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 جملس التجارة والتنمية
 ، اجلزء الثاينستوناخلامسة والالدورة 
 2018تشرين األول/أكتوبر  4-1جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 
 املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيينتقرير عن 

تقريررررر عررررن املسرررراعدة املقدمررررة مررررن األونكترررراد إىل الشررررعب الفلسررررطيين    
 *التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

 **مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز تنفيذي  
اسددي  اوفوقدد   واددر واا ا ددا  تبدددو ااقدداق ااقتةددامتي  قاجدد  فتي دد  ل قدداق ال ي 

غددا املواتيدد  ع امل وفدد  وإعددامتغ إعمدداو غددزغ والتوسددم ع ااسددت. و املمددول  ل ددرو   وا فدد  
  ويشدلل ااادامت ارمركدي 2017الدخل احل ي ي للفرمت ع األو  الفل ايني  اوتلد  ع عدا  

لفل ايني   ولن يؤمتي ال ضاء على ُمنشأ مبوجب بروتوكول  ويس ع ب  وئي ي  أما  التنمي  اال
  ذا فتدائ  عل دي  ألسدبار بدريبي  ع ز امليزافي  برمته إىل است امتغ امليزان الت اوي وقد يلدون

املتدددأنرون علدددى  دددو غدددا و  يوجدددد ع األو  الفل دددايني  اوتلددد  أعلدددى م ددددل باالددد  ع ال دددا ،و 
إفشدداء امل ددتو نا  ائسددرائيلي  متناسددب مةمدد  الباالدد   دد  الن دداء والشددبار  وت دداوعت وتدداغ 

تنزلد  إىل م داو مدن تراجدم التنميد  فتي د   غا ال افوفي  وب  األو  الفل ايني   وا تزال غزغ
__________ 

ليس ع الت ميا  امل تخدم  ع  ذه الوني   وا ع  ري   عر  املامتغ الواومتغ قي.ا مدا ينادوي علدى الت بدا عدن  *
أي وأي كان من جافب األماف  ال ام  لألم  املتحدغ بشأن املركز ال دافو  ألي بلدد أو إقلدي  أو مديند  أو منا د  

ووق دا  لل دراوا  وامل دروا  ذا  الةدل  الةدامتوغ عدن  يد  دددومت ا أو موم.دا أو ل لاا  أي من.ا، أو بشأن ت 
أو األوابدددي ارم يددد  ال امددد  لألمددد  املتحددددغ وينلدددس األمدددن، ت دددذ ائلددداوا  الدددواومتغ ع  دددذا الت ريدددر إىل األو  

  "قل دددا " إىل ويشدددا اسددتخدا  كلمدد الفل ددايني  اوتلدد  قادداو غدددزغ والضددف  اليربيدد ، مبدددا قي.ددا ال ددد  الشددرقي  
أما ائلداوا  إىل "متولد  قل دا " ق.دي مت د   مدم  منظم  التحرير الفل ايني  اليت أفشأ  ال لا  الفل ايني  

  (2012)76/19( وقراو ارم ي  ال ام  2002)1397الرؤي  اليت أُعرر عن.ا ع قراو ينلس األمن 
بتوقيدت  2018أيلول/سبتمرب  12من يو   00/17  حيظر اقتبا  حمتواي   ذا الت رير ع الةحاق  قبل ال اع **
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الشددديدغ إىل ت لدديد عدددمت سدداعا  إمدددامت  ءالددتدامت األةمدد  ائف ددافي   وتددؤمتي أةمدد  الل.ددر 
لدد  ت دددد اودددما  األساسددي   األسددر امل يشددي   لل.ددر ء إىل سدداعت  يوميددا  أديددا  ، وإىل عرق

 ووغددد  الددددعوغ الددديت أ ل .دددا األوفلتدددامت بتشددد يم التنميددد  ع األو  الفل دددايني  اوتلددد ، ا فددد 
من ار.ا  املا   مم ةايمتغ اادت ل ع تثبيت أقدامه  ويواصل األوفلتامت تلبيد   الدع  امل د 

أمددددر م.دددد  لليايدددد   لن ددددب   للددددن امدددد  املددددواومت اادتياجددددا  امل  دددددغ ل قتةددددامت الفل ددددايذ 
ددن امل دداعدغ الدديت ي دددم.ا للشدد ب الفل ددايذ وينفددذ الف ددرغ  )متمت( مددن 55لألوفلتددامت للددي حي امل

مدن األوفلتدامت أن ي ديامل  مدا يتحملده  إع ن ماقيليافو فاويب وقراوا  ارم ي  ال ام  الديت تالدب
وأن ي د  ت ريرا  ع  ذا الش ب الفل ايذ من تللف  اقتةامتي  من جراء اادت ل ائسرائيلي 

 الةدمت 
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 فاقد للحيوية وأعلى معدل بطالة يف العامل منو -أولا  
واصددددددل ااقتةددددددامت اوابددددددم لل يددددددومت ع األو  الفل ددددددايني  اوتلدددددد  أمتاءه الضدددددد يف ع  -1

ع املائد  مدن خدس أسدا  مدنخف  لليايد ،  دا  3  وةامت النات  اولي ائمجايل بن دب  2017 عا 
ع  4دا  من اا فا  ع متخل الفرمت  وةامت النات  اولي ائمجايل ع الضف  اليربي  بن ب  ي ذ مزي

ع املائد ،  دا ي دذ ا فدا  فةديب الفدرمت مدن الندات  اولدي  0,3املائ  للنه ا ف  ع غزغ بن ب  
و ددداوغ ع املائددد  ع قاددداو غدددزغ املددددمر  وي تمدددد ااقتةدددامت علدددى أفشدددا  البنددداء  4ائمجدددايل بن دددب  

 ع املائ    11ارمل  والت زئ  واودما   وافلمشت الزواع  بن ب  
يددن   بدد ف األمتاء ااقتةددامتي عددن التدددابا الت ييديدد  الدديت تفربدد.ا سددلا  اادددت ل   -2

( إىل أن إةالد  ال يدومت ائسدرائيلي   لدن أن تزيدد 2017وتشا الت ديرا  املتحفظ  للبند  الددويل )
اململددن أن يددؤمتي وقددم  ع املائدد   وع غددزغ، مددن 10نددات  اولددي ائمجددايل إىل النمددو ال ددنوي ع ال
  2025ع املائدد  ولددول عددا   32ع ددددومت  إبدداع منددو تراكمددي ا يدد إىل  احلةدداو ااقتةددامتي

إىل  اململددن أن يددؤمتي التخفيددف ب دد  الشدديء ع قائمدد  املددوامت املزمتوجدد  ااسددتخدا  ودددد ا ومددن
  2015ع املائدد  ع غددزغ ولددول عددا   11 املائدد  ع الضددف  اليربيدد  وع 6قدددوه  حي دد  منددو إبدداع

مددم اقدد ان  ع املائدد ، 3ومددن  ديدد  أخددر ، ي ددذ اسددتمراو الوبددم الددرا ن أن النمددو لددن يزيددد علددى 
 لديد ع م دا  الباال   ذل    فا  اثبت ع متخل الفرمت واوتفاو

ل ائمدددد  قح ددددب وإمنددددا أيضددددا  ب ددددبب ويواجدددده ااسددددتثماو ع بددددا  ا مددددن جددددراء ال يددددومت ا -3
 إملافي  تشديد  ذه ال يدومت أو قدر  قيدومت جديددغ  وع ذدل  دذا املنداا اددش والشدديد اوادووغ،

ع قاداو التةدنيم أو غداه مدن  بتوذيف وؤو  أموال كباغ قثم  قل  من امل تثمرين ق س من يلتز 
ه ااسدتثماو امل دتمر ع النشداو  دو احل اس   لن ب  لل يومت ائسرائيلي   ولدذل  يوج د ال ااعا 

ذا  التوجه اودمي واملشاويم الةدياغ الديت تت د  بضد ف ال ددوغ  مشاويم األعمال البالي  الةير
علددى تددوقا قددرو عمددل وا فددا  ائفتاجيدد  وااقت دداو إىل الديناميدد  التلنولوجيدد  وحمدومتيدد  فادداق 

موو املنشآ  ع األو  الفل ايني  اوتل  ع املائ  من ين 90التفاع   أن  التوسم  وت ذ  ذه
ع املائدد  ق ددس مددن املنشددآ   1 ددي لددركا  صددياغ ي ددل عدددمت موذفي.ددا عددن أوب دد ، ع ددد  أن 

 عام     20ي مل هبا أكثر من 
وتبدددو التوق دددا  ااقتةددامتي  قاجددد  فتي دد  ل قددداق ااقتةددامتي  ال دددلبي  واا ا ددا  غدددا  -4

  الث ندد  الدديت متعمددت النمددو ااقتةددامتي ع ال ددنوا  األخدداغ، و ددي  املواتيدد  ع ال وامددل الرئي ددي
الدع  امل د  مدن ار.دا  املا د إ وإعدامتغ ائعمداو ع غدزغإ والتوسدم اائتمدا  ليدر  ااسدت. و 
 ال دا  واوداو  ويدزمتامت غمدو  التوق دا  فتي د  للت داوو ع مةدامتوغ األوابدي واملدواومت ائفتاجيدد ،

 غا املواتي  ع الشرق األوسس  التفاع   ائقليمي و 

 تراجع الدعم املقدم من اجلهات املاحنةو  التوسع يف الحتالل -ألف 
اقتةددامتي   - واصددلت دلومدد  متولدد  قل ددا  إصدد دايفا املاليدد  ع ذددل ذددرو  سياسددي  -5

 ليدد  الةدد وب   وبددذلت احللومدد  ج.ددومتا  متؤوبدد  لضددبس ائففدداق وا دد  ائيددرامتا ، و حددت ع 
ع املائددد  ع  8إىل  2006ع املائددد  مدددن الندددات  اولدددي ائمجدددايل ع عدددا   27  دددز مدددن خفددد  ال
 (  1)اردول  2017و 2016عامي 
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ا فا  صاع ائيرامتا ، وإن كان ذلد  ي لدس ق دس اوتفداو خدس  2017ول.د عا   -6
دقوعد  مدرغ   قلو اسُتب د  املبالغ امل(1)فتي   لألموال اوةل  مرغ واددغ 2016األسا  ع عا  

ع املائد ، وا فد  ائففداق الللدي )مبدا ع ذلد   8بن ب   2017واددغ اةمتامت  إيرامتا  عا  
ع  33إىل  2016ع املائدد  مددن النددات  اولددي ائمجددايل ع عدددا   35ائففدداق علددى التنميدد ( مددن 

  2017املائ  ع عا  
و ددزؤ األو   ،  ع ائمتاوغأةمدد وقددد أمت  ااففةددال ائمتاوي ليددزغ عددن الضددف  اليربيدد  إىل -7

الفل ددددايني  اوتلدددد ، وت ددددوي  ت دددددد اودددددما  ال امدددد   وا تددددزال غددددزغ، اواصددددرغ اقتةددددامتاي  منددددذ 
ع املائدد  مددن ائيددرامتا  ال امدد   10، مةدددوا  للضدديوو املاليدد   ق.ددي ت دد.  مقددل مددن 2007 عددا 

ال علدددى ذلددد ، بليدددت ع املائددد  مدددن ائففددداق ائمجدددايل  وكمثددد 40إىل  30بينمدددا ت دددت.ل  مدددن 
مليدداو  1,5مليددون متواو بينمددا بلددغ إففاق.ددا  300 ددو  2016ائيددرامتا  ال امدد  ع غددزغ ع عددا  

كافددت   2017متواو  وع ال ددا  فف دده، سدد لت ميزافيدد  الضددف  اليربيدد  قائضددا  ب ددياا ، وع عددا  
ولد  قل دا  تدواة   لدوا متواةف  ت ريبا   وب باوغ أخر ، كان من اململدن أن ا د  امليزافيد  ال امد  لد

