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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١١البند 

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

: تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الـشعب الفلـسطيين              
  )١(التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

  )٢(مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
          أصبحت اآلفاق الطويلة األجل للتنمية االقتصادية الفلـسطينية أبعـد منـاالً يف              

وختّيم على األفق القيود املفروضة علـى       . انت عليه يف السنوات السابقة     مما ك  ٢٠١١عام  
. التنقل، وتعثّر تدفقات املعونة، والشلل الذي يعانيه القطاع اخلاص، واألزمة املالية املزمنة           

فارتفاع معدل البطالة ال يزال     . أما انتعاش النمو يف غزة يف اآلونة األخرية فليس مستداماً         
دي إىل تفاقم حدة الفقر، إذ ُيصنَّف يف فئة الفقـراء واحـد مـن كـل                 مستمراً، مما يؤ  

__________ 

ليس يف التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة وال يف طريقة عرض املادة الواردة فيها ما ينطوي على التعبري                   )١(
عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو               

ووفقاً للقرارات واملقررات ذات الـصلة      . هامنطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختوم          
الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن، تعين اإلشارات الواردة يف هذا التقرير إىل األرض                

ويشري استخدام كلمـة  . الفلسطينية احملتلة قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية      ) أو األراضي (  
فاقات اليت عقـدهتا    االتنظمة التحرير الفلسطينية اليت أنشأت السلطة الفلسطينية يف أعقاب          إىل م " فلسطني"

فهي متسقة مع الرؤية اليت أُعرب      " دولة فلسطني "أما اإلشارات إىل    . ١٩٩٣/١٩٩٤مع إسرائيل يف الفترة     
 ).٢٠٠٢(١٣٩٧عنها يف قرار جملس األمن 

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٥قبل هذا التقرير  يف ال ُيسمح للصحافة باقتباس املعلومات الواردة )٢(
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ويف ظل الظروف الراهنة اليت تتسم بضعف طلب القطاع اخلـاص، يـؤدي             . فلسطينَيني
وينبغي للجهات املاحنة أن ُتقّدم مـن       . تقليص إنفاق السلطة الفلسطينية إىل نتائج عكسية      

ن حتصيل قدر أكرب من اإليـرادات الـضريبية         املعونة مدفوعات ميكن التنبؤ هبا، وال بد م       
وقد أثر االحتالل   .  اقتصادية كاملة  -املتصلة بالتجارة للحيلولة دون وقوع أزمة اجتماعية        

وفقد االقتـصاد  . تأثرياً مدمراً يف القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية، وال سيما يف قطاع الزراعة       
 يف املائة من مياههـا اجلوفيـة،      ٨٢ة، و  يف املائة من أراضي الضفة الغربي      ٤٠الوصول إىل   

ويف غزة، مل يُعد من املمكن الوصـول إىل نـصف           . وأكثر من ثلثي أراضي الرعي فيها     
وميكـن أن تـستفيد التنميـة       .  السمكية الثروة يف املائة من     ٨٥املساحة القابلة للزراعة و   

 لتوفري االئتمان وتقاسـم     االقتصادية الفلسطينية االستراتيجية من إنشاء مصرف للتنمية الزراعية       
ورغم قلة املوارد، واصل األونكتاد دعـم تنميـة القـدرات           . املخاطر واالستثمار يف الزراعة   

املؤسسية الفلسطينية يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك مشاريع التدريب والتعاون الـتقين علـى               
  .د الفلسطيينحتديث اجلمارك، وتيسري التجارة، ووضع منوذج اقتصادي حملاكاة االقتصا
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  استمرار اخلسائر االقتصادية الفلسطينية: منو خادع  -أوالً
           يف املائـة يف    ٩,٨ يف املائـة و    ٩,٩منا اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلـة بنـسبة           -١

 هـذا ويعطي ذلك انطباعاً بازدهار االقتصاد، غري أن        .  على التوايل  ٢٠١٠ و ٢٠١١عامي  
 عن األنشطة املتصلة بإعادة اإلعمار، اليت ُنفذت إلعادة التأهيل جزئيـاً          النمو نتج يف الواقع     

 ٢٠٠٨ديسمرب /عقب الدمار الناتج عن العملية العسكرية اإلسرائيلية يف غزة يف كانون األول          
 يف  ٢٩ يف املائـة و    ٢٣ومنا االقتصاد احمللي يف قطاع غزة بنسبة        . ٢٠٠٩يناير  /وكانون الثاين 

        ٢٠١٠ و ٢٠١١ يف املائـة، يف عـامي        ٤,٤ يف املائة و   ٥,٢لغربية بنسبة   املائة، ويف الضفة ا   
  .على التوايل

الناتج عن التدهور الـذي     التراجع االقتصادي   ويعزى النمو القوي يف غزة إىل آثار          -٢
ونتج ذلك النمو أيضاً عن زيادة الواردات من        . شهدته السنوات السابقة وإىل تدفقات املعونة     

تاج والسلع االستهالكية من مصر عن طريق األنفاق عرب احلـدود، وختفيـف              اإلن مدخالت
بعض القيود اإلسرائيلية املفروضة على استرياد السلع االستهالكية واملواد الالزمـة ألنـشطة           

ومع ذلك، ال تزال القيود املفروضة علـى        . إعادة اإلعمار اليت تشرف عليها منظمات دولية      
ورغم النمو القوي، كان الناتج احمللـي       .  اإلنتاج صارمة  التمدخالواردات والصادرات من    

 يف املائة من مستواه يف      ١٠ ال يزال أقل بنسبة      ٢٠١١اإلمجايل احلقيقي للفرد يف غزة يف عام        
           ومن مث يظل النمو املالَحظ قابالً لالنعكـاس بـسهولة وُعرضـة للـسياسة             . ٢٠٠٥عام  

  .األمنية اإلسرائيلية
قرار النمو يف الضفة الغربية وتوقع تراجعه يف غزة، من احملتمل أن يتـدهور              ومع است   -٣

وهناك خماطر حقيقية توحي بأن الظروف قد تزداد سوءاً     . ٢٠١٢االقتصاد الفلسطيين يف عام     
إذا ما ازدادت حدة تراجع النمو، إضافة إىل استمرار القيود الطويلة األجل الـيت يفرضـها                

   وتأثري أداٍء أدىن بكثري من مستوى اإلمكانات منذ أكثر من عقـد            االحتالل على االقتصاد،  
  .من الزمان

  القيود املفروضة على التنقل وتراجع املعونة واألزمة املالية عوامل تقوض النمو  -ألف  
ما زال أداء االقتصاد الفلسطيين دون مستوى إمكاناته إىل حد بعيد بسبب استمرار               -٤

            حـاجز يف   ٥٠٠ارتفع عدد احلواجز يف الضفة الغربيـة مـن          (ل  القيود املفروضة على التنق   
، وتواصل احلصار االقتصادي علـى غـزة،        )٢٠١١ حاجزاً يف عام     ٥٢٣ إىل   ٢٠١٠عام  

. واألزمة املالية اليت تعاين منها السلطة الفلسطينية، وتراجع الدعم املقدم من اجلهات املاحنـة             
 اهلياكـل قم حالة الفقر، مع زيادة عمليات هـدم         فا ت ٢٠١١عام  وعالوة على ذلك، شهد     

اصة يف املناطق   وخب ،، وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية   )وال سيما املنازل  ( الفلسطينية   ساسيةاأل
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تقطيع األوصال املادي بـني  ، إضافة إىل (UNSCO, 2011)احمليطة بالقدس الشرقية وبيت حلم 
  . الفلسطينية)٣("البانتوستانات"خمتلف 

د كانت املعونة، يف السنوات األخرية، أساسية لدعم االقتصاد الفلسطيين واحليلولة وق  -٥
ومن مث، فتراجع الدعم املقدم من اجلهات       .  اقتصادية أعمق  -دون اندالع أزمات اجتماعية     
غـري أن احلـساسية االقتـصادية    . ، أثر سلباً يف النمو٢٠١١املاحنة، حسبما لوحظ يف عام   

عونة هي جمرد عرض من أعراض مشكلة التنمية الفلسطينية، وليـست           لتقلبات مستويات امل  
وتتمثل القيود الرئيسية الطويلة األجل اليت متنع ظهور اقتصاد قوي يف فقـدان             . السبب فيها 

 االحتالل واالستيطان، وعـزل املنـتجني   الفلسطينية بسبب واألراضي واملياه   املوارد الطبيعية 
 اإلنتاج مدخالتشراء جزهم عن  مما يؤدي إىل ع،يمية والعامليةن األسواق اإلقلعالفلسطينيني 
  .م وخدماهتموتصدير سلعه

ورغم أن هذه الظروف املثبطة حتول دون إرساء اقتصاد سوق عادي مقترن بتوسع               -٦
قاعدة اإليرادات العامة، شرعت السلطة الفلسطينية يف إصالحات مالية ومؤسـسية واسـعة       

السياسية لتشجيع هتيئة بيئة مواتية لالسـتثمار اخلـاص احمللـي           النطاق وصعبة من الناحية     
غري أن استمرار سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وفقدان املوارد الطبيعية واالقتـصادية           . واألجنيب

  .أّديا إىل التقليل إىل أدىن حد من املكاسب اليت ميكن حتقيقها بفضل تلك اجلهود
 االقتصادية املترتبة على املواجهـة     -االجتماعية  وُيشكّل طول أمد االحتالل واآلثار        -٧

الـسبب  ) Salamanca et al., 2012(االسـتعماري  /مع مؤسسة توسعية من النوع االستيطاين
فإهناء االستيطان واالحتالل شرط ال غىن . الرئيسي لفشل جهود التنمية االقتصادية الفلسطينية  

ل جـذري يف ميـزان القـوة االقتـصادية          وما مل حيدث حتوُّ   . عنه لترسيخ التنمية املستدامة   
والسياسية بني االحتالل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيين، سيظل االنتعاش االقتصادي احلقيقي          

وسيكون رفع القيود اإلسرائيلية املفروضـة علـى        . يف األرض الفلسطينية احملتلة بعيد املنال     
            منظمـة العمـل    ) (قلـهم مبا يف ذلك القيـود املفروضـة علـى تن         (العمال الفلسطينيني   

مجيع حتصيل وعلى قطاع األعمال والتجارة، ومتكني السلطة الفلسطينية من  ) ٢٠١٢الدولية،  
إيرادات التجارة، خطوات أوىل مفيدة حنو إهناء التأثري السليب الناجم عن االحتالل وتعزيـز              

__________ 

 :ومن األمثلة على ذلك ما يلي. طُبق هذا املفهوم يف دراسات بشأن اجلغرافيا االقتصادية لالحتالل )٣(
 Farsakh L (2005). Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and  )أ( 

Occupation. New York. Routledge؛  
 ,South Africa Human Sciences Research Council (2009). Occupation, Colonialism  )ب( 

Apartheid? A reassessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under  
international law.  May. Cape Town؛  

 ,Israeli Committee Against House Demolitions (2012). Demolishing Homes  )ج( 

Demolishing Peace. April. 
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 إليه قرارات األمم املتحدة     إمكانيات إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على النحو الذي تدعو         
  .ذات الصلة

