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ال ررع ال لسر ر ي

ااة ابوالتاين* ** ***

موجز
تشهد األوضاا اققتاااةي واقجتماعيا األض الللطانيني التلا ًاوق مان سا يء إىل
أس اوأ حي ااس تط ااتمر مع اادقل اللو اار والبنال ا املرتلع ا  ،وارل ا لا اايا الل اارة م اان الن ااات الل ااي
اإلمجايل للطن الثالث على التوايل وحىت قبل حدوث الادم اققتااةي النامج عن جائح مار
كااوضو( وكوديااد ،)19-كااام ماان املتوقااأ أم ينزلااق اققتااااة إىل الركااوة عااامي  2020و ،2021وق
تزال املرأة الللطنيني تتعر ألضراض إضادي بطبا اقحتالل وأصبحت التوقعال اققتااةي أشد
قتام ا بط اابا ض ااا من ااااق واس ااع م اان الا اال التربي ا  ،والت ااداعيال اققتا اااةي النامج ا ع اان جائح ا
كوديد ،19-وتعثر تددوال املعول  ،ودودام مئال املاليني من الدوقضال بطبا اقتناعها أو تطرهبا
إىل اخلزال اإلسرائيلي وحبلول ليطام/أبريل  ،2020أي بعد شهر واحد من بدء جائح كوديد،19-
__________

*

**
***

ليس التطميال املطتخدم هذه الوثيو وق اريو عر املاةة الواضةة ديها مااا يننااوي علااى التعبا عاان
أي ضأي كام من جالا األمال العام لألما املتحدة بشأم املركز الوااالوأل ألي بلااد أو إقلاايا أو مدينا أو مننوا
أو لطلنال أي منها ،أو بشأم تعيااني حاادوةها أو اومهااا وودوااا للواراضال واملواارضال صال الااال الااااةضة عاان
اجلمعي ا العام ا لألم ااا املتح اادة و لا ا س األم اان ،تع اار اإلش اااضال ال اواضةة ه ااذا التوري اار إىل األض أو األضض ااي
الللط اانيني التل ا قن ااا اازة والا اال التربي ا  ،ا ااا ديه ااا الو ااد الش ارقي ويش ا اس ااتخدا كلم ا دلط اانني إىل
منظم التحرير الللطنيني اليت ألشأل الطلن الللطنيني أما اإلشاااضال إىل ةولا دلطاانني دها ي متطااو مااأ
الرؤي اليت أُعرب عنها قراض لس األمن 1397و )2002وقراض اجلمعي العام 19/76و)2012
حيظ اار اقتب ااا هت ااوتل ه ااذا التوري اار الا ااحاد قب اال الط اااع 17/00م اان ي ااو  8أيلول/س اابتمرب  2020بتوقي اات
رينتش
تورض لشر هذه الوثيو بعد اتضيخ النشر اقعتياةي ألسباب خاضج عن سينرة أمال األولكتاة
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ارلااات اإلياراةال املاليا للطاالن الللطاانيني إىل أةم مطااتوت ا منااذ  20عامااا ويشااكل اسااتمراض
اقحتالل واقجتاهال احلالي للمطاعدال املودم مان املاا ني ديادا لوجاوة الطالن الللطانيني
حد صا ا وميكن للما ني أم يعززوا الدعا املايل ،وإبمكام اجملتماأ الادويل أم ياؤةي ةوضا ضئيطايا
هذا الادة اا يتماشى مأ الوالوم الدويل
وواصل األولكتاة ،على الر ا من هدوةي املواضة من خاضج امليزالي  ،تودمي الدعا والتدضيا
واخلاادمال اقستشاااضي للمؤسطااال الللطاانيني الوناااعني العااا واخلاااجمل واجملتمااأ املاادأل وق بااد
ما اان تا ااود ما اواضة إضا ااادي ما اان خا اااضج امليزاليا ا لكا ااي يتطا ا لألولكتا اااة اقسا اات اب للوا اراضال 20/69
و 12/70و 20/71و 13/72و 18/73و 10/74الصادرة عن اجلمعي العاما لألماا املتحادة ،واحللااظ
على قدضته على ةعا الشعا الللطنير
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أولا -ابوضاع ا زرية والتوقعات القامتة قبل ظاور جائحة كوروان
كام أةاء اققتااة الللطنير ضعيلا قبل ظهوض جائحا كودياد ،19-وكالات الظارو العاما
-1
ا ا مواتي ا ا دوا ااد ضا ااعلت الواعا اادة اإللتاجي ا ا بطا اابا تكا اارض األعما ااال العدائي ا ا  ،والتشا ااظي اجلت ا ارا
واققتااةي ،والتأخر التكنولاوجي ،والوياوة امللروضا علاى اسات اة املادخالل والتكنولوجياال ،ودوادام
األضاضي واملواضة النبيعي  ،والتوسأ اقستيناأل ،وتطرب املواضة الاريبي  ،ووصول اقتااة قناا ازة إىل
حاد اقهنياض
ومل يتمكن اققتااة الللطنير من استعاةة الازخا عاا  ،2019حياس سا ل الناات اللاي
-2
اإلمج ااايل احلويو ااي من ااوا بنط ااب  0,9املائ ا دو ا  ،وه ااو ل اايس أدا اال بكث ا م ااا ك ااام علي ااه الع ااامني
الط ااابوني وك ااام الط اابا وضاء ه ااذا التب ااااؤ ارل ااا اقس ااتهالا واقس ااتثماض الع ااا واخل اااجمل وارل ا
معاادل النمااو الااال التربي ا إىل  1,15املائا بعااد أم كااام  2,3املائ ا عااا  ،2018وهااو أةم
مطتوى له منذ عا  2012والظر الشكل) و الوقت للطه ،كام منو النات اللي اإلمجايل ازة
عااا 2017
صاالرت توريبااا ،وتلتااايل مل تااتمكن اازة ماان التعااا ماان الكماشااني متتاااليني 7,7 :املائا
عااا  2018ولااذل  ،ارلا لااايا اللاارة ماان النااات اللااي اإلمجااايل احلويوااي بنطااب 1,6
و 3,5املائا
املائا األض الللطاانيني التلا للطاان الثالثا علااى التاوايل ،حيااس ارلا بنطااب  1,1املائا
زة
الال التربي و 2,8املائ

عدلت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واصي ال رين ع الناتج احمللي اإلمجايل

وتلنطب املئوي )