 الوبم ع غزغ واحلةاو ااقتةامتي الاويل األمد 

 ينبغي للمجتمع الدويل تعزيز التنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة -ابء 
 ستفابدد  كيددف أمت  فةددف قددرن مددن اادددت ل  2018ي ددر  ت ريددر األوفلتددامت ل ددا   -8

يذ ودرمافددده مدددن احلددد  ع التنميددد   ويؤكدددد ومةدددامتوغ األوابدددي واملدددواومت إىل إق ددداو الشددد ب الفل دددا
الت ريدددر أن ال دددافون الددددويل يلدددز  إسدددرائيل وابتمدددم الددددويل بت ندددب ائجدددراءا  الددديت ت دددوق التنميددد  

 و ماذ خاوا  إجيابي  لت زيز التنمي  ع األو  الفل ايني  اوتل  
ع األو  الفل ددايني  ويوجددد تواقدد  ع ااواء منددذ أمددد ب يددد علددى أن التنميدد  امل ددتدام   -9

اوتلددددد  تتالدددددب ن نددددد  أوكدددددان،  دددددي  )أ( أن مفدددددف إسدددددرائيل ال يدددددومت املفروبددددد  علدددددى ااقتةدددددامت 
 إع التزام.ددددا وع ا دددد  فادددداق وفوعيدددد  م وفت.ددددا ت ددددتمر ار.ددددا  املا دددد  الفل ددددايذإ )ر( أن

ه بيدددد أفدددده، قيمدددا يتةدددل هبددددذ أن  دددري دلومددد  متولدددد  قل دددا  إصددد دا  لتي ددددا النمدددو  )ج(
مفدددف إسدددرائيل ال يدددومت وات ددد  سددد ل ار.دددا  املا ددد   لتذبدددذر   املتالبدددا  الث نددد  للتنميددد ،  

 وبذلت متول  قل ا  ج.ومتا  كباغ لتي ا النمو 

__________ 

 300مليددون متواو، ومتق تددان ينموع.مددا  145وسددو  تددرخيد أج.ددزغ ااتةدداا  ال ددللي  وال سددللي  الباليدد   (1)
مليدددون متواو متق ت.مدددا إسدددرائيل للدددي ت دددو  جزئيدددا  املدددواومت املاليددد  املت دددرب  املت ل ددد   لاوابدددم الةدددحي  والضدددريب  

 ر((  2017ضي  ووسو  ميامتوغ احلدومت وبريب  ال يم  املضاق  )األوفلتامت )الت وي
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  1الشلل   
 ودعم امليزانية اإليرادات العامة الفلسطينية

 )مب ي  الدواوا (

 
  ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ املةدو 

وغدد  الدددعوغ الدديت وج..ددا األوفلتددامت إىل ابتمددم الدددويل من يتحمددل م ددؤوليته ع ت زيددز و  -10
الددددذي ت دمدددده ار.ددددا   ع الدددددع  التنميددد  ع األو  الفل ددددايني  اوتلدددد ، اسددددتمر اا دددداه التندددداةيل

 املا دد ، و  تُ ابددل ج.ددومت ائصدد جل املددايل ارريتدد  الدديت بددذلت.ا متولدد  قل ددا  مبشدداوك  إجيابيدد  مددن
، ا فد  متعد  امليزافيد  امل دد  مدن ار.دا  2017(  وع عدا  1جافدب ار.دا  املا د  )الشدلل 

  وبلدغ إمجدايل الددع  الددويل امل دد  2016ع املائ   مل اوف  مم م تو  عا   10,5املا   بن ب  
و  والبالغ ملياوي متوا 2008مليون متواو، أي نُدُلث الدع  امل د  ع عا   720ع ال ا  فف ه 

مليددددون متواو، أي  544مليدددداو متواو إىل  1,8وع الفدددد غ فف دددد.ا، افلمددددش متعدددد  امليزافيدددد  مددددن 
 ع املائ   وأمت  تفاق  آاثو اادت ل، واا فا  ع امل وف  اواوجي ، واهنيداو 70  فا  قدوه 

ا  ائمتاويد  ادامش املدايل إىل إعاقد  قددوغ متولد  قل دا  علدى مواصدل  ج.دومت بنداء الدولد  وأمتاء امل.د
 األساسي ، مبا ع ذل  ت دد اودما  ال ام  األساسي  

وع سدددددياق ااستشددددد.امت بت ددددداوير ومتواسدددددا  األوفلتدددددامت، تشدددددا ت ددددداوير األمددددد  املتحددددددغ  -11
مليدددون متواو ع ال دددا ،  300إىل أن املدددواومت املاليددد  الفل دددايني ، الددديت تُ ددددو بنحدددو  2018 ل دددا 

دل دلومد  إسدرائيل، فيابد  عدن ت تمر ع الت درر إىل إسدرائيل ف تي د  لل تيبدا  الديت مبوجب.دا اةامل
دلومد  قل دا ، الضددرائب علدى الت داوغ الدوليدد  للفل دايني  ر ادوال إيددرامتا   دذه الضددرائب  
ودىت ع ائ او غا املتواةن لربوتوكدول  ويدس، دددمت  دلومد  متولد  إسدرائيل عددمتا  مدن التددابا 

 امل تمر ئيرامتا  الفل ايني  إىل اوزاف  ائسرائيلي   اليت  لن أن اد من الت رر
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  1اردول   
 اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة  املؤشرات الرئيسية

 1995 1999 2002 2006 2010 2015 2016 2017* 

 أداء القتصاد الكلي

منو النات  اولي ائمجايل احل ي ي 
 )ف ب  متوي (

7٫1 8٫3 -12٫5  -3٫9  8٫1 3٫4 4٫7 3٫1 

النددددددات  اولددددددي ائمجددددددايل اا ددددددي 
 )مب ي  الدواوا (

3 283 4 271 3 556 4 910 8 913 12 673 13 426 14 498 

الدددخل ال ددومي ائمجددايل )مب يدد  
 (الدواوا 

3 723 5 025 3 775 5 333 9 512 14 385 15 322 16 490 

الددددددخل ال دددددومي ائمجدددددايل املتددددداجل 
 )مب ي  الدواوا (

4 122 5 398 4 826 6 624 11 503 15 807 16 731 18 309 

فةدددديب الفددددرمت مددددن النددددات  اولددددي 
 (ائمجايل اا ي ) لدواوا 

1 427 1 553 1 182 1 449 2 339 2 864 2 957 3 097 

فةدديب الفددرمت مددن الدددخل ال ددومي 
 ائمجايل اا ي ) لدواوا (

1 618 1 827 1 255 1 573 2 496 3 251 3 375 3 522 

فةيب الفرمت من منو النات  اولي 
 ائمجايل احل ي ي )ف ب  متوي (

-0٫2  4٫8 -15٫0  -6٫8  5٫0 0٫4 2٫1 0٫0 

فةدددددديب الفددددددرمت مددددددن منددددددو الدددددددخل 
ال دددومي ائمجدددايل احل ي دددي )ف دددب  

 متوي (

0٫7 4٫6 -16٫4  -5٫0  2٫2 2٫0 1٫4 -1٫0  

 السكان والعمالة

33٫2 2٫96 2٫34 )أ((ال لان ) مل ي   3٫61 4٫05 4٫68 4٫82 4٫78 

 27٫4 26٫9 25٫9 23٫7 23٫7 31٫2 12٫0 18٫2 الباال  )ف ب  متوي (

 997 978 959 743 636 452 588 417 ا (ينموو ال مال  ) ا

 184 211 211 178 147 105 103 51 ع ال ااو ال ا 

 131 116 112 78 55 42 135 68 ع إسرائيل وامل تو نا 

 ايل )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(الرصيد امل

 ةاقي  من املتأخرا /الائيرامتا  
 ائيرامتا  ارمركي  اوت زغ

13٫0 23٫4 8٫2 25٫0 21٫6 22٫2 26٫6 25٫2 

 30٫6 32٫2 31٫7 34٫5 46٫4 28٫0 22٫1 15٫0 النف ا  اراوي 

 33٫1 34٫7 33٫5 39٫6 52٫1 34٫2 29٫3 25٫1 ينموو ائففاق

12٫1- (الرصيد ائمجايل )أسا  االتزا   -5٫9  -26٫0  -27٫1  -17٫9  -11٫3  -8٫1  -7٫9  

 17٫5 18٫5 20٫0 21٫1 22٫2 21٫1 20٫0 - )ر(الَدْين ال ا 

 التجارة اخلارجية

 صاع التحوي   اراوي  
 ()مب ي  الدواوا 

400 373 1 051 1 291 1 991 1 421 1 409 1 819 

لم واودما  الةامتوا  من ال 
 )مب ي  الدواوا (

562 752 478 736 1 367 2 338 2 381 2 693 
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 1995 1999 2002 2006 2010 2015 2016 2017* 

الواومتا  من ال لم واودما  
 )مب ي  الدواوا (

2 441 3 364 2 234 3 683 5 264 7 538 7 627 8 067 

امليزان الت اوي )مب ي  
 (الدواوا 

1 -879  2 -612  1 -756  2 -947  3 -897  5 -200  5 -246  5 -374  

امليددزان الت دداوي )ف ددب  متويدد  مددن 
 النات  اولي ائمجايل(

-57٫2  -61٫2  -49٫4  -60٫0  -43٫7  -41٫0  -39٫1  -37٫1  

امليددددددددزان الت دددددددداوي مددددددددم إسددددددددرائيل 
 )مب ي  الدواوا (

-922  1 -598  -886  1 -887  2 -737  2 -916  2 -622  2 -887  

امليددددددددزان الت دددددددداوي مددددددددم إسددددددددرائيل 
ت  اولدددددي )ف دددددب  متويددددد  مدددددن الندددددا

 ائمجايل(

-28٫1  -37٫4  -24٫9  -38٫4  -30٫7  -23٫0  -19٫5  -19٫9  

 دددددداوغ ال دددددددلا  الفل دددددددايني  مدددددددم 
إسددددددددرائيل/إمجايل  دددددددداوغ ال ددددددددلا  

 )ج((الفل ايني  )ف ب  متوي 

83٫5 67٫5 56٫9 64٫4 66٫6 62٫1 60٫0 59٫8 

 دداوغ ال ددلا  الو نيدد  الفل ددايني  
مددددددددددددم إسددددددددددددرائيل/إمجايل الت دددددددددددداوغ 

 )ج((ئيلي  )ف ب  متوي ائسرا

4٫2 3٫8 1٫9 2٫2 2٫7 3٫6 3٫4 3٫4 

، وسدددلا  الن دددد الفل دددايني   اسدددُتمد  بيدددا   ووةاوغ املاليددد  الفل دددايني  ،ار.ددداة املركدددزي لإلدةددداء الفل دددايذ املةامتو 
   ار.اة املركزي ائسرائيلي لإلدةاءالت اوغ ائسرائيلي  من 

 ت ديرا  أولي   *
ي لإلدةداء الفل دايذ ، ت تب د مجيم البيدا   ال دد  الشدرقي  ب دبب ت دذو وصدول ار.داة املركدز أوقا  ال لان (أ)

  إىل املدين 
يشدددمل الددددين ال دددا  الددددين اولدددي واوددداوجي وللنددده ا يشدددمل املتدددأخرا  ومتيدددن ال دددلا  الفل دددايني  لةدددندوق  (ر)

 امل الا  الت اعدي  
  ايني  إىل ال لم وإىل اودما  املتةل  وغا املتةل  ب وامل ائفتاج تشا بيا   الت اوغ ائسرائيلي  والفل (ج)

