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 يف املائة يف األرض الفلسطينية احملتلة مل حيد من العوائق اهليكلية اليت تعرقل 9تقرير يقول إن النمو االقتصادي البالغ 

 التنمية
  

  يف املائة عما كان عليه منذ عشر سنوات7ما زال نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أدىن بنسبة  •
لبطالة املرتفعة بشكل مستمر والفقر الواسع االنتشار وزيادة حاالت انعدام األمن الغذائي هـي أمـور                ا •

 تشكل ديداً خطرياً لرأس املال البشري الفلسطيين

 "الواردات غري املباشرة"أدلة جديدة على خسائر مالية كبرية بسبب  •

 تداعيات سلبية لفصل القدس الشرقية عن االقتصاد الفلسطيين •
 

 يف املائـة ويف الـضفة   15، فبلغت نسبة النمو يف غزة       2010 يف املائة يف عام      9,3 منا اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة بنسبة        -2011أغسطس  / آب 23جنيف،   
بيـد أن التقريـر     . ’ىل الشعب الفلسطيين  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إ      ’:  يف املائة، حسبما جاء يف التقرير السنوي الصادر عن األونكتاد          7,6الغربية  

وتقول هذه الدراسة إن الناتج     . 2009 يف املائة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهو مستوى ظل مستمراً منذ عام              30البطالة البالغ    يذكر أن هذا النمو مل خيفّض معدل      
  .1999 املائة من مستواه يف عام  يف7يزال أدىن بنسبة   كان ال2010احمللي اإلمجايل للفرد الواحد يف عام 

 
فالواردات الفلسطينية مـن  ". الواردات غري املباشرة"مايل كبري نتيجةً لوجود مستويات كبرية من  " تسرب"يشدد التقرير على وجود     : اإليرادات الفلسطينية املفقودة   

ذه الواردات يتكون من سلع منتجة يف باقي العامل ويعاد تـصديرها إىل األرض  بيد أن جزءاً يعتد به من ه. ختضع للضرائب، حسب نص بروتوكول باريس     إسرائيل ال 
 يف املائة مما يذكر رمسياً علـى أنـه   58وتوضح دراسة حديثة صادرة عن بنك إسرائيل أن حنو . الفلسطينية احملتلة، فتعود إىل اخلزانة اإلسرائيلية إيرادات هذه الواردات    

وتستويل السلطات اإلسرائيلية على اإليرادات اجلمركيـة  . لفلسطينية احملتلة يأيت فعالً من اخلارج عن طريق القطاع التجاري اإلسرائيلي          صادرات إسرائيلية إىل األرض ا    
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 يف املائة من 25يون دوالر، أي  مل480وتقدر اخلسائر اليت تتحملها اخلزانة الفلسطينية نتيجةً لذلك بنحو      . املتأتية من هذه الواردات وال حتوهلا إىل السلطة الفلسطينية        
  .اإليرادات العامة الفلسطينية

 
ويشري تقييم األونكتاد للتكلفة االقتصادية هلذا التسرب املايل وتكلفته من حيث العمالة إىل أنه لو كانت هذه األموال قد أُتيحت كحافز مايل ألمكن زيادة الناتج احمللي                  

 فرصة عمـل يف     40 000-30 000( يف املائة    4وألمكن زيادة العمالة بنسبة     )  مليون دوالر يف العام    500( يف املائة    10 اإلمجايل الفلسطيين بنسبة إضافية قدرها    
 لعـالج   بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واحلاجة إىل اختـاذ تـدابري  الترتيب املوضوع ملقاصة اإليراداتوهذه اخلسارة تربز احلاجة امللحة إىل إعادة النظر يف        ). العام

وهذا الدليل اجلديد املتعلق بالواردات الفلسطينية يؤكد أن قـدراً كـبرياً مـن التجـارة                . اخلطري للمعلومات بني اجلانبني   " عدم التماثل "النامجة عن   التأثريات السلبية   
  .الفلسطينية يتم فعالً مع باقي العامل وليس مع إسرائيل

 
يتعـاىف مـن    مستدام بل هو باألحرى انعكاس حلالة اقتـصاد   ليس عالمة على حدوث انتعاش2010املتحقق يف عام    النمو  ويسوق التقرير أيضاً حجة مفادها أن        

وأوجه القلـق املتعلقـة مبـسألة    . ويقول التقرير إن النمو قد جاء بعد تراجع اقتصادي دام عقداً من الزمان ويف سياق عملية تقليص التصنيع املستمرة               . مستوى متدن 
أمـا  .  قد اعتمد على املعونة الكبرية املقدمة من املاحنني واإلنفاق العـام           2010و ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي ملحوظ وعن كون النمو يف عام             استدامة النم 

ول إىل األسواق اخلارجية مـن  والقيود املفروضة على التنقل والدخول إىل جانب اإلمكانية احملدودة للوص" اجلدار الفاصل"انتعاش القطاع اخلاص فما زال يعوقه تشييد    
  .أجل تصدير السلع أو استرياد عوامل اإلنتاج وحدوث تقلّص كبري للقاعدة اإلنتاجية وقاعدة املوارد الطبيعية