لايا اللرة من النات اللي اإلمجايل

النات اللي اإلمجايل

املادض :األولكتاة
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وعلى راض الطنوال األخ ة ،كام النماو اققتاااةي الااعيف يعتماد علاى قنااعي اخلادمال
-3
والبناااء اللااذين كااام معاادل منو ااا  2,9املائا و 1,1املائا  ،علااى التاوايل و الوقاات للطااه ،واصاال
قنا ا لطلأ الوابل للتداول تراجعه املانرة ،حياس الكماش الوناا الزضاعاي بنطاب  1املائا وسا ل
و) 1
الونا الاناعي منوا بنطب  0,2املائ
وخ ااالل العو ااد املاض ااي ،واص االت الط االن الللط اانيني إج اراء إص ااالحال مالي ا بعي اادة امل اادى
-4
الع ز املايل من  23,3املائ من النات اللي اإلمجاايل عاا  2006إىل 6,3
وجنحت خل
املائ ا م اان الن ااات الل ااي اإلمج ااايل ع ااا  2018وق ااد ًو ااق صل ا أساس ااا م اان خ ااالل ًط ااني ًا اايل
اإليا اراةال والا ااي تكا اااليف األجا ااوض ما اان  24املائا ا ما اان النا ااات اللا ااي اإلمجا ااايل عا ااا  2006إىل
ااو  11املائا وعلااى الاار ا تعااذض ًااايل الاارائا اازة ،متكناات الطاالن الللطاانيني ماان توساايأ
الواع اادة الا اريبي  ،وزتةة اإلي اراةال العام ا  ،واحت اواء النلو ااال ويعك ااس الع ااز املتبو ااي اللا ااال اازة
و)2
إةاضت ،حيس إم متويل الطلن الللطنيني للال التربي ق يعاأل من ع ز
ضسخ بروتوكول تضيس اعتماة اققتااة الللطنير علاى إسارائيل مان خاالل اًااة مجركاي
-5
وقد ّ
ق يرتا اق لطياسال اقتاااةي دلطانيني مطاتول دهاو يارب األض الللطانيني التلا تلطياساال
الت اضي  ،وهيكل التعريلال اجلمركي ومعدل ضريب الويم املااد إسرائيل وعالوة على صل  ،توو
الطلنال اإلسرائيلي بتحايل عائادال الاارائا الت اضيا ليابا عان الطالن الللطانيني وًوااا إليهاا
وهذا اإلجراء مي ّكن إسرائيل من الطينرة على ثلثي اإليراةال الاريبي الللطانيني  ،وهاذه وسايل ضات
عااةة ماا ياتا اسااتتالاا ،وتنناوي علا ى تطاارب ماواضة ماليا دلطانيني إىل اخلزالا اإلسارائيلي توا ّدض ائااال
املاليني من الادوقضال سانوت وحطاا تواديرال جزئيا لألولكتااة ،دا م تطارب اإلياراةال املاليا الللطانيني ،
ماان ساات مااااةض ضئيطااي  ،يشااكل  3,7املائا ماان النااات اللااي اإلمجااايل الللطاانير أو  17,8املائا ماان
م ااو اإلي اراةال الا اريبي ويو اادض التط اارب امل ااايل الرتاكم ااي الل اارتة  2017-2000ابل ا  5,6ملي اااض ةوقض،
أو  39املائا ماان النااات اللااي اإلمجااايل عااا  2017وميكاان أم يشااكل وقااف تطاارب املاواضة املاليا
و)3
الللطنيني الكب إىل إسرائيل عنارا أساسيا لامام اقستدام املالي لألض الللطنيني التل
وقااد اا ااذ الوض ااأ امل ااايل للطاالن الللط اانيني منعنل ااا س االبيا حاااةا أوائ اال ع ااا  2019دل ااي
-6
متوز/يوليه  2019بدأل حكوم إسرائيل تنبيق قالوم يواي خباا مبل  12مليوم ةوقض الشهر من
إياراةال التخلاايم اجلمركااي الللطاانيني  ،وهااو مااا يعاااةل املبااال الاايت تااددعها الطاالن الللطاانيني ألساار
الط ا ناء الللط اانينيني إس ارائيل والللط اانينيني ال ااذين قتل اوا ه م ااال أو ه م ااال مزعوم ا ض ااد
وضةل ال ط االن الللطا اانيني تهن ااا لا اان توب اال أي ً ااويالل أقا اال م اان املبلا ا الكام اال الا ااذي
اإلسا ارائيليني ّ
تطتحوه من إيراةال التخليم اجلمركي اليت متثل ثلثي إيراةا ا املالي ولكن بعد سات أشاهر مان وقاف
ًوياال اإلياراةال ،أجاارب الوضااأ املااايل الناااجا عاان صلا الطاالن الللطاانيني علااى قبااول اسااتال إياراةال
التخليم اجلمركي املخ ّلا
__________

و)1

)(2

اجلها ا اااز املركا ا اازي الللطا ا اانير لإلحاا ا اااء ،2019 ،أةاء اققتاا ا اااة الللطا ا اانير خا ا ااالل عا ا ااا  ،2019داا ا ااال عا ا اان
التوقع ا ا ا ا ااال اققتا ا ا ا ا اااةي لع ا ا ا ا ااا  24 ،2020ك ا ا ا ا ااالوم األول/ةيط ا ا ا ا اامرب ،املعلوم ا ا ا ا ااال متاح ا ا ا ا ا عل ا ا ا ا ااى ال ا ا ا ا اراب
 .http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636مالحظ  :مجيأ املواقأ الشبكي املشاااض إليهااا
احلواشي متت زتض ا متوز/يوليه 2020
World Bank, 2019a, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting,

26 September

و)3

4

األولكتا اااة2017 ،أ ،التكا اااليف اققتاا اااةي الا اايت يتكبا اادها الشا ااعا الللطا اانير بطا اابا اقحا ااتالل اإلس ا ارائيلي:
التكاليف املالي الرتاكمي ومنشوضال األما املتحدة ،ضقا  ،E.20.II.D.6جنيف)
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وارل اقستهالا العا واخلاجمل أعواب النزا املايل الذي لشا اللرتة آصاض/ماض -
-7
أيلول/سبتمرب وأعاق منو النات اللي اإلمجايل من جالا النلا وقد تاخمت اخلطاضة بطبا وجوة
ما اااعف م ااايل كب ا  ،حي ااس أةل التخليا ااال اإللل ا اق الع ااا إىل آاض س االبي كب ا ة عل ااى الن ااات
وها ااذا ما ااا أكا ااده اقلتعا اااي الطا اريأ الا ااذي أعوا ااا اسا ااتئنا ًا ااويالل إيا اراةال التخلا اايم اجلمركا ااي
أيلول/سبتمرب  2019و الربأ األخ من عا  ،2019التعش اإلللاق املنخل وحدث مناو الناات اللاي
اإلمجايل بنطب  3,6املائ  ،مواضل تلربأ الثالس من عا  ،2019ما ضدأ متوس النمو للعا تكمله
و عااا  ، 2019العكااس إىل حااد مااا التوااد املااايل الااذي ًوااق واضتلااأ ع ااز امليزالي ا  ،عل ااى
-8
أساا اقلتزامااال ،ماان  6,3املائا إىل  9املائا ماان النااات اللااي اإلمجاايل لتي ا قضتلااا النلوااال
التشتيلي وارلا اإليراةال أعواب النزا املايل مأ إسرائيل وارلات إيراةال التخليم اجلمركي
او ااداض  65ملي ااوم ةوقض ،مواضل ا بع ااا  ،2018وأةى تب ااااؤ النش ااا اققتا اااةي الن ااات ع اان صل ا إىل
ارلاا اإلياراةال مان ضاريب الادخل وضاريب الويما املااااد واجلمااضا وتلتاايل ،زاة ارلاا مطااتوى
اإلللا اااق اإلمنا ااائي املتا اادأل أصا ااال ،عنا اادما قا اارضل احلكوما ا تعليا ااق املشا اااضيأ اإلمنائيا ا املوا اارض أم تبا اادأ
عا  2019وبشكل عا  ،بلا الع از املاايل  1,4مليااض ةوقض عاا  2019وماأ وصاول الادعا املواد
من املا ني إىل  590مليوم ةوقض ،أصبحت الل وة التمويلي البال قدضها  800مليوم ةوقض هي األكرب
و)4
منذ سنوال
وارل ا ةع ااا املااا ني للميزالي ا بشااكل كب ا الطاانوال األخ ا ة ،حيااس تراج ااأ م اان
-9
املائ من النات اللي اإلمجايل عا  2008إىل  3,5املائ من النات اللي اإلمجايل عا 2019
وكام اقجتاه الطليب للمعول  ،مورت( بعد الودضة على التنبؤ والتولبال ،مادضا ةائما لعد اليوني املايل
متويل وكاقل األما املتحدة العامل األض الللطنيني التل إىل تلاقا
ويؤةي اقرلا األخ
الاا ااتو املاليا ا عا اان اريا ااق توييا ااد النما ااو اققتاا اااةي ما اان جالا ااا النلا ااا وزتةة الاا اات ديما ااا يتعلا ااق
تلتحويالل النودي إىل األسر املعيشي اللو ة ويؤةي اإلللاق اقجتماعي واإللطااأل مان جالاا هاذه
الوك ا اااقل إىل حل ا ااز اققتا ا اااة وت ا ااود د ا اارجمل العم ا اال واخل ا اادمال احليوي ا ا وم ا اان خ ا ااالل ًليا ا ز النم ا ااو
اققتااةي ،يلاي هذا اإلللاق إىل زتةة اإليراةال املاليا والياف الااتو علاى الطالن الللطانيني
ديما يتعلق بتودمي الدعا اقجتماعي لألسر اللو ة
32