 احتاد مجركي معيب وغري عادل وضار ابلتنمية -جيم 
يتحدددمت إ دداو ال ياسدد  ااقتةددامتي  الفل ددايني  مبوجددب اااددامت ارمركددي الددذي أُفشدد  ع  -12
 ويدددس الدددذي مبوجدددب بروتوكدددول  1994وأخدددذ لدددلله الر دددي ب دددد ذلددد  ع عدددا   1967عدددا  

ي ضدددي وريدددد  الت ددداوغ بدددد  إسدددرائيل واألو  الفل ددددايني  اوتلددد  وبتشدددداوو ااقتةدددامتين ع ففددددس 
قال واقدددب ال دددلبي  ل ادددامت ارمركدددي علدددى  الت ريفدددا  ارمركيددد  اواوجيددد  مدددم سدددائر بلددددان ال دددا  

وب دد  أب ددامت، ااقتةددامت الفل ددايذ ا  لددن ااسددت.اف   وللمشدداكل الدديت تلتنددف اااددامت ارمركددي أ
  ي  

 أن أي اادددامت مجركدددي جيددددد األمتاء ي دددتلز  أن يلدددون أعضدددداؤه علدددى م ددددتواي  )أ( 
 انل  من التنمي   قاااامت ارمركي ب  كياف  لديدي التبداين ع م دتو  التنميد  ااقتةدامتي  ا 

إىل  حمتل و قد التنمي  سيف د اللثدا مدن اافضدما  يبشر خبا لل افب األب ف  وأي اقتةامت
ولدددو ع  ع م دددتو  منظمددد  الت ددداون والتنميددد  ع امليددددان ااقتةدددامتي، اقتةدددامته اادددامت مجركدددي مدددم

 ذرو  الت اون ود ن الني إ
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أن أي اادددامت مجركدددي مفيدددد يتالدددب م دددتو  عاليدددا  مدددن الت ددداون الدددذي يضدددمن  )ر( 
لتفاو  بشدأن مةلح  مجيم األعضاء ع إمتاوغ احلدومت، ولروو الت اوغ مم سائر بلدان ال ا ، وا

ااتفاقا  الت اوي ، وسياس  الت ريفا ، والتشداوو ع ائيدرامتا   وع األو  الفل دايني  اوتلد ، 
ختلفد  تتحدمت لروو اااامت ارمدرو مدن  در  واددد،  دو إسدرائيل، متون مراعداغ اادتياجدا  امل

 جاما  ل قتةامت الفل ايذإ
 افت ائيإل لشروو اااامت ارمركي أن تابي  إسرائي )ج( 
أن ال يدددددومت الددددديت تفربددددد.ا إسدددددرائيل علدددددى دركددددد  الشددددد ب الفل دددددايذ وال دددددلم  )مت( 

الفل ددايني   .دد  ااسددتثماو وتضددخامل  التلدداليف،  ددا ي ددتب د ااقتةددامت الفل ددايذ مددن املناق دد  
سدديما املنت ددا   الدوليدد  وجي ددل األو  الفل ددايني  اوتلدد  سددوقا  أسدداغ ت تمددد علددى ااسددتاامت، وا

 رائيلي   ائس
تلباددددد  األو  الفل ددددايني  اوتلدددد ، ب ددددبب اااددددامت ارمركددددي، ع ددددزا   دددداواي  بددددخما  و  -13

وم ددتمرا  مددن جددراء قادداو التةدددير املتخلددف النمددو وبدد ف قدددوغ املنت دد  اوليدد  لل ددلم ال ابلدد  
 ، بليددددددت2017للتةدددددددير ول سددددددتاامت علددددددى املناق دددددد  ع األسددددددواق اوليدددددد  وال امليدددددد   وع عددددددا  

ع  56ع دد  بليدت الدواومتا   ع املائد  مدن الندات  اولدي ائمجدايل، 19الةامتوا  الفل دايني  
ع املائدد  مددن النددات  اولددي ائمجددايل، و ددو مددن أعلددى م دددا   37املائدد إ وبلددغ ال  ددز الت دداوي 

ع املائددددد  مدددددن ال  دددددز الت ددددداوي  54ال  دددددز الت ددددداوي ع ال دددددا   وتُ دددددد إسدددددرائيل م دددددؤول  عدددددن 
ع املائد  مدن إمجدايل الت داوغ  60ل ايذ، ديدث بليدت ف دب  الت داوغ الفل دايني  مدم إسدرائيل الف

ادائددل مددن متخددل الفل ددايني  ال ددامل  ع إسددرائيل  (  وُ ددول  ددذا ال  ددز1الفل ددايني  )اردددول 
 وامل تو نا ، ومن اوي   ال مال املي ب ، ومن امل وف  األجنبي  

 تساعد على زايدة الفقر وعدم الستقرار السياسي لالقيود على التنق -دال 
أقامت إسرائيل على مر ال ن  منظوم  م  دغ من الضوابس على ااقتةامت الفل دايذ،  -14

، واوندددامتق، وف ددداو التفتددديش علدددى واملتددداويس ال ابيددد مشلدددت فظامدددا  للتةددداوي ، وددددواجز الادددرق، 
 دذه ال يدومت إىل خند  الت داوغ وااسدتثماو  الارق، والبدوا   علدى الادرق وجدداو الفةدل  وتدؤمتي

وذلدد  بتضددخي  التلدداليف وت ددوي  ال دددوغ التناق ددي   قامل ددتوومتون الفل دداينيون يدددق ون ن ندد  
أب ا  ما يدق ه امل توومتون ائسرائيليون من تلاليف للةف   فف .ا، ع د  يدقم املةدوون 

(  2017رائيليون )البندددد  الدددددويل، الفل دددداينيون بدددد في التللفدددد  الدددديت يدددددق .ا املةدددددوون ائسدددد
( أن ال يدومت وعوائد  الت داوغ أسدفر  عدن 2015وع وغ  علدى ذلد ، يدر  كدل مدن أوفدون و ميدا )
 ع املائ   45إىل  34ا فا  إفتاجي  ال ااو الزواعي بن ب  ت اوجل من 

 ومثدددد  قيددددد وئي ددددي آخددددر علددددى األفشددددا  ائفتاجيدددد ،  ددددو قائمدددد  ال ددددلم املدفيدددد  املزمتوجدددد  -15
ااسدددتخدا ، الددديت ا ت دددم  إسدددرائيل للفل دددايني   سدددتاامت ا ألن ددددا تابي دددا  ع دددلراي  حمدددتم    
وتشددمل ال ائمدد  ااا  املدفيدد ، وقاددم الييدداو، واأل دددغ، واملددوامت الليميائيدد ، واأل بدد  الفواذيدد ، 

ى املوامت املزمتوج  وآا  الاحن، وامل دا  البةري ، وأج.زغ امل د   وتزيد  ذه ال ائم  بلثا عل
(  وت دد  آاثو  ددذا احلظددر مجيددم قااعددا  2018ااسددتخدا  امل دد   هبددا متوليددا  )البندد  الدددويل، 

 ااقتةامت 
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ويدددقم  ددذا احلظددر املنت دد  إمددا إىل التوقددف عددن ائفتدداج وإمددا إىل اسددتخدا  مدددخ    -16
بددح  علددى ال دددوغ عاليدد  التللفدد  وتلنولوجيددا   ليدد  وأقددل كفدداءغإ مددم مددا لددذل  مددن عواقددب وا

التناق ددي  وعلددى الرويدد   وُتضددار الشددركا  الدديت  لن.ددا مواصددل  ال مددل إىل خفدد  األجددوو للددي 
ت دددو  مدددا ي تدددب علدددى ذلددد  مدددن اوتفددداو ع التللفددد  وا فدددا  ع ائفتاجيددد   وأجدددر  أمومتيدددو 

ال ائمدد  ( ت ييمددا  لتددأنا قائمدد  املددوامت املزمتوجدد  ااسددتخدا ، وخلةددوا إىل أن  ددذه 2017وآخددرون )
ع املائدد  مددن   .ددا اولددي ائمجددايل  واسددتنت وا أيضددا  أن ذددرو  سددوق  5تللددف الضددف  اليربيدد  

ال مل اولي  تتفاق  بشلل خاو ع املندا   الديت ي تمدد قي.دا ائفتداج وال مدل بشدلل أكدرب علدى 
امل تدب علددى املددخ   اوظدووغ مبوجدب قيددومت قائمد  املدوامت املزمتوجد  ااسددتخدا   ويدؤمتي التدد وو 

ذلددد  ع األجدددوو وال مدددل إىل ةايمتغ ادتمدددال الددددخول ع فزاعدددا   دددا يزيدددد مدددن عدددد  ااسدددت راو 
 ال ياسي 

 حتويل التجارة الفلسطينية حنو األسواق اإلسرائيلية غري املواتية -هاء 
 ال يومت املفروب  على الت اوغ الفل ايني  تنش  ع با  غدا مجركيد  كبداغ وادواملل الت داوغ -17

الفل ايني  من األسواق ال امليد  التناق دي  إىل األسدواق ائسدرائيلي  غدا املواتيد  بتللفد  عاليد  علدى 
املنت دد  وامل ددت.لل  الفل ددايني   وم ظدد  واومتا  األو  الفل ددايني  اوتلدد  مددن إسددرائيل  ددي 

ال دلم  لدن  من ال لم اليت ليس ئسرائيل ميزغ تناق ي  م ين  ع تةدير اإ وم ىن ذلد  أن  دذه
احلةددول علي.دددا مدددن أسددواق أخدددر  بتللفددد  أقددل  وددددىت عنددددما يت امددل الت ددداو الفل ددداينيون مدددم 
بلدان اثلث ، قإهن  عامتغ  ما ُيضارون إىل متخدول األسدواق األجنبيد  عدن  ريد  وسدااء إسدرائيلي ، 

أن ال ددوق و ددو ترتيددب ي ددتنز  املددواومت ااقتةددامتي  الفل ددايني   و ددا يبدد  متوجدد  اويددل الت دداوغ 
ع املائ  مدن إمجدايل  79، ف ب  2017إىل عا   1972ائسرائيلي  استوعبت، ع الف غ من عا  

ع املائدد  مددن الددواومتا   وتركددز الت دداوغ مددم إسددرائيل علددى  ددذا النحددو  81الةددامتوا  الفل ددايني  و
    ، اف زال األو  الفل ايني  اوتل  عن األسواق ال املي2الشلل  يلشف، مثلما يب 

  2الشلل   
  حصة إسرائيل يف التجارة الدولية الفلسطينية

 )ف ب  متوي (

 
 واألوفلتامت  ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ املةدو 
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و لددن قيددا  عمدد   يمندد  إسددرائيل علددى األسددواق الفل ددايني  مددن واقددم أن مددا تةدددوه  -18
دوه إىل األومتن وتركيددا وقددربو ومةددر إسددرائيل إىل األو  الفل ددايني  اوتلدد   انددل ينمددوو مددا تةدد

واليو ن ينتم  ، وإن كان النات  اولي ائمجدايل ددذه البلددان يزيدد مكثدر مدن مائد  بد ف علدى 
(  وع الظدرو  الت اويد  2017النات  اولي ائمجايل لألو  الفل ايني  اوتلد  )البند  الددويل، 

ايني  اوتلدددد  جددددزءا  بددددتي   مددددن امل ددددتواي  ال امتيدددد ، تلددددون صددددامتوا  إسددددرائيل إىل األو  الفل دددد
داجدد   مثدد و  الرا ندد ، وحي دد  الفل دداينيون ووددا  أكددرب مددن الةددامتوا  ويدددق ون أقددل ع الددواومتا  

ماس  إىل ااست اب  عن اااامت ارمركدي الدذي أفشدأه بروتوكدول  ويدس ج داو جديدد  دن  متولد  
سددت.ا الت اويدد  والةددناعي   عتبدداو ذلدد  قل ددا  سدديارغ علددى مجاوك.ددا وإقليم.ددا وددددومت ا وسيا

