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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  نالدورة الستو

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١١البند 

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

: ساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الـشعب الفلـسطيين        تقرير عن امل      
  التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 تراجعاً يف الناتج احمللي اإلمجايل وزيادة يف معـدالت الفقـر            ٢٠١٢شهد عام     

إسرائيل على التنقـل يف األرض الفلـسطينية        والبطالة نتيجة استمرار القيود اليت تفرضها       
ومن املتوقع أن تزداد    . ، وفقدان األراضي وموارد اإلنتاج، واآلفاق السياسية القامتة       *احملتلة

فقد تعمقت األزمة املالية الفلسطينية بسبب تراجع مستوى املعونة         . هذه األوضاع تدهوراً  
وما يزيـد   . راً على االقتصاد برمته   واحتجاز إسرائيل للعائدات الفلسطينية، ما يشكل خط      

من حدة األزمة، تسرب إيرادات الضرائب الفلسطينية نتيجة التهريب وفقـدان إيـرادات    
__________ 

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

ووفقاً للقرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن       . أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها         
أو األراضـي     اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن، تعين اإلشارات الواردة يف هذا التقريـر إىل األرض                

إىل " فلـسطني "ويشري استخدام كلمـة     . ية احملتلة قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية         الفلسطين
فهي متسقة مـع    " دولة فلسطني "أما اإلشارات إىل    . منظمة التحرير الفلسطينية اليت أنشأت السلطة الفلسطينية      

 .)٢٠١٢(٧٦/١٩ة العامة  وقرار اجلمعي)٢٠٠٢(١٣٩٧الرؤية اليت أُعرب عنها يف قرار جملس األمن 
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ومن شأن وقف هذا التسرب، الذي ُيقدر       . الضريبة على املنتجات املستوردة عرب إسرائيل     
لسطينية وُيحـدث    مليون دوالر سنوياً، أن يتيح حيزاً أوسع للسياسة املالية الف          ٣٠٠مببلغ  

  .أثراً إجيابياً على االقتصاد والعمالة والفقر
لكن . الفلسطيينالحتياجات الشعب   ويواصل األونكتاد االستجابة بشكل إجيايب        

من خارج امليزانية من أجل إجناز والية الدوحة املتمثلة يف دعـم             إضايف تأمني متويل    جيب
  .ةاجلهود الرامية إىل بناء دولة فلسطينية مستقل
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  اآلفاق االقتصادية والسياسية السلبية  -أوالً  
فقد تباطأ منو   . ٢٠١٢اشتدت الضغوط اليت يعاين منها االقتصاد الفلسطيين منذ عام            -١

 يف   يف املائـة   ١٠زاد عن    بعد أن    ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٦الناتج احمللي اإلمجايل ليصل إىل      
وازدادت .  يف املائة٢٧بطالة ارتفاعاً حاداً ليصل إىل السنتني املاضيتني، يف حني ارتفع معدل ال

املشاكل اهليكلية اليت تواجهها التنمية االقتصادية سوءاً بسبب القيود اليت تفرضها إسرائيل منذ        
أمد طويل على حركة األشخاص الفلسطينيني والسلع، وتوسيع املستوطنات، وتزايد عجـز            

اإلنتاج، وتراجع تدفقات املعونة وتزايد مظاهر      امل  عواملنتجني الفلسطينيني عن احلصول على      
وقد أدى تعمق األزمة املالية إىل قالقـل        . عدم اليقني على الصعيدين السياسي واالقتصادي     

. سياسية يف األرض الفلسطينية احملتلة وتبددت اآلمال املعلقة على التوصل إىل تسوية سياسية            
. االقتصادي يف املدى القصري واملدى املتوسـط      النمو   معدلومن املتوقع أن يتواصل اخنفاض      

  .واحليز املايل الفلسطيين املتاحوسيستمر األثر السليب للقيود احلالية على البطالة والفقر 

  قيود على جانيب الطلب والعرض  -ألف  
ُيمثل التراجع املتوقع يف األداء االقتصادي نتيجة طبيعية لتزايد القيود امللزمة املفروضة              -٢

ويعكس األداء االقتصادي الضعيف أثر األزمة املالية واخنفـاض      . جانيب العرض والطلب  على  
ويف جانب العرض، يواجه النمو قيوداً شـديدة نتيجـة          . تدفقات املعونة على الطلب الكلي    

احلصار املفروض على غزة، والقيود املفروضة على التنقل والعبور، وبناء حاجز الفـصل يف              
 االقتصاد برمته عن األسواق الدولية، وتضخم تكاليف اإلنتـاج الـيت            الضفة الغربية، وعزل  

  .تضعف القدرة التنافسية، وتدهور اآلفاق السياسية
واآلثار املترتبة على هذه القيود كانت يف مرحلة سابقة حيجبها الدعم الكبري الـذي                -٣

 طريـق احلـوافز     تقدمه اجلهات املاحنة، ما مكن السلطة الفلسطينية من إنعاش االقتصاد عن          
وقد بدأ تراجع تدفقات املعونة اليت تعودت عليها السلطة الفلسطينية، وما أعقـب             . الضريبية

ذلك من أزمة مالية، يكشف عن األثر الكامـل لالحـتالل اإلسـرائيلي علـى الـشعب                 
  .واقتصاده الفلسطيين

منو النـاتج    تراجعيف غزة، حيث     أكثراألنشطة االقتصادية ملحوظاً     لقد كان تراجع  و  -٤
وُيعزى هـذا  . ٢٠١٢ يف املائة يف عام ٦,٦ إىل  ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢١احمللي اإلمجايل من    

االخنفاض، الذي تركز بوجه خاص يف قطـاعي الزراعـة والـصيد البحـري، إىل العمليـة                 
ة ، والنقص احلاد يف الطاق    ٢٠١٢نوفمرب  /اليت نفذهتا إسرائيل يف غزة يف تشرين الثاين        العسكرية

البنـك  (واملاء، واألحوال اجلوية غري املواتية، واألزمة املالية اليت واجهتها السلطة الفلـسطينية             
يف ضوء تراجع قاعدة النشاط      للغايةوقد بلغ النمو يف غزة مستويات ضعيفة        ). ٢٠١٢الدويل،  

بيعيـة  االقتصادي خالل السنوات السبع األخرية وعدم استخدام املوارد البشرية واملاديـة والط           
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ويعكس االنكماش االقتصادي استمرار القيود املفروضة      . املتاحة أو استخدامها بشكل منقوص    
. على الواردات والصادرات وتزايد الصعوبات اليت تواجهها جتارة األنفاق غري الرمسية مع مصر            

وحىت يف الضفة الغربية، اليت سجلت يف السابق معدالت منو اقتصادي مرتفعة، تباطـأ النمـو                
 يف املائة، وُيعزى هذا التباطؤ باألساس إىل االنكماش املـسجل يف            ٥,٦االقتصادي ليصل إىل    

  ).٢٠١٣اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، ) ( يف املائة٤,٢(قطاع البناء 
ونتيجة للحصار االقتصادي املفروض على غزة، اخنفضت حصة القطاع من اقتصاد             -٥

قـد  ولو أن غـزة     . ٢٠١٢ و ٢٠٠٤ثلث إىل حنو الربع بني      األرض الفلسطينية احملتلة من ال    
، لشهد الناتج احمللـي     ٢٠٠٤االقتصاد الفلسطيين املسجلة يف عام      يف  حافظت على حصتها    

 مليار  ١,٨ مليار دوالر بدالً من      ٢,٥ يف املائة ليبلغ     ٤٠ زيادة بنحو    ٢٠١٢اإلمجايل يف عام    
لي اإلمجايل احلقيقي للفرد يف غزة مقارنة بنظريه        وخالل الفترة ذاهتا، اخنفض الناتج احمل     . دوالر

وتبني هـذه األرقـام أن احلـصار    .  يف املائة فقط   ٥٠ يف املائة إىل     ٧٥يف الضفة الغربية من     
 التقـدير دون     هذا املتواصل يكلف غزة نصف إمجايل ناجتها احمللي احلقيقي، ومع ذلك يظل          

مل دون طاقته بسبب القيود املتعددة الـيت       املستوى احلقيقي ألن اقتصاد الضفة الغربية ظل يع       
  .يفرضها االحتالل

  االحتالل واالستيطان حيوالن دون حتقيق التنمية  -باء  
 مستوطنة يف   ١٥٠، حنو   ١٩٦٧أنشأت إسرائيل، منذ احتالهلا للضفة الغربية يف عام           -٦

وقد . عشوائية من النقاط االستيطانية ال    ١٠٠الضفة الغربية، مبا يشمل القدس الشرقية، وحنو        
أقيمت هذه املستوطنات والنقاط االستيطانية على أراض فلسطينية مـن قبـل مـستوطنني              

ومنذ ذلك التـاريخ، أُقـر      . )١(٢٠١٢ مستوطن يف عام     ٥٢٠ ٠٠٠إسرائيليني بلغ عددهم    
ويف الربع  . إنشاء مستوطنات إضافية وتوسيع املستوطنات القائمة يف األرض الفلسطينية احملتلة         

، سجلت مشاريع بناء املنازل اجلديدة يف املستوطنات ارتفاعاً حـاداً           ٢٠١٣من عام   األول  
وُيشار إىل أن بناء حاجز الفصل داخـل الـضفة          . )٢(٢٠١٢ يف املائة مقارنة بعام      ١٧٦ بلغ

 يف املائـة مـن املـستوطنني        ٨٠الغربية متواصل؛ وبعد استكمال أشغال البناء، لن يعيش         
 ١٩٦٧لغربية والقدس الشرقية على اجلانب الشرقي حلـدود عـام           يف الضفة ا   اإلسرائيليني

فحسب، بل سيتغولون أكثر يف املناطق الواقعة شرق احلاجز، ما يعين ضم املزيد من األراضي               
 من نقاط التفتيش الداخلية وحواجز الطرق وغريها من         ٥٤٠وال يزال هناك حنو     . الفلسطينية

سطينيني داخل الضفة الغربيـة وتفـصل الفلـسطينيني يف          تنقل الفل ُتعيق  احلواجز املادية اليت    
  .بانتوستانات معزولة ومنفصلة عن األسواق احمللية والدولية

__________ 

)١( B’Tselem, http://www.btselem.org/settlements/statistics. 
)٢ ( Jerusalem Post, 10 June 2013 (http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Settler-housing-starts-

spike-176-percent-in-1st-quarter-of-2013-315986) .٢٠١٢إلنسانية، انظر أيضاً مكتب تنسيق الشؤون ا. 
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ُيجرب املزارعون الفلسطينيون يف غور األردن على قطع مـسافات           على سبيل املثال  و  -٧
د بالتايل من أطول واملرور عرب نقاط التفتيش، ما يزيد من تكلفة النقل بنحو مليوين دوالر وحي   

زد على ذلك أن القطاع الصناعي يعاين من تـضخم       . القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية   
تكلفة األرض نتيجة النقص املفتعل لألراضي الناتج عن انعدام إمكانية النفاذ إىل املنطقة جيم              

سـعر    وقد أدى ذلك إىل زيـادة يف      . )٣(اليت تقع حتت السيطرة املباشرة للجيش اإلسرائيلي      
 ٣٠األرض يف املنطقتني ألف وباء، الواقعتني جزئياً حتت سيطرة السلطة الفلسطينية، بنـسبة              