  ارتفاع معدالت البطالة وتدين اإلنتاجية واألجور احلقيقية  -باء  
             ويف. ظلت معدالت البطالة مرتفعـة باسـتمرار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة              -٨

غري . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٣٠ نسبة   يف مقابل  يف املائة    ٢٦، بلغ معدل البطالة     ٢٠١١عام  
اجلهـاز   (اليد العاملـة   يف املائة يف إنتاجية      ٤أن التحسن امللحوظ الزمه تراجع مقلق بنسبة        

 يف املائة يف الضفة الغربية،      ٥ورغم حتقيق منو بنسبة     ). ٢٠١٢املركزي لإلحصاء الفلسطيين،    
 إمكانيات  ، مما يشري إىل تأثُّر القطاعات اليت لديها       ٢٠١١مل تتحسن معدالت البطالة يف عام       

االحتالل وصـرامة القيـود     ب فرص العمل وزيادة اإلنتاجية تأثُّراً غري متناسب         إلنشاءكبرية  
أما يف غزة، فقد متكنت منظمات دولية من تنفيـذ بعـض            . املفروضة على التنقل والوصول   

املشاريع عقب ختفيف بعض القيود اإلسرائيلية على الواردات، مما أدى إىل انتعـاش سـوق               
  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٣٣صل إىل ة لت نقاط مئوي٩وتراجع معدالت البطالة بنسبة العمل 

  
  
  
  
  
  

 ٢٠١١غري أن منو األجور يف األرض الفلسطينية احملتلة مل يواكب التضخم يف عـام             -٩
ونتيجة لذلك، كـان متوسـط األجـور        ). ٢٠١٢اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،     (

وكان تراجع .  يف املائة عن مستواه قبل مخس سنوات٨,٤ بنسبة  يقل٢٠١١احلقيقية يف عام 
متوسط األجور احلقيقية أكثر حدة يف الضفة الغربية؛ غري أن الزيادة الطفيفـة يف األجـور                

 يف املائة من متوسط األجـور    ٧٠احلقيقية يف غزة ال تغري واقعاً مفاده أن األجور فيها تعادل            
وال ميكن هلـذا الـتقلص يف       ). ٢٠١٢لفلسطينية وآخرون،   سلطة النقد ا  (يف الضفة الغربية    

األجور، الذي يذكِّر مبا ساد يف البلدان العربية اجملاورة مـن اجتاهـات مهَّـدت الـسبيل                 
 االقتصادية املتفاقمـة الـيت      -لالنتفاضات األخرية، إال أن يزيد من حدة األزمة االجتماعية          

  .يواجهها الشعب الفلسطيين

  

١الشكل 
)١,٠٠=٢٠٠٤(مؤشر األجور احلقيقية : األرض الفلسطينية احملتلة
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  ول احلقيقية وتزايد الفقر بسبب التضخمتآكل الدخ  -جيم  
          يف ٢,٩ نـسبة    ٢٠١١بلغ معدل التضخم يف األرض الفلسطينية احملتلـة يف عـام              -١٠
ففي الضفة الغربيـة،  .  يف املائة يف الضفة الغربية وغزة على التوايل    ٠,٦ يف املائة و   ٣,٥: املائة

 سـعرها    الوقود، والكهرباء اليت ارتفع     ذلك ارتفعت أسعار مجيع فئات السلع تقريباً، مبا يف       
 األسـعار الـيت     تزايدعلى أساس التكلفة و   قائم   يف املائة نتيجة لتنفيذ سعر موحد        ١٨بنسبة  

 برز التـضخم و). ٢٠١٢سلطة النقد الفلسطينية وآخرون، ( شركة كهرباء إسرائيل  فرضهات
مع مستويات األسـعار    املستهلكني الفلسطينيني اجملربين على التكيف      قلق  رئيسي ل كمصدر  

وباإلضافة إىل تآكل القدرة الـشرائية      . اإلسرائيلية، وأدى إىل اندالع االحتجاجات األخرية     
واخنفاض مستويات املعيشة، يفرض التضخم مزيداً من الضغط على املنـتجني مـن حيـث       

  .التكلفة
عـرب  ويعكس اخنفاض معدل التضخم يف غزة زيادة توافر السلع املستوردة من مصر     -١١

وجتدر اإلشـارة إىل    ). ٢٠١٢اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،      (النشطاقتصاد األنفاق   
أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف نقل الواردات عن طريق األنفاق، ظلـت املـواد الغذائيـة                

 يف ١٠األساسية الواردة إىل غزة أرخص من املواد املستوردة من إسرائيل بنسبة تتراوح بـني    
ـ ). ٢٠١٢سلطة النقد الفلسطينية وآخرون، ( يف املائة  ١٥املائة و  الـيت  ث ووهذا يعزز البح
كثرياً من املـواد الـيت يـستوردها        شري إىل أن    تاليت  و) ٢٠٠٤،  ٢٠١١( األونكتاد   أجراها

الفلسطينيون من إسرائيل أو عربها ميكن احلصول عليها بأسعار أقل عن طريق املوانئ املصرية              
  .ة الدوليةح لالقتصاد الفلسطيين باملشاركة حبرية يف التجارواألردنية إذا ما ُسم

            ومما يبعث على القلق أكثر أن معدل الفقر يف القـدس الـشرقية أعلـى منـه يف                   -١٢
". القـدس الكـربى   "غزة، رغم أن القدس الشرقية أصبحت ُمحاطة حباضرة إسرائيلية هي           

 ٢٠١٢ يف املائـة يف عـام        ٧٨ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٦٤وارتفع معدل الفقر من     
)Association for Civil Rights in Israel (ACRI), 2012 .(  وتكمن جذور هذا الفقر الـشديد

 يف املائـة مـن   ٨٥ يف املائة من الفلـسطينيني و ٤٠يف ارتفاع معدالت البطالة اليت تؤثر يف      
دية وفرص اإلسكان والفرص    الفلسطينيات يف القدس، ويف عدم وجود اهلياكل األساسية البل        

االقتصادية، والتأثري السليب يف االندماج االجتماعي والسياسي مع بقية الضفة الغربية النـاجم    
  .عن جدار الفصل، وتعميق عزلة املدينة عن بقية االقتصاد الفلسطيين

ر يف فانعدام األمن الغذائي يؤث. وينعكس الفقر الشديد يف انعدام األمن الغذائي املزمن       -١٣
 يف املائة من األسر الفلـسطينية       ٣٣وُتظهر بيانات حديثة أن     . اثنني من كل ثالثة فلسطينيني    

 ٢١وتوجد  ،   يف املائة من األسر األخرى     ١٣انعدام األمن الغذائي، بينما تتعرض له       من  تعاين  
  يف ٥٢  تعـاين  املشكلة أسوأ بكثري يف غزة، حيث     و. بالكادمن األسر يف مأمن منه       املائة   يف

برنامج  (من األسر األخرى يف املائة ١٣وتتعرض له   املائة من األسر من انعدام األمن الغذائي،        
  .)٢٠١٠،  الفلسطيينمنظمة األغذية والزراعة واجلهاز املركزي لإلحصاءولعاملي األغذية ا
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  استمرار األزمة املالية رغم اإلصالحات اليت جتريها السلطة الفلسطينية  -دال  
 جهودها البعيدة املدى اليت انطلقـت يف        ٢٠١١لسلطة الفلسطينية يف عام     واصلت ا   -١٤
 من أجل تقليص العجز يف امليزانية، وحتقيق االستدامة املالية، وخفض االعتمـاد             ٢٠٠٨عام  

وقد ُنفّذت هذه اجلهود يف بيئة غري مواتية تتسم بتراجع          . على الدعم املقدم من اجلهات املاحنة     
ويف الوقت  . واخنفاض اإلنفاق يف جمال التنمية، واهنيار اهلياكل األساسية       دعم اجلهات املاحنة،    

 املايل الواقع على الـسلطة الفلـسطينية        اإلجهادذاته، ظل القطاع اخلاص عاجزاً عن ختفيف        
توسيع القاعدة الضريبية وتوليد فرص العمل الالئـق        ، ومن مث    نتاجاالستثمار واإل بالتوسع يف   

  .باعتبارها املستخِدم الذي ُيلجأ إليه كمالذ أخريلطة الفلسطينية  الضغط على الستقليصل
 جهود السلطة الفلسطينية الرامية إىل خفـض اإلعانـات     ٢٠١١واستمرت يف عام      -١٥

ظـام  ، إذ شرعت يف تطبيق ن     )اإلقراض الصايف (املالية املقدمة إىل البلديات فيما يتعلق باملرافق        
برفـع معـدالت    اليت تـسمح   ادات الكهرباء املسبقة الدفع   ئية املوحدة وعدّ  الكهرباالتعريفة  
قانونـاً   لسلطة الفلسطينية أيضاً  وصاغت ا ). ٢٠١١ ،السلطة الوطنية الفلسطينية   (التحصيل

 يف  ١,٥البـالغ   نخفض  املستوى  املمن   لزيادة العائدات الضريبية     هتوسّنيتعلق بضريبة الدخل    
ولكـي   يف املائة،    ٥ب من املتوسط اإلقليمي البالغ      تقتر لكي   املائة من الناتج احمللي اإلمجايل    

وبالتايل من العناصر الـسلبية هلـذه       الضرائب غري املباشرة    من االعتماد املفرط على     ختفف  
  .الضرائب
  ١اجلدول 

  )أ(املؤشرات الرئيسية: اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة
 ٢٠١١ *٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥* 

         تصادي الكلياألداء االق

 ٩٫٩ ٩٫٨ ٧٫٤ ٧٫١ ٨٫٦ )١٣٫٣( ٨٫٨ ٦٫٠  )يف املائة(منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 ٧٦٩ ٨ ٣٣١ ٨ ٧٦٤ ٦ ٢٤٧ ٦ ٦٣٤ ٤ ٤٣٣ ٣ ١٧٩ ٤ ٢٢٠ ٣  )مباليني الدوالرات(الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٤٢٦ ٩ ٩٣٠ ٨ ٣١١ ٧ ٨٨٤ ٦ ٩٩٢ ٤ ٦٥٦ ٣ ٩٣٢ ٤ ٦٩٩ ٣  )مباليني الدوالرات(الدخل القومي اإلمجايل 

 ٧٩٠ ١١ ٩٢١ ١٠ ٤٣٧ ٩ ٠٥٧ ١٠ ١٢٠ ٦ ٧٠٨ ٤ ٣٠٦ ٥ ٠٩٩ ٤  )مباليني الدوالرات(إمجايل الدخل القومي املتاح 

 ٢٣٢ ٢ ١٨٦ ٢ ٨٢٧ ١ ٧٣٧ ١ ٤١٠ ١ ١٢٥ ١ ٤٩٣ ١ ٤٠٠ ١  )بالدوالرات(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٣٩٩ ٢ ٣٤٣ ٢ ٩٧٥ ١ ٩١٤ ١ ٥١٩ ١ ١٩٩ ١ ٧٦٣ ١ ٦٠٨ ١  )بالدوالرات(اإلمجايل نصيب الفرد من الدخل القومي 