 خاوغ أوىل  و ك ر دل   ال اجم ع التنمي  

 النساء والشباب أشد تضرراا من الحتالل -واو 
ي ددا  الشدد ب الفل ددايذ مددن أةمددا  م ددتد   تتمثددل ع الباالدد  والف ددر ب ددبب ع ددز  -19

بي يدد   وفتي دد  لضدد ف منددو النددات  الفل ددايني  عددن ااسددتفامتغ مددن أصددود  ائفتاجيدد  البشددري  والا
ع املائددددد  ع  27,4إىل  2016ع املائددددد  ع عدددددا   26,9اولددددي ائمجدددددايل، اةمتامت  الباالددددد  مددددن 

ع املائ  ع غزغ  ووغ  أن األو   44ع املائ  ع الضف  اليربي  و 18ديث بليت  إ2017 عا 
(، كدان 2018ظمد  ال مدل الدوليد ، الفل ايني  اوتلد  ت دا  مدن أعلدى م ددل باالد  ع ال دا  )من

من اململن أن يلون الوبم ألد من ذل  بلثا لوا ال مل ع إسرائيل وامل تو نا ، و دو أمدر 
ع املائ  اليت  ي مدن أقدل الن دب  44تلتنفه املشاكل، وا فا  ف ب  مشاوك  ال وغ ال امل  إىل 

 ع ال ا  
اوتلددددد  آا  ال مدددددال الفل دددددايني  إىل وتددددددقم فددددددوغ الوذدددددائف ع األو  الفل دددددايني   -20

البحث عن عمدل ع إسدرائيل وامل دتو نا   ويت لدى ااعتمدامت علدى إسدرائيل ع أن سدوق ال مدل 
ع املائدد  مددن الفل ددايني  ال ددامل  ع الضددف   20ي ددتحوذ علددى ف ددب   إسددرائيل وامل ددتو نا ع 

ع إسدددددددرائيل وامل دددددددتو نا   ، اةمتامت  ال دددددددوغ ال املددددددد  الفل دددددددايني 2017اليربيددددددد إ قفدددددددي عدددددددا  
 إسددددرائيل وامل ددددتو نا إذا كددددان التوسددددم ع توذيددددف الفل ددددايني  ع و  ع املائدددد   11,5 بن ددددب 

مل ددبا  للمنت دد  ائسددرائيلي  ع ال ااعددا  اللثيفدد  اليددد ال املدد ، ق.ددو ي ددوامل  ال دددوغ التناق ددي  
 وعددد وغ  علدددى ذلددد ، ( 2014ل قتةدددامت الفل دددايذ وقدوتددده علدددى التةددددير )مةدددر  إسدددرائيل، 

 حمفدددو   ملشددد   إسدددرائيل وامل دددتو نا أن ال مدددل ع  (2018أقدددامت  منظمددد  ال مدددل الدوليددد  )
لدددودن أن ائصددا   والوقيدددا  امل.نيدد  ع مواقدددم و  ائيددذاء وااستضدد ا  وااسدددتي ل والتمييددز و 

 األعلى ع بلدان منظم  الت اون والتنمي  ع امليدان ااقتةامتي  البناء  ي
 ذه الظرو  ال لبي  ل وق ال مل على الن اء والشدبار بةدووغ مفر د   قنةدف  وانر -21

 24-15سددن  عددا لون عددن ال مددل، ونُدلُددث أقددرامت الفتدد  ال مريدد   30الفل ددايني  األقددل مددن عمددر 
سددددن  "لي ددددوا ملتح دددد   لت لددددي  أو ال مددددل أو التدددددويب"  ويت لددددى درمددددان الن دددداء ع أن ف ددددب  

ع املائدد  للرجددال،  71ع املائدد   مل اوفدد  مددم ف ددب   19مددل ا تزيددد علددى مشدداوكت.ن ع سددوق ال 
املدددرأغ الفل دددايني  علدددى متوجددد  جيددددغ مدددن الت لدددي  وق دددا  للم دددايا الدوليددد  وائقليميددد   ومثلمدددا  وغددد 

(، قإن الن اء أكثر ت ربا  للتددابا األمنيد  امل.يند  2018إ 2017ذكر  منظم  ال مل الدولي  )
او التفتدديش ائسددرائيلي  ولل نددف مددن جافددب امل ددتو ن  ولاددول م دداقا  الددذ ار املاب دد  ع ف دد
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تددزمتامت بدد فا، و ددو مددا يت لددى ع  إىل ال مددل  وعدد وغ  علددى ذلدد ، قددإن الةددل  بدد  الت لددي  وال مددل
خ قدا للدذكوو، مدن م ددا   م ا غ الن اء احلاص   على البلالوويو  أو الش.امتا  األعلى،

 باال  أعلى 

 لتوسع يف املستوطنات مبواصلة ضم األراضي يف الضفة الغربيةا -زاي 
علددددى أن  2016كددددافون األول/متي ددددمرب   23املددددؤوا  2334يددددند قددددراو ينلددددس األمددددن  -22

إفشددددداء إسدددددرائيل للم دددددتو نا  ع األو  الفل دددددايني  "لددددديس لددددده أي لدددددرعي  قافوفيددددد " ويشدددددلل 
وقدددددف النشددددداو  بواجدددددب إسدددددرائيل و" مبوجدددددب ال دددددافون الددددددويل، ويدددددذكاملر ال دددددرا"افت.اكدددددا  صددددداوخا  

ااسدددتياا  و لوقدددداء  لتزامايفدددا مبوجددددب اتفاقيدددد  جنيدددف الراب دددد   كمددددا اعتمدددد  ارم يدددد  ال امدددد  
، ع متوويفددددددددددا ااسددددددددددتثنائي  الااوئدددددددددد  ال الددددددددددرغ بشددددددددددأن 2017كددددددددددافون األول/متي ددددددددددمرب   21 ع

و  الفل ددايني  اوتلدد ، ائسددرائيلي  غددا ال افوفيدد  ع ال ددد  الشددرقي  اوتلدد  وسددائر األ ائجددراءا 
أن أي قددراوا  أو بشددأن وبددم ال ددد   وتؤكددد ارم يدد  ال امدد  ع ال ددراو " 10/19-متإ وال ددراو 

إجراءا  ي ةد هبا تييا  ابم مديند  ال دد  الشدريف أو وبد .ا أو تلوين.دا الدد يراع لديس ددا 
األمن ذا  الةل ، ويفيب، ع  ل راوا  ينلس أي أنر قافو  واغي  و  ل  ويت   إلياؤ ا امتثاا  

 دددذا الةددددمت، لميدددم الددددول أن جتندددم عدددن إفشددداء ب ثدددا  متبلوماسدددي  ع مدينددد  ال دددد  الشدددريف، 
 "  (1980) 478عم  ب راو ابلس 

ووغدد  ال ددراوا  ال ديدددغ الدديت أصدددويفا األمدد  املتحدددغ، ت دداوعت وتدداغ بندداء امل ددتو نا   -23
 أعايدت ،2017قفي األل.ر الت د   األوىل مدن عدا    2018و 2017غا ال افوفي  ع عامي 

غ، أي أكثددر مددن ودددد 000 10جديدددغ وصددل عدددمت ا إىل  مواق ددا  علددى بندداء وددددا  سددلني 
  وع 2016للوددددا  ال ددلني  الدديت صدددو  املواق ددا  بشددأهنا ع عددا   ال دددمت ائمجددايل بدد ف

و نا  ال ائمددددد  ودددددددغ سددددلني  ع امل دددددت 000 5، اعُتمددددد  خادددددس لبندددداء 2018أوائددددل عدددددا  
(  وي  ن التوسم ع امل تو نا  2018أ و2017وئفشاء م تو نا  جديدغ )األم  املتحدغ، 

مفشا  متؤوب  لتدما األصول الفل ايني ، مبا ع ذل  مشاويم الل.ر ء واملداو  وامل اكن  وع 
لوك  مبىن   000 4،  دمت إسرائيل أكثر من 2017إىل منتةف عا   2009الف غ من عا  
مبدددىن  دددوا  مدددن ااادددامت األووويب ع املنا ددد  جدددي  )ملتدددب تن دددي  الشدددؤون  236للفل دددايني  و

 (  2017إ متجا  ولوقا ، 2017ائف افي ، 
وأعربت  يتا  اتب   لألم  املتحدغ عن قل .ا بشأن ب  األوابي، من.ا حملمد  ال ددل  -24

اااثو ال افوفيدد  لتشددييد جددداو  واي  بشددأن، أصدددو  اولمدد  وأاي  استشددا2014الدوليدد   قفددي عددا  
كيلوم ا   ووغ  "التأكيد الذي أبدتده إسدرائيل من تشدييد اردداو ا   712الفةل الذي  تد  وله 

مؤقددت"، أعربدددت اولمددد  عدددن قل .دددا ألن "اردددداو   دددابم ذو يشددلل بدددما  لألوابدددي وأن اردددداو
ل ا " وألن "إسرائيل قد تددم  متاخل.دا على احلدومت اليت ستفةل ب  إسرائيل وق سيؤنر م ب ا  

امل ددتو نا  وسددبل الوصددول إلي.ددا"  ومددن ر، تددر  اولمدد  "أن تشددييد ارددداو والنظددا  املددرتبس بدده 
قددد يلددون عندئددذ مبثابدد   و ددو مددا ،يةددب  وبدد ا  متائمددا   " علددى األو   لددن أنخيل ددان "أمددرا  واق ددا  

إسدرائيل علدى اردداو"  ووغد  ادذيرا  تال ده  ق لي، بي  النظدر عدن الوصدف الر دي الدذي ب 
حملم  ال دل الدولي ، سيتواصل الض  ب   وامتغ  ومن األمتل  علدى مواصدل  بد  أجدزاء كبداغ مدن 

 املنا   جي  ع الضف  اليربي  أن سلا  اادت ل 
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واصلت ف ل ال لان ائسرائيلي  إىل امل دتو نا  وأخرجدت الفل دايني  مدن  )أ( 
م تو ن  ع الضدف   250إسرائيلي ي يشون ع  000 611، كان 2018  املنا    قبحلول عا

اليربي  اوتل ، مبا قي.ا ال د  الشرقي ، و و ما يتناىف مم ال افون الددويل  وامل دتو نون ع املنا د  
ع املائدد  سددنواي،  مل اوفدد   5جددي   دد  ابموعدد  الد يراقيدد  األسددرو منددوا  ديددث يددزمتامت عدددمت   بن ددب  

ب تن ي  الشدؤون ع املائ  ع الضف  اليربي  )ملت 2,6ع املائ  ع إسرائيل وف ب   1,9 مم ف ب 
 (إ2017ائف افي ، 
ا األساسددي  ع بندداء امل ددتو نا  و ياكل.دد مليدداو متواو 19اسدتثمر  أكثددر مددن  )ر( 

 (إ2017)متجيان ولوقا ، 
خيضدم الفل دداينيون وساد ت وايت.دا ال افوفيد  اوليد  لتشددمل امل دتو ن ، بينمدا  )ج( 

 ري  خمتلف ، مم د وق وبما   أقلإل واف  ع ل
واصددددلت قددددر  تدددددابا اقتةددددامتي  واجتماعيدددد  وسياسددددي  وإمتاويدددد  ت ددددزة إمتمدددداج  )مت( 

 امل تو نا  ع فظا  متول  إسرائيل 
وا تدددزال املنا ددد  جدددي  حمظدددووغ ت ريبدددا  علدددى احللومددد  الفل دددايني  واملنت ددد  وامل دددتثمرين  -25

