض العجز املايل       ٨٠٠ بنحو   ٢٠١١املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام      
وإذا حتققت  . النصف ويقلل إىل حد كبري اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على املعونة          مبقدار  

 يف املائة، مما خيفف الـضغط       ٣٥ يف املائة، تزيد العمالة بنسبة       ٣٥أيضاً الزيادة يف الناتج بنسبة      
 املالذ  على امليزانية من خالل إهناء الضغط الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية ألداء دور             
  .األخري للتوظيف واجلهة اليت ُتقّدم حتويالت اجتماعية كبرية للفقراء والعاطلني عن العمل

وأخرياً، يؤدي عدم سيطرة الفلسطينيني على املنطقة جيم إىل احليلولة دون تطـوير               -٥٠
لدويل وعلى الرغم من أن تقرير البنك ا      . البىن التحتية املؤسسية مثل اخلدمات املصرفية واملالية      

يسلم بأن كلفة هذه القيود والفوائد اليت ميكن أن تتحقق نتيجة لرفعها كبرية، فإنه ال حياول                
وعالوة على ذلك، ال يعترب التقرير أن القيـود         . حتديد هذه التكاليف والفوائد حتديداً كمياً     

لـسطيين يف   املفروضة يف املنطقة جيم تستتبع أيضاً قيوداً خطرية يتعرض هلا بقية االقتصاد الف            
كما يقتصر التقرير على تناول عدد مـن القطاعـات احملـدد            . املنطقتني ألف وباء ويف غزة    

ولذلك فإن الكلفة اإلمجالية احلقيقية الحتالل املنطقـة        . ينظر يف مجيع قطاعات االقتصاد     وال
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٣٥جيم هي بالتأكيد أكرب بكثري من نسبة 

ضاف إىل ذلك أن تقديرات التقرير للزيادة احملتملة يف ناتج املنطقة جيم نفسها هي  وي  -٥١
فعلى سبيل املثال، اسُتبعدت من حسابات األراضي       . تقديرات جزئية ومتحفظة وغري جامعة    

 دومن تستخدمها املستوطنات على حنو      ١٨٧ ٠٠٠اليت ميكن أن يزرعها الفلسطينيون مساحة       
ضي الواقعة يف املنطقة جيم قد ُنقلت إىل السلطة الوطنية الفلـسطينية            فلو كانت األرا  . مباشر

 على النحو املتوخى يف اتفاقات أوسلو، لكانت مساحة األراضي الزراعية           ٢٠٠٠حبلول عام   
 يف املائة من مساحة األرض املذكورة يف تقرير البنك          ٥٧املتاحة للفلسطينيني أكرب مبا نسبته      

وهذا يعـين   .  دومن ٣٢٦ ٤٠٠ دومن بدالً من     ٥١٣ ٤٠٠ل إىل   الدويل، أي أهنا كانت ستص    
 يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل، وزيادة يف           ٤١أن كلفة االحتالل تبلغ ما نسبته       

  . يف املائة٦٠ يف املائة، واخنفاضاً يف العجز املايل بنسبة ٤١العمالة بنسبة 

  توصيات للعمل  -دال  
نية الفلسطينية، يف تقريرها إىل جلنـة االتـصال املخصـصة يف        أكدت السلطة الوط    -٥٢
املنطقة جيم تشكل جزءاً ال يتجزأ من دولة فلسطني، وهي العمود           "، أن   ٢٠١٣مارس  /آذار

الفقري لالقتصاد الفلسطيين والسيطرة عليها هي اليت حتدد ما إذا كانت الـسيادة احلقيقيـة               
 أُعيد تأكيد ذلك يف خطة التنمية الوطنيـة         وقد). ٢٠١٣دولة فلسطني،   " (تزدهر أو متوت  
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كما أن وضع املنطقة جيم يف      . ٢٠١٤ اليت ُنشرت يف أوائل عام       ٢٠١٦-٢٠١٤الفلسطينية  
هذه اخلطة وكيفية تفعيل إطارها االستراتيجي قد ُعرضا يف وثيقة أخري صدرت عن دولـة               

  ).٢٠١٤دولة فلسطني،  (٢٠١٤مايو /فلسطني يف أيار
ب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الـشرق األوسـط            وقد شدد مكت    -٥٣