 النمو احلقيقي يف نصيب الفرد مـن الدخل القـومي        
  )يف املائة(اإلمجايل 

٥٫٣ ٦٫٤ ٢٫٧ ٥٫٢ ٧٫٢ )١٦٫٧( ٤٫١ ٠٫٧ 

          السكان والعمل

 ٤٫٢٣ ٤٫٠٥ ٣٫٩٤ ٣٫٨٣ ٣٫٥١ ٣٫٢٣ ٢٫٩٦ ٢٫٣٤  )أ()باملاليني(عدد السكان 

 ٢٥٫٨ ٣٠٫٠ ٣٠٫١ ٣٢٫٤ ٢٩٫٠ ٤١٫٢ ٢١٫٧ ٣٢٫٦  )ب()يف املائة(البطالة 

 ٨٣٧ ٧٤٤ ٧١٨ ٦٦٧ ٦٠٣ ٤٥٢ ٥٨٨ ٤١٧  )باآلالف(جمموع العمالة 

 ١٨١ ١٧٩ ١٨١ ١٦١ ١٤٥ ١٢٥ ١٠٣ ٥١  يف القطاع العام

 ٨٤ ٧٨ ٧٣ ٦٧ ٥٦ ٤٢ ١٣٥ ٦٨  يف إسرائيل واملستوطنات
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 ٢٠١١ *٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥* 

          )من الناتج احمللي اإلمجايليف املائة (رصيد املالية العامة 

 ٢٤٫٥ ٢٣٫١ ٢٣٫٦ ٢٥٫١ ٢٩٫٥ ٨٫٥ ٢٣٫٩ ١٣٫٢   احملتجزةإيرادات املقاصة/اإليرادات صافية من املتأخرات

 ٣٦٫٩ ٣٦٫٩ ٤٧٫٢ ٤٦٫٢ ٤٣٫٠ ٢٩٫٠ ٢٢٫٦ ١٥٫٣  النفقات اجلارية

 ٤١٫٢ ٤١٫٥ ٤٩٫٨ ٥٥٫٦ ٤٩٫٢ ٣٥٫٤ ٢٩٫٩ ٢٥٫٦  جمموع اإلنفاق

 )١٦٫٧( )١٨٫٤( )٢٦٫٢( )٣٠٫٥( )١٩٫٧( )٢٧٫٠( )٦٫١( )١٢٫٣(  نقديالساس األ - الرصيد اإلمجايل

          التجارة اخلارجية

 ٣٦٤ ٢ ٩٩١ ١ ٢١٩ ٣ ٢٣٠ ٣ ١٧٥ ١ ٠٩٦ ١ ٣٩٩ ٤٠٠  )مباليني الدوالرات(صايف التحويالت اجلارية 

١ ٠١٥ ١٥١ ١ ٩١٩ ٩٦٠ ٦١٣ ٣٨٠ ٦٨٤ ٤٩٩  )مباليني الدوالرات(صادرات السلع واخلدمات   

 ١٩٢ ٤ ٦٢٦ ٤ ٣٦٣ ٤ ٠٨٦ ٤ ٨٦٤ ٢ ٥١٩ ٢ ٣٥٣ ٣ ١٧٦ ٢  )مباليني الدوالرات(الواردات من السلع واخلدمات 

)١ ٦٧٧(  )مباليني الدوالرات(امليزان التجاري   )٢ ٦٧٠(  )٢ ١٣٩(  )٢ ٢٥٠(  )٣ ١٢٦(  )٣ ٤٤٤(  )٣ ٤٧٥(  )٣ ١٧٧(  

 )٣٦٫٢( )٤١٫٧( )٥٠٫٩( )٥٠٫٠( )٤٨٫٦( )٦٢٫٣( )٦٣٫٩( )٥٢٫١(  )ايليف املائة من الناتج احمللي اإلمج(امليزان التجاري 

 )٢ ٦٧٧( )٢ ٨٤١( )٢ ٥٥٨( )٢ ٨٨٨( )١ ٩٤٥( )٨٨٦( )١ ٥٩٨( )٩٢٢(  )مباليني الدوالرات(امليزان التجاري مع إسرائيل 

 )٣٠٫٥( )٣٤٫١( )٣٧٫٨( )٤٦٫٢( )٤٢٫٠( )٢٥٫٨( )٣٨٫٢( )٢٨٫٦(  )يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل(امليزان التجاري مع إسرائيل 

إمجايل جتارة السلطة /ة مع إسرائيلجتارة السلطة الفلسطيني
  )ج()يف املائة(الفلسطينية 

٨٤٫٧ ٧٥٫٦ ٧٤٫٤ ٨٩٫٧ ٨٣٫٦ ٥٦٫٣ ٦٩٫٧ ٩٢٫٣ 

إمجايل التجارة /جتارة السلطـة الفلسطينيـة مـع إسرائيل
  )ج()يف املائة(اإلسرائيلية 

٢٫٥ ٢٫٨ ٣٫٠ ٢٫٨ ٢٫٧ ٢٫١ ٣٫٩ ٤٫٣ 

، وصـندوق النقـد الـدويل،    ووزارة املالية يف السلطة الفلسطينيةاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،    :املصادر
  .ومنظمة العمل الدولية، واجلهاز املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء

  .تقديرات أولية  * 
           لوصول إىل القـدس الـشرقية،     بالنظر إىل عدم قدرة اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين على ا           )أ(  

  .، باستثناء األرقام املتعلقة بالسكانهذه املدينةال تشمل البيانات 
  .للبطالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية العمال املثبطني" التعريف املوسع"يتضمن   )ب(  
  .رتبطة وغري املرتبطة بعوامل اإلنتاجشري بيانات التجارة الفلسطينية واإلسرائيلية إىل السلع، واخلدمات املت  )ج(  

 نظـراً إىل تراجـع حجـم        على الرغم من هذه اجلهود، استمر العجز يف امليزانية        و  -١٦
العجز املتكرر،  وتقلَّص   .العائدات والدعم املقدم من اجلهات املاحنة إىل مستوى دون املتوقع         

، ٢٠١١ و   ٢٠٠٩ عـامي   بني يف الفترة املمتدة  نقطة مئوية    ١١حبوايل  على أساس نقدي،    
           فائـضاً  ١٩٩٩يف عـام    أظهر هذا الرصيد    ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل        ١٢,٤بلغ  لي

 نقطة مئوية   ١٢وايل  حبتراجع العجز املتكرر    وعلى مستوى االلتزامات،    ).  يف املائة  ١,٣قدره  
  ).٢٠١٢، فلسطينيةالسلطة الوطنية الوزارة املالية يف (يف السنوات الثالث األخرية 

 ٢٠٠٩ دوالر يف عام     مليار ١,٨ن إيرادات السلطة الفلسطينية ارتفعت من       أرغم  و  -١٧
إىل هذا ويعزى .  التوقعاتدون ،مع ذلك ،تكانفقد ، ٢٠١١ بليون دوالر يف عام   ٢,٢إىل  

 يف  وقعـاً مما كان مت  أبطأ  حتقيق منو    يف غزة، و   دومنا أثر يف اإليرادات   منو الناتج احمللي اإلمجايل     
اعتماد ختفيضات يف البدالت املتخذة لضبطه  تدابري  ال مشلت،  ومن جهة اإلنفاق  . الضفة الغربية 

الصحي خفض العمالة يف القطاع      عن   النفقات التشغيلية والرأمسالية، فضالً   يف  واالمتيازات، و 
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 ٢٠٠٩ عام   ى اإلنفاق اإلمجايل عند مستو     ظل ولذلك،.  عام بوجهيف غزة   والفلسطيين  العام  
  . دوالرمليارات ٣,٢ أي يف حدود

 اليقني بشأن الدعم املقدم من اجلهات املاحنة        انعدامتزايد اهلشاشة املالية بسبب       -هاء  
   وارتفاع الديون،وبشأن اإليرادات

من اجلهات  املقدم  الدعم  ( األرض الفلسطينية احملتلة     إىلصايف التحويالت اجلارية    بلغ    -١٨
ـ  يف املائة  ٢٧بنسبة  أقل   أي   ؛٢٠١١ دوالر يف عام     ارملي ٢,٤)  أساساً املاحنة ن مـستوى    م

 مليون دوالر   ٥٢٠ أي ما يقل مببلغ    مليون دوالر،    ٩٨٠ وبلغ دعم امليزانية  . العامني السابقني 
 إىل اللجوء   طرتاضف.  العام ذلكللسلطة الفلسطينية ل  الالزمة   جمموع احتياجات التمويل     عن

لموردين من القطاع اخلاص    املستحقة ل تأخرات  املة  راكمم و إىل االقتراض من املصارف احمللية    
ـ ويف الوقت الذي ارتفعـت فيـه        .  العامة يةالتقاعداملعاشات  وصناديق               سبة املتـأخرات  ن

 مليون دوالر   ١٤٠ بلغلمصارف احمللية مب  املستحقة ل الديون  زادت   مليون دوالر،    ٥٤٠مببلغ  
          حبلـول هنايـة    - املائة من اإليـرادات العامـة         يف ٥٠أي   - دوالر   مليار ١,١لتصل إىل   

  لسلطةوضع ا تقويض  إىل  ن واملتأخرات   والديسيؤدي تزايد   و). ,UNSCO 2012 (٢٠١١عام  
تنفيـذ  األسـبقية علـى   ستكون له  سداد هذه الديون ألنسنوات قادمة، لاملايل  الفلسطينية  
  .املقررةامليزانيات 

 مليـار          ١,٣ بلـغ  مب ٢٠١٢ويل اخلارجي يف عـام      ويقدر جمموع احتياجات التم     -١٩
املؤشـرات  وُتظهـر   .  مليون دوالر لدعم التنمية    ٣٠٠دوالر لدعم امليزانية و   مليار   -دوالر  

جرب الـسلطة   فست ،هذه الفجوة  لإذا مل متوَّ  و.  مليون دوالر  ٥٤٠ مالية قدرها املبكرة فجوة   
اللجوء مرة أخرى، حبثـاً عـن       اسية، و الفلسطينية على خفض اإلنفاق على اخلدمات األس      

ـ م، واالستمرار يف   املعرضة للمخاطر بالفعل   احمللية   صارف امل إىل التمويل، تـأخرات  امل ةراكم
 السـتدامة الـسلطة      خطرياً هتديداًذلك  يشكل  و. أصالًاملضطرب  لقطاع اخلاص   ل املستحقة

يف الوقـت  ها صرفتوعونة من امل اجلهات املاحنة موارد كافية ختصصالفلسطينية نفسها، ما مل   
  .باملناس
ومن املصادر الرئيسية لعدم االستقرار املايل الذي تعاين منه السلطة الفلسطينية مرور              -٢٠

عن طريق إسرائيل، وهي إيرادات حتصلها إسرائيل نيابة        املقاصة للتجارة الفلسطينية    إيرادات  
مـايو  /أيـار يف  و. ول باريس نصوص عليه يف بروتوك   امل عن السلطة الفلسطينية، على النحو    

هـدافها  أ إسرائيل اإليرادات الفلـسطينية لتحقيـق        حجزت،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين و
األموال احملتجزة إىل الـسلطة     قل  ورغم ن . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ما فعلت يف عامي     مثلالسياسية،  
املـايل  ة  السلطة الفلسطينيوضعزعزع استقرار ي التدبري ذلكيف هناية املطاف، فإن   الفلسطينية  