 -10ولتي ا ا لا ااذل  ،اعتم اادل الطا االن الللطا اانيني عل ااى ماا اااةض هليا ا لتموي اال ثلثا ااي الع ا ااز
امليزالي وتودر املااض الت اضي لطب  64املائ من التمويل اللي ،ويشكل صا املتأخرال للونا
اخلاجمل بويا التمويال وقاد اضتلاأ الادين العاا بنطاب  8املائا  ،لياال إىل  2,8بلياوم ةوقض ،أو 16,4
املائ من النات اللي اإلمجايل ،منها  1,6بليوم ةوقض شكل ةين هلي
 -11وأةل الويااوة الاايت تلرضااها إسارائيل علااى الت اااضة إىل إعاقا اققتااااة الللطاانير والتااأث علااى
إلتاج الااةضال والطلأ املطتوضةة ومتر مجيأ الواضةال والااةضال الللطنيني توريبا عرب املوالئ ولواا
العبااوض اإلس ارائيلي  ،حيااس ميكاان أم تااؤةي التااأخ ال والتااداب األمني ا إىل زتةة التكاااليف املتوس ا
اسااتمراض الع ااز الت اااضي
ابلا قاادضه  538ةوقضا للشااحن الواحاادةو )5ويتطاابا صلا إىل حااد كبا
__________

و)4

World Bank, 2020, Macropoverty outlook for Middle East and North Africa: Palestinian territories,
available at https://www.worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook/mpo_mena

)(5

World Bank, 2019b, Palestinian territories: Partnership for infrastructure development – annual report, 1
July 2018 to 30 June 2019, available at https://www.worldbank.org/en/programs/palestinian-partnershipfor-infrastructure-trust-fund
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وظا اال الع ا ااز الت ا اااضي مرتلعا ااا
والظر اجلدول)

عا ااا  ،2019حيا ااس بلا ا

33,7

املائا ا ما اان النا ااات اللا ااي اإلمجا ااايل

 -12و الوق اات للط ااه ،زاة اعتم اااة اققتا اااة الللط اانير عل ااى إس ارائيل ،عل ااى ااو م ااا ل ااوقش
اللو اارة  ،5خ ااالل ع ااا  ،2019م ااأ اضتل ااا ع ااز الت اااضة الثنائي ا م اان  3,4ملي اااض ةوقض إىل  4ملي اااضال
ةوقض ،حيا ااس اسا ااتأثرل إسا ارائيل بنطا ااب  63املائا ا ما اان إمجا ااايل الت ا اااضة الللطا اانيني و حا ااني أم
ص اااةضال األض الللط اانيني الت ل ا إىل إسا ارائيل عب اااضة ع اان س االأ أوليا ا وس االأ ما اانع متدلي ا الويما ا
معمرة
املااد  ،د م الواضةال هي سلأ استهالكي هنائي متنوضة وسلأ ّ

6

GE.20-10465

TD/B/67/5

اقتصاين ابرض ال لس ينية احملتلة ا ؤشرات الرئيسية
1995

أيناء القتصاين الللي

(أ)

منو النات اللي اإلمجايل احلويوي ولطب مئوي )
النات اللي اإلمجايل ،اقمسي وماليني الدوقضال)
الدخل الوومي اإلمجايل وماليني الدوقضال)
الدخل الوومي اإلمجايل املخام لإلللاق وماليني الدوقضال)
لايا اللرة من النات اللي اإلمجايل ،اقمسي وةوقض)
لايا اللرة من الدخل الوومي اإلمجايل ،اإلمسي وتلدوقض)
منو النات اللي اإلمجايل احلويوي ولطب مئوي )
منو لايا اللرة من الدخل الوومي اإلمجايل احلويوي ولطب مئوي )
السلان والعمالة

وتملاليني)وب)

الطكام
البنال والنطب املئوي
إمجايل العمال وتآلق )
الونا العا
إسرائيل واملطتوانال
)وج)

الرصيد ا ايل (اسبة ئوية ع الناتج احمللي اإلمجايل)

اإليراةال الاادي من املتأخرال/إيراةال التخليم الت زة
اإلللاق اجلاضي
إمجايل النلوال
الرصيد اإلمجايل وعلى أسا اقلتزامال)
الدين العا وة)
التجارة اخلارجية

1999

2002

2006

2010

2014

2018

*2019

صا التحويالل اجلاضي وماليني الدوقضال)
الااةضال من الطلأ واخلدمال وماليني الدوقضال)
الااةضال من الطلأ واخلدمال وماليني الدوقضال)
امليزام الت اضي وااليني الدوقضال)
امليزام الت اضي ولطب مئوي من النات اللي اإلمجايل)
امليزام الت اضي مأ إسرائيل وااليني الدوقضال)
امليزام الت اضي مأ إسرائيل ولطب مئوي من النات اللي اإلمجايل)
جتاضة الطلن الللطنيني مأ إسرائيل/إمجايل جتااضة الطالن الللطانيني
ولطب مئوي )وه)
جتاضة الطلن الللطنيني مأ إسرائيل /إمجايل جتاضة إسرائيل ولطب مئوي )وه)