ع املائدد  مددن م دداد  الضددف  اليربيدد  وهبددا أ دد  املددواومت  60 ، وغدد  أهنددا جثددل أكثددر مددن الفل ددايني
ع املائدد  مددن أوابددي  1   يبدد  للفل ددايني  سددو  الابي يدد   ومبوجددب فظددا  التخادديس التمييددزي،

ع املائد   4املنا   جي  لالب التةاوي  للبناء علي.ا، وي دل م ددل املواق دا  علدى الالبدا  عدن 
(  وتددددقم  دددذه ال يدددومت الفل دددايني  إىل البنددداء متون تدددراخيد والت دددر  2018املتحددددغ،  )األمددد 

 وار ادد  والارمت وق دان املمتللا  والتشرمت 

 تراجع التنمية يتسارع يف غزة -حاء 
سن  املابي  ات اادت ل ائسرائيلي  و  ينته اادت ل بف   51ذلت غزغ  وال الد  -26

، ديدث أب دت إسدرائيل سدياريفا علدى احلددومت 2005جافدب واددد ع عدا   ااوتباو مدن إسرائيل
كيلددوم ا   وي دديش   12الربيدد  والبحريدد  وارويدد  ليددزغ،  سددتثناء الشددريس احلدددومتي مددم مةددر املمتددد 

كيلددوم ا    365اان أكثددر مددن مليددو  لددخد اددت دةدداو كامددل، حمت ددزين ع قادداو م ددادته 
 أعلى كثاق  ع ال ا  سلافي   ي اثلث  بلثاق  مرب ا   و

إىل اسددتنزا  اقتةددامت قادداو غددزغ  وأمت  احلةدداو الددذي مضددى عليدده اان أدددد عشددر عامددا   -27
تلن ال نوا  اومس  وقاعدته ائفتاجي  واويله إىل دال  إف افي  ت تمد أساسا  على امل وف   و 

لتنميدد   ومنددذ سددت وال شددرون املابددي  بددائ   قح ددب، وإمنددا لدد.د  أيضددا  تراج ددا  م ددتمرا  ع ا
( من أفه ما   تن لس اا ا ا  الرا ند  لدن تلدون غدزغ 2012سنوا ، دذو  األم  املتحدغ )

 -   وتددد وو  مندذ ذلدد  الوقددت مجيددم املؤلددرا  ااجتماعيدد 2020صداحل  لل ددلن ولددول عددا  
ااقتةددامتي   وات ددمت ج.ددومت إديدداء ال ادداو  لضدد ف ووكددز  مجيددم التدددخ    لضددرووغ علددى 

املدددواومت للتنميددد  أو ئف دددا   غ ائعمددداو وائغانددد  ائف دددافي ، و  يددد و سدددو  الندددذو الي دددا مدددنإعدددامت
 ال اعدغ ائفتاجي   

مدددن جدددراء ن نددد  بدددر   ع دددلري  كدددرب ،  ل ددددوغ ائفتاجيددد  ليدددزغوقدددد مُتمدددر   للامدددل ا -28
(، 2017ويل )لةدندوق الن دد الدد واحلةاو اروي والبحري والربي اواف  املفرو  علي.ا  ووق ا  
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 60متمادر  أكثدر مدن  2009و 2008قإن الضر   ال  لري  ائسدرائيلي  الديت ُلدنت ع عدامي 
 2014، ع د  أن الضرب  اليت ُلدنت ع عدا  كام     ع املائ  من مجيم األصول الرأ الي  تدماا  

ديد وال يدومت ع املائ   ا تب ى من األصول الرأ الي   ويواصدل اليمدو  ال ياسدي الشد 85متمر  
 ت ويضي  و  جديدغ استثماوا  حيول متون توذيف املفروب  على الت اوغ واألفشا  ائفتاجي 

وتددددقم ال يدددومت املفروبددد  علدددى األفشدددا  ااقتةدددامتي  ااسدددتثماو املتب دددي إىل التوجددده  دددو  -29
 ددتأنر قادداعي البندداء واودددما  ذوي ائفتاجيدد  املنخفضدد  وال مالدد  املنخفضدد  واألقددل متيناميدد   وي

البنداء وةد  كبداغ مدن ااسددتثماو، ع دد  يفديمن أعمدال ائغاندد  ائف دافي  وإعدامتغ بنداء األصددول 
لد.د  الفد غ  اليت متمريفا ال مليا  ال  دلري  ائسدرائيلي  علدى اقتةدامت غدزغ  ومدن  ديد  أخدر ،

ايل ليددزغ ف ددب  م ددان  أفشددا  التةددنيم والزواعدد  ع النددات  اولددي ائمجدد ا فددا  1994مددن عددا  
ع املائدد  علددى التددوايل  وأصددب  النمددو أكثددر اعتمددامتا  علددى ااسددت. و اودداو  5ع املائدد  و 8 إىل

ع املائد  مدن  80أصدب  ااسدت. و يشدلل ف دب   وال ا  املمول من امل و    ومنذ ذلد  احلد ،
ع  ،ائدد  ق ددسع امل 2سددانت الةددامتوا  الةدداقي  بن ددب   النمددو ع النددات  اولددي ائمجددايل، بينمددا

 ( 2018ع املائ  )البن  الدويل،  6-د  كان إس.ا  ااستثماو  ل الب ديث بلغ 
علدددى اسدددتاامت املددددخ   األساسدددي  واأل ددددغ  ال يدددومت املفروبددد  ُتلباملدددل ال اددداو الزواعددديو  -30

والليماواي  واملبيدا   ويت بب دظر متخول منا   بري  م ين   ل رر من دددومت إسدرائيل وع 
ع املائدد  مددن ميدداه  85ع املائدد  مدن األوابددي الزواعيدد  ومدن  35ودر غددزغ إىل درمددان املنت د  مددن 

ل دلان غدزغ مدن ن ند  إىل سدت  أميدال وريد  الةيد  وتفاوتدت منا د  صديد األ داو امل دموجل هبدا 
اتفاقددددا  أوسددددلو  وت ددددوامل   دددذه ال يددددومت قددددرو ال مددددل  مددددي   املنةددددوو علي.دددا ع 20بددددا  مددددن 

لخةا ، وار  سائر ال لان  000 35وأسبار امل يش  لةيامتي األ او ع غزغ البالغ عدمت   
 من مةدو برووي جدا  للتيذي  

 اخلطرية الشديدة، واألحوال اإلنسانية الصوف الصحيأزمات الطاقة واملياه و  -طاء 
يدزمتامت  دذا ال تيدب  ايت غزغ ع املرتبد  الثالثد  مدن ديدث اللثاقد  ال دلافي  ع ال دا ، وقدد -31

مدد   000 1مدد  إىل  300سددوءا  إذا ُأخددذ  ع احل ددبان ال يددومت املفروبدد  علددى البندداء ع فادداق 
ف دددددم  مندددددذ  000 300متغ ع عددددددمت سدددددلان غدددددزغ بادددددول احلددددددومت مدددددم إسدددددرائيل  وبليدددددت الدددددزاي

، بينمددا ا فدد  ع الفددد غ فف دد.ا فةدديب الفددرمت مدددن النددات  اولددي ائمجددايل احل ي دددي 2012 عددا 
   واليدو ، ي دل الددخل احل ي دي(2)2017متواوا  ع عدا   1 742ع املائ ، ليةدل إىل  13بن ب  

  وع وغ  على ذل ، كان فةديب 1999عما كان عليه ع عا   لفرمت من متوساي احلال ع غزغ
 1994الفددددرمت مددددن النددددات  اولددددي ائمجددددايل احل ي ددددي ع غددددزغ والضددددف  اليربيدددد  مت دددداواي  ع عددددامي 

ع  60 داليدا   ا يت اوة فةيب الفرمت من النات  اولي ائمجايل احل ي دي ع غدزغ ، بينما2005و
تب دا  إبداقي  علدى سدلان  احلةداوعما  و عليه ع الضف  اليربي   وب باوغ أخر ، يفدر   املائ 
 ع املائ  من متخل.   40إذ حيرم.  من  غزغ

__________ 

  2015ع عا   الوااي  املتحدغ  ل يم  الثابت  لدواو (2)
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  3الشلل   
  (2017 -1994) نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيغزة  

 (2015) ل يم  الثابت  لدواو الوااي  املتحدغ ع عا  

 

  ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ املةدو 

ال اعدغ ائفتاجي  إىل وقوو غدزغ ع بدرانن الف در وإىل م دا غ فةدف سدلاهنا  وأمت  تدما -32
ع املائ  من.  يتل ون م اعدغ اجتماعي   ويُلحمل  الضيس  80من اف دا  األمن اليذائي، وغ  أن 

املتواصدددل واحلرمدددان امل دددتمر مدددن احل دددوق ائف دددافي  وااجتماعيددد  وااقتةدددامتي  األساسدددي  أبدددراوا  
ي  النف ددي وااجتمدداعي والث دداع ليددزغ، ويت لددى ذلدد  ع اافتشدداو الواسددم النادداق لددديدغ  لن دد

للةددددددما  النف دددددي ، واابدددددارا   النف دددددي  ال د ددددد  لإلصددددداب ، واليدددددأ ، واوتفددددداو م ددددددا  
ع املائد   10 فدل )أكثدر مدن  000 225، كان 2017اافتحاو، وإمتمان املخدوا   وع عا  

 ( 2017النف ي )ملتب تن ي  الشؤون ائف افي ، من ال لان( واج  إىل الدع  
ويشلل ف د الل.ر ء قيدا  اقتةدامتاي  وئي ديا  آخدر  قائمددامت  لل.در ء ييادي أقدل مدن  -33

مييددداواو  ووغددد  تزايدددد الالدددب علدددى الل.دددر ء ب دددبب  500-450نُدلُدددث الالدددب اليدددومي البدددالغ 
ع  6إا  2018ء ع غدزغ ع أوائدل عدا  إعدامتغ ائعمداو،   تلدب حماد  توليدد الل.در  احلاج  إىل

مييددداواو  140 اقت.دددا الباليدد   املائدد  ق ددس مدددن الالددب، إذ كافدددت اوادد  ت مدددل مقددل مدددن ُ ددس
ب ددبب ف ددد الوقددومت واألجددزاء امل ددتوومتغ  وتتأكددد احلاجدد  إىل ااسددتثماو ع توليددد الااقدد  فتي دد  

أو قبدل ذلد   2030لدول عدا  لتزايد الالب علدى الل.در ء، و دو الالدب الدذي قدد يتضداعف و
 بلثا، إذا ارو  األفشا  ائفتاجي  امل ي دغ وُ   ل قتةامت  ل مل بشلل  بي ي 

، كافددددت األسدددر امل يشددددي  تُددددزومت  لل.دددر ء ملدددددغ سدددداعت  يوميددددا  ع 2018وع أوائدددل عددددا   -34
  جعاقددد  األفشدددا  املتوسدددس، وواصدددل ال  دددز ع الل.دددر ء التدددأنا بةدددووغ خاددداغ علدددى احليددداغ اليوميددد

ائفتاجيدددد  ومنددددم ت دددددد اودددددما  األساسددددي   وي ددددرامل   ددددذا ال  ددددز أمتاء وصددددياف  األج.ددددزغ الابيدددد  
احل اسددددد  للخادددددر، ومن.دددددا أج.دددددزغ قيدددددا  فبضدددددا  ال لدددددب واحلض دددددا   وأج.دددددزغ األلددددد    لدددددرف  

ودددما  (  وتشددتد م ددا غ املنت دد  وم دددمي الرعايدد  الابيدد  وا2017املينا ي ددي )مؤس دد  احلدد ، 
 األخر  إما ب بب ف د الل.ر ء وإما اباراو   إىل ااعتمامت على املولدا  البا ظ  التلاليف  