إضـافة إىل   ). ٢٠١٢البنك الدويل،   ( يف املائة مقارنةً بأراض مماثلة يف املنطقة جيم          ١٥٠إىل  
 وتؤدي  .ذلك، حتد البنية التحتية الفلسطينية املتضعضعة من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي          

هذه القيود املفروضة على جانب العرض جمتمعةً إىل اخنفاض اإلنتاج وارتفاع البطالة وزيادة             
 القطـاع    يف الضغوط املالية الناجتة عن تضاؤل قاعدة الضريبة وإىل تزايد احلاجة إىل التوظيف           

  .العام واإلنفاق االجتماعي احلكومي
لتنمية يف فلسطني، الـصعوبات الـيت       ومن األمثلة األخرى على أثر االحتالل على ا         -٨

بناء مسموح هلم   فمشغلو خطوط اهلاتف النقال الفلسطينيون غري       . يواجهها قطاع االتصاالت  
وهـذا  . األبراج يف املنطقة جيم، وبالتايل فهم جمربون على التعاقد مع شـركات إسـرائيلية        

ة لـذلك، تفقـد     ونتيج. ةللشركات الفلسطيني يضخم التكاليف ويضعف القدرة التنافسية      
 يف املائة من قاعدة عمالئها الـذين يـضطرون إىل           ٣٠الشركات الفلسطينية ما يزيد على      

 يف املنطقـة جـيم أن الـسلطة         انعدام السيادة ويعين أيضاً   . إسرائيلية مع شركات االشتراك  
وتكلف السرقات وأعمال   . الفلسطينية ال ميكنها أن حتمي أو تصلح البنية التحتية لالتصاالت         

 مليون دوالر سنوياً، إضافة إىل اخلسائر الـيت         ١,٢الفلسطينيني أكثر من    للمشغلني  التخريب  
وإن .  ماليـني دوالر   ٦يتكبدها مشغلو خطوط اهلاتف الثابت الفلسطينيون اليت تقدر بنحو          

 قسراً لفائدة املوردين اإلسرائيليني تشمل معظم جوانب        الطلبهذه الظاهرة املتمثلة يف حتويل      
  . طة االقتصادية الفلسطينية وال تقتصر على قطاع االتصاالتاألنش
وقد ساهم منط النمو االقتصادي العام يف األرض الفلسطينية احملتلة يف منـو قطـاع                 -٩

 قطـاع  للتداول التجاري، حيث ُسجل هبوط يف قطاع الزراعة وتوسع يف            ةغري القابل  السلع
، تراجع منو قطاع البناء نتيجـة اخنفـاض        ويف املقابل . سجل أعلى معدل منو    الذياخلدمات  

القروض العقارية واألزمة املالية اليت تواجهها السلطة الفلسطينية وتراكم املتأخرات املستحقة           
  .للقطاع اخلاص

__________ 

 يف  ١٨ على تقسيم الضفة الغربية إىل ثالث مناطق، ألف وباء وجيم، متثـل              ١٩٩٣تنص اتفاقات أوسلو لعام      ) ٣(
ومتارس إسرائيل سيطرة واسعة علـى  .  يف املائة من مساحة الضفة الغربية، على التوايل  ٦١ يف املائة و   ٢١املائة و 

وختضع الشؤون املدنية واألمنيـة يف      . من والتخطيط ورسم احلدود   املنطقة جيم، مبا يشمل املسائل املتعلقة باأل      
أما املنطقة باء، فيفترض أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية          . املنطقة ألف لسيطرة السلطة الفلسطينية    

 .فيما يتعلق بالشؤون املدنية، ولسيطرة مشتركة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يتعلق بالشأن األمين
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، اخنفضت مسامهة الزراعة يف الناتج احمللـي        ٢٠١٢ و ١٩٩٥ويف الفترة بني عامي       -١٠
، تواصل اخنفاض القيمة املضافة     ٢٠١٢ويف عام   . ة يف املائ  ٤,٩ يف املائة إىل     ١٢اإلمجايل من   

 يف املائـة،  ٢ يف املائة يف حني اخنفض عدد العمال يف القطاع بنـسبة   ١٣للقطاع ليصل إىل    
من نسبة فقـدان     بنسب أكرب وقد تأثرت الزراعة    . يشري إىل هبوط يف إنتاجية اليد العاملة       ما

ففي قطاع غزة، تركز النمو احملدود      . سرائيليةاألراضي واملوارد املائية وتوسع املستوطنات اإل     
يف قطاع السلع غري القابلة للتداول التجاري، وخباصة النقل والتخزين، والبنـاء، والفنـادق              

حني تراجع القطاع الزراعي الذي يتـسم بديناميـة أكـرب            واملطاعم، وقطاع اخلدمات، يف   
حيقق قطاع التصنيع االنتعاشة املرجـوة       يف املائة ومل     ٣٣وبكثافة استخدام اليد العاملة بنسبة      

ويف الضفة الغربية، اتبع النمو نفس الـنمط        ). ٢٠١٣اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،     (
  .حيث استأثرت اخلدمات وجتارة اجلملة والتجزئة باجلزء األكرب من النمو املُسجَّل

إلمجـايل الفلـسطيين   ورغم أن قطاع اخلدمات ميثل احلصة األكرب من الناتج احمللي ا     -١١
 القطـاع  باسـتثناء ، معدل إلنتاجية العمالومن العمالة الفلسطينية، فقد سجل القطاع أدىن      

، بلغت إنتاجية قطاع اخلدمات نـصف  ٢٠١٢ ففي عام. الزراعي الذي خيضع لقيود شديدة   
ـ   . اإلنتاجية املسجلة يف قطاع التصنيع وثلث اإلنتاجية املسجلة يف قطاع البناء           ذه وتـزداد ه

األرقام سوءاً يف حالة القطاع الزراعي احملاَصر، حيث تقدَّر إنتاجية هـذا القطـاع مقارنـة           
  . يف املائة على التوايل٢٩ يف املائة و٤٢باإلنتاجية املسجلة يف قطاعي التصنيع والبناء بنسبة 

 ويالَحظ أن جهود السلطة الفلسطينية الرامية إىل تعزيز التنمية حتت االحتالل قـد              -١٢
بلغت حدودها القصوى؛ فال ميكن إحراز أي تقدم دون وضع حد لالحـتالل وللخـسائر               

ويتطلب وقف التدهور االقتصادي املستمر وصون اإلجنازات       . االقتصادية اجلسيمة املرتبطة به   
 دعماً مستمراً من جانـب      ،اليت حققتها السلطة الفلسطينية يف جمال بناء القدرات املؤسسية        

فتحقيق التنمية االقتصادية واالستقالل الذايت     . لتخفيف من وطأة القيود املالية    اجلهات املاحنة ل  
املايل يف فلسطني سيظل ضرباً من ضروب الوهم ما مل ُترفع القيود الراهنـة الـيت يفرضـها      

  . االحتالل على التنمية يف فلسطني

  ارتفاع البطالة، والتضخم، وتدين مستويات األجور، والفقر  -جيم  
. ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢٧ إىل أن البطالة ارتفعت لتصل إىل        ١ اجلدول رقم    يشري  -١٣

ومعدالت البطالة واملشاركة هي األسوأ يف صفوف الشباب الفلسطينيني، حيـث تـشمل             
وسيسبب ارتفاع البطالة لفترات طويلة حتماً تكـاليف        . البطالة شاباً من أصل اثنني يف غزة      

مهارات العمال على نطاق واسع لن يدفع بالبعض فقد مد، ألن اجتماعية واقتصادية طويلة األ
معدل البطالة، املرتفع   وال يعطي   . إىل البطالة فحسب، بل سيجعلهم غري صاحلني للعمل أصالً        

 كاخنفاض األجور  أخرىاألوضاع االجتماعية واالقتصادية ألسبابصورة كاملة لسوء جداً،  
، وطول فترات البطالة، الـيت      اإلعالة وارتفاع معدالت    احلقيقية، وتدين إنتاجية اليد العاملة،    
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 شهراً، واخنفاض معدل املشاركة الـذي       ١٢ لتبلغ   ٢٠١٢ وعام   ٢٠٠٠تضاعفت بني عام    
  . ٢٠١٢ يف املائة يف عام ٤٤كان دون 

  ١اجلدول 
  )أ(املؤشرات الرئيسية: اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

 )أ(٢٠١٢ )أ(٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥ 

         األداء االقتصادي الكلي

 ٥,٩ ١٢,٢ ٩,٣ ٧,٤ ٨٫٦ )١٣٫٣( ٨٫٨ ٦٫٠  )نسبة مئوية(منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

٦ ٧٢٠ ٦٣٤ ٤ ٤٣٣ ٣ ١٧٩ ٤ ٢٢٠ ٣  )مباليني الدوالرات(الناتج احمللي اإلمجايل   ٨ ٣٣١  ٩ ٧٧٥  ١٠ ٢٥٥  

٧ ٢٥٢ ٩٩٢ ٤ ٦٥٦ ٣ ٩٣٢ ٤ ٦٩٩ ٣  )دوالراتمباليني ال(الدخل القومي اإلمجايل   ٨ ٩٣٠  ١٠ ٤٨٤  ١٠ ٩٧٣  

٩ ٣٩٣ ١٢٠ ٦ ٧٠٨ ٤ ٣٠٦ ٥ ٠٩٩ ٤  )مباليني الدوالرات(إمجايل الدخل القومي املتاح   ١٠ ٩٢١  ١١ ٧٣٠  ١٢ ٠٩٠  

١ ٨١٥ ٤١٠ ١ ١٢٥ ١ ٤٩٣ ١ ٤٠٠ ١  )بالدوالرات(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل   ٢ ١٨٥  ٢ ٤٨٩  ٢ ٥٣٤  

١ ٩٥٩ ٥١٩ ١ ١٩٩ ١ ٧٦٣ ١ ٦٠٨ ١  )بالدوالرات(نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل   ٢ ٣٤٢  ٢ ٦٧٠  ٢ ٧١١  

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

٣,٦ ٩,٠ ٥,٤ ٢,٢ ٧,٥ )١٦٫٧- ( ٤٫١ ٠٫٧ 

          السكان والعمل

 ٤,٢٩ ٤,١٧ ٤,٠٥ ٣,٩٤ ٣٫٥١ ٣٫٢٣ ٢٫٩٦ ٢٫٣٤  )باملاليني(عدد السكان 

 ٢٦,٧ ٢٥,٨ ٣٠,٠ ٣٠,١ ٢٩٫٠ ٤١٫٢ ٢١٫٧ ٣٢٫٦  )ب()نسبة مئوية(البطالة 

 ٨٥٨ ٨٣٧ ٧٤٤ ٧١٨ ٦٠٣ ٤٥٢ ٥٨٨ ٤١٧  )باآلالف(جمموع العمالة 

 ١٩٥ ١٨٨ ١٧٩ ١٨١ ١٤٥ ١٢٥ ١٠٣ ٥١  يف القطاع العام

 ٨٣ ٨٤ ٧٨ ٧٣ ٥٦ ٤٢ ١٣٥ ٦٨  يف إسرائيل واملستوطنات

          )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(يد املالية العامة رص

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

٢٠,٢ ٢٠,٩ ٢٢,٦ ٢٣,٨ ٢٩٫٥ ٨٫٥ ٢٣٫٩ ١٣٫٢ 

 ٣٢,٤ ٣٣,١ ٣٦,٩ ٤٧,٥ ٤٣٫٠ ٢٩٫٠ ٢٢٫٦ ١٥٫٣   أساس االلتزام-النفقات اجلارية 

 ٢٩,١ ٣١,٣ ٤١,٥ ٥٠,١ ٤٩٫٢ ٣٥٫٤ ٢٩٫٩ ٢٥٫٦  النقدي  األساس -جمموع اإلنفاق 

 )٨,٩( )١٠,٤( )١٨,٩( )٢٦,٣( )١٩٫٧( )٢٧٫٠( )٦٫١( )١٢٫٣(  نقديالساس األ -الرصيد اإلمجايل 