7, 1

8, 3

5,12-

3 723

5 025

3 775

19 717 19 064 15 472 10 281 5 771

4 122

5 398

4 826

21 726 20 563 17 138 12 272 7 062

1 427

1 553

1 182

1 578

2 559

3 357

3 562

3 641

1 618

1 827

1 255

1 703

2 718

3 713

4 172

4 208

0, 7

4, 6

16,4-

2, 7-

0, 6

1, 2-

1, 9

3, 0-

3 283

0,2-

4 271

4, 8

3 556

15,0-

1, 0-

5 348

4, 0-

5, 8

- 0, 2

1, 2

0, 9

17 059 16 277 13 990 9 682

3, 1

2, 5-

1, 3-

1, 6-

2,34

2,96

3,23

3,61

4,05

4,55

4,85

4,98

417

588

452

636

743

913

956

1 010

18,2

12,0

31,2

23,7

23,7

26,9

31,0

33,0

51

103

105

147

178

209

202

210

68

135

42

55

78

107

127

133

13,0

23,4

8, 2

25,0

19,9

19,7

21,2

20,2

25,1

29,3

34,2

48,3

36,4

31,0

27,5

29,1

15,0
12,1-

22,1
5, 9-

20,0

28,0
26,021,1

42,6
23,320,4

31,8
16,519,4

29,2
11,315,8

25,3
6, 3-

14,6

27,2
9, 0-

16,4

400

373

1 051

1 291

1 991

1 405

1 774

1 835

562

752

478

1 046

1 639

2 320

2 579

2 624

2 441

3 364

2 234

5 263

5 793

6 929

8 257

8 368

1 879-

2 612-

1 756-

4 218-

4 154-

4 610-

5 678-

5 745-

57,2-

61,2-

49,4-

78,9-

42,9-

33,0-

34,9-

33,7-

922-

1 598-

886-

1 887-

2 737-

2 869-

3 433-

3 957-

83,5

67,5

56,9

46,3

59,9

63,0

64,0

62,8

28,14, 2

37,43, 8

24,91, 9

35,32, 3

28,32, 7

20,53, 1

21,13, 4

23,23,3

املااةض :اجلاز املركزي اإلسرائيلي لإلحااء ،اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء ،وزاضة املالي الللطنيني  ،سلن النود الللطنيني
* توديرال أولي
وأ) ل ّوح اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء مجيأ بيا(ل احلطاتل الوومي اعتباضا من عا 2004
وب) تسا ااتثناء أضقا ااا الطا ااكام ،تطا ااتبعد مجيا ااأ البيا ااا(ل الوا ااد الشا اارقي بطا اابا تعا ااذض وصا ااول اجلها اااز املركا اازي الللطا اانير
لإلحااء إىل املدين
وج) يشمل اقستخدا الناقم للعمالا و عااا  ،2019باادأ املكتااا املركاازي الللطاانير لإلحااااء تنبيااق الواراضال
واملباااةا التوجيهيا الاايت اعتماادها املاؤمتر الاادويل التاسااأ عشاار خلارباء إحااااءال العماال ،والاايت أساالرل عاان كشااف
معدل بنال لطبته  25املائ لعا 2019
وة) يشمل الدين العااا الاادين اللااي والاادين اخلاااضجي ،ولكنااه ق يشاامل املتااأخرال وةياان الطاالن الللطاانيني لاااندوق
املعاشال التواعدي
وه) تش بيا(ل الت اضة اإلسرائيلي والللطنيني إىل الطلأ وإىل اخلدمال املتال و املتال بعوامل اإللتاج
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 -13ويؤةي لظا قائم اقستخدا املزةوج ،الذي حيظار اسات اة تكنولوجيا ال ومادخالل حيويا ،
إىل اإلض اراض بون ااا التا اادير وتتا اامن الوائم ا  56م اااةة تتنل ااا موادو ا خاص ا إلةخاا ااا إىل اازة
والال التربي و 61ماةة إضادي تننبق على زة وحدها وقد تبينت التكلل اققتااةي الكب ة النامج
عن قائم اقستخدا املزةوج ،كما هي منبوا حاليا ا وما ن شاأم الياف الوياوة امللروضا اوجاا هاذه
اازة
الوائما أم يااؤةي وحااده إىل ًويااق منااو إضااا قاادضه  6املائا الااال التربيا و 11املائا
و)6
حبلول عا 2015
 -14وأةى إ ااالق اازو املن ااول والوي ااوة الش ااديدة امللروض ا عليه ااا إىل الوا اااء توريب ااا عل ااى قن ااا
النااف األول مان
التادير ديها دلي عا  ،2019كام ح ا الااةضال مان ازة ضباأ مطاتواه دوا
عا  ،2007قبل دار اإل االق والوياوة وتإلضااد إىل صلا  ،يتعار هاذا الوناا لوياوة بطابا عاد
الوص ا ااول إىل التكنولوجي ا ااا وامل ا اادخالل ،ولو ا اام الكه ا اارتء وع ا ااد اليو ا اانيو )7وي ا اارى البن ا ا ال ا اادويل أم
الااااةضال الللطاانيني ميكاان أم تبلا ضااعف مطااتوت ا احلاليا لا وق الويااوة الاايت تلرضااها إسارائيل ،لظاارا
و)8
لورب األض الللطنيني التل من أسواق إقليمي كب ة
 -15وحىت قبل ظهوض جائح كوديد ،19-كالت التوقعال اققتااةي لعاامي  2020و 2021قامتا
وللذ اجلهااز املركازي الللطانير لإلحاااء عمليا هاكااة لالقتاااة اساتناةا إىل سايناضيو مرجعاي يلارت
اس ااتمراض األوض ااا كم ااا كال اات علي ااه ع ااا  2019تس ااتثناء ًط اان ت ااددوال املعول ا  ،ووج ااد ودو ااا ا ااذا
الطيناضيو أم لايا اللرة من النات اللي اإلمجايل سينخل بنطب  0,1املائ و )9بيد أم الطيناضيو
املعولا  ،وتشاديد الوياوة مان جالاا إسارائيل ،و خا
األكثر واقعي  ،الذي يلرت حادوث ارلاا
إس ارائيل ًوياال إي اراةال التخلاايم اجلمركااي ،يلاااي إىل تاادأل لااايا اللاارة ماان النااات اللااي اإلمجااايل
بنطب  4 5املائ  ،وزتةة تلاقا مشكل البنال وماأ صلا  ،يتوقاأ البنا الادويل ةخاول اققتاااة
حال ضكوة خالل عامي  2020و 2021حىت ظل سيناضيو يلرت عد حدوث أي تتي الظرو
اليت كالت سائدة عا  ،2019ما يعر ارلاضا لايا اللرة من النات اللاي اإلمجاايل تكثار مان 3
و)10
املائ