على أن املنطقة جيم أساسية لضمان التواصل اجلغرايف ألراضي الـضفة الغربيـة             ) ٢٠١٣(
وهي أساسية ال لتوسيع البنيـة التحتيـة        . وقابلية األرض الفلسطينية احملتلة واقتصادها للحياة     

منائية للتجمعات السكانية الفلسطينية يف املنطقـتني       فحسب، بل أيضاً لتلبية االحتياجات اإل     
  .ألف وباء ولضمان االستدامة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية

/  متـوز  ٥ الـصادر يف     ٢٠١٢/٢٦٩٤مث إن الربملان األورويب قد أعرب يف قراره           -٥٤
ـ            )٧(٢٠١٢ يوليه ة البالغـة   ، عن بالغ قلقه إزاء التطورات يف املنطقة جيم وشدد على األمهي

للتنمية االجتماعية واالقتصادية هلذه املنطقة بالنسبة لقيام دولة فلسطينية يف املستقبل تكـون             
ودعا القرار إسرائيل إىل الوفـاء      . قابلة للحياة، واإلبقاء على احلل القائم على وجود دولتني        

حلمايـة حلقـوق    بااللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب القانون الدويل اإلنساين وتوفري ا          
السكان الفلسطينيني يف املنطقة جيم والقدس الشرقية عن طريق وضع حد لعمليـات هـدم               
املساكن واإلخالء والتشريد القسري للفلسطينيني، ورفع القيود اليت تفرضها علـى حريـة             

  . الوصول إىل األراضي واملياه
اجة إىل التنسيق فيما بـني      إال أن هذا االهتمام الدويل الواسع النطاق باملنطقة جيم حب           -٥٥

ولـذلك فـإن مـن    . خمتلف اجلهات احمللية والدولية املعنية من أجل ترمجته إىل إجراءات فعالة    
الضروري وضع سياسات واستراتيجيات وآليات متسقة الختاذ إجراءات منسقة لتحقيق هـذه            

 أن تضطلع بالـدور     وينبغي للسلطة الوطنية الفلسطينية، مبساعدة من اجملتمع الدويل،       . األهداف
  .٢٠١٦-٢٠١٤الرائد يف إرساء مثل هذا النهج املنسق ضمن إطار خطة تنميتها الوطنية للفترة 

ومثة حاجة ماسة الختاذ إجراءات من قبل السلطة الوطنية الفلـسطينية وإسـرائيل               -٥٦
واجملتمع الدويل من أجل ضمان أن تتاح للفلسطينيني إمكانيـة الوصـول دون عوائـق إىل                

اردهم اإلنتاجية يف املنطقة جيم، األمر الذي ال ميكن من دونه حتقيق التنمية االقتـصادية               مو
  .واحلل القائم على وجود دولتني

ويتطلب استغالل اإلمكانات االقتصادية للمنطقة جيم تعاوناً كـبرياً مـن جانـب        -٥٧
  :إسرائيل عن طريق اختاذ التدابري التالية

جز تعّوق االستثمار يف مجيع القطاعـات احملـددة،         إزالة ما أقامته من حوا      )أ(  
  خصوصاً يف مشاريع البنية التحتية البالغة األمهية؛

__________ 

-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012انظر الـرابط     )٧(

0298&language=EN)  ٢٠١٤يوليه /وز مت٤ُرجع إليه يف.( 
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مراعاة احتياجات اجملتمعات احمللية الفلسطينية اليت تعاين من اإلمهال حىت اآلن             )ب(  
  د على املياه؛ومنح التصاريح لتنفيذ املشاريع البالغة األمهية مثل حفر اآلبار لتلبية الطلب املتزاي

  السماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء نظام للتخطيط والتنظيم العمراين؛  )ج(  
الكف عن ممارسة هدم املباين الفلسطينية كخطوة أوىل يف اجتاه التوصل بأثر              )د(  

رجعي إىل شرعنة مجيع اهلياكل اليت اضطر الفلسطينيون إىل بنائها دون احلصول على تصاريح      
وينبغي إلسرائيل، يف هناية املطاف، أن تتنازل عن سيطرهتا على املنطقة جـيم إىل              . يةإسرائيل

  . السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً التفاقات أوسلو
  :وينبغي للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تنظر يف اختاذ اإلجراءات التالية  -٥٨

ـ           )أ(   و اسـتراتيجي   مواصلة تعزيز اهتمامها السياسايت باملنطقة جيم علـى حن
ومنهجي بقدر أكرب وذلك بوسائل منها مثالً وضع آليات وإجراءات تدخل فعالـة لـدعم               
وتقوية ومحاية التجمعات السكانية الفلسطينية واملنتجني واملستثمرين الفلسطينيني يف املنطقـة    

لتفضيلية جيم يف اجملاالت كافة، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على التمويل واملعاملة الضريبية ا             
  وتقاسم املخاطر؛

بناء قدرهتا الذاتية القانونية بدعم من الشركاء الدوليني لتزويد التجمعـات             )ب(  
 فاإلنـصا الفلسطينية واملنتجني واملستثمرين الفلسطينيني باملساعدة القانونية اللتماس سبل         

  يف مجيع احملاكم، مبا فيها احملاكم اإلسرائيلية؛واحلصول على تعويضات 
ختصيص جزء من ميزانيتها لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية البالغة األمهية         )ج(  

 يف املنطقة جـيم مـن       وتطويرها وتقدمي اخلدمات االجتماعية ومتكني املزارعني الفلسطينيني      
بطرق ختـدم    )٨(استخدام األراضي غري املستغلة العائدة حالياً لكيانات عامة وأراضي الوقف         

 املزارعني على التمسك بأراضيهم ومقاومة ما يتعرضون له مـن ضـغوط             التنمية ومساعدة 
  للرحيل إىل أماكن أخرى؛

إنشاء سجل وطين لألراضي ملسح وتسجيل مجيع األراضي، خـصوصاً يف             )د(  
  املنطقة جيم؛

سن تشريعات، وخباصة قانون فلسطيين لألراضي، وقوانني خاصة للرهون           ) ه(  
 ومن شأن هذه القوانني األخرية أن تساعد يف التخفيف مـن         .العقارية وحاالت غلق الرهون   

حدة تأثري التحكم اإلسرائيلي بعمليات تسجيل األراضي وملكيتها ونقلها يف املنطقة جـيم             
  .يعيق استخدام األراضي كضمان للحصول على قروض لألغراض الزراعية وغريها مما

__________ 

 .(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/waqf?q=waqf)انظر الرابط  )٨(
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  لفلسطييناملساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب ا  -ثالثاً  

  اإلطار واألهداف  -ألف  
على مدى العقود الثالثة األخرية، دأب األونكتاد على تقدمي دعم مستمر جلهـود                -٥٩

التنمية االقتصادية الفلسطينية عن طريق إجراء حبوث وتنفيذ مشاريع تعاون تقـين وتقـدمي              
ية والقطاع اخلاص   وقد متّ ذلك بتعاوٍن وثيقٍ مع السلطة الوطنية الفلسطين        . خدمات استشارية 

وهذا العمل الذي ينخـرط فيـه       . واجلهات املاحنة، فضالً عن منظمات دولية وغري حكومية       
األونكتاد موّجه حنو تقوية القدرات املؤسسية للقطاعني العام واخلاص الفلـسطينيني، وهـي     

  .قدرات ضرورية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة تعمل بكفاءة
تاد لتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين إىل مـا ورد يف           ويسترشد برنامج األونك    -٦٠

 من  ٣٥ من اتفاق أكرا، والفقرة      ٤٤من الوالية املعتمدة يف الدوحة، والفقرة       ) ن(٣١الفقرة  
ويعاجل برنامج األونكتاد احتياجات االقتـصاد الفلـسطيين املتغّيـرة          . توافق آراء ساو باولو   

  : اجملاالتواملعقّدة وذلك ضمن أربع جمموعات من
  سياسات التجارة واستراتيجياهتا؛  )أ(  
  تيسري التجارة واللوجستيات؛  )ب(  
  التمويل والتنمية؛  )ج(  
  .املشاريع واالستثمار وسياسة املنافسة  )د(  

، أوفد األونكتـاد عـدَّة بعثـات إىل األرض          ٢٠١٤ وأوائل عام    ٢٠١٣ويف عام     -٦١
ني املعنيني يف السلطة الوطنية الفلسطينية، وبأعـضاء        الفلسطينية احملتلة والتقى ممثلوه باملسؤول    