 ألن إيرادات واالقتصاد الفلسطيين، ألن اإلنفاق العام هو مصدر رئيسي للنمو االقتصادي، و          
ويـؤدي حجـز   ). World Bank, 2012( يف املائة من إمجايل اإليرادات ٧٠تشكل  املقاصة
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التنمية وجمموع اإلنفاق: السلطة الفلسطينية
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لقطـاع  مـع ا  قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية        إىل تقويض    اإليرادات
 منـاخ   بتشجيعالستثمار،  آفاق ا  أيضاًذلك  يقوض  و. اص ودفع األجور يف الوقت احملدد     اخل

  .من القطاع اخلاصوالدائنني ملوردين على ااملخاطر زيادة عدم اليقني ويتسم ب
  
  
  
  
  
  
  

 ضـآلة حـصة    يف املالية الفلسطينية    عناصر املتاعب خر من   آرئيسي  عنصر   ويتمثل  -٢١
 ٣,٤ ي مليون دوالر أ٢١٥ بلغ زهيد قدرهاليت وصلت إىل م، يزانيةاإلنفاق على التنمية يف امل  

ـ زيادة اإلنفاق على التنمية   وزاد. ٢٠٠٨يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام           يف ة طفيف
يف هذا و.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤,٢ ي مليون دوالر أ٣٦٨، إىل حنو ٢٠١١عام 

أكيد على أن الفوائد الضائعة نتيجة الخنفاض مستويات اإلنفاق علـى           السياق، ال بد من الت    
 والقيود املفروضة على جزء ساسية األاهلياكل تكون مرتفعة للغاية يف ظل استرتاف  رمباالتنمية  

  .كبري من القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية
 خسائر مالية   نظام يوقع ناجم أساساً عن    ضعف املايل للسلطة الفلسطينية     واستمرار ال   -٢٢

 الضرائب وضمان    حتصيل سيادة على التمتع بال من خالل تسرب اإليرادات إىل إسرائيل وعدم        
 معـدالت   خفـض  القاعدة الـضريبية، و    ويؤدي ذلك إىل تقليص    .ةيضريب املعلومات ال  دقة
  يف جمال اإلنفاق للتصدي    على التزامات السلطة الفلسطينية   وفرض ضغوط إضافية    تحصيل،  ال
السلطة تقديرات وزارة االقتصاد الوطين يف       وتشري.  املتكررة إلنسانية واالقتصادية ألزمات ا ل

من حيث الناتج (الحتالل النامجة عن ا التكلفة االقتصادية إىل أن) ٢٠١١(الوطنية الفلسطينية 
 مليارات ٦,٩ بلغت ٢٠١٠القتصاد الفلسطيين يف عام     على ا ) املمكن الذي مل ُيتحصل عليه    

ت ناكل لو مل ُتَتكبَّد تلك اخلسارة،    و.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٨٢يل   حوا يدوالر أ 
وتعـوق  . لسلطة الفلسطينية متوازنة، ولتوفرت لديها موارد كثرية للتنمية       لالسجالت املالية   

  . اإلمنائي ضئيالًعل تأثريهجت املتكررة النمو االقتصادي وتلك التكاليف اخلفية
زيد من التخفيـضات يف     مبحتقيق االستدامة املالية    يد بأن من املمكن     والرأي الذي يف    -٢٣

يـأيت بنتـائج    بل قـد     ؛ األسباب احلقيقية لألزمة املالية    يقتصر على استبعاد  اإلنفاق العام ال    
 على  اً ضغط ستولدنفاق السلطة الفلسطينية    إ خفض   فزيادة. بحتةالالية  عكسية من الناحية امل   
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عـن ذلـك إىل     التباطؤ االقتصادي الناجم    سيؤدي  و.  احلكومية كشف امليزانية جانيب  كال  
الحتواء يف امليدان االجتماعي    نفاق السلطة الفلسطينية    إانكماش عائدات الضرائب وتضخم     

 ٨,٤متوسط األجر احلقيقي العام بنسبة ويف الوقت الذي تراجع فيه . ذلكترتب على الفقر امل 
 جامدة يف القطاع العام     ظلت فرص العمل  ،  ٢٠١١و   ٢٠٠٦بني عامي   يف الفترة ما    يف املائة   
عمالة واألجور   على ال  طضغال ةدازيف). ٢٠١٢،   الفلسطيين اجلهاز املركزي لإلحصاء   (تقريباً
  بل يقوض أيـضاً    بكساد يف االقتصاد فحسب؛    يف غزة، ال يهدد      ال سيما  القطاع العام، و   يف

 املؤسسية لدولة   دعائميف إرساء ال  حتققت  جنازات  إض للخطر أي    عّرالتماسك االجتماعي ويُ  
  .لديها مقومات البقاءفلسطينية 

 يف  لعمالةن مستويات ا  بأ املايل للسلطة الفلسطينية     وينبغي االعتراف يف حتليل املأزق      -٢٤
 أن االحتالل قد خنق قدرة القطاع اخلاص على خلق          ُتبّينالقطاع العام واإلنفاق االجتماعي     

 حصة فاتورة األجور العامـة    مقارنات بني   وإجراء  .  الضريبية فرص العمل وزيادة اإليرادات   
أمـر مـضلل ألن تلـك        الناتج احمللي اإلمجايل مع مثيالهتا يف بلدان أخرى          من ةالفلسطيني
ـ  توجيهـات ؤدي إىل   تتجاهل اآلثار املترتبة على االحتالل، وميكن أن        ت املقارنات  اتية سياس

 االقتصادية الفلـسطينية   -ؤشرات االجتماعية   ولذلك، فإن أي مقارنة بني امل     . مشكوك فيها 
 مستوى االعتماد على املعونـة،      ينبغي أن تأخذ دائماً يف االعتبار عمق      املتوسطات اإلقليمية   و
 عن عدم   سرائيل النقدية واالعتماد على عملتها، فضالً     إالفلسطيين لسياسة   االقتصاد  ض  عرُّوَت

  .املياه واملوارد الطبيعيةوضي ىل األراإصول و فرص القلة و،سيادةالتمتع بال
اليت ميكن أن تطبقهـا     السياسات املالية األداة الوحيدة املتاحة      هذه   اتباع وقد يبدو   -٢٥

بالتزامات كبرية فيما يتعلق بسداد      عامة مثقلة    ميزانيةاحلكم الذايت للحفاظ على     تتمتع ب سلطة  
 على عاتق الدول    امة، تقع عادة  النفقات يف جمايل األمن واملؤسسات الع      من   الرواتب وجمموعة 

وحدها تحمل  أن ت لى  ععلى حنو متزايد    ظلت ُتجرب   السلطة الفلسطينية    غري أن . ذات السيادة 
، وذلك  أن تواجههادخلالأو متوسطة الدخل دولة منخفضة على أية  يتعذر  مسؤوليات مالية   

ألقت تلك و.  كهذه مناسبة يف حالةأقل ما يقال عنها أهنا غري " إصالحات هيكلية "من خالل   
 ثقيالًالفلسطيين الفعلي، عبئاً    " احلد األدىن من احلماية االجتماعية    "التدابري، إىل جانب خفض     

أثـار   بـدوره    ذلكو. املنتجني احملليني على حد سواء    ا و الدنيو الطبقتني املتوسطة على أسر   
.  مل يتغري  ملتبعاملسار ا  ولكن   -مكثف  ثالثي  اجتماعي   حوار   تالهااحتجاجات عامة،   بالفعل  

حول األزمة املاليـة  الدائر ديناميات العقيمة اليت هيمنت على النقاش المن أجل االبتعاد عن     و
 النقطة اليت  - يف ضوء القانون الدويل      -م  تقّيأن  الفلسطينية، يتعني على مجيع األطراف املعنية       

ملترتبة علـى اسـتمرار     دفع التكاليف ا  بالتزامات السلطة الفلسطينية    ينبغي أن تتوقف عندها     
  . اجملتمع الدويل وسلطة االحتاللالقائم، وتبدأ عندها التزاماتالوضع 
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  استمرار العجز التجاري والتبعية االقتصادية إلسرائيل  -واو  
.  أية عالمات تدل علـى االنتعـاش       ٢٠١١مل تظهر الصادرات الفلسطينية يف عام         -٢٦

تواجه القطاع اخلاص،    والبيئة املثبطة اليت     ،تآكل القدرة اإلنتاجية  ويعكس ضعف الصادرات    
إىل القضاء علـى     احلصار املفروض على غزة      أدىوباإلضافة إىل ذلك،    . تنقلوالقيود على ال  

جزء كبري من قدرهتا التصديرية، األمر الذي ترتب عليه ضرر شديد بصفة خاصة ألن الزراعة       
. ماداً شديداً على السلع املـستوردة  يف غزة ومعظم صناعاهتا موجهة حنو التصدير وتعتمد اعت        

ـ  ل ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ١٣٦  مببلغ قدره  اخنفض حجم الصادرات الفلسطينية   و صل ي
وتراجع حجـم   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٢ - دوالر   مليار عن   إىل ما يزيد قليالً   

 يف املائـة    ٤٨ - دوالر   مليارات ٤,٢صل إىل   ي مليون دوالر ل   ٤٣٤  مبا قدره  واردات أيضاً ال
 مليـارات  ٣,٢ بلغ قدره مب، استمر العجز التجاري     نتيجة لذلك و. من الناتج احمللي اإلمجايل   

ـ  أقل   من الناتج احمللي اإلمجايل      ته حص وإن كانت  -دوالر    عليـه يف الـسنوات      تمما كان
  . يف املائة٣٦ أي بنسبةالسابقة، 

جهـة  وسـرائيل كمـصدر للـواردات و   إلالكـبرية   الفلسطينية  تبعيةلونظراً إىل ا    -٢٧
وشكلت التجارة  . االقتصاد على إسرائيل مشكلة خطرية    التجارة و  ما زال اعتماد   ،للصادرات

 ٨٣ تأيت   حيث يف املائة من إمجايل التجارة الفلسطينية،        ٨٣نسبة   ٢٠١١سرائيل يف عام    إمع  
 يف املائـة مـن      ٨٠ية  عرب إسرائيل وتستوعب األسواق اإلسرائيل    /يف املائة من الواردات من    

 يف املائة من العجـز      ٨٤ومن مث، شكّل العجز التجاري الفلسطيين مع إسرائيل         . الصادرات
  .الناتج احمللي اإلمجايل يف املائة من ٣١اإلمجايل، و

التصدير من مصادر الواردات وأسواق     وهذه التبعية الكبرية حترم االقتصاد الفلسطيين         -٢٨
 لدورات األعمال التجارية والسياسات     زيد من احتمال تعرضه   ، وت األكثر قدرة على املنافسة   

 الـصادرات الفلـسطينية إىل      هتاوتسرائيلية،  نتيجة لتشديد القيود اإل   و .األمنية اإلسرائيلية 
). ٢٠١٢صندوق النقد الـدويل،      (٢٠١١ و ٢٠٠٨ يف املائة بني عامي      ٢٤ بنسبةإسرائيل  
سرائيل وإعادة توجيـه التجـارة الفلـسطينية        رية إل ال بد من تقليص التبعية التجا      وبالتايل،

. أكثـر مواتية  قتصادات العربية واإلقليمية، حيث الترتيبات التجارية       الوتسهيل اندماجها يف ا   
 يف ،الثالث عشر يف الدوحةاألونكتاد قدت يف مؤمتر رباء يف حلقة نقاش ُعومثلما أشار إليه اخل