ألف -زايينة وطأة ال قر ب عل الت ظي والقيوين ا روضة الى التنقل
 -16تتطبا احلواجز اليت تعرت تنول العمال الللطنينيني آاض إلطالي واقتااةي كب ة دهاي
توطااا الااال التربيا إىل جاازض منلااال عاان بعاااها تااتا الطااينرة عليهااا تسااتخدا أكثاار ماان  600لونا
تلتاايش وباواتل عطااكري وااارق يوتااار اسااتخدامها علااى املطااتوانني اإلسارائيليني واملننوا جا يا هااي
اجلا اازء الوحيا ااد املتاا اال الاا اال التربيا ا  ،ولكنها ااا ق تا ازال ًا اات سا ااينرة إسا ارائيل وق ميكا اان للمنت ا ااني
الللط اانينيني الوص ااول إليه ااا ،عل ااى ال اار ا م اان أهن ااا متتل ا أا اان امل اواضة النبيعي ا  ،مث اال األضاض ااي اخلا ااب
واملعاااةم واحل اااضة ،داااال عاان منااااق اجلااذب الطااياحي ومنت ااال مطتحا ارال الت ميا ل ويتط اابا
__________

)(6

World Bank, 2019c, Jobs in West Bank and Gaza: Enhancing Job Opportunities for Palestinians
(Washington, D.C.); World Bank, 2019d, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison
Committee meeting, 30 April

( )7الظر الراب
البن الدويل2019 ،ج.
)(8
اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء2019 ،
()9
و )10البن الدويل2019 ،أ

https://www.ochaopt.org/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked
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جا ااداض اللاا اال ،إىل جالا ااا املطا ااتوانال ،جتزئ ا ا األض الللطا اانيني التل ا ا ما اااةت وإةاضت وقالوليا ا ا
إىل  227مننو منلال تلتور إىل ااياكل األساسي املتكامل
 -17وحري التنول شر ق عنه للتمتأ تحلووق اققتااةي  ،اا صل ما يتعلق منها تلعمل
وال تعليا والرعاي الاحي واحلياة األسري واجملتمعي وميكن أم متتاد الوياوة الايت تلرضاها إسارائيل لتشامل
تنول موظلي اإل اث واملنظمال الدولي واإلمداةال ،ما يتطبا التاأخ وزتةة التكااليف علاى او
يوو دعالي العمليال ويعيق الوصاول إىل اجملتمعاال الليا الللطا نيني الايت ًتااج إىل التعلايا والرعايا
الاحي واإل اث
 -18ويااؤةي التشااظي والويااوة امللروض ا علااى التنواال إىل كاابح املنادط ا والواادضة التنادطااي واجهااا
ًويق ودوضال احل ا ويلاي صل إىل تلاواتل اإللتاجي تتناسا ارةت مأ شدة الويوة امللروض
ظل اقحتالل؛ دالشركال الود الشرقي أكثر إلتاجي بنطب  55املائ من لظ ا اا الاال
و)11
التربي  ،حني أم الشركال زة أقل إلتاجي بنطب  15املائ من الشركال الال التربي
ال صناع األح اض والرخا  ،الايت متثال  20املائا
ومن األمثل على صل آتكل الودضة التنادطي
ماان الا اااةضال وتط اااها بش ااكل كب ا ت ااود داارجمل العم اال أم ااا املواق ااأ املناس ااب للمح اااجر الواقع ا
منااق تطينر عليها الطلن الللطنيني دود اساتنلدل إىل حاد كبا  ،حاني أم احتيااياال الااجر
الرئيطااي املننوا جاايا ق ميكاان للشااركال الللطاانيني الوصااول إليهااا داااحلظر امللاارو علااى اساات اة
بع ا امل اواة واملاادخالل تاارب املنت ااني علااى اقعتماااة علااى تكنولوجيااال علااا عليهااا الاازمن ،مااا يااؤةي
تلتايل إىل زتةة التكاليف وخنق الودضة التنادطي
 -19وودوا ااا ملا ااا صكا ااره اجله ا اااز املركا اازي الللطا اانير لإلحاا اااء ،د ا ا م الللطا اانينيني ،حطا ااا بع ا ا
التوااديرال ،يلوا دوم  60مليااوم ساااع عماال الطاان وأي مااا يعاااةل  274مليااوم ةوقض) لتي ا للويااوة
امللروض ا عل ااى التنو اال ،كم ااا يلو اادوم ح اوايل  80ملي ااوم ل اارت م اان الوق ااوة ،وق اات ي اازةاة دي ااه اقحتب ااا
احلاراضي سااوءا علااى الاااعيد العااامليو )12ويواادض البنا الاادويل ،توييمااه لتكللا الويااوة امللروضا علااى
التنو اال ،أم الي ااف ح اواجز الن اارق ،وه ااي عنا اار واح ااد م اان موع ا أك اارب م اان الوي ااوة ،كلي اال وح ااده
بتحط ااني الوص ااول إىل األس اواق بنط ااب  10املائ ا  ،وم اان ش ااأله أم يزي ااد الن ااات الل ااي للا اال التربي ا
بنطااب  0,6املائا  ،وتلتااايل ،دا م لااايا اللاارة ماان النااات اللااي اإلمجااايل الااال التربيا كااام ماان
املمك اان أم يزي ااد بنط ااب  4,1إىل  6,1املائ ا م اان مط ااتواه املرص ااوة ،ي اااب ه ااذه العوب ااالو )13و
عااا  ،2019كااام صلا يطاااوي خطاااضة إمجاليا تارتاو قيمتهااا ماان  589مليااوم ةوقض إىل  876مليااوم ةوقض
وعااالوة علااى صلا  ،دا م التخليااف شاايئا مااا ماان الويااوة األخاارى الاايت تلرضا ها إسارائيل ساايؤةي ،حبلااول
عا  ،2025إىل توسيأ اققتااة الللطنير بنطب  33املائ
 -20وخلااات ةضاس ا جتريبي ا إىل أم عمليااال اإل ااالق تولاال إىل حااد كب ا ماان احتمااال احلاااول
علااى داارجمل العماال ،واألجااوض بنظااا الطاااعال وعاادة أت العماال ،بينمااا تزيااد ماان عاادة ساااعال العماال
اليوميا ا ا ويعا ا اازى جا ا اازء كبا ا ا ما ا اان ها ا ااذا التا ا ااأث إىل تا ا اادأل ضحبيا ا ا الشا ا ااركال والنلا ا ااا علا ا ااى العمالا ا ا

__________

و )11البن الدويل2019 ،ج
و )12معهااد البحااوث التنبيوي ا الوااد  ،2019 ،توياايا آاض الويااوة اإلس ارائيلي علااى حرك ا األشااخاجمل والباااائأ
الااال التربي ا  ،متااا علااى ال اراب http://www.arij.org/publications/special-reports/305-special-reports-
2019/955-assessing-the-impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goodsin-the-west-bank-2019.html