          التجارة اخلارجية

١ ٠٥٢ ٣٧٤ ٤٠٠  )مباليني الدوالرات(صايف التحويالت اجلارية   ١ ١٢٨  ٢ ١٤١  ١ ٩٩١  ١ ٢٤٦  ١ ١١٦  

١ ١٥٢ ٩٠٥ ٦١٣ ٣٨٠ ٦٨٤ ٤٩٩  )مباليني الدوالرات( السلع واخلدمات صادرات  ١ ٥١٠  ١ ٦٧٠  

٤ ٣٨٥ ٨٦٤ ٢ ٥١٩ ٢ ٣٥٣ ٣ ١٧٦ ٢  )مباليني الدوالرات(الواردات من السلع واخلدمات   ٤ ٦٢٦  ٥ ٧٧٥  ٦ ٤٦٧  

)٢ ٢٥٠()٢ ١٣٩()٢ ٦٧٠()١ ٦٧٧(  )مباليني الدوالرات(امليزان التجاري   )٣ ٤٨٠(  )٣ ٤٧٤(  )٤ ٢٦٦(  )٤ ٧٩٧(  

 )٤٦,٨( )٤٣,٦( )٤١,٧( )٥١,٨( )٤٨٫٦( )٦٢٫٣( )٦٣٫٩( )٥٢٫١(  ) من الناتج احمللي اإلمجايلنسبة مئوية(امليزان التجاري 

 )٣ ٧١٢( )٣ ٢٠٣( )٢ ٨١٨( )٢ ٥٥٨( )١ ٩٤٥( )٨٨٦( )١ ٥٩٨( )٩٢٢(  )مباليني الدوالرات(امليزان التجاري مع إسرائيل 
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 )أ(٢٠١٢ )أ(٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٥ 

 من النـاتج    نسبة مئوية (سرائيل  امليزان التجاري مع إ   
  )احمللي اإلمجايل

)٣٦,٢( )٣٢,٨( )٣٣٫٨( )٣٨,١( )٤٢٫٠( )٢٥٫٨( )٣٨٫٢( )٢٨٫٦( 

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

٦٧,٣ ٦٨,٨ ٧٧,٥ ٧٣,٩ ٨٢,٧ ٥٣,٥ ٦٨,٦ ٩٢٫٣ 

إمجـايل  /إسرائيلجتارة السلطـة الفلسطينيـة مـع     
  )ج()نسبة مئوية(التجارة اإلسرائيلية 

٢,٩ ٢,٧ ٢,٨ ٢,٩ ٢,٥ ١,٨ ٣,٧ ٤٫٣ 

، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة العمـل   ووزارة املالية يف السلطة الفلسطينية    اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،       :املصادر
  .الدولية، واجلهاز املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء

هذه ال تشمل البيانات      إىل عدم قدرة اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين على الوصول إىل القدس الشرقية،            بالنظر  :مذكرة
  .، باستثناء األرقام املتعلقة بالسكاناملدينة

  .تقديرات أولية  )أ(
  .للبطالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية العمال املثبطني" التعريف املوسع"يتضمن   )ب(
  . وغري املرتبطة بعوامل اإلنتاجاملرتبطةنات التجارة الفلسطينية واإلسرائيلية إىل السلع، واخلدمات شري بيات  )ج(

ويعكس اجتاه التوزيع القطاعي للعمالة يف املدى الطويل اجتاه الناتج احمللي اإلمجـايل               -١٤
ن  للتداول التجـاري؛ فقطاعـات النقـل، والتخـزي         ةغري القابل السلع  الذي يرتع حنو قطاع     

 ١٩٩٥ففي الفترة بني    . واالتصال، واخلدمات والبناء هي أكثر القطاعات احملدثة لفرص العمل        
واخنفـضت أيـضاً    .  يف املائة  ١٢ إىل   ١٣، تراجعت حصة التصنيع من العمالة من        ٢٠١٢و

.  يف املائـة، علـى التـوايل   ١٤ إىل ١٩ يف املائة ومن ١٢ إىل ١٨حصة الزراعة والبناء من    
اجلهـاز املركـزي    ( يف املائة    ٦٢ إىل   ٥٠ارتفعت حصة اخلدمات من      اهتا،وخالل الفترة ذ  

وما فتئت العمالة يف قطاعات السلع القابلة للتداول التجاري         ). ٢٠١٣لإلحصاء الفلسطيين،   
تتراجع حتت االحتالل ألن هذه القطاعات تأثرت بشكل غري متناسب بـسياسة اإلغـالق              

سواق وتضخم تكلفة أنشطة األعمال التجارية ونـدرة        والقيود املفروضة على النفاذ إىل األ     
  . املدخالت والتكنولوجيا املستوردة

 نتيجـة  ٢٠١٢وتواصل تدهور األجور احلقيقية يف األرض الفلسطينية احملتلة يف عام     -١٥
 يف املائـة  ١٠فقد اخنفض األجر احلقيقي بنـسبة  . عجز األجور االمسية عن مواكبة التضخم    

 زيـادة   ٢٠١٢ وذلك على الرغم من أن اإلنتاجية سـجلت يف عـام             ،٢٠٠٦مقارنة بعام   
، وهو ما يدعم االستنتاجات اليت      ٢٠٠٤ يف املائة مقارنة باملستوى املسجل يف عام         ٧ بنسبة

اليت مفادها أن مثار النمو الذي حتقق خالل فترة مـا بعـد             ) ٢٠١٢(الرودي  خلص إليها   
زد على ذلك   . جراء وأصحاب أنصبة األرباح    مل توزَّع على حنو متكافئ بني األ       ٢٠٠٧ عام

أن حتسن تكلفة وحدة العمل، نتيجة اخنفاض مستويات األجور وارتفاع اإلنتاجية، مل يترَجم             
إىل زيادة يف القدرة التنافسية، مثلما يتبني ذلك من ضعف الصادرات وزيادة االعتماد علـى               

  ). ١اجلدول رقم (الواردات 
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 وعجـز ،  ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣ة التضخم الذي بلغ     وتزايدت حدة الفقر نتيج     -١٦
وتشري اإلحصاءات األخرية إىل .  وارتفاع معدالت البطالة  عن مواكبة التضخم   األجور االمسية 

، ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٢٦ أن نسبة الفلسطينيني الذين يعيشون دون خط الفقر بلغت        
وهذا ال يعين أن    .  يف املائة يف غزة    ٣٠ة و  يف املائة يف الضفة الغربي     ١٨حيث بلغ معدل الفقر     

األسر املعيشية يف غزة تعيش دون خط الفقر بكثري فحسب، بل يشري أيـضاً إىل أن نـسب                 
  .التفاوت بني فقراء غزة مرتفعة جدا

، إىل أنه كان من املتوقع      )٢٠١٣(وتشري أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين         -١٧
 يف املائة من املعدل املعلَن لوال املساعدة االجتماعية اليت ١٨نسبة  أن يكون معدل الفقر أعلى ب     

 تأثر الفقراء الفلـسطينيني      إمكانية وهذا يؤكد مدى  . تقدمها السلطة الفلسطينية إىل الفقراء    
وتشري تقـديرات صـندوق   . باألزمة املالية الراهنة وبتراجع املعونة املقدمة من اجلهات املاحنة 

. ٢٠١٣ مليون دوالر يف عام      ٧٠٠إىل فجوة يف متويل امليزانية مبا قدره        ) ٢٠١٣(النقد الدويل   
وهذا من شأنه أن يعّرض اإلنفاق االجتماعي احملدود على األسر املعيشية الفقرية ملخاطر أكرب              

لذلك، من الضروري أن تفي اجلهات املاحنة بالتزاماهتا إزاء الشعب الفلـسطيين            . يف املستقبل 
  .فقات اجلارية، وإمنا أيضاً لتدعيم اإلنفاق اإلمنائي واالجتماعيليس فقط لدعم الن

  سياسة اإلغالق تعوق تكوين رأس املال البشري  -دال  
تزيد القيود املتكررة اليت تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيني من حـدة أزمـة                -١٨

نقالهتم ومـدهتا   البطالة، إذ حتد من قدرة العمال على بلوغ مواقع عملهم وتزيد من صعوبة ت             
فهم يضطرون إىل سلك طرق وعرة وبديلة وإىل قطع مسافات طويلـة لبلـوغ              . وتكلفتها

وهذه التكاليف اإلضافية تقلل من املكاسب الصافية اليت حيققها العمال مـن            . أماكن عملهم 
مـع  املهـارات   مواءمـة   املوارد وحتد من قدرة السوق على       ختصيص  عملهم وتشوه أمناط    

وعلى سبيل املثال، زادت مدة الرحلة بني بيت حلم ورام اهللا بأكثر من          . ركاتاحتياجات الش 
الضعف نتيجة اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل مبنع الفلسطينيني من استخدام الطريق القـصري            

  . The Applied Research Institute – Jerusalem (2012)عرب القدس الشرقية الذي مير 
دي احلواجز اإلسرائيلية اليت تقيد احلركة إىل تفاقم البطالة عن          عالوة على ذلك، تؤ     -١٩

طريق احلد من رحبية الشركات الفلسطينية وقدرهتا على البقاء نتيجـة تـضخم تكـاليف               
الصغري، والتدابري املتخـذة    احلجم   إنتاجاملعامالت، واشتداد حالة عدم اليقني، وعدم كفاءة        

 ،Calì and Miaari (2012)وحسب . ا واملدخالت املستوردةلتقييد نفاذ املنتجني إىل التكنولوجي
أثرت سياسة اإلغالق تأثرياً سلبياً كبرياً يف األجور بالساعة ويف قدرة العمال على احلـصول               

 وزيـادة   املدرسيوتؤدي سياسة اإلغالق كذلك إىل خفض معدالت احلضور         . على وظيفة 
  . البشريعمل األطفال، وحتد بالتايل من تراكم رأس املال 
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تقلص قطـاع الـسلع القابلـة للتـداول التجـاري، واسـتمرار العجـز                 -هاء  
  والتبعية التجاري

، )١اجلدول رقم    (٢٠١٢تفاقم العجز التجاري الفلسطيين الكبري واملستمر يف عام           -٢٠
، مـسجالً   ٢٠١٢ مليـار دوالر يف      ٤,٨ إىل   ٢٠١١ مليار دوالر يف     ٤,٣حيث ارتفع من    

ومل يواكب النمو يف الصادرات، الذي سجل معـدالت         .  يف املائة  ١٢,٥بذلك زيادة بنسبة    
 ١,٧    بفالصادرات، املقدرة قيمتها    .  يف املائة  ١٠ضعيفة جداً، الزيادة يف الواردات اليت بلغت        

وُتَعد حصة صادرات السلع مـن النـاتج        . االستريادمليار دوالر، بالكاد غطت ربع فاتورة       
وكـل  .  يف املائة، من أضعف احلصص املسجلة يف العامل        ٧ بنسبة   احمللي اإلمجايل، اليت تقدر   