 التجارية التارخيية ال غىن عنه لتنشيط قطاعـات         إحياء هذه الطرق  ف،  )٤(٢٠١٢أبريل  /نيسان
  .واالقتصاد ككلالفلسطينية التصدير 

__________ 

)٤( http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=18. 
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  العقبات الرئيسية أمام التنمية الفلسطينية  -زاي  
، على أمهية تقييم آفـاق   الثالث عشرألونكتاداتفقت الدول األعضاء، خالل مؤمتر ا   -٢٩

. اسة العقبات اليت تعترض التجارة والتنميةالتنمية االقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة، ودر
إىل املساعدة على التخفيف من الظروف االقتـصادية واالجتماعيـة      ذلك  هدف  يوينبغي أن   

بنـاء دولـة    ب التزام اجملتمع الدويل     يف إطار  على الشعب الفلسطيين، وذلك      فروضةامل املناوئة
مبـرور  رض الفلسطينية احملتلـة     قتصاد األ  الرصد املنهجي ال   أظهر مثلماو. فلسطينية مستقلة 

، ترتبط مجيع العقبات الرئيسية اليت تواجه     أي مظاهر توحي بالعكس   ، وعلى الرغم من     السنني
 االقتصادية للسلطة الفلـسطينية     اتالسياسارتباطها ب من  أكثر  الحتالل  بااالقتصاد الفلسطيين   

فرص التسويق، وقلص    قد قضى االحتالل على   و. بطبيعتهانطاق  سياسات حمدودة ال  اليت هي   
نتاجية، وأحبط اإل اتوحدال ميكن أن تقوم عليهااملوارد الطبيعية اليت حجم  األراضي و مساحة  

  .ملنتجنيعلى ازيادة التكاليف واملخاطر باستثمار القطاع اخلاص 
اخلاضـعة  ( املنطقة ج    علىالعامة واالستثمارات اخلاصة    ياكل األساسية   اهلوتقتصر    -٣٠

أنـشطة  وتتطلب  .  يف املائة من أراضي الضفة الغربية      ٦٣شكل  ت  يت، ال )ئيليةسرا اإل للسيطرة
رفض طلبات السلطة   وُت.  احلصول على إذن من إسرائيل     ه املنطقة االستثمار الفلسطيين يف هذ   
. يف أحسن األحـوال   ُتؤخَّر لعدة سنوات     أو   ،بانتظامذلك اإلذن   الفلسطينية للحصول على    

  وادي زومـر   تنفيذ مشروع على اإلذن ب  املياه الفلسطينية   سلطة   صلمل حت على سبيل املثال،    ف
 الوصـول   يفاليت تؤثر    قاسيةالظروف  هذه ال يف ظل   و.  سنوات ١٠ بعد   إال  الصحي لصرفل

يف و.  بعيد املنال  اًبناء الدولة مفهوم  يظل  ،   االستراتيجية إىل األصول الوطنية واملوارد الطبيعية    
علـى االقتـصاد    التعدي  املزيد من   يع اجلهود على منع     أن تركز مج  الظروف الراهنة، ينبغي    

هـذا  اجتـاه   بل والعمل على عكس     االستيطان واالحتالل،   خالل  من  واجملتمع الفلسطينيني   
  .املسار بالفعل

 مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية الـسالم يف الـشرق األوسـط            وخيلص    -٣١
)UNSCO, 2012(قـد يف  نة االتصال املخصـصة الـذي عُ   اجتماع جل، يف تقريره املقدم إىل

عدم وجود أفق سياسي يضاهي التقدم احملـرز  " إىل أن ٢٠١٢ مارس/ آذار٢١ل يف   يبروكس
يف جدول أعمال بناء الدولة الفلسطينية هو العقبة األساسية اليت حتول دون حتقيق تغيري أكثر               

تصاد الفلـسطيين اختـاذ     انتعاش االق ويتطلب  . "داللة بالنسبة للفلسطينيني على أرض الواقع     
. حنو حل الدولتني، على النحو املتوخى يف قرارات األمم املتحدة ذات الصلة           موثوقة  خطوات  

وقف عمليـات   رفع احلصار عن غزة، و    إال ب  مسار النمو االقتصادي املستدام      بلوغال ميكن   و
واخلاصـة،  القيود املفروضة على االستثمارات العامـة       إزالة  اإلغالق الداخلي واخلارجي، و   

االنتعاش ويتطلب   . وإدارة املوارد الطبيعية يف املنطقة ج      ها واستخدام يضا األر والسيطرة على 
على يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ به،       من اجلهات املاحنة تقدمي دعم كبري         أيضاً ياالقتصاد
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حيـاء القاعـدة    أال يقتصر ذلك على دعم امليزانية، بل أن يوجَّه أيضاً إىل متويل االستثمار إل             
  .املنَهكةاإلنتاجية 

  الزراعة الفلسطينية حتت احلصار  -ثانياً  
. بقاء االقتصاد الفلسطيين وصالحية حل الدولتني     لالقطاع الزراعي هو حجر الزاوية        -٣٢

  دوره االستراتيجي، بسبب مصادرة األراضي ومنع   مل يتمكن هذا القطاع من أداء     ومع ذلك،   
 إىل املناطق الزراعية واملوارد املائية، وكذلك إىل األسـواق   الوصول مناملزارعني الفلسطينيني 

  .احمللية واخلارجية لبيع منتجاهتم وشراء عوامل اإلنتاج
 ٣١( ٢كلم ١ ٩٢٥  ب األراضي القابلة للزراعة يف الضفة الغربية وغزة        مساحة وتقدر  -٣٣

ن األراضي الصاحلة للزراعة يف     ن يف املائة م   وواحد وتسع ويقع  ). يف املائة من املساحة الكلية    
 ، متثـل  ىل املوارد املائية  إصول  و فرص ال  إىل قلة  نظراًو. الضفة الغربية، والباقي يف قطاع غزة     

  يف املائـة  ٥٦ يوجدو يف املائة من األراضي الصاحلة للزراعة،        ١٤ املعتمدة على الري  الزراعة  
 يف املائة من األراضي املزروعـة،       ٨٦لبعلية  االزراعة  مناطق  وتشكل  .  يف الضفة الغربية   منها
املياه اجلوفية املصدر الرئيسي للري يف غزة       ومتثل  . يف الضفة الغربية  منها   يف املائة    ٩٧ يوجدو
  ).٢٠١٠ ،السلطة الوطنية الفلسطينيةوزارة الزراعة يف (

ـ        ٥,٥ القطاع الزراعي    شكل،  ٢٠١١يف عام   و  -٣٤ ايل  يف املائة من الناتج احمللـي اإلمج
). ٢٠١٢،   الفلـسطيين  اجلهاز املركزي لإلحـصاء   ( يف املائة من إمجايل العمالة       ١٢وحوايل  

 يف املائة من جمموع العمال املستخَدمني       ٩٤ويشكل العمال غري املأجورين من أفراد األسرة        
). ٢٠١٢النقد الفلـسطينية وآخـرون،   سلطة  ( عامل   ٢٩٢ ٠٠٠يف الزراعة البالغ عددهم     

الزيتون وزيت الزيتـون    وأمهها   يف املائة من الصادرات الفلسطينية،       ١٥  قرابة  القطاع ويوّرد
  .اخلضروات والزهورو

ولقد أدركت السلطة الفلسطينية الدور الفعلي للقطاع الزراعي، وإمكانية مسامهته            -٣٥
 ناهيك عن أنه يشكل مصدراً للغـذاء        -يف إرساء أساس اقتصادي متني للتنمية يف املستقبل         

 فصاغت هدفاً يتمثل يف بناء قطاع زراعي        -ل والعمل، وال سيما يف أوقات األزمات        والدخ
). ٢٠١٠وزارة الزراعة يف السلطة الوطنية الفلـسطينية،        (مستدام وقادر على املنافسة دولياً      

 منعتها من تـوفري     ١٩٩٩غري أن الصعوبات املتزايدة اليت تواجه السلطة الفلسطينية منذ عام           
 هلذا القطاع احملاَصر، ألن حاالت الطوارئ واألزمات االقتصادية واإلنـسانية           الدعم الكايف 

   ونتيجة لذلك، مل حتصل الزراعـة     . املتكررة استأثرت بالقدر األكرب من اهتمامها ومواردها      
 يف املائة من الدعم املقدم من اجلهات املاحنة ومن خمصصات ميزانية الـسلطة  ١إال على نسبة   
  .لسنوات األخريةالفلسطينية يف ا
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تآكل القاعدة اإلنتاجية الزراعية من جراء القيود املفروضـة علـى التنقـل               -ألف  
  واملستوطنات وجدار الفصل

تضرر القطاع الزراعي بوجه خاص من القيود املفروضة علـى حركـة الـسكان                -٣٦
اضـيهم  فهذه القيود تقوض قدرة املزارعني على الوصول إىل أر        . الفلسطينيني ونقل البضائع  

وقـد  . واسترياد وتصدير املدخالت واملنتجات الزراعية    تسويق  ملزاولة عملهم األساسي وإىل     
تأثرت املنتجات الزراعية القابلة للتلف واحملدودة الصالحية تأثراً غري متناسب بتلك القيـود             

ونتيجة لذلك، زادت تكاليف اإلنتـاج      . وبتفريغ املنتجات وإعادة شحنها يف نقاط التفتيش      
املعامالت زيادة كبرية وأدت إىل تآكل أرباح املنتجني الفلسطينيني الذين جيدون صـعوبة             و

متزايدة يف التنافس مع املنتجات املدعومة يف املستوطنات اإلسرائيلية اليت يستفيد منتجوها من             
تكنولوجيات متقدمة، ومن احلصول دون قيود على املياه، والوصول دون عوائق إىل األسواق           

  .يف عاديةبتكال
ومثة عامل سليب آخر هو التآكل املنهجي للقاعدة اإلنتاجية الزراعية بسبب اقـتالع               -٣٧

فخـالل االنتفاضـة الثانيـة      . األشجار املثمرة، وجتريف األراضي، ومنع الوصول إىل املياه       
 شـجرة يف    ٦٠٠ ٠٠٠، اقتلعت إسرائيل مليون شجرة يف غزة وحوايل         )٢٠٠٦-٢٠٠٠(

وتشري التقديرات ). Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007(الضفة الغربية 
وزارة االقتصاد الوطين    (١٩٦٧ مليون شجرة مثمرة قد اقُتلعت منذ عام         ٢,٥إىل أن حوايل    

وعالوة على ذلك، أدت السيطرة اإلسرائيلية على       ). ٢٠١١يف السلطة الوطنية الفلسطينية،     
إىل تراجع حاد يف    )  يف املائة من الضفة الغربية     ٦٣(ة يف املنطقة ج     األراضي الفلسطينية الواقع  

 يف املائة من املراعي الفلـسطينية       ٣١فال ُيتاح للرعي إال     . مساحة األراضي الزراعية واملراعي   
  ).٢٠١٠وزارة الزراعة يف السلطة الوطنية الفلسطينية،  ()٥(اليت تبلغ مساحتها مليوين دومن