فريق األمم املتحدة القطري وممثلي اجملتمع املدين واجلهات املاحنة، وتناولوا بالبحث جمـاالت             
  . اجلهود على مجيع املستويات ذات الصلةاتساقالتعاون احلايل واملقبل مبا يضمن 

جلهة اليت تتوىل تنسيق شؤون التجارة      ، بوصفه ا  ٢٠١٣وقد ساهم األونكتاد يف عام        -٦٢
والتنمية الفلسطينية على نطاق األمم املتحدة، يف إعداد إطار األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة              

، وهو اإلطار الذي متّ التوقيع عليه يف        ٢٠١٦-٢٠١٤ خالل الفترة    اإلنسانية لدولة فلسطني  
ذي سيوجه عمليـة الربجمـة    وهو ميثل إطار التخطيط االستراتيجي ال     . ٢٠١٣أغسطس  /آب

. اإلمنائية اخلاصة باألمم املتحدة، على أساس شراكة كاملة مع السلطة الوطنيـة الفلـسطينية      
  :ويركز هذا اإلطار على ستة جماالت ذات أولوية

  الرزق واألمن الغذائي والعمل الالئق؛كسب التمكني االقتصادي، وُسبل   )أ(  
  ة واألمن وحقوق اإلنسان؛احلوكمة وسيادة القانون والعدال  )ب(  
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  التعليم؛  )ج(  
  الصحة؛  )د(  
  احلماية االجتماعية؛  )ه(  
  .التطوير احلضري وإدارة املوارد الطبيعية والبنية التحتية  )و(  

  األنشطة التنفيذية اجلارية  -باء  
، واصل األونكتاد تنفيذ مشروع يتعلق بتطوير قدرة تيسري التجـارة           ٢٠١٣يف عام     -٦٣

عـن  وهو مشروع يهدف إىل تعزيز القدرة املؤسسية جمللس الشاحنني الفلسطيين   الفلسطينية،  
زيادة الوعي بأفضل املمارسات املتعلِّقة بتيسري التجارة وتدعيم القدرات الوطنية مـن            طريق  

، أُنشئت وحدات قانونية ٢٠١٣ويف عام . خالل توفري التدريب وتقدمي اخلدمات االستشارية  
لس وأسندت إليها واليات واضحة وحصلت على دعم قدمـه خـرباء      وفنية وتدريبية يف اجمل   

 قضية  ١٢وقد عاجلت الوحدة القانونية بالفعل حنو       . استشاريون وموظفون عينهم األونكتاد   
وقـد  . من القضايا القانونية والفنية وقدمت خدمات استشارية قانونية للشاحنني الفلسطينيني   

  .السل التوريدأفضى هذا إىل ختفيضات كبرية يف كلفة س
 مـع احتياجـات     يف تنفيذ برنامج تدرييب لتيسري التجارة مكّيـف       األونكتاد  بدأ  و  -٦٤

ويشمل منهاج هذا الربنامج التـدرييب املعرفـة الفنيـة          . وظروف األرض الفلسطينية احملتلة   
 ١٢وباإلضافة إىل ذلـك، ُعِقـدت       . والنظرية والعملية املتعلِّقة بعمليات التصدير واالسترياد     

حلقة عمل يف شىت أحناء األرض الفلسطينية احملتلة تناولت مواضيع ذات صلة بالتجارة بـدءاً               
  .بإدارة الصادرات وانتهاًء باللوائح التنظيمية املتعلِّقة باسترياد األغذية واملنتجات الزراعية

ومثلما حدث يف السنوات السابقة، وبالتعاون مع شعبة األمـم املتحـدة حلقـوق                -٦٥
 موظفني فلـسطينيني مـن وزارة       ٢٠١٣، استضاف األونكتاد ودرَّب يف عام       نينيالفلسطي

لع هؤالء املوظفون على عمل األونكتـاد، مبـا يف ذلـك            واطَّ. االقتصاد الوطين الفلسطينية  
اجتماعات جملس التجارة والتنمية، وعمل املنظمات الدولية األخرى ووكاالت األمم املتحدة           