الصادرات تقريباً منشؤها الضفة الغربية، وذلك نتيجة استمرار احلصار املشدد املفروض على            
ويتسم قطاع التصدير الصغري والضعيف باخنفاض القيمة املـضافة وتـدين املـستوى             . غزة

  .فية بسائر القطاعات االقتصاديةالتكنولوجي، وضعف الروابط األمامية واخلل
 يف املائة كنسبة مئوية مـن       ٤٧ إىل   ٤٤ من   ٢٠١٢وارتفع العجز التجاري يف عام        -٢١

ويعزى العجز اهليكلي املرتفع بشكل مباشر إىل تآكل قاعدة اإلنتـاج           . الناتج احمللي اإلمجايل  
ع السلع القابلة للتـداول     الناجم عن التدابري اليت يفرضها اجلانب اإلسرائيلي فيما يتعلق بقطا         

التجاري وإىل ضعف القدرة التنافسية ملا تبقى من هذه القاعدة نتيجة تكاليف اإلنتاج غـري               
وقد أضعف هذا قدرة املنتجني على اقتحام األسواق اخلارجية أو حىت املنافسة على             . املشجعة

درة املنـتجني   وال ميكن احلديث عن ضعف قطاع التصدير مبعزل عن عدم ق          . الصعيد احمللي 
واهنـار القطاعـان   . إىل األراضي واملوارد الطبيعية يف املنطقة جيم    الوصول  الفلسطينيني على   

املوجهان حنو التصدير، أي التصنيع والزراعة، وسجلت حصتهما املشتركة من الناتج احمللـي             
 ٣١من  اخنفضت  ، حيث   ١٩٩٤اإلمجايل اخنفاضاً حاداً منذ إنشاء السلطة الفلسطينية يف عام          

  . ٢٠١١  يف املائة فقط يف عام١٥يف املائة إىل 
وساهم تراجع قطاعات السلع القابلة للتداول التجاري يف زيادة التبعية االقتـصادية              -٢٢

ونظراً لصغر حجم السوق احمللية، يتطلب التقدم االقتصادي إعادة بناء  . واالعتماد على املعونة  
يتطلب إنعاش قطاع التصدير جهداً ضـخماً       )  أ ٢٠١١(وحسب األونكتاد   . قطاع التصدير 

 إلصـالح البنيـة التحتيـة يف األرض    - يدعمه اجملتمع الـدويل    -يف جمال االستثمار العام     
الفلسطينية احملتلة، كما يتطلب النفاذ غري املقيد إىل األسواق اخلارجية، غري إسرائيل، وتنفيذ              

يكل اإلسرائيلي على القدرة التنافـسية  الشسعر صرف سياسات ملعاجلة األثر السليب الرتفاع  
  . الفلسطيينلالقتصاد 

ومن السمات البارزة األخرى للتجارة اخلارجية الفلسطينية تبعيتها القسرية لالقتصاد            -٢٣
فقد أصبحت إسرائيل السوق اخلارجيـة الوحيـدة للـصادرات والـواردات            . اإلسرائيلي

الفلسطيين وارتفاع تكاليف التجارة مع باقي      الفلسطينية نتيجة القيود املفروضة على اجلانب       
واليت وهذا من شأنه أن يبقي على التركز طويل األمد للتجارة الفلسطينية مع إسرائيل              . العامل
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واسـتمرت التبعيـة    . مصدر معظم القيود املفروضة على األرض الفلسطينية احملتلـة        تشكل  
يف املائة من الواردات الفلسطينية      ٧٠، حيث استأثرت إسرائيل بنسبة      ٢٠١٢اهليكلية يف عام    

 يف املائة من صادراهتا، ما خلف عجزاً يف ميزان التجـارة الثنائيـة              ٨٠واستوعبت أكثر من    
 يف املائة من جمموع العجز التجاري الفلـسطيين         ٧٧ مليار دوالر، أي ما يعادل       ٣,٧قيمته  

  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٣٧و

  امة املالية الفلسطينية ضرب من ضروب اخليالحتقيق االستد  -واو  
مثلما سبق بيانه آنفاً، أدت التدابري التقييدية املفروضة من جانب سلطات االحتالل              -٢٤

ففي جانـب اإليـرادات،    . إىل تعميق األزمة املالية الفلسطينية يف جانيب اإليرادات والنفقات        
ع اخلاص، وتدين اإلنتاج، الـذي      ساهم كل من ضعف األنشطة االقتصادية، وهشاشة القطا       

يرق إىل مستوى إمكاناته، يف تقليص قاعدة الضريبة وتقييد قدرة السلطة الفلسطينية على              مل
 وما اقترن   - ويف جانب النفقات، إن التراجع االقتصادي الذي أعقب ذلك        . زيادة اإليرادات 

 الفلـسطينية لزيـادة      وضع ضغوطاً على السلطة    - به من ارتفاع يف معدالت الفقر والبطالة      
اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية والتحويالت من أجل احلد من انتشار الفقر ومنع تكـرر              

ويف غضون ذلك، أصبح القطاع اخلاص املختنق عاجزاً عن إحداث فرص   . األزمات اإلنسانية 
ـ  ستيعاب  العمل، ما جعل من السلطة الفلسطينية مالذاً أخرياً إلجياد فرص العمل             ن جزء م

  . القوة العاملة املتنامية
غري أن السلطة الفلسطينية نفذت تدابري مالية يف سياق اخلطة الفلسطينية لإلصـالح               -٢٥

وكانت هذه التدابري هتدف إىل حتسني العمليـات املتـصلة    . ٢٠١١-٢٠٠٨والتنمية للفترة   
ورفع معدالت الضريبة   بإعداد امليزانية وبالرقابة، وإدماج نظام احملاسبة يف الوزارات املختصة،          

وتعزيز القدرات والكفاءة يف جمال اجلباية، وإلغاء اإلقراض الصايف، وجتميد التوظيف، وحتسني 
، ٢٠١٢ويف عام   . اإلجراءات العامة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالشأن املايل واملشتريات        

 يف املائـة،    ٢٠ إىل   ١٥قامت السلطة الفلسطينية برفع احلد األعلى للضريبة على الدخل من           
بعض اإلعفاءات من الضريبة على دخل الشركات وحسنت مـن دقـة عمليـات          ومجدت  

 ضريبة الدخل نسبةً إىل الناتج احمللي اإلمجـايل       عائد ونتيجة لذلك، ارتفع  . مراجعة احلسابات 
معدل ضريبة القيمة كما مت رفع ، ٢٠١٢ يف املائة عام ١,٧ إىل ٢٠١١ يف املائة عام ١,٤من 
  .  يف املائة متشياً مع تغري املعدل يف إسرائيل١٥ يف املائة إىل ١٤,٥ملضافة من ا

فقد . ٢٠٠٦، واجهت السلطة الفلسطينية أشد أزمة مالية منذ عام          ٢٠١٢ويف عام     -٢٦
كانت اإليرادات دون التوقعات، واخنفضت املعونة املقدمة من اجلهات املاحنة، وتواصل تراكم 

 السلطة الفلسطينية لفائدة القطاع اخلاص، وارتفعت القروض املمنوحة         الديون املستحقة على  
ونتيجـة لـذلك،    ).  يف املائة من اإليرادات    ٦٨( مليار دوالر    ١,٤من املصارف احمللية لتبلغ     

كانت السلطة الفلسطينية عاجزة يف معظم األحيان عن دفع أجور موظفيهـا يف مواعيـدها               
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وهذا من شأنه أن يبدد الثقـة الـسياسية يف الـسلطة            . رضنيالوفاء بالتزاماهتا إزاء املق    وعن
الفلسطينية، ويزيد من املخاطر اليت هتدد النظام املصريف احمللي والقطاع اخلاص، ويـؤدي إىل              

. ١٩٩٤تآكل القدرات املؤسسية اهلامة اليت مت بناؤها منذ إنشاء السلطة الفلسطينية يف عـام          
دية املتأزمة لعدد كـبري مـن األسـر املعيـشية إىل            عالوة على ذلك، أدت احلالة االقتصا     

، وتعالت الدعوات العامة إللغـاء      ٢٠١٢الغربية يف أواخر عام      احتجاجات شعبية يف الضفة   
الربوتوكول املتعلق بالعالقات االقتصادية بني إسرائيل وفلـسطني، الـذي ُيعـرف باسـم              

 للمعضلة اليت تواجههـا الـسلطة        رئيسياً اًيعتربه الكثريون سبب   ، والذي )٤(بروتوكول باريس 
  . الفلسطينية يف جمال السياسة العامة االقتصادية

ويف السنة ذاهتا، كانت اإليرادات دون املستوى املتوقع يف حـني جتـاوز اإلنفـاق          -٢٧
 مليـار دوالر    ١,٧ الذي بلغ األرصدة املخصصة يف امليزانية، ما أدى إىل زيادة عجز امليزانية           

أما على أساس الدفع، فقد بلـغ       . على أساس االلتزام  ) الناتج احمللي اإلمجايل   يف املائة من     ١٧(
ويعكس االختالف بني أساس االلتزام وأساس      .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٩العجز نسبة   

ومبا أن الدعم املقدم من اجلهات املاحنـة        . الدفع املتأخرات املستحقة على احلكومة خالل السنة      
 يف املائة دون اهلـدف احملـدد يف         ٢٢( مليون دوالر فقط     ٧٧٠ السلطة الفلسطينية بلغ     مليزانية
، مل يكن للسلطة الفلسطينية خيار سوى أن تقترض وتراكم املتأخرات لتمويل العجـز              )امليزانية

 مليون دوالر من املصارف     ٣٠٠، اقترضت السلطة الفلسطينية     ٢٠١٢ففي عام   . يف ميزانيتيها 
 مليار دوالر، وتراكمت األجور غـري املدفوعـة   ١,٤ك ارتفعت ديوهنا لتصل إىل احمللية، وبذل 

  . مليون دوالر٥٧٠اخلاص اليت بلغت لقطاع اواملتأخرات املستحقة لفائدة 
زيـادة  ميثل   مليار دوالر، أي ما      ٣,٥) على أساس االلتزام  ( وبلغت النفقات العامة      -٢٨

اوزت النفقات اجلارية غري املتصلة بـاألجور اهلـدَف          يف املائة مقارنة بامليزانية، وجت     ٨بنسبة  
 يف املائة، يف حني جتاوز اإلقراض الصايف املخصص لتسوية فواتري           ١٦احملدد يف امليزانية بنسبة     

وزارة ( يف املائـة     ٢٧٠ املستوى احملدد يف امليزانية بنسبة       الكهرباءالبلديات املتعلقة باستخدام    
 يف املائة مـن  ٧( مليون دوالر  ٢٤٣النفقات املخصصة للتنمية    ومل تتجاوز   ). ٢٠١٣املالية،  

  ). يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٢,٤النفقات املتكررة، أو 
 يف املائة لتتجاوز بقليل مبلـغ مليـاري   ١,٤وبينما ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة        -٢٩

 اخنفاضـاً   -ي اإلمجـايل     كنسبة مئوية من الناتج احملل     -، فقد سجلت    ٢٠١٢دوالر يف عام  
وُتعزى الزيادة النقدية أساساً إىل ارتفـاع كـبري يف   .  يف املائة ٢٠,٢ يف املائة إىل     ٢٠,٩ من