فصل، واملستوطنات وما يتصل هبا من منو اهلياكل األساسـية، إىل          وقد أدى جدار ال     -٣٨
اجلدار حيـول دون وصـول املنـتجني        ف. راض زراعية وموارد مائية هامة    خسران فعلي أل  

الفلسطينيني إىل مساحة كبرية من اجلزء الغريب من أراضي الضفة الغربية اخلـصبة، ويعـزل               
 دومن تقريباً من    ٩ ٠٠٠، كان   ٢٠٠٩وحبلول عام   . األسواق احمللية وجيزئ  اجملتمعات احمللية،   

 يف املائة من أراضي الضفة الغربية ١٠األراضي املروية قد صودر لبناء اجلدار، وأصبحت اآلن         
ويضطر ). World Bank, 2009 (١٩٦٧بني اجلدار وحدود عام     " منطقة التماس "حماصرة يف   

إىل احلصول على تصاريح صعبة املنال      آالف الفلسطينيني الذين ميلكون أراض يف هذه املنطقة         
وحىت مع ارتفاع معدل الطلبات . من السلطات اإلسرائيلية للوصول إىل أراضيهم والعمل فيها

وقـد يعجـز    . املرفوضة، يواجه املزارع الذي حيصل على تصريح مشاكل أخرى كـثرية          
 ما ُتغلق بوابـات    املزارعون عن احلصول على تصاريح للعمال للقيام بأعمال الزراعة؛ وكثرياً         

__________ 

 . مربع متر١ ٠٠٠الدومن الواحد يعادل  )٥(
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اجلدار لعدة أيام؛ وعندما يعُبرها املزارعون، فعليهم نقل املعّدات الزراعية من البوابة ذهابـاً              
  ".منطقة التماس"وإياباً يف اليوم نفسه، ألنه ال ُيسمح هلم بتخزين املعّدات على أراضيهم يف 

على الـصيد وعلـى     وأدى احلصار اإلسرائيلي على غزة والقيود املشددة املفروضة           -٣٩
أمـا  .  إىل إهناك القطاع الزراعي الضعيف أصالً      ٢٠٠٧أنشطة التصدير واالسترياد منذ عام      

  /كـانون الثـاين  /٢٠٠٨ديسمرب /العملية العسكرية اإلسرائيلية، اليت ُنفذت يف كانون األول     
النـواتج  وجنمت خسائر كبرية يف     . ، وتداعياهتا، فقد زادت احلالة املتردية سوءاً      ٢٠٠٩يناير  

والعمالة عن التدمري الواسع النطاق للقاعدة اإلنتاجية الزراعية، مثـل األراضـي املزروعـة              
واحلقول واألشجار واملباين والصوبات الزراعية واملشاتل والطرق وشبكات الـري ومرافـق     

وعالوة على ذلك، ُيمنع املزارعون من الوصول إىل األراضي الزراعية داخل           . اإلنتاج احليواين 
 متر على امتداد احلـدود مـع     ١ ٠٠٠ متر و  ٣٠٠اليت يتراوح عرضها بني     " العازلة"املنطقة  
، بلغت نسبة األراضي الزراعية اليت يتعذر الوصول إليها أو الـيت            ٢٠٠٩وحبلول عام   . إسرائيل

). ٢٠١٠ وزارة الزراعة يف السلطة الوطنية الفلسطينية،     ( يف املائة    ٤٦تعطلت إنتاجيتها يف غزة     
دادات املياه حمدودة يف غزة، وأصبحت املياه اجلوفية غري مالئمة بشكل متزايد للزراعـة              وإم

 نتيجة للملوحة والتلوث مبياه الصرف الصحي غـري املعاجلـة، وعجـز      اآلدميواالستهالك  
  .السلطة الفلسطينية عن إصالح اهلياكل األساسية املتداعية

 فرص وصول   شهدت، إذ   ارت بالكامل قد اهن  صناعة الصيد الفلسطينية     وتكاد تكون   -٤٠
إال علـى   ُيسمح بالصيد قبالة سواحل غزة      فال  . ٢٠٠٠منذ عام   منتظماً  الصيادين اخنفاضاً   

. ميالً املنصوص عليها يف اتفاقـات أوسـلو       العشرين   أميال حبرية بدالً من مسافة       ٣امتداد  
، بسبب اإلفراط   وعالوة على ذلك، اخنفضت كميات املصيد من مناطق الصيد املسموح هبا          

يف الصيد والتلوث الناجم عن إلقاء مياه الصرف الصحي يف البحر بعد تدمري مرفق معاجلـة                
. ٢٠٠٨ديسمرب  /مياه الصرف الصحي خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية يف كانون األول         

  .٢٠٠٠ يف املائة منذ عام ٦٦ونتيجة لذلك، اخنفض عدد الصيادين بنسبة 

  ام الوصول إىل املوارد املائية، وتدهور النوعيةالعقبات أم  -باء  
 ترتيباً مؤقتـاً يتعلـق بالتنميـة        ١٩٩٣ من اتفاقات أوسلو لعام      ٤٠أرست املادة     -٤١

 وال ختصص تلك املادة للفلسطينيني    . واستخدام السلطة الفلسطينية للموارد املائية الفلسطينية     
جمعات املياه اجلوفية الثالثـة يف الـضفة        املتوفرة يف مست  ) ٣ مليون م  ١٣٨,٥(إال ربع املياه    

 حبقوق الفلسطينيني يف احلصول على      ٤٠وُتقر املادة   . البقيةالغربية، بينما حتصل إسرائيل على      
وخـالل تنفيـذ    . املياه، غري أهنا ال حتدد تلك احلقوق يف انتظار مفاوضات الوضع النهائي           

 القرارات املتصلة باملياه مبوافقـة      ملدة مخس سنوات، كان من املفترض اختاذ      " ترتيب مؤقت "
. غري أن هذا الترتيب ترك للشعب الفلسطيين حصة ضئيلة جداً من موارده املائيـة             . الطرفني

وما زال الترتيب املؤقت قائماً بعد مرور أكثر من مخسة عشر عاماً على انتـهاء صـالحيته                 
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 وإقامة إسرائيل اهلياكـل     وعالوة على ذلك، فاختالل موازين القوة بني الطرفني،       . ةاملفترض
األساسية الالزمة للمستوطنات، وسيطرهتا على املنطقة ج، عوامل ضمنت إلسرائيل التحكم           

  .يف توزيع املوارد املائية يف األرض الفلسطينية احملتلة
ويف الوقت الذي تراقب فيه إسرائيل كمية املياه اليت يستخرجها الفلسطينيون ومتلك              -٤٢

لق باالستثمارات الفلسطينية يف اهلياكل األساسية اخلاصة باملياه، ال تتمتع          حق النقض فيما يتع   
السلطة الفلسطينية بالصالحيات نفسها، وال ميكنها احلصول علـى بيانـات االسـتخدام             

   فما فتئت إسرائيل تستخرج من املياه ما يتجاوز املستوى الـذي حتـدده            . اإلسرائيلي للمياه 
 يف املائة من املياه اجلوفية الفلسطينية لالسـتخدام داخـل           ٨٢ من خالل مصادرة     ٤٠املادة  

وميكن هلذا اإلفراط يف ضخ املياه أن يسترتف مـستجمعات امليـاه            . حدودها أو مستوطناهتا  
وزارة الزراعـة يف الـسلطة   (اجلوفية، مما ميثل هتديداً خطرياً ملستقبل املوارد املائية الفلسطينية          

 ويف الوقت نفسه، ُيحرم كل من السلطة الفلسطينية واملزارعني          ).٢٠١٠الوطنية الفلسطينية،   
الفلسطينيني من احلق يف حفر اآلبار لتلبية الطلب املتزايد على املياه، حىت عندما يكون مصدر               

وعلى أرض الواقع، حتصل إسرائيل علـى حـصة         . املياه بأكملها تقريباً داخل الضفة الغربية     
، بينما حيصل الفلسطينيون على أقل من حصتهم يف هنايـة           تتجاوز ما حدده الترتيب املؤقت    

 يف املائة من مياه استهالكهم من       ٥٠املطاف وال يبقى أمامهم سوى خيار استرياد أكثر من          
  ).Ma’an, 2010(إسرائيل 

، ُيحرمون من الوصول إىل مياه هنر       ١٩٦٧وظل الفلسطينيون، منذ االحتالل يف عام         -٤٣
الطبيعية اليت تصب فيه، ومل يُعد باستطاعتهم اسـتخدامها ألغـراض           األردن ومياه الينابيع    

وعالوة . ولو أتيحت مياه هنر األردن، لزادت إمدادات املياه الفلسطينية إىل حد كبري           . الزراعة
على ذلك، أدت مصادرة أراضي الضفة الغربية من أجل بناء املستوطنات إىل سيطرة السلطات              

.  ينبوعاً ١٥٢ من ينابيع املياه العذبة يف الضفة الغربية البالغ عددها        اإلسرائيلية على عدد متزايد     
وبالتايل، أصبحت األنشطة الزراعية أقل قدرة على االستمرار، وفقد العديد مـن املـزارعني         

مكتـب تنـسيق الـشؤون      (الفلسطينيني مصدر رزقهم واضطروا إىل التخلي عن الزراعة         
  ).٢٠١٢اإلنسانية، 

ال توجد ينابيع مائية، وُتستمد مجيع املياه املستخدمة يف الزراعـة مـن             أما يف غزة، ف     -٤٤
تدمري اهلياكل األساسية للمياه،    ) أ(وتتمثل املشكلة الرئيسية يف تردي نوعية املياه بسبب         . اآلبار

 ٢٠٠٨ ديـسمرب /مبا يف ذلك اآلبار، خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف كـانون األول           
استمرار احلصار الذي مينع السلطة الفلسطينية من إعادة        ) ب(؛ و ٢٠٠٩اير  ين/وكانون الثاين 

  .بناء اهلياكل األساسية املدمَّرة
  وبسبب القيود املفروضة على عمليات احلفر وعلى إعادة تأهيـل اهلياكـل األساسـية               -٤٥

 ٢٠٠٩ مفلسطيين من املياه املستخرجة يتراجع؛ وبلغ حبلول عـا        ال الفردللمياه، ما انفك نصيب     
وعالوة علـى ذلـك، ال حيـصل        .  يف املائة من مستوى نصيب الفرد يف إسرائيل        ٢٥نسبة  
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وزارة (نظام املائي للـضفة الغربيـة       لل يف املائة من التغذية السنوية       ١٠الفلسطينيون إال على    
وتشري التقـديرات إىل أن حجـم   ). ٢٠١١االقتصاد الوطين يف السلطة الوطنية الفلسطينية،    

. م الفلسطيين للمياه ألغراض الزراعة ميثل ُعشر حجم ذلك االستخدام يف إسـرائيل   االستخدا
على أساس نصيب الفرد الواحد، يتجاوز حجم استهالك املياه يف إسرائيل خبمسة أمثـال               و

ـ  ) ٢٠٠٩(يشري البنك الدويل    و). Ma’an, 2010(حجم استهالكها يف الضفة الغربية       ه    إىل أن
، األمر الـذي    ضي الفلسطينية املعتمدة على الري     يف املائة من األرا    ٣٥ال ُيسقى فعلياً سوى     