و)13

World Bank, 2018, Obstacles on the road to Palestinian economic growth, Policy Research
Working Paper No. 8385
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والم الدضاس إىل أم لواا التلتايش وحادها تكلاف اقتاااة الاال التربيا ماا ق يوال عان  6املائا
من الناا ت اللاي اإلمجاايل ،وأم وضاأ لونا تلتايش واحادة علاى بعاد ةقيوا واحادة مان مكاام ماا يولال
إمكاليا ا احلاا ااول علا ااى دا اارجمل العما اال بنطا ااب  0,41املائا ا  ،واحلاا ااول علا ااى أجا اار بنظا ااا الطا اااعال
و)14
بنطب  6,3املائ  ،وأت العمل بنطب  2,6املائ
 -21وقا ااد دُرضا اات قيا ااوة كثا ا ة علا ااى ا اازة أوائا اال تطا ااعينال الوا اارم املاضا ااي ومت تشا ااديد الويا ااوة
اإلس ارائيلي وعااد حزيرام/يوليا ه  2007وقااد أثا ر صلا ث ا ا كب ا ا علااى اقتااااة اازة وكا ّار اعتماااة أكثاار
من  80املائ من الطكام على املطاعدال الدولي بيد أم هذه املطااعدال مل تكان كاديا متاماا ملناأ
األزمال العميو املتمثل اللور ،والعدا األمن التذائي ،والنظاد الاحي والاح  ،داال عن لوم
إمداةال الكهرتء ولدضة مياه الشرب املأمول
 -22ومن الناحي التاضخيي  ،كالت صناع صيد األمساا زة مادضا هاما لكطا العيش وتاود
داارجمل العماال والتااذاء للطااكام ا أم الويااوة الاايت تلرضااها إس ارائيل علااى الوصااول إىل البحاار ،وحظاار
صاااةضال األمساااا ،والويااوة امللروض ا علااى اساات اة املعا دال األساسااي  ،قااد أثاارل علااى هااذه الاااناع
وكث ا ما يتا حار صيد األمساا قبال ساحل زة مطاد تبل  3إىل  12ميال حبرت بدق من  20ميال
حبا اارت املناا ااوجمل عليها ااا اقتلا اااق اإلسا ارائيلي الللطا اانير املؤقا اات بشا ااأم الاا اال التربيا ا وقنا ااا ا اازة
واملعا اارو تتلا اااق أوسا االو الثا اااأل) و بعا ا األحيا ااام ،تُلا اار الويا ااوة تلوا ااوة ،ما ااا يا ااؤةي أحيا ااا( إىل
اعتو اااقل أو إص اااتل وما اااةضة الو اواضب ومع اادال الا ااياةين الللط اانينيني و ليط ااام/أبريل ،2019
وسااعت الطاالنال اإلسارائيلي مننوا الااايد إىل  15ماايال حباارت جاازء ماان املننوا الطاااحلي بيااد أم
هناا ةضج كب ة من عد اليوني وخالل اللرتة بني أبريل/ليطام وتشرين األول/أكتوبر  2019وحدها،
مت تتي حدوة الايد  14مرة ،اا صل در احلظر الشامل ثاالث مارال وعلاى مار الطانني ،أةل
حالا عااد اليوااني والتاداب التوييديا إىل ثاار الااياةين عاان تنااوير الواواضب ومعاادال الااايد وصاايالتها
وتلتااايل ،دا م هااذه الاااناع تعرضاات لااارتل شااديدة حبيااس ق ميكنهااا أم تطااتليد ماان توساايأ حاادوة
و)15
مننو صيد األمساا
29,2

 -23واضتلااأ معاادل اللواار األض الللطاانيني التلا ماان  25,8املائا عااا  2011إىل
ازة عااا 2017
املائا عاا  ،2017كماا بلا  13,9املائا الاال التربيا و 53املائا
زة على أهنا تعاأل
وعالوة على صل  ،وحبلول عا  ،2018مت ًديد  68املائ من األسر املعيشي
ما اان العا اادا األما اان التا ااذائي ،مواضلا ا بنطا ااب  53,3املائا ا عا ااا  2014وتشا ا مطا ااتوتل البنالا ا
املتزايدة ،وارلاا الادعا املواد مان املا ا ني ،وارلاا لاايا اللارة مان الناات اللاي اإلمجاايل إىل أم
أزم اللور أصبحت أسوأ منذ عا  2017كل من زة والال التربي وما زالت هنااا حالا شاديدة
م اان ااشاش ا  ،حبي ااس ي ااؤةي أي تتي ا الي ااف مط ااتوى ال اادخل أو اإللل اااق اقس ااتهالكي إىل وق ااو
لطاب كبا ة ماان األسار املعيشااي باراثن اللواار وحطاا تواديرال البنا الادويل دا م الاي النلوااال
بنط ااب  15املائ ا الا اال التربي ا يزي ااد م اان اللو اار بنط ااب  50املائا ا و )16وم اان امل اارجح أم يك ااوم
حدوث اللور بلعل تت ال اإلللاق أعلى زة
__________

و)14

M Calì and SH Miaari, 2012, The labour market impact of mobility restrictions: Evidence from the
West Bank, Working Paper No. 130, Households in Conflict Network

و )15الظ ا ا ا ا ا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ا ا ا ا اراب

https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and-

.relative-increase-fish-catch-shooting

و)16

World Bank, 2018, West Bank and Gaza: Poverty and Shared Prosperity Diagnostic 2011–2017
)(Washington, D.C.
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 -24و اازة ،يتلاااقا اللواار النواادي بطاابا الاانوم الكب ا امليا اه النظيل ا والكهاارتء واخلاادمال
األساسي األخرى مثل الار الاحي والتعليا والرعاي الاحي وقد أةل عمليال اإل االق والوياوة
وأزم الناق املزمن إىل تووي توادر اخلدمال الاحي ولوعيتها ويعر ع ز النظا الاحي عن تلبي
النلا أم على الللطنينيني أم يلتمطوا العاالج الاال التربيا والواد الشارقي وماأ صلا  ،حيتااج
املرض ااى احلا ااول عل ااى تا اااضيح م اان الط االنال إس ارائيل ملت اااةضة اازة ،وق ااد ت اارد الب ااال املرض ااى
ومرادويها من أدراة أسرها
 -25إم سا ااينرة إس ا ارائيل علا ااى  85املائ ا ا ما اان ماا اااةض امليا اااه الللطا اانيني جتا اارب سا ااكام األض
الللطنيني التل علا ى شاراء  22املائا مان احتياجاا ا مان امليااه مان شارك امليااه الوانيا اإلسارائيلي
وعلى هذا النحو ،د م استهالا اللرة من امليااه األض الللطانيني التلا هاو ةوم املطاتوى املوصاى
به ةوليا ،أما زة ،د م  97املائ من املياه اليت تاخ من ابوال املياه اجلودي الطاحلي ق تطتو
و)17
معاي منظم الاح العاملي