 يف املائة، ما أدى إىل زيادة يف إيرادات الضرائب اليت حتـّصلها إسـرائيل               ١٠الواردات بلغ   
ومع ذلـك،  . مليار دوالر ١,٥ يف املائة لتصل إىل ٢,٥بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بنسبة      

 وبذلك وضعت   املتصلة بالضرائب اخنفاضاً طفيفاً،   سجلت اإليرادات من املصادر األخرى غري       
  .حداً لالجتاه التصاعدي الذي بدأ مع اخلطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية

__________ 

 . الفلسطينية لتلك السنة- وأُرفق باالتفاقات املؤقتة اإلسرائيلية ١٩٩٤أبريل /ُوقع يف باريس يف نيسان )٤(
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ومتثل إيرادات املقاصة أهم مصدر لإليرادات العامة الفلسطينية، حيث إهنا تـستأثر              -٣٠
 ٤٥ يف املائة من فاتورة األجور العامة و       ٨٤ يف املائة من جمموع اإليرادات وتغطي        ٧٠بة  بنس

وهي تتكون من إيرادات التعريفات اجلمركية وضرائب القيمة        . يف املائة من النفقات اجلارية    
املضافة املفروضة على الواردات الفلسطينية اليت متر عرب إسرائيل، واليت حتـصلها إسـرائيل              

وهذا الترتيب مينح إسرائيل القدرة على      . بة عن السلطة الفلسطينية قبل أن حتوهلا لفائدهتا       بالنيا
واشتدت حالـة   . التأثري يف السلطة الفلسطينية وجيعل هذه األخرية رهينة للضغوط السياسية         

الضعف املايل على مر السنني نتيجة التأخر املتكرر من اجلانب اإلسرائيلي يف حتويل إيرادات              
وآخر مثال علـى التـأخر يف       . قاصة لفائدة السلطة الفلسطينية أو احتجاز تلك اإليرادات       امل

 مليون دوالر شهرياً، ما حـدث عقـب   ١٢٠حتويل إيرادات املقاصة، اليت تبلغ يف املتوسط     
قبول الطلب الذي تقدمت به فلسطني لقبوهلا كدولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحـدة يف                

ومل تكتف إسرائيل بالتأخر يف حتويل إيرادات املقاصـة، بـل           . ٢٠١٢رب  نوفم/تشرين الثاين 
 مليون دوالر لتسوية متأخرات مـستحقة علـى         ١٢١مبلغ  خصم  قررت من جانب واحد     

ونتيجة لذلك، مل تـدفع الـسلطة       . البلديات الفلسطينية لفائدة شركة الكهرباء اإلسرائيلية     
نوفمرب وذلك باللجوء إىل    /ر شهر تشرين الثاين   الفلسطينية ملوظفي القطاع العام سوى نصف أجو      

حدث  اوعلى غرار م). ٢٠١٣، Portland Trust(املعونة األجنبية وباالقتراض من املصارف احمللية 
مكلفة، رغم أن    اقتصاديةقالقل  يف املاضي، مل يكن للسلطة الفلسطينية خيار سوى أن تواجه           

  .ت املقاصة اليت كانت قد احتجزهتاإسرائيل قامت يف هناية املطاف بتحويل إيرادا
لقد جاءت النتائج املخيبة لآلمال اليت متخضت عنها حماوالت السلطة الفلـسطينية يف               -٣١

جمال اإلصالح املايل لتؤكد أن رسم سياسة اقتصادية مستقلة حتت االحتالل أمـر غـري ذي                
املعونـة ضـرباً مـن      وسيظل حتقيق االستقالل املايل وإهناء االعتماد اهليكلي علـى          . جدوى
 الوصـول اخليال ما دامت غزة حتت احلصار وما مل ُترفع القيـود املفروضـة علـى                 ضروب
يف الضفة الغربية، وما مل ُتلغ القيود اليت تعوق االستثمار العام واخلاص يف املنطقة جيم،                والتنقل

  .وما مل ُيعترف للسلطة الفلسطينية بالسيادة

  يات األزمة املاليةاالقتصاد احلقيقي وتداع  -زاي  
مثة خطر أن ميتد اشتداد األزمة املالية اليت تواجهها السلطة الفلسطينية ليـشمل مجيـع        -٣٢

القطاعات من خالل النظام املصريف املعرض ملخاطر شديدة، مباشرة وغري مباشـرة، بـسبب              
، العـام وموظفي القطـاع     القطاع اخلاص املتأخرات املستحقة على السلطة الفلسطينية لفائدة       

) ٢٠١٢(وقد أشار اخلالـدي    . وارتفاع معدالت االئتمانات اخلاصة املقدمة إىل األسر املعيشية       
إىل زيادة أمولة االقتصاد الفلسطيين، كما يتجلى ذلك من حجم االئتمانات املقدمة إىل القطاع              

 يف  ٢٩    ب  مستوى غري مسبوق   ٢٠١١اخلاص نسبةً إىل الناتج احمللي اإلمجايل، اليت بلغت يف عام           
وخـالل الـسنوات األخـرية،      . مماثلةالقتصادات  املتوسط  عن   بعدة نقاط    يزيداملائة، أي ما    
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 يف املائة، ارتفع نصيب الفرد من       ١٣    بسجل االئتمان اخلاص الفلسطيين منواً سنوياً ُيقدر         بينما
عالوة على ذلك، زادت االئتمانات     . الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بأقل من سدس تلك النسبة        

 مليـون   ٧٠٠املقدمة من النظام املصريف إىل موظفي القطاع العام بأكثر من الضعف لتصل إىل              
 حنو نـصف إمجـايل      - لفلسطينية إىل جانب الدين املستحق على السلطة ا       - دوالر، ما ميثل  

االئتمانات املقدمة من القطاع املصريف، يف حني ميثل الدين العام املستحق للمصارف احمللية أكثر              
  ).٢٠١٣صندوق النقد الدويل، ( يف املائة من جمموع رأس املال السهمي للمصارف ١١٠من 
وميني ومـستحقات   وعندما تعجز السلطة الفلسطينية عن دفع أجور املوظفني العم          -٣٣

، تكون أيضاً عاجزة عن تسديد القروض املصرفية وعن احلصول          من القطاع اخلاص  املوردين  
وهذا من شأنه أن يـؤدي إىل  . على ائتمانات إضافية لتلبية احتياجاهتا التجارية واالستهالكية      

ومـن دون   .  بني القطاع املصريف والقطاع اخلـاص واالقتـصاد        سلبيةنشوء حلقة مفرغة    
تخفيف من القيود اليت يفرضها االحتالل وزيادة الدعم املقدم من اجلهات املاحنة، لن يكون              ال

املـصريف، مـع   القطاع للسلطة الفلسطينية خيار سوى اللجوء أكثر فأكثر إىل االقتراض من      
ينطوي عليه ذلك من خماطر، أو خفض النفقات االجتماعية الضرورية ومواجهـة خطـر     ما

 /وعلى سبيل املثال، مل تتمكن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاين         . لشعبيةجتدد االضطرابات ا  
 مليـون   ٢٢ من دفع فاتورة شبكة مستشفيات القدس الشرقية اليت بلغـت            ٢٠١٢نوفمرب  
املستشفيات دفع أجور موظفيها وتسديد املبالغ املـستحقة        تستطع  ونتيجة لذلك، مل    . دوالر
، وجلأت إىل خفض النفقات وتسريح املوظفني        الطبية لصاحل موردي اخلدمات والسلع   عليها  

  ).٢٠١٣، Portland Trust(وتأجيل عالج احلاالت غري احلرجة 

  الدعم املقدم من اجلهات املاحنة ضروري لكنه غري كاف  -حاء  
رغم الدعم الكبري الذي قدمه جمتمع املاحنني إىل السلطة الفلـسطينية يف الـسنوات                -٣٤

الضغوط املالية على السلطة الفلسطينية سيؤدي ال حمالة إىل تعمق االعتماد           األخرية، فإن تزايد    
وقـد أكـد األونكتـاد      . على تدفقات املعونة غري القابلة لالستدامة واليت ال ميكن التنبؤ هبا          

 اليت شكلت عنصراً أساسياً لإلغاثة ولدعم السلطة الفلسطينية ومحاية          -أن املعونة   ) ٢٠٠٦(
 ليست بديالً عن السيادة على األراضي واحلدود ورسم الـسياسات           -يار  االقتصاد من االهن  

  .التجارية واالقتصادية
فقد كانت املعونة وال زالت متثل شرطاً ضرورياً ولكنه غري كاف لوقف التراجـع                -٣٥

وينبغي أن تقترن املعونة بدعوات حتث إسرائيل على الوفاء بالتزاماهتا          . االقتصادي الفلسطيين 
قانون الدويل واختاذ خطوات عملية للتخفيف من الضغط الذي يقع على الـشعب             مبوجب ال 
أما يف حالة فلـسطني، فـإن       . ففي بلد نام عادي، ميكن تفهم فتور مهة املاحنني        . الفلسطيين

شعب ُحرم مـن    ل استمرار وزيادة دعم اجلهات املاحنة    السبب الرئيسي هو االحتالل وليس      
  .ة حقه يف تقرير املصري ممارسة حرةفرصة حتقيق التنمية ومن ممارس
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  تواصل تسرب اإليرادات الفلسطينية إىل إسرائيل  -ثانياً  
 بنشر تقيـيم متعمـق لتـسرب اإليـرادات      ٢١٠٣سيقوم األونكتاد يف هناية عام        -٣٦

الفلسطينية من الضرائب املفروضة على الواردات وللخسارة املالية اليت تتكبـدها الـسلطة             
هتريب السلع من إسرائيل حنو األرض الفلسطينية احملتلة، وذلـك يف إطـار         الفلسطينية نتيجة   

اجلهد املتواصل الذي يقوم به األونكتاد لدراسة العقبات اليت تقف حجر عثرة أمام التجـارة               
وتتكون الضرائب التجارية الفلسطينية من ضريبة الشراء . والتنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة    

بلد أي إسرائيل أو مصدرها ضافة املفروضة على مجيع الواردات، سواء كان     وضريبة القيمة امل  
. آخر، فضالً عن الرسوم اجلمركية املفروضة على الواردات من مصادر أخرى غري إسـرائيل             

وينص بروتوكول باريس على إعفاء التجارة بني فلسطني وإسرائيل من الرسوم اجلمركيـة،             
  .املضافة وضريبة الشراءعلى أن تبقى خاضعة لضريبة القيمة 

ولن تغطي الدراسة مجيع جوانب تسرب إيرادات الضرائب الفلسطينية إىل إسرائيل،             -٣٧
الضرائب املفروضة على    عائداتولكنها ستقتصر على مصدر حمدد للتسرب ناجم عن فقدان          

باخلسائر ولن تقدم الدراسة أية تقديرات فيما يتعلق        . السلع املستوردة أو املهربة من إسرائيل     
  :املالية الكبرية املتصلة مبصادر أخرى واليت ينبغي مواصلة التحقيق فيها، مثل اخلسائر التالية

تسرب اإليرادات من الضرائب اليت حتـّصلها إسـرائيل علـى دخـول               )أ(  
ينص بروتوكول بـاريس علـى أن       (الفلسطينيني الذي يعملون يف إسرائيل ويف املستوطنات        

  ؛)السلطة الفلسطينيةإىل دات رسوم التأمني االجتماعي ُتحّول إسرائيل إيرا
اخلسائر املتعلقة بإيرادات رسوم سك العملة الناجتة عن استخدام الـشيكل             )ب(  