  .املوجودة يف جنيف
الل السنة املاضية، واصل األونكتاد تعاونه مع خمتلف وكاالت األمم املتحـدة            وخ  -٦٦

فقد شارك . بشأن قضية فلسطنيوالتحضري الجتماعات وقّدم إسهامات يف إعداد عدَّة تقارير 
مثالً يف االجتماع الدويل بشأن مسألة القدس الذي عقدته اللجنة املعنية مبمارسـة الـشعب               

  .٢٠١٤مايو /القابلة للتصرُّف، وقد ُعِقَد يف أنقرة يف أيارالفلسطيين حلقوقه غري 
وقّدم األونكتاد أيضاً عرضاً يف مؤمتر دويل بشأن دور التجارة يف تعزيـز التنميـة                 -٦٧

وقد توىل تنظـيم    . االقتصادية لفلسطني تناول فيه مسألة اندماج فلسطني يف األسواق الدولية         
وعالوةً على ذلك، ويف سياق خطـة التنميـة         .  تركيا هذا املؤمتر االحتاد األورويب وحكومة    
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للـدول  اإلقليمية   ةاألمم املتحدة اإلمنائي  جمموعة  ، تلقت األمانة دعوةً من      ٢٠١٥بعد عام    ملا
  .الشرق األوسط ومشال أفريقيا من أجل املسامهة يف املنتدى العريب للتنمية/العربية
مد بعيد لتطوير وحتديث القدرة اجلمركية      وتعزيزاً للدعم الذي يقدمه األونكتاد منذ أ        -٦٨

الفلسطينية، فقد حافظ على اتصاالت وثيقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات املاحنـة             
احملتملة وفريق األمم املتحدة القطري يف األرض الفلسطينية احملتلة لتأمني التمويـل ملـشروع              

 تعزيز إجنازات املـشاريع الـسابقة       ويهدف املشروع إىل  . جديد من مشاريع التعاون التقين    
وضمان أن ُيسلَّم إىل السلطة الوطنية الفلسطينية بالكامل النظـام اآليل لتجهيـز البيانـات               

  .اجلمركية املعروف بنظام أسيكودا
التعاون مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني       ويف جمال آخر، وضع األونكتاد اقتراحاً ب        -٦٩

 ومركز التجارة الدولية لتنفيـذ مـشروع        )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (اجلنسني ومتكني املرأة    
تنطـوي علـى    مستدامة  اخلدمات إلنشاء مشاريع أعمال     متنوع  مركز  "تعاون تقين بعنوان    
هنـج  (ويستند هذا االقتراح إىل هنج األونكتاد اخلاص بتنظيم املشاريع          ". إمكانات تصديرية 

ملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم مع التركيز بصفة       ويهدف إىل تعزيز قدرات ا    ") أمربيتيك"
  .خاصة على النساء والشباب الفلسطينيني

  التنسيق واملواءمة وتعبئة املوارد  -جيم  
إن احلاجة املاسة لتعبئة موارد إضافية لتقدمي الدعم يف جمال التعاون التقين أصـبحت                -٧٠

يل الالزم لتنفيذ عـدَّة مـشاريع        حيث استمّر النقص يف التمو     ٢٠١٣أكثر وضوحاً يف عام     
وخالل تلـك   . حيوية من املشاريع املتوخاة لبناء القدرات املؤسسية الفلسطينية البالغة األمهية         

السنة، نّسق األونكتاد جهوده تنسيقاً وثيقاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات اجملتمع            
تحدة وصناديقها وبراجمها فيما يتـصل      املدين الفلسطيين واجلهات املاحنة ووكاالت األمم امل      

  .بتنفيذ املشاريع اجلارية واألنشطة املقبلة
وعلى الرغم من إحراز تقدُّم ملموس يف تقدمي الدعم يف جمال التعاون التقين، فـضالً          -٧١

 ،عن تقدمي اخلدمات االستشارية وأنشطة البحث والتحليل، فإن عدم كفاية املوارد املتاحـة            
 والقيود املواجهة يف امليدان ال تزال       ،ملؤثِّرة يف قدرة املوظفني على الوصول     وصعوبة األوضاع ا  

  .تعوق املسامهات اليت يقدمها األونكتاد لصاحل الشعب الفلسطيين
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