ابء -أثر الحتالل الى ا رأة وال باب ال لس ينيني
 -26يشا ارلااا األجااوض واضتلااا معاادقل البنالا إىل الاااعف الشااديد لطااوق العماال ولتي ا
للوضأ زة ،اضتلأ معدل البنالا إىل مطاتوى الكطااة األض الللطانيني التلا مان  31املائا
عااا  2018إىل  33املائ ا عااا  ،2019علااى الاار ا ماان تاادأل معاادل املشاااضك الوااوى العامل ا
عااا  ،2019مواضل ا بنطااب 14,6
اازة  45,1املائ ا
البااال  46املائ ا وبل ا معاادل البنال ا
املائ الال التربي  ،حني يش التوطيا اجلنطاأل إىل لطب بنال تبل  39,5املائ باني الرجاال
مواضل بنطب  63,7املائ بني النطاء
 -27وم ّكنات التااداب الطياساااتي املتخاذة عااا  1967إسارائيل ماان اقساتلاةة ماان احتيااااي العمالا
الللطنيني الرخيا إما باوضة مباشرة أو عن ارياق جا مؤسطاال دلطانيني األض الللطانيني
التل ك هال متعاقدة من الباان ،ةوم ًمل أي أعباء اجتماعي أو ةميو راديا كلتاا احلاالتني و
أوائ اال س اابعينال الو اارم املاض ااي ،ك ااام ثل ااس الو ااوى العامل ا الللط اانيني يعم اال إس ارائيل واملط ااتوانال
وكالا ا ت ةخا ا واا متا ا ول جا اازءا كبا ا ا ما اان الا اواضةال الللطا اانيني ما ا ن إسا ارائيلو )18و عا ااا  ،2019كا ااام
هن اااا  133 000دلط اانير ،أو  10املائا ا م اان الو ااوة العامل ا الا اال التربيا ا  ،يعمل ااوم إسا ارائيل
واملطا ااتوانال ،معظمها ااا قن ا ااا البنا اااء الا ااذي ك ا ااام ميثا اال ثلث ا ااي الوا ااوة العامل ا ا  ،يلي ا ااه قنا ااا الزضاع ا ا
والاناعال واخلدمال صال التكنولوجيال البطين
 -28إم وضأ األض الللطنيني التل بوصلها احتيااي العمال الرخيا إلسرائيل حيد مان قادضة
اققتااة الللطنير على تنوير ميزته التنادطاي ومان األمثلا  ،الايت ميكان إصاداض أحكاا عاما اساتناةا
إليهاا ،الونااا اللرعاي لااألاث ،الاذي أحاارز تواادما كبا ا ماان حياس اإللتاااج والعمالا  ،دااتمكن ماان زتةة
صاااةضاته وحاال هاال ال اواضةال للطااوق اللي ا ومااأ صل ا  ،دوااد ُك ابلح هااذا الونااا إىل حااد كب ا بطاابا
و)19
استمراض توجه العمال املهرة إىل العمل مأ منادطني إسرائيل يددعوم أجوضا أعلى
__________

و )17الظر الراب
و )18معهد حبوث الطياسال اققتااةي 2019 ،أ ،د اقضتبااا اققتااااةي مااأ إسارائيل :التحاادتل واجلاادوى ،وضقا
معلومال أساسي  ،اجتما املائدة املطتديرة 1
مجي اال ،2018 ،تن ااوير الو اادضة التنادط ااي للمن اات الللط اانير وزتةة حا ااته الط ااوق :قن ااا األاث ،معه ااد
و)19
حبوث الطياسال اققتااةي
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3690
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 -29وجتااري إحاادى الدضاسااال حبثااا جتريبيااا أثاار العمالا إسارائيل واملطا توانال علااى اققتااااة
الللطنير ،والام إىل أم ها ذه العمالا تزياد ةخال عوامال اإللتااج املتحاال علياه مان إسارائيل ،لكنهاا
تؤةي أياا إىل خل الياد العاملا املتاحا الطاوق الليا  ،وتااعف حاوادز اقساتثماض ضأ املاال
و)20
البشري وتؤثر سلبا على منو النات اللي اإلمجايل
 -30وتااؤثر ةيناميااال اقح ااتالل بناارق تلل ا علااى اجملموع ااال الدميترادي ا واإلقليمي ا  ،حيااس يو ااأ
التأث الكب على النطاء والشباب والطكام زة ولطاب العماال الشاباب ا املنخاراني التعلايا
أو العمل أو التدضيا مرتلعا أصاال دلاي عاا  ،2013كالات لطاب ا املنخاراني التعلايا أو العمال
أو التاادضيا ماان الشااباب الااذين ت ارتاو أعماااضها بااني  15و 24عامااا ماان أعلااى املعاادقل علااى الاااعيد
العاملي ،واضتلعت إىل  30املائ حبلول عا 2015و )21وتشا ظارو ساوق العمال ا املواتيا إىل أم
املشكل تزةاة سوءا وعالوة علاى صلا  ،اللارتة باني عاامي  2015و ،2019شاهدل مشااضك املارأة
الووة العامل  ،وهي مان باني األةم العاامل ،ضكاوةا بنطاب  10املائا  ،حاني بلتات مشااضك الرجاال
الو ا ااوة العاملا ا ا  70املائ ا ا و الوق ا اات للط ا ااه ،يتواض ا ااى  29املائا ا ا م ا اان الرج ا ااال الع ا اااملني
الون ااا اخل اااجمل أج ااوضا أق اال م اان احل ااد األةم لألج اار الش ااهري و 420ةوقضا) مواضل ا بنط ااب  35املائ ا
و)22
من النطاء
 -31وقبل بداي اقحتالل ،كام ثلثا النطاء الللطنينيال توريبا يعملان الزضاعا و )23بياد أم هاذا
لااايبه ماان النااات اللااي اإلمجااايل ماان 35
الونااا قااد تااااءل ،مااأ دواادام األضاضااي واملياااه ،وارلا
املائ عا  1972إىل  12املائ عا  ،1995عند توقيأ اتلاقاال أوسالو ،إىل أقال مان  4املائا
الطاانوال األخ ا ة وديمااا يتعلااق تلعمال ا  ،تكباادل امل ارأة الللطاانيني اخلطاااضة األكاارب لتي ا لتاادهوض
الوناا الزضاعااي ،وعااد ظهااوض داارجمل عماال بديلا وعااالوة علااى صلا  ،ق تطااتليد املارأة الللطاانيني ماان
داارجمل العماال إسا رائيل واملطااتوانال بواادض مااا يطااتليد منهااا الرجااال ألم هااذه العمالا ترتكااز قنااا
البناء وهناا صعوب التنول
 -32ومل يو رتم تدهوض الزضاع تضتلا ماثل الاناع التحويلي  ،مثلما هو احلال تلنطب لت اضب
النات اللي اإلمجاايل 8
التحول اايكلي الناجح بلدام أخرى وكالت حا الاناع التحويلي
املائ عا  1972و 20املائ عا  ،1995وأصبحت حوايل  12املائ الطنوال األخ ة
و الوقات للطااه ،يرتكااز النشااا اققتااااةي بشااكل متزاياد قنااا اخلاادمال األقاال ةيناميا وإلتاجيا
وكثاد العمال
 -33وكث ا ما تتأثر املرأة بشكل كب و تلف من جراء ماضسال أخرى مثال هاد املناازل واحلاواجز
اليت تعوق التنول و بعا املناااق ،قاد ق يطامح اآلتء باذهاب اللتياال إىل املدضسا  ،ماا ياؤةي إىل

__________
)(20

J Agbahey, K Siddiq and H Grethe, 2016, Access to Israeli labour markets: Effects on the West
Bank economy, available at https://econpapers.repec.org/paper/agsiamf16/243992.htm
2019ج.