قاب ددد  امليددداه  يفدددر  ف دددد ميددداه الشدددرر الن يددد  ادددداي  اقتةدددامتي  وصدددحي  ج ددديم  و  -35
اروقي  ال ادلي  ع غزغ، و ي مةددو امليداه الوديدد، تلدون قدد اسدُتنفد  عمليدا  ب دبب ائقدراو 
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ع املائد  ق دس مدن امليداه اروقيد  ع غدزغ  4ع سحب املياه وت رر مياه البحر إلي.ا  وي و ذلد  
ع املائد  مدن ال دلان احلةدول  98، كدان جملدان 2000صداحل  ل سدت. و البشدري  وع عدا  

علدددى ميددداه الشدددرر الن يددد  عدددن  ريددد  لدددبل  امليددداه ال امددد ، للدددن ا فضدددت  دددذه الن دددب  إىل أقدددل 
يددزمتامت سددوءا  منددذ ذلدد  الوقددت  ومتقددم ذلدد   ، وأخددذ الوبددم2014املائدد  ولددول عددا   ع 10 مددن

ال ددلان إىل ااعتمددامت علددى بدددائل مللفدد ، من.ددا صدد.اوي  امليدداه وامليدداه امل بددأغ، الدديت تشددلل اان 
ر(  قامليدددداه املن ولدددد  2017ع املائدددد  مددددن ميدددداه الشددددرر امل دددت.لل  )األمدددد  املتحدددددغ،  90ف دددب  

بد ف مثدن امليداه  20 ا مضدم للمراقبد  و دي أقدل سد م  ويةدل مثن.دا إىل  دو  لشادنا  مث   
 املن ول   لشبل  ال ام  

 العمليات العسكرية املتكررة على غزة، مزيد من التدمري ول إعادة إعمار -ايء 
، ا تدزال ج.دومت 2008ب د ند   عمليدا  ع دلري  كدرب  مندذ كدافون األول/متي دمرب  -36

 2017 زغ لديدغ البسء ب بب احلةاو امل تمر وف د التمويل  والتد  ع عا إعامتغ إعماو غ
ال يددومت علددى دركدد  متخددول غددزغ واوددروج من.ددا  وأُليددي أكثددر مددن فةددف التةدداوي  املمنوددد  لرجددال 
األعمددال، ع ددد  واج.ددت األمدد  املتحدددغ واملنظمددا  الدوليدد  األخددر  صدد وب  متزايدددغ ع ت ددلي  

 أ( 2017اا  متخول للموذف  الدولي  )األم  املتحدغ، املوامت واحلةول على ال
اسددت ر م ددتو   متقددم التربعددا  املت .ددد هبددا ع مددؤجر ال ددا رغ الدددويل ئعددامتغ إعمدداو غددزغ  -37

ع املائدددد ، وا فضددددت املبددددالغ املدقوعدددد  ئعددددامتغ  53ئعددددامتغ إعمدددداو غددددزغ عنددددد ددددددومت  الت .دددددا 
 2017مليددددون متواو ق ددددس ع عددددا   55ىل إ 2016مليددددون متواو ع عددددا   400ائعمدددداو مددددن 

(  وتواجه وكالد  األمد  املتحددغ ئغاند  وتشدييل ال جتد  الفل دايني  ع 2018)البن  الدويل، 
الشددرق األمت ، و ددي اث  أكددرب ج.دد  توذيددف ع غددزغ، ا فابددا  ع التمويددل  لددن أن يددؤمتي إىل 

ع املائدد  مددن ال ددلان  80اعيدد  إىل تفدداق  لددديد للوبددم ائف ددا   وت ددد  الوكالدد  م دداعدغ اجتم
قن د الدع  امل د  من ار.ا  املا   وخف  ال لا   مرق ا  صحيا   21مدوس  و 267وتدير 

الفل ايني  للنف ا  املت ل    ألجوو ع غزغ وف د التمويل الذي يؤنر علدى أعمدال الوكالد ، كدل 
أصدد   ع  تةدامت الددذي ي مدلذلد  يشدلل صدددم  قويد  للالدب ائمجددايل سدتوجه بددرب  أخدر  ل ق

 ذل قيومت  ائل  مفروب  على ال ر  
 م تدا  ما يلي  اقتةامتي افت ا  وي تلز  ا ي  -38

لل ددماجل اقتةددامت غددزغ وريدد  التبددامتل الت دداوي اللامددل مددم  احلةدداو كددام    وقددم )أ( 
التن ددددل  ال ددددد  الشددددرقي  والضددددف  اليربيدددد  واألسددددواق ال امليدددد ، واسددددت امتغ احلدددد  ائف ددددا  ع دريدددد 

 ألغرا  ال مل الت اوي وتل ي الرعاي  الابي  والت لي  وال قيه والروابس األسري  
إعامتغ اافدماج ال ياسي وائمتاوي واملايل وااقتةامتي ليزغ مم الضدف  اليربيد    )ر( 

وينبيي للم تمم الدويل ال يا  بدوو وئي دي وت ددد الددع  ال ياسدي واملدايل امل دتدد لددع  إعدامتغ 
فدددماج باددرق ت دداعد متولدد  قل ددا  علددى التيلددب علددى اااثو املاليدد  ل فدددماج بدد  املنا تدد  اا

 ات إ او إمتاوي مودد 
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التيلب على أةم  الل.ر ء، على سبيل األولويد ، جصد جل وتادوير حماد  توليدد  )ج( 
لل.در ء مدن أجدل الااق  ع غزغ، وام  األموال ال ةم  اسدتاامت قادم الييداو والوقدومت، واسدتاامت ا

 تلبي  الالب املتزايد 
جل  متول  قل ا  مدن تادوير د دول اليداة الابي دي الديت اكُتشدفت ع البحدر  )مت( 

 املتوسس منذ ت  ينا  ال رن املابي 

 فجوة موارد فرضها الحتالل، وليس عجز مزدوج -اثنياا  
ديدددث ي دددل ائفتددداج  لدددو ه ااددددت ل  يلدددل ااقتةدددامت وأددددد  ق دددوغ  ائلددد  ع املدددواومت، -39

اولددي بلثددا عددن ينمددوو ااسددت. و وااسددتثماو اوليدد  ال ددام  واواصدد  )ااسددتي ار اولددي(، 
وديث ي تمر ال  ز ادائل ع امليزان الت اوي وال  ز ع اامتخاو وال  ز ع امليزافيد   وع الفد غ 

ه، كن ددب  مددن النددات  ، بليددت قيمدد  ددداا  ال  ددز الددث    ددذ2017إىل عددا   2010مددن عددا  
 ، على التوايل 17-و 39-و 46-اولي ائمجايل، 

ووغدد  أنيدد  مجيددم ددداا  ال  ددز الددث    ددذه، افةددب اا تمددا  التحليلددي وال ياسددايت  -40
متون متليدددل  أصدددير ع دددز مدددن دددداا  ال  دددز الدددث  ، و دددو ال  دددز املدددايل، واعتُدددرب  للامدددل علدددى

ي  وال كيز علدى ع دز امليزافيد  إمندا ي دتند عدامتغ ، صدراد   اللل متال بب الرئي ي اخت ل ااقتةا
 أو بمنا ، إىل قربي  ال  ز املزمتوج 

، تفددد   أن (3)و ددذه الفربددي ، امل ددتمدغ مددن ائ دداو اواسددل حل ددا   الدددخل ال ددومي -41
ع ااخدت ل ع امليزافيد  يدؤمتي إىل اخدت ل  داوي )احل دار ارداوي(، ويدث ي تدب علدى أيدد  ةايمتغ 

ع دددز امليزافيددد  ينموعددد  مدددن الدددزايمتا  ع املددددخرا  اواصددد ، أو ا فابدددا  ع ااسدددتثماو الدددو ذ، أو 
بيدددد أفددده، ع دددداا  ااقتةدددامتا  الددديت ت مدددل متون م دددتو   ا فابدددا  ع وصددديد احل دددار ارددداوي 

يل م دداوا  ال مالدد  اللاملدد ، مثددل اقتةددامت األو  الفل ددايني  اوتلدد ، قددد اخددذ التليددف مددم التيددا املددا
خمتلفدددا  وا تنابددد   لضدددرووغ قربدددي  ال  دددز املدددزمتوج ع  دددذه احلالددد   ومدددن اململدددن أن ت دددا ع قددد  

إىل ةايمتغ  ، يؤمتي أي ا فا  ع الةامتوا ، ألي سبب كدان،ال ببي  ع أي من اا ا    قمث   
 الضرائب  ع ع ز احل ار اراوي، وقد يت بب ذل  ع اخت ل متاخلي  لتأنا على إيرامتا 

ليس ع الدواسدا  النظريد  مدا يشدا إىل ع قد  سدببي  مودددغ علدى النحدو الدذي  ولذل  -42
م رق  إن كان ع دز امليزافيد  ي دبب أو ا ي دبب ع دزا   ت نيه قربي  ال  ز املزمتوج  ومن ر، قإن

بموعد  (، ع متواسدت.ما 2006 ي م دأل   ريبيد   قمدث  ، اسدتنت   الد  ةامتغ وويل دون )  اواي  
مدددن اقتةدددامتا  الشدددرق األوسدددس، عدددد  وجدددومت ع قددد   ريبيددد  مودددددغ بددد  ال  دددزين، إذ تتوقدددف 
ال  ق  علدى عوامدل خاوجيد  ومتاخليد ، مثدل النظدا  الضدريل وأمنداو الت داوغ وفظد  أسد او الةدر  

 وال ياس  الن دي  
األو  الفل دايني   أ( ت ييما   ريبيا  لفربي  ال  ز املزمتوج ع2017وأجر  األوفلتامت ) -43

، ا يوجددد متليددل إدةددائي يدددع  الددرأي ال ائددل من 2018-1968اوتلدد ، وبدد   أفدده، ع الفدد غ 
ال  دددز الت ددداوي  ددد  عدددن تيددداا  ع ع دددز امليزافيددد   وتشدددا الدواسددد  إىل أن ال  دددزين فت دددا عدددن 

__________ 

 أ( 2017ل   و على تفاصيل املنا  احل ايب، افظر األوفلتامت ) (3)
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اومت أذكا دددا اديلدددل ااقتةدددامتي الدددذي قربددده ااددددت ل وأن كددد  ال  دددزين َعدددَر  لف دددوغ ع املدددو 
ادددت ل ي ددزة ااعتمددامت علددى التحددوي   مددن اودداوج )متعدد  ار.ددا  املا دد  والتحددوي  ( ويدددقم 

 ال مال الفل ايني  إىل البحث عن عمل ع إسرائيل وامل تو نا  

 التطور التارخيي للعجز املزدوج يف فلسطني -ألف 
مت الفل ددددايذ خابدددد ا  كددددان ااقتةددددا  1994إىل أايو/مددددايو  1967ع الفدددد غ مددددن عددددا   -44

يلدن ُي دم   لإلمتاوغ املدفي  لل يش ائسرائيلي  وسامت  ع  ذه الفد غ سياسد  ماليد  صداوم ، و 
من يزيد ائففاق على إيرامتا  الضرائب، وكافت امليزافي  ا   متائمدا  قائضدا ، وكدان ائففداق ال دا  

، بلدغ متوسدس 1991إىل عدا   1987ا  أقل  مل اوف  مم البلدان اباووغ  قمث  ، ع الف غ من ع
 31و 37مدن الندات  اولدي ائمجدايل  مل اوفد  مدم  ع املائد  24ائففاق الللي،  ستثناء الددقاو، 

 ع مةر واألومتن وإسرائيل، على التوايل  ع املائ  37و
ددل بددريب  ال يمدد  املضدداق  والضددريب  علددى الوقددومت وبددري -45 ب  وكافددت إسددرائيل، وا تددزال، اةامل