 ٤,٢و   ٠,٣  تتراوح بني  ، واليت تقدر بنسبة   )٥(اإلسرائيلي اجلديد يف األرض الفلسطينية احملتلة     
  ؛)٢٠٠٩، األونكتاد(يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 

خسائر اإليرادات الناجتة عن التصريح بـسعر دون الـسعر احلقيقـي يف               )ج(  
فاتورات السلع املستوردة، وذلك بسبب انعدام الرقابة الفلسطينية على احلدود وعدم إمكانية            

  البيانات التجارية الصحيحة؛احلصول على 
   واملوارد الطبيعية؛على األراضيالسيادة خسارة اإليرادات الناجتة عن انعدام   )د(  
خسارة املوارد املالية املتصلة بالسلع واخلدمات املستوردة عرب القطاع العام            )ه(  

  الفلسطيين، كالنفط والطاقة واملاء؛

__________ 

هي اإليرادات العامة الصافية املستمدة من إصدار النقد، أي الفرق بني القيمة            " رسوم سك العملة  "إيرادات   )٥(
حلكومة زيادة هذه اإليـرادات دون تبعـات        وتستطيع ا . االمسية للعملة الصادرة وتكاليف إنتاجها وتداوهلا     

 .تضخمية إذا كانت الزيادة يف عرض النقود متوافقة مع منو االقتصاد ومع الزيادة يف الطلب على النقود
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خسارة اإليرادات املتصلة بالرسوم اجلمركية على السلع اليت يتم جتهيزهـا             )و(  
 املائة، على النحو املنصوص عليه يف        يف ٤٠ عن    فيها اإلسرائيلياملكون  يف إسرائيل واليت يقل     

  قواعد املنشأ اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية؛
اخلسارة املالية الناجتة عن تقلص قاعدة الضريبة بسبب تضاؤل قاعدة اإلنتاج   )ز(  

  .وفقدان املوارد الطبيعية يف ظل االحتالل

  ة وغري املباشرة والتهريبالواردات املباشراإليرادات الضريبية املتصلة بسرب ت  -ألف  
إىل اإليرادات الضريبية الفلسطينية املخصصة للسلطة      " التسرب الضرييب "تشري عبارة     -٣٨

الفلسطينية، على النحو املنصوص عليه يف بروتوكول باريس، واليت ُتحتجز من جانب اخلزانة             
 الفلسطينية من إسرائيل    وُتركز املناقشة التالية على التسرب الضرييب من الواردات       . اإلسرائيلية

  .أو املنتجات املهربة من إسرائيل باجتاه األرض الفلسطينية احملتلة
وينص بروتوكول باريس على أن أي منتج يتم جتهيزه كلياً يف إسرائيل أو حيتـوي                 -٣٩

 يف املائة من القيمة املضافة اإلسرائيلية ُيعفـى مـن الرسـوم اجلمركيـة               ٤٠على أكثر من    
 اتضح أن ومع ذلك،   . لكن ال يعفى من ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة الشراء         الفلسطينية، و 

مجيع الواردات الفلسطينية من إسرائيل ليست بالـضرورة سـلعاً مت إنتاجهـا يف إسـرائيل         
فهناك جزء كـبري    ). ٢٠٠٢ باء؛ البنك الدويل،     ٢٠١١األونكتاد،  (تستويف قاعدة املنشأ     أو

لد ثالث، ويتم ختليصها مجركياً بوصفها واردات إسرائيلية قبل أن          من الواردات اليت ُتنتج يف ب     
ويطلق عليها اسم   . يتم بيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة كما لو كانت أُنتجت يف إسرائيل           

وقد قُدمت  . لتمييزها عن الواردات املباشرة اليت تستويف قاعدة املنشأ       " الواردات غري املباشرة  "
وباالستناد إىل بيانات صادرة عن     . بتحديد قيمة الواردات غري املباشرة    تقديرات عديدة تتعلق    

 يف املائة مـن الـواردات املـسجلة         ٣٩، يفترض األونكتاد أن     )٢٠١٠(مصرف إسرائيل   
كواردات مصدرها إسرائيل هي متأتية من القطاع التجاري اإلسـرائيلي، وبالتـايل ميكـن              

  .اعتبارها واردات غري مباشرة
لسلطات اإلسرائيلية حتصيل الرسوم اجلمركية املفروضة على هذه الـواردات          وتتوىل ا   -٤٠

السلطة الفلسطينية ألن املنتجات املستوردة املعنيـة ال حتمـل           إىلغري املباشرة ولكنها ال حتّوهلا      
 مـستوردون   عالمة تفيد بأهنا موجهة إىل األرض الفلسطينية احملتلة، بل هي منتجات استوردها           

عالوة على ذلك، ال حتصل اخلزانة الفلسطينية       . عيد بيعها ملستهلكني فلسطينيني   إسرائيليون وأُ 
. )٦(من إسرائيل على ضرائب الشراء املفروضة على مجيع الواردات املتأتيـة مـن إسـرائيل              

والصنف الثالث من اإليرادات املشمولة بالتسرب الضرييب املتصل بالواردات من إسـرائيل،            
__________ 

خالفاً لضريبة القيمة املضافة، اليت ُتفرض على معظم املنتجات، فإن ضريبة الشراء ُتفرض علـى اسـتهالك              )٦(
وينص بروتوكول باريس على أن حتول لفائدة السلطة        . حملياًة أو منتجة    سواء مستورد  ،بعض املنتجات فقط  

 .الفلسطينية إيرادات ضريبة الشراء املفروضة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل واخلاضعة هلذه الضريبة
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ة املضافة اليت ُتطبَّق على أسعار السلع بعد إضافة ضـريبة الـشراء             هي إيرادات ضريبة القيم   
ويستند تقدير قيمة مصادر التسرب     . والرسوم اجلمركية املفروضة على الواردات غري املباشرة      

الثالثة هذه إىل بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين فيما يتعلق جبميـع الـواردات              
يل واملصنفة ضمن خانات تتألف من مثانية أرقام يف إطار النظـام            الفلسطينية املتأتية من إسرائ   

 اً موجز ٢نصف األعلى من اجلدول رقم      ويقدم ال . املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها    
الـسلطة الفلـسطينية يف   إىل وتشري التقديرات إىل أن إسرائيل مل حتّول   . عن النتائج التقديرية  

 دوالر سنوياً من اإليرادات املتأتية مـن الـواردات     مليون ١١٥ حنو   ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  
  .املباشرة وغري املباشرة القادمة من إسرائيل

فبالنـسبة  . الضريبيةاإليرادات  وميثل التهريب مصدراً آخر يسبب خسارة كبرية يف           -٤١
افة للبضائع املهربة اليت ُتنتج يف إسرائيل، تفقد السلطة الفلسطينية إيرادات ضريبة القيمة املض            

ويف احلاالت اليت تكون فيها السلع قد أُنتجت يف بلد ثالث، تتسرب أيـضاً              . وضريبة الشراء 
حجم ومت تقدير   . اجلمركية إىل جانب ضريبة القيمة املضافة وضريبة الشراء       التعريفة  إيرادات  

اجلمركية وإجراء مقابالت مع كبار املـسؤولني يف وزارة         الضابطة  التهريب باستخدام بيانات    
 ٢٥بني   وحسب هؤالء املسؤولني، تقدر السلع املهربة مبا      . ملالية، واجلمارك، وإدارة الضرائب   ا
 يف املائة من الواردات من إسرائيل، ويعزى التهريب إىل غياب الرقابة علـى احلـدود                ٣٥و

وتشري سجالت  .  املنطقتني باء وجيم   على ممارسة الرقابة على    السلطة الفلسطينية     قدرة وعدم
 ٢٠٠٩  حماولة هتريب بني عامي    ١١ ٩٦٧ اجلمركية، على سبيل املثال، إىل إفشال        الضابطة

 أفشلتها السلطة الفلسطينية     واليت  وقد بلغت قيمة السلع املشمولة مبحاوالت هتريب       ٢٠١١و
وال يأخذ هذا الرقم يف احلسبان هتريب السلع        .  مليون دوالر  ٢٤٠ حنو   ٢٠١١ و ٢٠١٠يف  

 واليت من شأهنا أن تزيد زيادة كبرية يف اخلسائر الالحقـة            حيتهاانتهت صال الفاسدة أو اليت    
  .باالقتصاد الفلسطيين

، فيقدم تقديرات عن تـسرب اإليـرادات        ٢أما النصف األسفل من اجلدول رقم         -٤٢
 بأن هذه اإليرادات اليت     ٢٠١١ و ٢٠١٠وتفيد البيانات املتعلقة بعامي     . الناجم عن التهريب  

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الـرقم       .  مليون دوالر سنوياً   ١٩٠ حنو   تتسرب إىل إسرائيل تبلغ   
يعكس تقديرات متحفظة ألنه يقوم على أساس االفتراض بأن مجيع الـسلع املهربـة هـي                

أيضاً باحلـد األدىن الـذي      يأخذ  منتجات إسرائيلية وبالتايل ال ختضع لرسوم مجركية، وألنه         
  . يبذكره اخلرباء فيما يتعلق بنطاق حجم التهر

وإذا مجعنا التسرب من جمموع الواردات ومن عمليات التهريب من إسرائيل، فـإن               -٤٣
 مليون دوالر سنوياً بالنسبة     ٣٠٠جمموع اإليرادات اليت تتسرب إىل إسرائيل تقدر بأكثر من          

ولو أن هذه اإليرادات ُحولت إىل السلطة الفلسطينية، الرتفعـت  . إىل هذه املنتجات وحدها   
 يف املائة من فـاتورة األجـور يف   ١٨ يف املائة لتغطي    ١٧ضريبة الفلسطينية بنسبة    إيرادات ال 
ويشار إىل أن هذه األرقـام تعكـس        . العام، وملا نشأت األزمة املالية كما هي اآلن       القطاع  
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ألهنا ال تأخذ يف احلسبان جمموع اخلسائر االقتصادية الكلية املتراكمة مـن            متحفظة  تقديرات  
سرب الضرييب األخرى اليت ال تشملها هذه الدراسة واليت ينبغي التحـري            خالل مصادر الت  

  . فيها بصرامة عن طريق إجراء حبوث تقنية إضافية
  ٢اجلدول 

  تقدير تسرب اإليرادات املتصلة بالواردات املتأتية من إسرائيل والتهريب
  )مباليني الدوالرات(

  املتوسط  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  ملباشرة وغري املباشرة املتأتية من إسرائيلتسرب اإليرادات من الواردات ا

 ٥١١٫٠ ٥١٦٫١ ٥٠٦٫٠  قيمة الواردات اخلاضعة للضرائب واملتأتية من إسرائيل  -١

 يف املائة من    ٣٩(ومنها الواردات غري املباشرة املتأتية من إسرائيل          -٢
  )١ الصف - اجملموع

١٩٩٫٣ ٢٠١٫٣ ١٩٧٫٣ 

ت اخلاضعة للـضريبة املتأتيـة      إيرادات ضريبة الشراء على الواردا      -٣
  إسرائيل من

٤٥٫٠ ٤٧٫١ ٤٣٫٠ 

الرسوم اجلمركية على الواردات غري املباشرة املتأتية من إسـرائيل            -٤
  )٢ يف املائة كمتوسط من الصف ٢٣(