 
.  عائق ونقطة تفتـيش 500 بفعل وجود أكثر من 2010أُعيق تنقل الفلسطينيني وسلعهم يف الضفة الغربية يف عام   : اجلدار العازل يعمق العزلة عن األسواق العاملية       

 يف املائـة  30 يف املائة من جمموع صادرات األرض الفلسطينية احملتلة، قد اخنفضت بنسبة رهيبة قـدها                90فالصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل، اليت يبلغ نصيبها حنو         
والبضائع إىل الضفة الغربية وغزة ومنـهما وداخلـهما إىل   وقد أدت القيود املفروضة على حركة األشخاص .  وما زالت مل تنتعش بعد     2009-2008خالل الفترة   

. انعدام وفورات التكلفة املرتبطة حبجم اإلنتاج وإىل تدهور تكنولوجي كما أا أعاقت ظهور قطاع تصديري قادر على تقدمي إسهامات كبرية يف التنمية االقتـصادية                       
ر الطويلة والتلف الذي حيدث للسلع عند املعابر هي أمور تقـوض الـصناعات ومؤسـسات األعمـال               وفترات االنتظا  تكاليف املعامالت الباهظة  ويقول التقرير إن    

  .الفلسطينية القائمة وتثبط االستثمارات احملتملة
 
 يوماً يف قطاع غـزة يف       24ت   على الرغم من الدمار اهلائل الذي حدث للممتلكات اخلاصة والعامة أثناء املواجهة العسكرية اليت دام               :غزة تفترق عن الضفة الغربية     

بيد أن ختفيف احلصار اإلسـرائيلي  . واالستثناء الوحيد هو واردات املنظمات الدولية. ، فإن استرياد مواد التشييد إىل غزة ما زال حمظوراً       2008ديسمرب  /كانون األول 
غزة، وإن كانت األوضاع اإلنسانية ما زالت رهيبة، حـسبما جـاء يف              قد أسفر عن حدوث بعض التحسن يف النشاط االقتصادي يف            2010 ختفيفاً معتدالً يف عام   

  .التقرير
 
 يف 30 بال منو يف العمالة، إذ ما زالت البطالة تـدور حـول   2010 كان منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام :املستويات املرتفعة للبطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي   

لدى العمال الفلسطينيني كما أا تسبب ضـرراً  " فقدان املهارات"ة اليت حتدث فيها بطالة مرتفعة وانقطاع األنشطة اإلنتاجية على خطر            وتنطوي الفترات املطول  . املائة
يشون يف حالة فقـر يف       يف املائة من الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة كانوا يع          26وما زال الفقر أيضاً مشكلة خطرية إذ إن         . طويل األجل لرأس املال البشري    

، كانت نصف اُألسر املعيشية الفلـسطينية تعـيش   2010ويف عام .  يف املائة يف الضفة الغربية18 يف املائة يف غزة و 38  وبلغ معدل الفقر   -2010 و 2009عامي  
  . لهحالة انعدام أمن غذائي أو معرضة

 
، 2010 و 2008 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل فيما بني عامي           13 إىل   14  بينما هبطت الصادرات من    :االعتماد االقتصادي والتجاري املستمر على إسرائيل      

وكان العجـز التجـاري ا   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   52  مليارات دوالرات أو   4 يف املائة واتسع العجز التجاري ليصل إىل         65ظلت الواردات تشكل حنو     
وكان ذلك  . 2010 يف املائة من جمموع العجز التجاري لألرض الفلسطينية احملتلة يف عام             70 من مليارات الدوالرات يشكل حنو       2,8 رائيل والبالغ لفلسطيين مع إس  

  .طينية من مليارات الدوالرات واليت تشمل جمموع الدعم املقدم من املاحنني إىل السلطة الفلس2,7أكرب من التحويالت الصافية الراهنة البالغة 
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 نتيجةً لإلصالحات املالية اجلارية اليت تقوم ا السلطة الفلسطينية، مبا يف ذلك خفض اإلعانات املقدمة الستهالك الكهربـاء،           :الضعف املايل على الرغم من اإلصالح      
وقد ظل األونكتـاد  . 2008 يف املائة يف عام 25باملقارنة مع نسبة  - مليار دوالر 1.5 أي إىل - يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 19اخنفض العجز يف امليزانية إىل      

وأحد أسباب  . على مدار السنني يدفع بأن اإلصالحات املالية ينبغي أن تكون مصحوبةً باختاذ تدابري حلماية األسر املعيشية الفقرية من اآلثار السلبية املترتبة على الوضع                      
 يف 70-60ل يف األوضاع هو سيطرة إسرائيل على معظم اإليرادات الفلسطينية املتأتية من رسوم االسترياد، اليت يبلغ نـصيبها           الضعف املايل الفلسطيين والتقلب احملتم    

ة بالنـسبة إىل    وما زالت السلطة الفلسطينية معتمدة على تعاون إسرائيل يف اإلفراج عن اإليرادات الفلسطينية اليت تتسم بأمهية حامس                . املائة من جمموع اإليرادات العامة    
  . موظف عمومي150 000قدرة السلطة الفلسطينية على دفع مستحقات املوردين من القطاعني العام واخلاص ومرتبات 