علدددى املشددد اي  والرسدددو  ارمركيددد  علدددى الدددواومتا  الفل دددايني ، سدددواء مدددن إسدددرائيل أ  مدددن بلددددان 
 ذ دب إىل اوزافد  ائسدرائيلي  و  أخر   غا أن جزءا  من الضرائب اليت كان يدق .ا الفل اينيون

 افيدا  املتواةفد (  ويب  افتشداو امليز 1993ات ب جزءا  من ميزافي  ائمتاوغ املدفي  )البن  الدويل، 
بت دددددرر إيدددددرامتا  الضدددددرائب الفل دددددايني  إىل إسددددددرائيل، أن األو   م ددددد      دددددوال تلددددد  الفددددد غ،

، ع ذددددل فظددددا  مددددايل مشدددددمت 1994-1967خدددد ل الفدددد غ  الفل ددددايني  اوتلدددد  كافددددت ت مددددل،
 وسياس  مالي  افلمالي  وف د ع ااستثماو ع ادياكل األساسي  

فواو ال  ز وي لس الضوء على الن داو امل.مد   ووغد  أن امليزافيد  تاوو أ 2ويب  اردول  -46
مدن  ع املائد  50ات مت متائما   لتواةن أو د  ت قائضا ، كدان ال  دز الت داوي كبداا  ع دددومت 

النات  اولي ائمجايل، وجر  جويل ال  ز الت اوي من تدق ا  الدخل اواوجي  اللبداغ  و ددو 
كدددان مدددن اململدددن أن يلدددون   1988-1987يس ع امليزافيددد  ع الفددد غ م دظددد  أن ال  دددز الب ددد

قائضدددا  لدددو ُسدددلمت مجيدددم إيدددرامتا  الضدددرائب الددديت دةادددلت.ا إسدددرائيل إىل ائمتاوغ املدفيددد   ولل دددبب 
  2ذُكملر ع اردول  فف ه، كان ينبيي أن تلون الفوائ  ع الف ا  ال د   أعلى  ا

  2اردول   
  1991-1987عجزان  

 ب  متوي  من النات  اولي ائمجايل()ف 
 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 

 0٫0 0٫9 0٫1 1٫0- ع ز امليزافي 

 47- 40- 43- 51- ال  ز الت اوي

الدخل اواوجي )متخل عوامل ائفتاج 
 مضا  إليه التحوي   اراوي (

48 43 40 38 

 9٫0- 0٫0 0٫0 3٫0- وصيد احل ار اراوي

 47- 44- 43- 52- ا  اواص ع ز املدخر 

 ( 1993د ا   أماف  األوفلتامت وبيا   البن  الدويل ) املةدو 
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  ع م دددت.ل  دددذه الفددد غ، 2017-1994و لدددن جييدددز نددد   قددد ا  قرعيددد  ع الفددد غ  -47
وونت ال لا  الفل ايني  قدوا  مالي  ب يف   وكافدت إيدرامتا  الضدرائب منخفضد  وت دل بلثدا 

مددن النددات  اولددي ائمجددايل، أي أقددل مددن فةددف  ع املائدد  10,5ململددن، إذ بليددت عددن امل ددتو  ا
، ع املائددد  31,4، ونُلدددث م دددتوا ا ع إسدددرائيل البدددالغ ع املائددد  23,3م دددتوا ا ع األومتن البدددالغ 

و ددددو فةددددف متوسددددس م ددددتوا ا ع البلدددددان الناميدددد   وع جافددددب ائففدددداق، كددددان علددددى ال ددددلا  
التدددد  الدددذي سدددامت ع ال .دددد ال ددداب  ع ااسدددتثماو ع اوددددما  ال امددد   الفل دددايني  أن ت دددوامل 

 وادياكل األساسي  
ووغ  البدااي  الةد ب ،  حدت ال دلا  الفل دايني  ع سدنوايفا اومدس األوىل ع وبدم  -48

أن ال  دددددددز املتلدددددددرو ع  3الشدددددددؤون املاليددددددد  الفل دددددددايني  علدددددددى أوبدددددددي  صدددددددلب   ويبددددددد  ارددددددددول 
دددددن إىل قدددددائ   ع املائددددد  2,2بلدددددغ  2000-1995 الفددددد غ مدددددن الندددددات  اولدددددي ائمجدددددايل، وا  
  ودددددد  ا فددددا  أيضددددا  ع ال  ددددز ائمجددددايل ع امليزافيدددد ، 1999ع عددددا   ع املائدددد  1,3 قدددددوه
  1999ع عدا   ع املائد  5,6إىل  1996من النات  اولي ائمجايل ع عا   ع املائ  12,1 من

روغ من إيرامتا  الضرائب، بينما جر  جويل التنميد  مدن امل وفد  امل دمد  وجر  جويل النف ا  املتل
 من ار.ا  املا   

  3اردول   
 ثالث أنواع من العجز

 )ف ب  متوي  من النات  اولي ائمجايل(
 1995–2000 2001–2003 2004–2006 2007–2014 2015–2017 

      ع ز امليزافي 

 6٫8- 7٫3- 2٫3- 15- 2٫2- املتلرو

 9٫1- 16٫7- 19٫2- 19- 9٫3- ائمجايل

 38- 46- 59- 51- 56- ال  ز الت اوي

الدخل اوداوجي )متخدل عوامدل 
ائفتاج مضا  إليه التحوي   

 اراوي (

26 30 29 33 24 

 13٫3 14- 30- 21- 30- وصيد احل ار اراوي

 24- 39- 56- 36- 53- ع ز املدخرا  اواص 

 ووةاوغ املالي  الفل ايني   ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذوفلتامت استنامتا  إىل بيا   د ا   األ املةدو 

، فشدأ  أةمد  ماليد  مزمند   ق دد 2000ومم ذل ، ع أع ار اافتفاب  الثافي  ع عا   -49
أمت  ال يدددومت األلدددد الددديت قربدددت.ا إسدددرائيل علدددى األفشدددا  ااقتةدددامتي  إىل ائسدددراو بتييدددا م ددداو 

امليزافيدد  املتلددرو وإعددامتغ توجيدده الدددع  امل ددد  مددن ار.ددا  املا دد  مددن متعدد  التنميدد  إىل متعدد  قددائ  
امليزافي   ومدم ذلد ، وغد  الت لدب ع ع دز امليزافيد  أبدد  ال  دز الت داوي ب د  ااسدت اب  وذدل 

ي   مددن الندات  اولدي ائمجدايل قبددل وب دد إفشداء ال دلا  الفل دداين ع املائد  50مرتف دا ، ع دددومت 
 يناق  قربي  ال  ز املزمتوج ع احلال  الفل ايني   و ثل ذل  متلي   آخر
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 مقياسان لفجوة املوارد -ابء 
الر ددي لل  قددد   (Grangerاختبدداو غرا ددر )ا يددوقر الفحددد ال ددريم للبيددا  ، وكددذل   -50

قتةدددامت ال دددببي  أي سدددند إدةدددائي لفربدددي  ال  دددز املدددزمتوج  وي دددل  الف.ددد  الدددواق ي اخدددت ل اا
الدددديت أذكت.ددددا سياسددددا   الللددددي الفل ددددايذ من جددددذوو  ددددذا ااخددددت ل ت ددددومت إىل ق ددددوغ املددددواومت

اادت ل اليت من  ااقتةامت وتدقم الفل ايني  إىل البحث عن عمل ع إسرائيل وم دتو نايفا  
فتدداج وت تددب علددى الدددخل اايت مددن اودداوج ةايمتغ كبدداغ ع الالددب ائمجددايل ا ت ابلدده ةايمتغ ع ائ

اولدي  وفتي دد  لدذل ، فشددأ  ق دوغ بدد  الددخل والنددات  اولدي ع لددلل قدرق بدد  الندات  اولددي 
ائمجددايل والتحددوي  ، وامل وفدد  ومتخددل عوامددل ائفتدداج )متخددل الفل ددايني  ال ددامل  ع إسددرائيل 

 وامل تو نا ( 
 دددتو نا  ع وعددد وغ  علدددى ذلددد ، ي ددد.  تشدددييل ال مدددال الفل دددايني  ع إسدددرائيل وامل -51

وقدرو ال مدل اوليد ، و دي  إددا  ق وغ ع ال مال   وق وغ ال مل  ي الفدرق بد  ال دوغ ال املد 
 إلي.  ال املون ع إسرائيل وامل تو نا   ت اوي عدمت ال مال ال ا ل  مضاقا  

، 1991-1972أن التحوي   لدللت وبدم ق دوغ الددخل ع الفد غ  4ويب  اردول  -52
مت ب ددد إفشدداء ال ددلا  الفل ددايني  وبليددت أكثددر مددن ن ندد  أو و ق ددوغ الدددخل ع واةمتامت    ددرا

ال ددددنوا  األخدددداغ  علددددى أن ق ددددوغ الدددددخل بليددددت أقةددددى م ددددتو  ع قدددد غ اادددددت ل املبالددددر 
( ولددديس ع ال  دددد األخدددا ديدددث كدددان ع دددز امليزافيددد  اللبدددا  دددول مدددن الددددع  1991 -1972)

 امل د  من ار.ا  املا   

  4ل اردو   
  مقياس الدخل ومقياس العمل لفجوة املوارد

 )ف ب  متوي (

 ق وغ الدخل الف غ
صددددددداع التحدددددددوي   
 اراوي /ق وغ الدخل

م ددددددددل 
 الباال 

ال املون ع 
 إسرائيل

ق دددددوغ 
 ال مل

الباال /ق وغ 
 ال مل

1972–1991 43 26 3٫9 33٫4 37٫3 10 

1995–2000 26 44 27٫7 13٫5 41٫2 67 

2001–2003 30 77 36٫8 6٫4 43٫2 85 

2004–2006 29 76 30٫4 6٫0 36٫4 84 

2007–2014 33 70 28٫7 7٫9 36٫6 78 

2015–2017 25 44 26٫7 12٫3 39٫0 69 

والبنددددد  الددددددويل بيدددددا   ار.ددددداة املركدددددزي لإلدةددددداء الفل دددددايذ د دددددا   األوفلتدددددامت، اسدددددتنامتا  إىل  املةدو 
(1993 ) 

خاوجيدا  للددخل كن ددب  متويد  مدن الندات  اولددي ائمجدايل، ويشدا صدداع تشدلل ق دوغ الددخل مةدددوا   ملحوذ  
 التحوي   اراوي /ق وغ الدخل إىل صاع التحوي   اراوي  كن ب  متوي  من ق وغ الدخل 
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 عكس مسار فجوة املوارد التغري اهليكلي من أجل -جيم 
 صددداع متخدددل فتي ددد  حلددددو  أياا مدددن دددداا  اوفددد  ع  لدددن ت لددديد ق دددوغ الددددخل -53

عوامل ائفتاج أو ع التحوي   أو الزايمتغ ع الندات  اولدي ائمجدايل أو ك ندا  غدا أن ااوتبداو 
(،  ا ي ذ وجومت ع ق  عل ي  ب  اانن   0,47-ب  ب  ق وغ الدخل وق وغ ال مل سلل )

 يدددؤمتي إىل ويت دد  ذلددد  مددم كدددون أي خفدد  ع تشدددييل الفل ددايني  ع إسدددرائيل وامل ددتو نا 
ا فا  صاع متخل عوامل ائفتاج وقد يفاق  الباالد  اوليد  عدن  ريد  خفد  الالدب ائمجدايل  
ويددؤنر ا فددا  التحددوي   اندداا   ددان   علددى الالددب والباالدد  والنمددو ع النددات  اولددي ائمجددايل  