٤٥٫٩ ٤٧٫٨ ٤٤٫٠ 

إيرادات ضريبة القيمة املضافة احملسوبة علـى ضـريبة الـشراء             -٥
  والرسوم اجلمركية املتسربة

٢٤٫٤ ٢٥٫٤ ٢٣٫٣ 

تسرب اإليرادات من الواردات املباشرة وغري املباشرة املتأتيـة مـن           
  )٥+٤+٣(إسرائيل 

١١٥,٣ ١٢٠,٣ ١١٠,٣ 

  التسرب الناجم عن التهريب
 ٩٠٥٫٩ ٢ ٩٣٨٫٥ ٢ ٨٧٣٫٣ ٢  قيمة جمموع الواردات من السلع املتأتية من إسرائيل  -١

 ٧٢٦٫٥ ٧٣٤٫٦ ٧١٨٫٣  )١ يف املائة من الصف ٢٥(قيمة السلع املهربة   -٢

 يف ٨,٨(اإليرادات املتسربة من الضريبة املهنية على السلع املهربة   -٣
  )٢املائة كمتوسط من الصف 

٦٣٫٩ ٦٤٫٦ ٦٣٫٢ 

إيرادات ضريبة القيمة املضافة املتسربة من عمليات التهريب   -٤
  )٣ و٢يف املائة من جمموع الصفني   ١٦(

١٢٦٫٥ ١٢٧٫٩ ١٢٥٫٠ 

 ١٩٠٫٤ ١٩٢٫٥ ١٨٨٫٢  )٤+٣(ت الناجم عن التهريب تسرب اإليرادا

 ٣٠٥٫٦ ٣١٢٫٨ ٢٩٨٫٥  )الواردات املباشرة وغري املباشرة والتهريب(جمموع التسرب   
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  تكاليف التسرب الضرييب على العمالة واإلنتاج  -باء  
لو أن  و. تتجاوز تكلفة تسرب املوارد املالية إىل إسرائيل القيمة االمسية لإليرادات املفقودة            -٤٤

 على حتقيـق نتـائج      اً، لكان االقتصاد قادر    املتاح احليز املايل املوارد املالية املفقودة أُتيحت لتوسيع      
 منـوذج  تكاليف التسرب الضرييب، مت استخدام        وتقدير ولتقييم. أفضل يف جمايل اإلنتاج والعمالة    

صادي يف سياق سيناريوهات    األونكتاد حملاكاة االقتصاد الكلي الفلسطيين هبدف تقييم األداء االقت        
لـصاحل الفقـراء     التحويالتالتسرب وحتصيل املوارد املسربة لتمويل       بديلة تفترض عدم حدوث   

  .لتمويل برنامج لتعزيز الصادرات أو
  :وقد جرت حماكاة السيناريوهات الثالثة التالية  -٤٥

ـ          )أ(   ة سيناريو األساس، الذي يعكس األداء االقتصادي يف ظل الظروف القائم
  استناداً إىل البيانات التارخيية الفعلية، مبا يف ذلك التسرب الضرييب؛

سيناريو التحويل، الذي يستخدم أيضاً البيانات التارخيية لكنه يفتـرض عـدم              )ب(  
 يف املائة تعادل قيمة     ١٧حدوث تسرب ضرييب وبالتايل حصول زيادة يف إيرادات الضريبة بنسبة           

  ؛التحويالت واستخدام تلك اإليرادات لزيادة اإلنفاق على املوارد املتسربة التقديرية،
، لكنه يفترض )ب(سيناريو تعزيز الصادرات، وهو سيناريو مماثل للسيناريو     )ج(  

  .ختصيص الزيادة يف اإليرادات لتعزيز الصادرات الفلسطينية
اق اإليرادات املتسربة من شأنه أو يوسع نط      احلصول على    أن   ٣ويبني اجلدول رقم      -٤٦

احليز املتاح أمام واضعي السياسات الفلسطينيني يف جمال السياسة املالية ويعزز القدرة علـى              
على زيادة يف   التحويالت  وبينما ينطوي سيناريو    . حتقيق االنتعاش عن طريق احلوافز الضريبية     

يف  ٣(، أي   )٢٠٠٤بدوالرات عـام    ( ماليني دوالر    ٢٠٥  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ب    
، فإن سيناريو تعزيز الصادرات ينطوي على زيادة        ٢٠١٢، مقارنةً خبط األساس يف عام       )ملائةا

 وفيما يتعلق باألثر على   .  يف املائة  ٤ مليون دوالر، أي     ٢٨٠يف الناتج احمللي اإلمجايل مبا قدره       
لعمالة وسيناريو تعزيز الصادرات كليهما ينطوي على زيادة يف ا        التحويالت  العمالة، فإن سيناريو    

  . فرصة عمل، على التوايل، مقارنةً بسيناريو األساس٩ ٢٠٠ فرصة عمل و٣ ٣٠٠  تقدر ب
  ٣اجلدول رقم 

  التكلفة التقديرية لتسرب إيرادات الضريبة الفلسطينية على االقتصاد والعمالة
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  )مباليني الدوالرات(اإليرادات الضريبية والتسرب الضرييب 
 ٩٤٠٫٠ ١ ٩٠٥٫٠ ١ ٦٩٠٫٠ ١  دات الضريبيةجمموع اإليرا

 ٣١٩٫٧ ٣١٢٫٨ ٣٠٠٫٦  التسرب الضرييب

 ١٦٫٥ ١٦٫٤ ١٧٫٨  )نسبة مئوية(اإليرادات الضريبية /التسرب
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  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  )٢٠٠٤مباليني دوالرات عام (األثر على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 ٧٦٣٫٤ ٦ ٤٢٣٫١ ٦ ٧٥٤٫٤ ٥  سيناريو خط األساس

 ٩٦٨٫٩ ٦ ٥٧٠٫٥ ٦ ٨٥٦٫٤ ٥  سيناريو التحويل

 ٢٠٥٫٤ ١٤٧٫٤ ١٠٢٫٠  )مباليني الدوالرات(األثر 

 ٣٫٠ ٢٫٣ ١٫٨  )نسبة مئوية(األثر 

 ٠٤١٫٩ ٧ ٦٤٠٫٠ ٦ ٩٠٣٫٤ ٥  سيناريو تعزيز الصادرات

 ٢٧٨٫٥ ٢١٦٫٩ ١٤٨٫٩  )مباليني الدوالرات(األثر 

 ٤٫١ ٣٫٤ ٢٫٦  )نسبة مئوية(األثر 

  ) السنةألف وظيفة يف(األثر على العمالة 
 ٨٠٩٫٥ ٧٨٧٫٠ ٦٨٥٫٨  سيناريو خط األساس

 ٨١٢٫٧ ٧٨٩٫٣ ٦٨٧٫٥  سيناريو التحويل

 ٣٫٣ ٢٫٣ ١٫٦   ألف وظيفة- األثر 

 ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٢   نسبة مئوية- األثر 

 ٨١٨٫٧ ٧٩٤٫٤ ٦٩٠٫٩  سيناريو تعزيز الصادرات

 ٩٫٢ ٧٫٤ ٥٫١   ألف وظيفة- األثر 

 ١٫١ ٠٫٩ ٠٫٧   نسبة مئوية- األثر 

  توصيات لوقف التسرب الضرييب  -جيم  
تقدر التكاليف اليت تتكبدها األرض الفلسطينية احملتلة نتيجة ما يتسرب سنوياً مـن               -٤٧

ـ  ييرادات الضريب اإل يف املائة من جمموع      ١٧إيرادات ضريبية إىل إسرائيل مبا يعادل        ضاف ة، ت
 فرصـة   ١٠ ٠٠٠بنحو   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و       ٤إىل ذلك خسارة تقدر بنسبة      

نمـو  العمليـة  وويبني التحليل أيضاً أن هذه التكاليف تتضاعف مع مـرور الـزمن       . عمل
مسألة عـدم تـوفر     ، وأنه ال بد من اختاذ تدابري لوقف التسرب الضرييب ومعاجلة            ياالقتصاد

، باإلضـافة إىل تـدابري      املعلومات للجانب الفلسطيين كما هي متوفرة للسلطات اإلسرائيلية       
دف إىل توسيع نطاق تدخل السلطات اجلمركية الفلسطينية وما تقوم به مـن عمليـات               هت

  . مراقبة، وإعادة النظر يف الترتيب املتعلق مبقاصة اإليرادات القائم بني اجلانبني
  :ويوصي األونكتاد باختاذ التدابري التالية الحتواء تسرب اإليرادات الضريبية  -٤٨

 بوتوكول بـاريس بإطـار متـوازن يـستجي        ينبغي االستعاضة عن بر     )أ(  
الحتياجات اجلانب الفلسطيين فيما يتعلق باالستقالل املايل ويليب الشروط األساسية للتحول           

  :اهليكلي وملمارسة السيادة يف جمال رسم السياسة االقتصادية، وذلك لألسباب التالية
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ارية بني  تكمن أسباب تسرب اإليرادات الفلسطينية يف طبيعة العالقات التج         '١'
األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل اليت يكرسها بروتوكول باريس الـذي          
حيرم السلطة الفلسطينية من استقاللية القرار فيما يتعلق بالسياسات العامـة           
ومن فرض رقابة على احلدود، وحيد من قدرهتا على مجع بيانـات دقيقـة              

 حول التجارة اخلارجية؛

سلطة الفلسطينية على تنفيذ سياسات صناعية  يقلص الربوتوكول من قدرة ال     '٢'
الفلسطينية على    املتاح للجانب الفلسطيين وجيرب السلطة     احليز املايل ويضّيق  

 يناسب احتياجات اعتماد جدول التعريفات اجلمركية اإلسرائيلي، الذي ال        
 االقتصاد الفلسطيين املختلف اختالفاً شاسعاً عن االقتصاد اإلسرائيلي؛

السعي للحصول على تعاون اجلانب اإلسرائيلي، مبا ميكن الـسلطة          ينبغي    )ب(  
  :من الفلسطينية

مجيع البيانـات املتعلقـة بالـسلع       على  بشكل كامل ومضبوط    احلصول   '١'
املستوردة من إسرائيل أو عربها عندما تكون الوجهة النهائية للسلع هـي            

 األرض الفلسطينية احملتلة؛

نتجات اإلسرائيلية املـستوردة اخلاضـعة       البيانات املتعلقة بامل   احلصول على  '٢'
لضريبة الشراء، فضالً عن البيانات املتعلقة بالشركات الـيت تـورد تلـك           

للـسلطة  املنتجات، وينبغي أن حتوَّل إيرادات ضريبة الـشراء املـستحقة           
 ؛١٩٩٩ لعام الفلسطينية على النحو املتفق عليه يف مذكرة واي ريفر

م السلطة الفلسطينية من حق املطالبة بـاإليرادات        إلغاء املهلة الزمنية اليت حتر     '٣'
املستحقة لفائدهتا من الواردات بعد مضي أكثر من ستة أشهر على الصفقة،            

البيانـات  احلـصول علـى   ال سيما أن السلطة الفلسطينية غري قادرة على       
 التجارية ال بشكل كامل وال يف الوقت املناسب؛

 طريق رفع احلواجز أمام التجارة مع       احلد من التبعية التجارية إلسرائيل عن      '٤'
فلن يتيح ذلك للشاحنني الفلسطينيني فرصـة      . البلدان األخرى غري إسرائيل   