 يف  ١٠ فرصة عمل و   ١١٠ ٠٠٠يكلف االقتصاد كّماً مذهالً من فرص العمل الضائعة يبلغ          
  .املائة من الناتج احمللي اإلمجايل

تضاؤل اإلنتاجية الزراعية من جراء القيود املفروضة على املدخالت املستوردة            -جيم  
  م توفري االئتمانوعد
يؤثر احلظر األمين اإلسرائيلي على األمسدة املـستوردة تـأثرياً سـلبياً يف الزراعـة                 -٤٦

وقد أدى إىل ظهور مشاكل تشمل عدم توافر األمسدة الضرورية وارتفاع تكلفة            . الفلسطينية
. يـة استخدام بدائل غري مناسبة تقلل من جودة التربة وتفضي إىل اخنفاض اإلنتاجيـة والرحب             

 ٣٣ يف املائة و   ٢٠وتشري التقديرات إىل أن اإلنتاجية الزراعية قد اخنفضت بنسبة تتراوح بني            
يف املائة منذ فرض احلظر على استرياد األمسدة، وهو حظر ال ينطبـق علـى املـستوطنات                 

  ).٢٠١١وزارة االقتصاد الوطين يف السلطة الوطنية الفلسطينية، (اإلسرائيلية يف الضفة الغربية 
ويشكل نقص فرص احلصول على التمويل عقبة بـارزة أخـرى أمـام الزراعـة                 -٤٧

فاحلصول على االئتمان حمدود للغاية، نظراً لصغر حجم وحدات اإلنتاج الزراعي           . الفلسطينية
القروض التجارية، وشدة املخـاطر     للحصول على   ، واالفتقار إىل الضمانات املقبولة      النمطية

. امجة عن الطقس، وتقلبات األسعار، والصدمات السياسية املتكررة       على اإلنتاج الزراعي الن   
وزارة الزراعـة يف    ( مليون دوالر    ١٥٠وُيقدر الطلب السنوي على القروض الزراعية مببلغ        

وعلى الرغم من هذا الطلب القليل نسبياً، مل يتـسّن          ). ٢٠١٠السلطة الوطنية الفلسطينية،    
ينـاير إىل   /فمن كانون الثـاين   . ر اليت ينطوي عليها   ملؤسسات اإلقراض تلبيته بسبب املخاط    

، على سبيل املثال، مل يتجاوز نصيب الزراعة من جمموع االئتمانـات            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 يف املائة، بينما استأثرت قطاعات التجارة       ١اخلاصة املقدمة من املصارف نسبة ضئيلة قدرها        

سلطة النقـد  ( يف املائة على التوايل ١٦ائة و يف امل١٧ يف املائة و٢١والبناء واخلدمات بنسب    
  ).٢٠١٢الفلسطينية وآخرون، 

  تراجع طويل األجل يف إنتاج الزيتون  -دال  
لشجرة الزيتون دور مركزي يف حياة الفلسطينيني ملا هلـا مـن أمهيـة اقتـصادية                  -٤٨

مل مثـار   وتستخدم األسر الفلسطينية يف خمتلف أحناء العـا       . واجتماعية وتارخيية بل وروحية   
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 من املواد الغذائيـة      واسع لنطاقشجرة الزيتون وزيتها ورواسبها وأخشاهبا وأوراقها أساساً        
الفلسطينية الرئيسية، ولصناعة الصابون، واالستخدامات الطبية، والوقود، واحلرف الزخرفية،         

يتون مساحة  وتغطي بساتني الز  . مما جيسد ثراء احلياة البيئية واالجتماعية والثقافية الفلسطينية       
 يف  ١٥حنو  أي   دومن من األراضي الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة          ٩٤٠ ٠٠٠قدرها  

 وبغريها  ن خالل صالهتا بالصناعة الغذائية    املائة من مساحتها اإلمجالية، وتسهم يف االقتصاد م       
ـ     ويوفر  . من الصناعات مثل الصابون التقليدي واحلرف التقليدية            ي قطـاع الزيتـون الفرع

   وخيفف أيضاً من آثار البطالة والفقر بتـوفري        .  يف املائة من إمجايل الدخل الزراعي      ١٥نسبة  
.  أسرة فلسطينية  ١٠٠ ٠٠٠ ماليني يوم من العمالة املومسية سنوياً، ودعم         ٤ ماليني و  ٣ما بني   

 طـن يف  ٢٣ ٠٠٠ومع ذلك، فإنتاج زيت الزيتون يتراجع؛ حيث اخنفض من متوسط قـدره       
. ٢٠١٠-٢٠٠٧ طن يف السنة خالل الفترة       ١٤ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٤-٢٠٠٠سنة خالل الفترة    ال

 يف املائة من الطلـب      ٥٠ نسبة   ٢٠٠٩ونتيجة لذلك، غطت واردات زيت الزيتون يف عام         
  ).٢٠١٠وزارة الزراعة يف السلطة الوطنية الفلسطينية، (احمللي 
. ل من إنتاج الزيتون كماً ونوعاً     ويواجه املزارعون الفلسطينيون حتديات متعددة تقل       -٤٩

فقد قلصوا إىل حد كبري استخدام األمسدة نتيجة للقيود اإلسرائيلية املفروضة على املدخالت             
وعالوة على ذلك، يعاين املزارعون من تقييد الوصول إىل بساتينهم، وخـصوصاً            . الزراعية

 املائة من الطلبـات      يف ٤٠، على سبيل املثال، ُرفض      ٢٠١٠ففي عام   . خالل موسم احلصاد  
وُتفتح بوابـات   ". منطقة التماس "املقدمة من املزارعني الفلسطينيني للوصول إىل بساتينهم يف         

وباإلضافة إىل ذلك، تتعـرض بـساتني       . اجلدار لساعات حمدودة، حىت أثناء موسم احلصاد      
ع والتخريب  الزيتون الفلسطينية املوجودة حول املستوطنات يف الضفة الغربية ألعمال االقتال         

 شجرة  ٨٠٠ ٠٠٠ وتشري التقديرات إىل اقتالع أكثر من     . واحلرق اليت يقوم هبا املستوطنون    
، )٢٠١١ وزارة االقتصاد الوطين يف السلطة الوطنية الفلسطينية،       (١٩٦٧زيتون مثمرة منذ عام     

  . فقط٢٠١١ شجرة زيتون يف األرباع الثالثة األوىل من عام ٧ ٥٠٠وتدمري أكثر من 

  ينبغي أن تؤدي الزراعة دوراً استراتيجياً لتحقيق التنمية املستدامة  -هاء  
، ١٩٦٧ على الرغم من أن الزراعة الفلسطينية ما فتئت تتكبد خسائر فادحة منذ عام              -٥٠

فهي تشكل أحد أكثر القطاعات استراتيجية وقدرة على املقاومة يف االقتصاد الفلـسطيين،             
وتـشري  . ر استدامة، باملقارنة مع القطاعـات األخـرى       وميكنها حتقيق انتعاش أسرع وأكث    

دون الكاملة الدراسات إىل أن إزالة القيود املفروضة على هذا القطاع، وإتاحة فرص الوصول        
ستثمارات يف اهلياكل   القدر الكايف من اال   عراقيل إىل األراضي واملياه واألسواق، باإلضافة إىل        

 توسع كبري يف رقعة األراضي الزراعية املرويـة يف        األساسية، كلها عوامل ميكن أن تؤدي إىل      
 يف املائة من الناتج     ٢٥املنطقة ج وغور األردن، وارتفاع القيمة املضافة الزراعية إىل أكثر من            

  ).٢٠١١وزارة االقتصاد الوطين يف السلطة الوطنية الفلسطينية، (احمللي اإلمجايل 
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 - عمل حالياً بربع إمكاناته   كان ي رمبا  ي  الذ - الزراعة الفلسطيين قطاع  نمو  يولكي    -٥١
هناك حاجة ملحة إىل معاجلة مشكلة عدم سيطرة الفلسطينيني، إن مل نقل سـيادهتم، علـى             
األراضي واملوارد املائية، اليت ال يوجد بدوهنا حّيٌز يذكر لتصميم وتنفيـذ خطـط لتطـوير                

وينبغي أن تنظر   .  مستواه األمثل  استخدام األراضي واملوارد املائية الفلسطينية الشحيحة وبلوغ      
السلطة الفلسطينية، بدعم من اجملتمع الدويل، يف اختاذ إجراءات تصحيحية للتعويض عن تأثري             
القيود اإلسرائيلية يف القطاع الزراعي الفلسطيين، وعن عدم قدرة السوق على توفري ما يكفي              

لتصحيحية يف شكل إعانات ُتقدَّم   وميكن أن تكون هذه التدابري ا     . للمزارعنيوتأمني  من متويل   
. بعض عوامل اإلنتاج للتعويض عن ندرة األمسدة ورداءهتا يف ظل احلظر اإلسرائيلي           من أجل   

وميكن أن تتخذ التدابري أيضاً شكل برامج لتعويض املزارعني عن األشجار املقتلعة وإعـادة              
لياً، وبرامج لتحسني األراضي    غرسها، وبرامج لترويج املنتجات الزراعية الفلسطينية حملياً ودو       

غري أن زيادة حصة الزراعة يف كل من ميزانية السلطة الفلـسطينية والـدعم              . واستصالحها
  .املقدم من اجلهات املاحنة شرط ال بد منه ألية إجراءات من هذا القبيل

 دور استراتيجي وعليه  ويشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية لالقتصاد الفلسطيين،          -٥٢
ولذلك، هناك حاجة ملحة    . املصادرة والضم حلفاظ على األراضي واملياه الفلسطينية من       يف ا 

. إىل إنشاء مصرف عام للتنمية الزراعية يكون مموَّالً متويالً جيـداً، وال يهـدف إىل الـربح              
وباإلضافة إىل اإلسهام يف تنفيذ التدابري املذكورة يف الفقرة السابقة، ينبغي أن يضطلع ذلـك               

القروض وخدمات التأمني للمزارعني،    وتقدمي   مبهمة تقاسم خماطر األنشطة الزراعية،       املصرف
ودعم التسويق وخدمات ما بعد احلصاد، فضالً عن متويل وضمان االسـتثمار يف اهلياكـل               

  .األساسية اخلاصة بالزراعة واملياه

  املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  -ثالثاً  

  طار واألهدافاإل  -ألف  
التكيف سبيل  تقدمي دعمه إىل الشعب الفلسطيين يف        ٢٠١١واصل األونكتاد يف عام       -٥٣

، وبناء القدرات البشرية واملؤسـسية الالزمـة        املناوئة االقتصادية   -مع الظروف االجتماعية    
       لدولة فلسطينية ذات سيادة، على النحو الذي أكدته قرارات األمم املتحـدة ذات الـصلة،               
ومبا يتماشى مع واليات األونكتاد العاشر واحلادي عشر والثاين عشر، والواليـة األخـرية              

  .٢٠١٢أبريل /لألونكتاد الثالث عشر الذي ُعقد يف الدوحة يف نيسان
من والية الدوحة، جددت الدول األعضاء واليـة األونكتـاد          ) م(٣١ويف الفقرة     -٥٤