ن أيد  ق دوغ أصير ع الددخل إىل ق دوغ أكدرب ع ال مدل، ع دد  أ ق وغ ولذل  قد يؤمتي وجومت
ب دددبب ا فدددا  ال مدددل ع إسدددرائيل وامل دددتو نا  قدددد تدددؤمتي إىل تفددداق  ق دددوغ  صدددياغ ع ال مدددل

 الدخل عن  ري  انا ا ال لل على النات  اولي ائمجايل 
ويشددا التحليددل ال دداب  إىل أن خفدد  ع ددز امليزافيدد ، أو دددىت ال ضدداء عليدده جامددا ، لددن  -54

قددد يزيددد  ددذه الف ددوغ ات دداعا  بت ليددل النمددو وةايمتغ الباالدد  متون  ي ددد  لضددرووغ ق ددوغ املددواومت بددل
التددأنا علددى ال  ددز الت دداوي  وب بدداوغ أخددر ، يركددز مددزي  الت شددف و"ائصدد جل" الددذي يوصددف 
عددددامتغ  لدولدددد  قل ددددا  علددددى متوو ع ددددز امليزافيدددد  وييفددددل املشددددلل  اووويدددد  املتمثلدددد  ع ااقتةددددامت 

 دددددذا الوصددددف غدددددا امل ئددددد  بدددددياا  علدددددى األوبددددداو  الفل ددددايذ  وعددددد وغ  علدددددى ذلددددد ، يضددددديف
 ع األو  الفل ايني  اوتل  أص    ااقتةامتي  وال ياسي  ادش  - ااجتماعي 

على أن التشلي  املشروو ع جدو  املزيد من الت شف املايل ينبيدي أن  يدز أيضدا  بد   -55
مددن جافددب، وبددرام  الت شددف  ال لدديد املناسددب ع ائففدداق ال ددا  ع سددياق ائصدد جل املؤس ددي،

النماي  الديت ادد مدن النمدو وقدد ايت بنتدائ  عل دي  ددىت مدن الناديد  املاليد  البحتد ، مدن جافدب 
آخددر  وا  لددن أن تتح دد  ااسددتدام  املاليدد  مبزيددد مددن الت شددف، وإمنددا  فت.دداج اسدد اتي ي  تددويل 

 املالي  الفل ايني  إىل إسرائيل  أولوي  للنمو ااقتةامتي وتوقا قرو ال مل ووقف ت رر املواومت
إعامتغ احليداغ ل اداعي الزواعد  والتةدنيم وع  ت  ى إىل وينبيي ألي  اس اتي ي  إف ا  أن -56

ا يددد  أعلدددى جدددومتغ  لنددد  ع و  التبدددذير الوقدددت فف ددده إىل تنفيدددذ بدددر م  إصددد دي لل ضددداء علدددى
ا امل مرغ اليت كافت تُنت  حمليا  قبل ائففاق ال ا   و لن البدء  ست.دا  إفتاج ال لم املةن   غ

اادت ل، كامل بس واألدذي  واملنت ا  ارلدي  واملشرو   غا اللحولي  واألاث  وموامت البناء 
مدن الدواومتا  الفل دايني  احلاليد  مدن إسدرائيل تُندت   ع املائ  50واملوامت الةيدافي   ق د كان  و 

  حمليا  

 من األونكتاد إىل الشعب الفلسطييناملساعدة املقدمة  -اثلثاا  
 اإلطار واألهداف -ألف 

، متعد  الشد ب الفل دايذ عدن  ريد  واصل األوفلتامت، على مد  أكثر من ن ن  ع دومت -57
الدواسددا  املناسدددب  املوج.دد   دددو ال ياسددا ، ومشددداويم الت دداون الت دددذ، واودددما  ااستشددداوي ، 

 تياجاته من التنمي  وال مل على إجيامت تواق  آواء متويل بشأن اد
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)متمت( مدددن إعددد ن ماقيليدددافو 55ل األوفلتدددامت ااسدددت اب  للف دددرغ ، واصددد2017وع عدددا   -58
مواصدل  ت يدي  آقداق التنميد  ااقتةدامتي  ع األو  الفل دايني  فاويب، اليت تالدب إىل األوفلتدامت "

ن وايددد  الدودددد ، ) ( مددد31   "، والف دددرغ  اوتلددد  وودددث ال  بدددا  الددديت تواجددده الت ددداوغ والتنميددد 
الديت تالدب إىل  69/20و 70/12و 70/20و 72/13وقراوا  ارم ي  ال امد  لألمد  املتحددغ 

مددن جددراء  الدديت يتحمل.ددا الشدد ب الفل ددايذاألوفلتددامت أن ي ددد  ت ريددر عددن التلدداليف ااقتةددامتي  
 اادت ل ائسرائيلي 

اء وت زيدددددز ال ددددددوا  وي.دددددد  بدددددر م  األوفلتدددددامت مل ددددداعدغ الشددددد ب الفل دددددايذ إىل بنددددد -59
املؤس دددي  لل اددداع  ال دددا  واوددداو الفل دددايني  ال ةمددد  ئقامددد  اقتةدددامت قدددوي ترتلدددز إليددده متولددد  
قل دددا  امل دددت ل  ع امل دددت بل وا ددد  أ ددددا  التنميددد  امل دددتدام   ويلدددل الدددرب م  اادتياجدددا  

 ااقتةامتي  للفل ايني  عن  ري  أوبم ينموعا ،  ي 
  اتي يا  الت اوي إ ال ياسا  وااس )أ( 
 اودما  اللوج تي إ ت دد تي ا الت اوغ و  )ر( 

 التمويل والتنمي إ  )ج( 

 مؤس ا  األعمال، وااستثماو، وسياس  املناق     )مت( 

 األنشطة التنفيذية اجلارية -ابء 
نميدد  ال دددوا  مددن أجددل تي ددا الت دداوغ لت بن دداجل تنفيددذ مشددروومددؤخرا  األوفلتددامت هنددت أ -60
وجثدددل أددددد ائ ددداةا  الرئي دددي  للمشدددروو ع إفشددداء بدددر م  للتددددويب امل.دددذ ب ندددوان   فل دددايني ال

وةاوغ ااقتةدددامت الدددو ذ وينلدددس بددد  األوفلتدددامت و   الددد اوعدددد "متبلدددو  إمتاوغ سل دددل  ائمددددامت"، أُ 
مدن   الدرب م  لتلبيد  ادتياجدا  الفل دايني ، ما الشادن  الفل ايني  وجام د  باةيدت  وقدد ُصد

مةدددوين وم ددتوومتين، و اسددرغ مجددركي  ومددوذف  دلددومي  وخددرجي  لددبار، وحمددام  وغددا   
   ، اعتمد  وةاوغ ال بي  والت لي  ال ايل  ذا الرب م 2017وع عا    من امل.ني 

وواصل األوفلتامت ت دد خددما  استشداوي  إىل احللومد  الفل دايني  ومؤس دا  خمتلفد   -61
 ل ا  واواو، وملنظما  متولي ، وللبادث ، وللدوائر األكامت ي  اتب   لل ااع  ا

، واصل األوفلتامت ج.ومته الرامي  إىل ت زيز قددوا  ارمداوو الفل دايني  2017وع عا   -62
جلددددراو ال ددددلا  الفل ددددايني  وار.ددددا  املا دددد  ع جولدددد  جديدددددغ مددددن الت دددداون مددددن أجددددل تاددددوير 

الدددديت ت ددددتخدم.ا داليددددا  ارمدددداوو  ارمركيدددد  )أسدددديلومتا(النظددددا  اايل للبيددددا   واددددديث ف ددددخ  
ن.دددا ت زيدددز قددددوغ ارمددداوو مأمدددوو  إىل ا يددد  عددددغالتددددخل ارديدددد امل ددد جل  الفل دددايني   وي.دددد 

وي.دد   ال د د  للتخلديد  والرقاب  ارمركيد  ،الفل ايني  على الت يي  ارمركي، واليل املخا ر
بدد  بددر م  أسدديلومتا ع األو  الفل ددايني   سددوبي دا وصددل  اسددتحدا إىل   ددذا التدددخل أيضددا  

اوتلد  وفظدا  البوابدد  ال امليد  امل دتخد  ع إسددرائيل لت د.يل تبدامتل البيددا   الت اويد  بد  النظددام  
أنيدددددد  جو ريدددددد  ل سددددددتدام  املاليدددددد   تلت ددددددي احلاسددددددوبي  و ددددددذه الوصددددددل   التوقيددددددت املناسددددددبع 

قل ا  ع الوقت املناسب علدى بيدا    متول ةول  لن استخدام.ا لضمان د ، إذالفل ايني 
لمدواومت املاليد  الضدخ  لت درر اللت اوغ الفل ايني ، و و لدرو أساسدي لوقدف عن اولامل   متقي  

 إىل إسرائيل الفل ايني  
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اسددددتمر فظددددرا  إىل تزايددددد الدددددين الفل ددددايذ وتزايددددد متوجدددد  ت  ددددده، وعدددد وغ  علددددى ذلدددد ، و  -63
إعددامتغ ال مددل  ددؤول  ع وةاوغ املاليدد  والتخادديس الفل ددايني  مددن أجددل األوفلتددامت ع احلددواو مددم امل

ائمتاوغ  وفادداق جددومتغ ا دد بنظددا  األوفلتددامت ئمتاوغ الدددين والتحليددل املددايل )متمفددا ( مددن أجددل 
 و لددن لنظددا  متمفددا  أن يددؤمتي متووا  وئي دديا  ع التخفيددف مددن املخددا ر املاليدد  ال امدد  الفل ددايني  

 درج  وبمان استدام  الدين ال ا  الفل ايذ  مديوفي الوقوو ع  جملافي  اليت تنب 
غ ت زيدز قددو متامد  و قادر ئ دلومد  استفامت األوفلتامت من منح  قددمت.ا، 2017وع عا   -64

الراميد  إىل ا يد  التنميد  امل دتدام  وإوسداء أسدس  الشد ب الفل دايذ متع  ج.ومتعلى  األوفلتامت
  الذي ترتلز عليه متول  قل ايني  م ت ل  ع امل ت بلااقتةامت ال لي  واريد األمتاء 

 توصياتالاملوارد و  وحشدالتنسيق  -جيم 
، ت دددددد متعمدددده ائمنددددائي إىل 2018عددددا   وم ددددت.ل 2017واصددددل األوفلتددددامت، ع عددددا   -65

الوكدداا  و الفل ددايذ،  املددد  وابتمددم ،قل ددا متولدد   دلومدد الشدد ب الفل ددايذ  لتن ددي  مددم 
 اري .ا  املا  ، وقري  األم  املتحدغ ال ُ وار ،الدولي 
وحيددد ف دددد املدددواومت مددن قددددوغ األوفلتدددامت علدددى ةايمتغ امل دداعدغ الددديت ي ددددم.ا إىل الشددد ب  -66

غ األوفلتدددددامت علددددددى تنفيددددددذ قدددددإن الدددددددول األعضددددداء مدددددددعواغ إىل متعددددد  قدددددددو  الفل دددددايذ  ولددددددذل ،
ومت كاقيددد  لت زيدددز قددددوغ املدددوذف  بتزويدددده مبدددوا وذلددد  )متمت( مدددن إعددد ن ماقيليدددافو فددداويب55 الف دددرغ

عملدده  ويوصددي األوفلتددامت بتددأم  املددواومت لتاددوير  وجويددل املشدداويم امل  ددد  ع  ددذا ارددال امل.دد  مددن
قدوا  ائمتاوغ ارمركي  الفل ايني  وائمتاوغ املالي  الفل ايني ، ولتنفيذ قراوا  ارم يد  ال امد  الديت 

التلداليف ااقتةدامتي  الديت يتحمل.دا الشد ب الفل دايذ  عدن ا  ي دد  ت ريدر تالب إىل األوفلتامت أن 
  من جراء اادت ل ائسرائيلي
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