فحسب، بل سيزيد أيضاً مـن      تنافسية  للنفاذ إىل مصادر أقل كلفة وأكثر       
اإليرادات الضريبية دون أن يلقي بالضرورة بأعباء إضافية على املستهلكني          

 أخـرى ب املفروضة على الواردات مـن بلـدان         الفلسطينيني ألن الضرائ  
 ستعوضها الواردات األقل تكلفة؛

مـن    إىل املوانئ واحلدود اإلسـرائيلية  الفلسطينيني وصول خملصي اجلمارك   '٥'
أجل متابعة اإلجراءات اجلمركية وختلـيص الـسلع املوجهـة إىل األرض            

ـ          . الفلسطينية احملتلة  سطينية هذا من شأنه أن يزيد من كفاءة التجـارة الفل
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وخيفض التكاليف ويعزز رقابة السلطة الفلسطينية على التجارة اخلارجيـة          
 وما يتصل هبا من بيانات؛

ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تكفل املوارد املالية والبشرية الضرورية لتعزيز            )ج(  
قدرة إدارة اجلمارك، مبا يف ذلك الدور اهلام اليت تضطلع به الشرطة اجلمركيـة، بوصـفها                
مؤسسة استراتيجية ضرورية لكسب السيادة، وأن تتخذ ما جيب من تدابري لضمان االستدامة             

وينبغـي  . املالية واألمن والقدرة على تنفيذ سياسات جتارية وصناعية مواتية لتحقيق التنميـة           
للجمارك الفلسطينية أن تكتسب القدرة على التعامل مع أنظمة جتارية معقـدة ومتغّيـرة يف              

  . اًيد وفترة ما بعد االحتالل أيضل مستمر منذ أمد بعسياق احتال

  املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين   -ثالثاً  

  اإلطار واألهداف   -ألف  
يشارك األونكتاد يف اجلهود اإلمنائية الفلسطينية منذ حنو ثالثة عقود، فهو يساهم يف               -٤٩

لسياسات العامة، وأنشطة التعاون التقين الراميـة إىل        بناء توافق اآلراء، ويف البحوث وحتليل ا      
ويعتمد برنامج املساعدة التقنية    . تعزيز القدرات املؤسسية للقطاعني العام واخلاص يف فلسطني       

املتعدد الوجوه، اخلاص بالشعب الفلسطيين، على خربة األونكتاد ككل، وينفَّـذ بالتعـاون             
فلسطيين ومنظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم      الوثيق مع دولة فلسطني والقطاع اخلاص ال      

  .املتحدة ومنظمات دولية
ويؤكد الربنامج على الترابط القائم بني التجارة والتمويل وتنمية املشاريع، ويصنف             -٥٠

  :أنشطة املساعدة التقنية يف أربع جمموعات هي التالية
  السياسات واالستراتيجيات التجارية؛  )أ(  
  رة واخلدمات اللوجستية؛تيسري التجا  )ب(  
  التمويل والتنمية؛  )ج(  
  .مؤسسات األعمال، واالستثمار، وسياسة املنافسة  )د(  

ونظراً للسياق املميز لألرض الفلسطينية احملتلة والتحديات غري املسبوقة اليت تواجـه              -٥١
ع الشعب الفلسطيين، أصبحت مسامهة األونكتاد تتسم بقدر أكرب من األمهية يف ظل أوضـا             

االحتالل املستمر منذ أمد طويل، وال سيما بعد التراجع امللحوظ يف الـدعم املقـدم مـن                 
  .املاحنة اجلهات
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وإن الدول األعضاء، إذ تسلم بأمهية مسامهة األونكتاد يف التنمية الفلسطينية، فقـد               -٥٢
الـيت تطلـب إىل     من والية الدوحـة،     ) م(٣١هذا الربنامج يف الفقرة      واليةوّسعت نطاق   

م آفاق التنمية االقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة وأن يدرس العقبـات            األونكتاد أن يقيِّ  
وتشدد والية الدوحة أيضاً على ضرورة تعزيز الربنامج عن طريق . اليت تواجه التجارة والتنمية

  . االضطالع بأنشطة تنفيذية فعالةموارد كافية ختول هلاتوفري 
، بفضل أسلوب عمله الذي يتسم باالنتقائيـة        ٢٠١٢اد يف عام    وقد متكَّن األونكت    -٥٣

واملرونة، من إحراز تقدم يف دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته يف احلفاظ علـى القـدرات               
البشرية واملؤسسية الالزمة للتكيف مع الوضع الراهن وإلدارة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة            

غري أن التقدم حنو حتقيق األهداف      . حدة ذات الصلة  على النحو املتوخى يف قرارات األمم املت      
املرسومة يف الربنامج تأثر سلباً من جراء الظروف امليدانية، وال سيما يف ضوء الصعوبات اليت               
يواجهها موظفو األونكتاد للوصول إىل امليدان عرب نقـاط الـدخول وخـرق امتيـازاهتم               

 ١٩٤٦ألمم املتحـدة وحـصاناهتا لعـام        وحصاناهتم مبوجب االتفاقية املتعلقة بامتيازات ا     
  .يتعلق باالضطالع بواجباهتم الرمسية فيما

  األنشطة التنفيذية اجلارية  -باء  
، جهوده الرامية إىل تعزيـز القـدرة املؤسـسية      ٢٠١٢واصل األونكتاد، خالل عام       -٥٤

تنميـة القـدرات لتـسهيل التجـارة        "للقطاع اخلاص الفلسطيين، حيث قام بتنفيذ مشروع        
ويهدف املشروع إىل بناء القاعدة املعرفية      . املمول من وكالة التنمية الدولية الكندية     " لفلسطينيةا

جمللس الشاحنني الفلسطيين من خالل تعزيز قدرة اجمللس املؤسسية، وإذكاء وعـي الـشاحنني              
رات بأفضل املمارسات يف جمال تيسري التجارة وبناء القد       ) املصدرين واملستوردين (الفلسطينيني  

، حيث  ٢٠١٢ وقد حتقق الكثري يف عام    . احمللية من أجل توفري التدريب واخلدمات االستشارية      
مت تعزيز هيكل اجمللس وتعيني موظفني حمليني ودوليني للمسامهة يف وضع استراتيجية شاملة متتد              
على ثالث سنوات، فضالً عن حتديد اهليكل التنظيمي وطبيعة الوظائف وحافظات األعمـال             

نسبة للخدمات اليت سيتوىل اجمللس تقدميها إىل أعضائه، مبا يشمل إجراء دراسة جدوى تتعلق              بال
وعمـل األونكتـاد    . باسترداد التكاليف وباالستدامة املالية والوظيفية للمجلس يف املدى البعيد        

بالتعاون الوثيق مع خرباء دوليني لوضع هيكل كل من الوحدة القانونيـة ووحـدة التـدريب          
  .تني باملواضيع املتعلقة بتيسري التجارة، واملبادئ التوجيهية اخلاصة بكل وحدةاملعني
، حيث  ٢٠١٢وتواصل الدعم املقدم من األونكتاد إىل اجلمارك الفلسطينية يف عام             -٥٥

ظل على اتصال وثيق مع السلطة الفلسطينية واجلهات املاحنة بغية إقـرار مـشروع جديـد                
يز اإلجنازات السابقة وتسليم مشروع النظـام اآليل للبيانـات          للتعاون التقين يهدف إىل تعز    

وكان من املتوقع أن ينطلـق      . إىل السلطة الفلسطينية بطريقة كاملة    ) ASYCUDA(اجلمركية  
ولكن تأخر تنفيذ املشروع بانتظار     .  بتمويل من املفوضية األوروبية    ٢٠١٣املشروع يف عام    
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ات اليت أدخلتها املفوضية على األحكـام الـواردة يف          دراسة أعمق لآلثار املترتبة على التغيري     
  .اتفاقات التمويل اليت أبرمتها مع املنظمات الدولية

 بتدريب موظفني من اجلهاز املركـزي لإلحـصاء         ٢٠١٢وقام األونكتاد يف عام       -٥٦
وتناولت دورات التدريب، اليت    . الفلسطيين ومن وزارات ووكاالت ُتعىن بالشأن االقتصادي      

 االقتـصادية   - كل من جنيف ورام اهللا، جماالت التنبؤ وتقييم البيانات االجتماعيـة             جرت يف 
وقد أدى ذلـك إىل إنـشاء       . وتفسريها، فضالً عن تقييم السيناريوهات البديلة للسياسة العامة       

حملاكاة االقتصاد  األونكتاد   دّرهبم األونكتاد على استخدام منوذج       يعمل هبا فنيون  وحدة تنبؤات   
الفلسطيين من أجل متكني اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين مـن وضـع تنبـؤات              الكلي  

  .اقتصادية رمسية تستخدمها وزارة املالية وكيانات أخرى ألغراض التخطيط والتفاوض
وبالتعاون مع شعبة حقوق الفلسطينيني التابعة لألمم املتحدة، استضاف األونكتاد يف             -٥٧
 وزارة االقتصاد الوطين وقدم إليهم تـدريباً يهـدف إىل        من  فلسطينيني  موظفني ٢٠١٢عام  

توسيع معرفتهم مبنظومة األمم املتحدة يف جنيف وأتاح هلم فرصة حلضور جلـسات جملـس      
ومتكنوا بفضل هذا التدريب أيضاً من االطالع علـى عمـل           . ٢٠١٢ التجارة والتنمية لعام  

  .وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة مقرها جنيف
، قدم موظفو األونكتاد عدداً من العروض ٢٠١٣ ويف بداية عام ٢٠١٢ل عام وخال  -٥٨

وشاركوا يف عدة حلقات عمل يف الدوحة وجنيف والقدس ورام اهللا وروما تناولت االقتصاد       
  .الفلسطيين وتنمية القطاع اخلاص يف فلسطني

  التنسيق، واملواءمة، وتعبئة املوارد  -جيم  
، بعدة بعثات إىل األرض الفلسطينية احملتلـة وعقـد          ٢٠١٢قام األونكتاد، يف عام       -٥٩

اجتماعات مع موظفي السلطة الفلسطينية ومسؤوليها املعنيني ومع أعضاء يف اجملتمع املـدين             
والقطاع اخلاص، ملناقشة جماالت التنسيق وضمان املواءمة على مجيع املـستويات ومتابعـة             

ستمر األونكتاد أيضاً يف تعزيز عالقاته مع الوزارات        وا. املشاريع، اجلارية منها واملقرر تنفيذها    
والوكاالت احلكومية الفلسطينية املختصة، وحتديداً عن طريق مـا يقدمـه مـن خـدمات          

إضافة إىل ذلك، أبقى    . استشارية وما يضطلع به من أنشطة يف جمايل بناء القدرات والتدريب          
قطري ومع وكاالت األمـم املتحـدة       األونكتاد على اتصال وثيق مع فريق األمم املتحدة ال        

  . والبلدان املاحنة، وخباصة تلك العاملة يف األرض الفلسطينية احملتلة
وعلى الرغم من توسيع نطاق والية الدوحة، فإن املسامهات املقدمة من األونكتـاد               -٦٠

وبغية احلفـاظ علـى     . إىل الشعب الفلسطيين ال تزال ختضع لقيود نتيجة عدم كفاية املوارد          
اإلجنازات السابقة واالستفادة منها، ال بد من تعبئة موارد إضافية لتلبية االحتياجات اخلاصة             

  .لالقتصاد الفلسطيين، مبا يشمل تقدمي اخلدمات االستشارية وتنفيذ أنشطة التعاون التقين
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