الل تقييم آفاق التنميـة االقتـصادية يف األرض         ومددهتا ملساعدة الشعب الفلسطيين من خ     
وطلبت الدول األعضاء إىل    .  التجارة والتنمية  تعترضالفلسطينية احملتلة ودراسة العقبات اليت      
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يعزز برنامج مساعدته للشعب الفلسطيين عرب تزويده بـاملوارد الكافيـة        "األونكتاد أيضاً أن    
 اجملتمع الدويل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومن واألنشطة التنفيذية الفعالة، كجزء من التزام

أجل ختفيف وطأة الظروف االقتصادية واالجتماعية الـسلبية املفروضـة علـى الـشعب              
  ".الفلسطيين، وذلك مبا يتوافق مع اتفاق أكرا

ويستند األونكتاد، يف مساعدته للشعب الفلسطيين، إىل معرفته الوثيقة باالقتـصاد             -٥٥
 اكتسبها من قرابة ثالثة عقود من الدعم الكـبري املـستمر جلهـود التنميـة              الفلسطيين اليت 

وباإلضافة إىل البحث وحتليل السياسات، تسعى أعمال األونكتاد لتعزيز القدرات   . الفلسطينية
ومن أجل التغلب علـى     . املؤسسية للقطاع العام الفلسطيين ودعم القطاع اخلاص الفلسطيين       

انتقائي ومرن  أسلوب عمل   وف امليدانية، يواصل األونكتاد تطبيق      نقص التمويل وصعوبة الظر   
  .لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيين املتغرية

ويعتمد برنامج املساعدة التقنية املتعدد الوجوه املقدم إىل الشعب الفلسطيين علـى              -٥٦
اخلـاص  خربة األونكتاد ككل، وينفَّذ بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلـسطينية، والقطـاع             

. الفلسطيين، ومنظمات اجملتمع املدين، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات دوليـة أخـرى           
ويؤكد الربنامج على املعاجلة املترابطة لقضايا التجارة والتمويل وتنمية املـشاريع، ويـصنِّف         

السياسات واالسـتراتيجيات التجاريـة؛   ) أ: (أنشطة املساعدة التقنية يف أربع جمموعات هي   
مؤسـسات  ) د(والتمويـل والتنميـة؛     ) ج(و تيسري التجارة واخلدمات اللوجستية؛      )ب(و

وميكن التعامل مع هذه اجملموعات باستقاللية يف أي        . األعمال، واالستثمار، وسياسة املنافسة   
سياق إمنائي آخر، ولكن احلالة اخلاصة اليت متيز األرض الفلسطينية احملتلة هي اليت تزيد مـن                

  . األونكتادأمهية مسامهات

  األنشطة التنفيذية اجلارية  -باء  
وقّع األونكتاد، يف إطار مسامهاته املستمرة يف بناء مؤسـسات القطـاع اخلـاص                -٥٧

 مليـون دوالر مـع   ٢,١الفلسطيين وتعزيز جملس الشاحنني الفلسطيين، اتفاق منحة مببلـغ         
مدته ثالث سـنوات بعنـوان      الوكالة الكندية للتنمية الدولية لتمويل مشروع للتعاون التقين         

. ٢٠١١أبريـل  /وبدأ تنفيذ املشروع يف نيسان ". الفلسطينية التجارةتنمية القدرات لتسهيل    "
) املصّدرين واملستوردين (واهلدف من املشروع هو بناء القاعدة املعرفية للشاحنني الفلسطينيني          

املمارسات املعترف هبا من خالل تعزيز قدرة اجمللس املؤسسية، وزيادة وعي الشاحنني بأفضل         
دولياً يف جمال تيسري التجارة، وتوفري التدريب واخلدمات االستشارية للـشاحنني وواضـعي             

، صدر تكليف بإجراء دراسات عن تيسري التجارة        ٢٠١١ويف عام   . السياسات يف هذا اجملال   
  . شخصا٧٠ًالفلسطينية، وُعقدت حلقتا عمل قُدم خالهلما تدريب إىل أكثر من 

، وقّعت وحدة األونكتاد املعنية بتقـدمي املـساعدة إىل الـشعب            ٢٠١١ويف عام     -٥٨
الفلسطيين واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين مذكرة تفاهم لتعزيز النمذجة االقتـصادية           
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والقدرة على التنبؤ لدى اجلهاز املركزي لإلحصاء وزيادة قدرة السلطة الفلسطينية على إنتاج             
ويف هذا الـسياق،    .  والدميغرافية ومؤشرات العمالة وتقييمها وتفسريها     املؤشرات االقتصادية 

أجرى األونكتاد برناجماً تدريبياً ملدة أسبوع لتدريب املوظفني من السلطة الفلسطينية واجلهاز            
املركزي لإلحصاء على استخدام منوذج إطار األونكتاد املتكامل حملاكاة االقتـصاد الكلـي             

وجيري بالفعـل   .  إىل اجلهاز املركزي لإلحصاء     هذا كتاد منوذج إطاره  ونقل األون . الفلسطيين
اجلهاز عن  التوقعات االقتصادية الرمسيةإلصدار  - وسيتواصل استخدامه -استخدام النموذج 
وسيستمر األونكتاد يف تقدمي ما يلزم من تدريب ومشورة إىل الـسلطة            . املركزي لإلحصاء 

واهلدف اآلخر من هذا النشاط هو      . اء حسب االقتضاء  الفلسطينية واجلهاز املركزي لإلحص   
تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على وضع سياسات اقتصادية بديلة، وهو ما دأب األونكتـاد         

  .على إبرازه يف حبوثه وتوصياته املتعلقة بالسياسة العامة
ل ويف ظ . ٢٠١١واستمرت أنشطة األونكتاد الداعمة للجمارك الفلسطينية يف عام           -٥٩

إحراز إجنازات كربى يف إطار ثالثة مشاريع سابقة، أدى األونكتاد دوراً حموريـاً يف بنـاء                
وتشمل مسامهات األونكتاد العمـل     . ١٩٩٩وحتديث قدرات اجلمارك الفلسطينية منذ عام       

بنظامه اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية، وتوفري تدريب مكثف للموظفني الفنيني ومـوظفي            
ونتيجـة  . تصاالت يف السلطة الفلسطينية، فضالً عن وكالء القطاع اخلـاص         املعلومات واال 

لذلك، أصبحت دائرة اجلمارك الفلسطينية قادرة على تنفيذ إجراءات اجلمـارك اجلديـدة،             
وتعزيز املراقبة اجلمركية، وحتقيق زيادة كبرية يف حتصيل اإليرادات، والتفاعـل مـع نظـام               

، ٢٠١١األونكتاد يف عام    أقدم  وبناء على هذه اإلجنازات،     . أكرباجلمارك اإلسرائيلية بفعالية    
وثيقة مشروع لتدخُّل جديد من أجـل تعزيـز         على إعداد   التنسيق مع السلطة الفلسطينية،     ب

وقد . لسلطة الفلسطينية إىل ا اإلجنازات السابقة وتسليم النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية         
ديد، الذي ُيتوقع أن يبدأ يف      ويل مشروع التعاون التقين اجل    وافقت املفوضية األوروبية على مت    

  .٢٠١٢ عام
النـهوض  "وأفضت الدراسات واملناقشات اليت جرت يف إطار املـشروع املعنـون       -٦٠

بالسياسات االقتصادية والتجارية املوجهة حنو النمو دون اإلقليمي من أجل حتقيق األهـداف          
إىل نشر كتاب عن االستراتيجيات واهلياكـل األساسـية         " اإلمنائية لأللفية يف البلدان العربية    

واملؤسسات املراعية للفقراء فيما يتعلق بالتجارة والنمو، لتيسري التكامل اإلقليمي ومواءمـة            
العربية واإلنكليزية مـن الكتـاب يف       النسختان  وقد صدرت بالفعل    . اإلحصاءات التجارية 

يذ املرحلة السادسة من مشروع حـساب       وأكمل األونكتاد بنجاح تنف   . ٢٠١٢مستهل عام   
ويعود املشروع بالفائدة على األرض الفلسطينية احملتلة وعلـى         . ٢٠١١التنمية يف بداية عام     

 بني واضعي السياسات مـن      واخلرباتأربعة بلدان عربية أخرى، وأتاح منرباً لتبادل األفكار         
  .البلدان املشاركة وموظفي األونكتاد واخلرباء
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األونكتاد دبلوماسيني فلسطينيني ودرَّهبم وعّرفهم مبنظومة األمم املتحدة        واستضاف    -٦١
 ذلك بالتعاون مع شعبة حقـوق الفلـسطينيني         وجرى. ٢٠١١سبتمرب  /يف جنيف يف أيلول   

ويف إطار برنامج سنوي يهدف إىل ) وهي شعبة تابعة إلدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية     (
ومشل التـدريب نطـاق     . الفلسطينية مبنظومة األمم املتحدة   تعميق معرفة دبلوماسيي السلطة     

عمل األونكتاد، مبا يف ذلك اجتماعات جملس التجارة والتنمية، فضالً عن عمل وكـاالت               
  .األمم املتحدة األخرى يف جنيف

  تعبئة املوارد والتنسيق واملواءمة  -جيم  
رض الفلسطينية احملتلة وعقد    أوفد األونكتاد، خالل السنة املاضية، عدة بعثات إىل األ          -٦٢

اجتماعات مع موظفي السلطة الفلسطينية ومسؤوليها املعنيني ملناقشة خمتلف جماالت التنسيق،           
وباإلضافة إىل ذلك، عزز األونكتاد عالقاتـه       . من أجل ضمان املواءمة على مجيع املستويات      
خـدمات استـشارية    ما يواصل تقدميه مـن      مع وزاريت االقتصاد الوطين واملالية عن طريق        

ذلك، أبقى األونكتـاد علـى      وباإلضافة إىل   . بناء القدرات والتدريب  وإجرائه من عمليات    
عالقات وثيقة مع فريق األمم املتحدة القطري ومع مجيع وكاالت األمم املتحـدة والبلـدان         

  .املاحنة العاملة يف األرض الفلسطينية احملتلة
 فريق األمم املتحدة القطري اقتراح األونكتاد       ، أقرّ ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٣

إشراك جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية يف            
وهتدف هذه املبادرة إىل تطوير القطاعات التجاريـة واإلنتاجيـة          . األرض الفلسطينية احملتلة  

آزر بني التدخالت اإلنسانية وبناء قاعدة إنتاجيـة        الفلسطينية يف إطار دينامي يعزز أوجه الت      
فلسطينية؛ وحتقيق التنسيق والتكامل بني أنشطة مجيع وكاالت األمـم املتحـدة املـشاركة يف               

  .ويلزم توفري موارد من خارج امليزانية إلطالق هذه املبادرة يف األرض الفلسطينية احملتلة. اجملموعة
ونكتاد واالستفادة منها، سيكون من الضروري تعبئة       وبغية احلفاظ على إجنازات األ      -٦٤

           موارد إضافية، سواء لتلبية االحتياجات اخلاصة لالقتصاد الفلـسطيين يف ظـل االحـتالل،              
ورغم زيادة التمويل مـن  . أو لتقدمي اخلدمات االستشارية الفنية وتنفيذ أنشطة التعاون التقين       

ال األونكتاد يف حاجة إىل مزيد من املـوارد لتوسـيع           ، ما ز  ٢٠١١خارج امليزانية يف عام     
  .أنشطته يف السنوات املقبلة متشياً مع والية الدوحة
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