 
ة عمرانياً وسكانياً    يتمثل أحد املعوقات الكبرية اليت تعترض تنمية االقتصاد الوطين الفلسطيين يف الفصل املتزايد للقدس الشرقي               :االقتصاد الفلسطيين يف القدس الشرقية     

وتعتمد إمكانيات بقاء دولة فلسطينية مستقلة تنشأ مستقبالً على مجلة أمور من بينها إعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية يف االقتصاد               . عن باقي األرض الفلسطينية احملتلة    
تصاد القدس الشرقية املتفتت وإعادة هيكلته تتطلبان بذل جهد وطـين ضـخم يف   وإعادة تأهيل اق. الوطين األوسع نطاقاً والسماح له باستئناف دوره احملوري التارخيي        

  .السنوات القادمة لربطه باألرض الفلسطينية عن طريق حتقيق دمج أفضل ألسواق التجارة والعمل واألسواق املالية، كما جاء يف التقرير
 
وقـد  . ن أراضي الضفة الغربية هو إمكانية الوصول بكفاءة إىل السلع والعاملني وحرية تنقلـهما      وأحد الشروط البالغة األمهية إلعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية ضم          

أسفر االفتراق االقتصادي للقدس الشرقية عن باقي األرض احملتلة عن حدوث معدل عالٍ النتشار الفقر لدى الفلسطينيني يف القدس باملقارنـة باإلسـرائيليني الـذين                         
فحة الفقر يف القدس الشرقية ليست فقط أولوية من أولويات احلياة الكرمية العاجلة بل إن هلا أيـضاً آثـاراً علـى التماسـك االقتـصادي                      ومكا. يعيشون يف املدينة  

ة واالقتصاد الـوطين  ذلك أن استبعاد القدس الشرقية من باقي األرض الفلسطينية احملتلة له آثار خطرية على كل من االقتصاد احمللي للقدس الشرقي    . واالجتماعي للمدينة 
 قـد  2010فلو كان اقتصاد القدس الشرقية خاضعاً لوالية السلطة الفلسطينية، لكان الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصاد الفلسطيين يف عام              . الفلسطيين، كما يقول التقرير   

مالية إضافية كبرية ) عامة(وهذا ينطوي على إيرادات . ديرات التقرير مليارات دوالر، حسب تق   8.3 مليارات دوالر إىل     7.6 يف املائة كحد أدين، من       9ازداد بنسبة   
  .وعلى آثار املضاعف االقتصادي للدولة الفلسطينية مستقبالً واليت ميكن أن تزيد من توسع االقتصاد الوطين

 
  استجابة األونكتاد

 
 االقتصادية املعاكسة وإىل بناء القدرات وقاعدة مؤسـسية مـن   -وضاع االجتماعية ، واصل األونكتاد دعم اجلهود الفلسطينية الرامية إىل التصدي لأل        2010يف عام    

  .أجل الدولة الفلسطينية املنشودة ذات السيادة، كما دعت إىل ذلك قرارات األمم املتحدة
 
زيز القدرات املؤسسية واإلدارية لدائرة مجارك الـسلطة        برنامج حتديث وتع  "وقد قُدم دعم األونكتاد إىل اجلمارك الفلسطينية عن طريق مشروع التعاون التقين املسمى               

ومبقدور اجلمارك الفلسطينية اآلن تنفيذ إجراءات مجركية جديدة والتفاعل بفعالية أكرب مع نظام اجلمـارك          . ، املمول من املفوضية األوروبية    "الفلسطينية، املرحلة الثالثة  
  .اإلسرائيلي

 
جمموعة جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم ‘ري يف األرض الفلسطينية احملتلة على مقترح األونكتاد الرامي إىل توسيع نطاق أعمال وقد وافق فريق األمم املتحدة القط    

تاج الفلسطينيني ضمن إطـار  واهلدف من هذه املبادرة هو تطوير قطاعي التجارة واإلن   .  األرض الفلسطينية احملتلة   لكي تشمل  ’املتحدة املعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية    
واهلـدف  . مرن قوامه تنسيق تدخالت األمم املتحدة القادرة على رعاية تآزر الطاقات بشكل دينامي بني عمليات التدخل اإلنساين والتنمية االقتصادية الطويلة األجل                    

  .سليمة املتوخى هو بناء قاعدة إنتاجية فلسطينية
 
يهـدف إىل   " تنمية القدرات من أجل تيسري التجارة الفلسطينية      "والقطاع اخلاص الفلسطيين، أعدت أمانة األونكتاد مشروعاً بشأن         وللبناء على التعاون بني األونكتاد       

    من التمويل هلذا املشروع عن طريق منحة مقدمة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية        . لس الشاحنني الفلسطيين  تدعيم القدرة املؤسسيةفيذ املشروع يف وبدأ تن. وقد ض
  .2011مايو /أيار

 
 

***  **  *** 