و )21البن الدويل،
و )22الظر الراب www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3679
وI Shikaki, 2019, The political economy of growth and distribution in Palestine: History, measurement )23
and applications, The New School for Social Research, The New School University, available at
https://online.ucpress.edu/jps/article/49/2/119/107381/Bibliography-of-Recent-Works16-AUGUST-15NOVEMBER
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ارلا معدقل اقلتحاق تلتعليا واضتلا معدقل التطرب بينهن وتؤةي اآلاض الرتاكمي إىل التأث
و)24
تعليا املرأة ومشاضكتها الووة العامل  ،ويزيد من خنر تعرضها لللور والتهميش

جيم -ا ستوطنات ع احلقائق الى ابرض

الضم

 -34تشا بيااا(ل اجلهاااز املركاازي الللطاانير لإلحااااء إىل أم اقحااتالل حياار الشااعا الللطا نير
من  55املائ من أضاضي الال التربي املانل على أهنا صال قيم زضاعيا عاليا أو متوسان وتؤكاد
البي ااا(ل أياا ا أم معظ ااا األضاض ااي الويم ا تو ااأ املننو ا ج اايا ،ال اايت تتن ااي  60املائ ا م اان مط اااح
الال التربي وما زالت ًت اقحتالل اإلسرائيلي وق ميكن للمنت ني الللطنينيني الوصول إليها
 -35وم اان أج اال إدط ااا اجمل ااال لتوس اايأ املط ااتوانال املننو ا ج اايا والو ااد الش اارقي  ،د ا م لظ ااا
إسارائيل يويّاد إمكاليا حااول الللطانينيني علاى تاراخيم بنااء لأل ارا
توطيا املناااق والتخناي
الط ااكني و ه ااا ول ااذل  ،يا اانر الللط اانينيوم إىل تلبي ا احتياج ااا ا املتزاي اادة ع اان اري ااق البن اااء ةوم
و)25
تراخيم والتعر خلنر عمليال ااد املكلل
 -36و ع ااا  ،2019ه اادمت إس ارائيل  622م اان املب اااأل الللط اانيني الا اال التربي ا أو اس ااتولت
عليهااا ،منهااا  127منشااأة ااا لتواادمي املطاااعدال اإللطااالي و املننوا جاايا وحاادها ،هناااا أكثاار
من  13 000أمر هد ضهن التنليذ ،بينهاا  40أمارا هباد ماداض و )26وكثا ا ماا تاؤةي عملياال اااد إىل
اللوا اار والتش ا اريد ودوا اادام املا ااأوى واحلرما ااام ما اان اخلا اادمال األساسا ااي مثا اال الرعاي ا ا الاا ااحي والتعلا اايا
وتا ا اااعلت عملي ا ااال تش ا اريد الللط ا اانينيني ع ا ااا  ،2019مواضلا ا ا بع ا ااا  ،2018حي ا ااس تا ا اارض 914
دلطنينيا ،لالها توريبا من األالال
 -37و عا  2019وبداي عا  ،2020مت تكريس اقحتالل بشكل أكرب عان ارياق تطاريأ توسايأ
املطااتوانال ووادواات الطاالن الوائم ا تقحااتالل علااى بناااء  8 457وحاادة سااكني جدياادة وإلشاااء 13
بؤضة استينالي جديدة وحبلول هناي عا  ،2018كالت هناا  150مطتوان و 128بؤضة استينالي وقد
بل ا ع اادة املطااتوانني  671 007حبل ااول هناي ا ع ااا  ،2018أي مااا يع اااةل ح اوايل ضب ااأ عاادة الللط اانينيني
و)27
الذين يعيشوم الال التربي
 -38ويا ا ااؤةي اقا ا ااتال أشا ا ا اض الزيتا ا ااوم وإتالدها ا ااا إىل توا ا ااوي ماا ا اااةض كطا ا ااا العا ا اايش الزضاعيا ا ا
للللطنينيني ولتيط التوسأ املطتوانال ،عمدل الطلن الوائم تقحتالل عا  2018وحاده
إىل اقااتال  7 122ش ا رة ،ليااال مااو األش ا اض الاايت اقتلعاات منااذ عااا  2000إىل أكثاار ماان مليااوم
ش رةو )28و عا  ،2019اضتلأ معدل اقتال األش اض بنطب  16املائ مواضل بعا  ،2018وبنطب
__________

و )24مركا ااز املا ارأة للشا ااؤوم الوالوليا ا واملشا ااوضة ،2019 ،توريا اار ما اواز لل نا ا املعني ا ا تحلوا ااوق اققتاا اااةي واقجتماعي ا ا
والثوادي  ،الدوضة الطاةس والطتوم ،اقستعرا املتعلق إبسرائيل
وA/74/507 )25
و )26الظر الراب https://www.ochaopt.org/content/displacement-more-100000-displaced-gaza-hostilities-
and-over-9000-west-bank-demolitions

و )27اجلهاز املركاازي الللطاانير لإلحااااء ،2020 ،الاادكتوض عاواة يطاال الاااوء تألضقااا اإلحاااائي علااى الااذكرى الطاانوي الرابعا
واألضبع ا ا ا ااني لالحتل ا ا ا ااال بي ا ا ا ااو األض  29 ،آصاض/م ا ا ا اااض  ،متاح ا ا ا ا عل ا ا ا ااى ال ا ا ا اراب http://www.pcbs.gov.ps/post.
aspx?lang=en&ItemID=3700

و )28الظر الراب
GE.20-10465
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تزي ا ا ااد ع ا ا اان  100املائ ا ا ا مواضل ا ا ا بع ا ا ااا 2017و )29وخ ا ا ااالل موس ا ا ااا حا ا ا اااة الزيت ا ا ااوم
وأيلول/سبتمرب  -تشرين الثاأل/لودمرب) ،سا لت  60حاةثا مت خالااا اتاال أكثار مان  2 700شا رة
و)30
وحوايل  160ان من املنت ال
ع ا ا ااا

2019

 -39وق يتنابق جداض اللال مأ احلدوة املعارت هباا ةولياا ،بال ميتاد ةاخال األضاضاي الللطانيني ،
ما تعله دعليا جداض ضا لألضاضي و )31وودوا لل هاز املركزي الللطنير لإلحااء ،دود تطبا اجلاداض
عازل أكثار مان  10املائا مان مطااح الاال التربيا  ،وتوطايا  219بلادة دلطانيني  ،وعازل 2 700
و)32
منشأة ،وإحلاق أضراض با  5 300منشأة ،وتووي سبل عيش  35 000أسرة معيشي
 -40ودوااد  80املائا ماان املازاضعني الللطاانينيني بشااكل ةائااا إمكاليا الوصااول إىل أضاضاايها الاايت
أصاابحت بااني جااداض اللااال واحلاادوة املعاارت هبااا ةوليا ا ،أو مننوا التمااا و )33وتلنطااب للولا الاايت
م ااا زال إبمكاهن ااا الوص ااول با ااوضة ه اادوةة إىل األضاض ااي ،د ا م الوي ااوة امللروض ا تع ااوق ماضس ا األلش اان
الزضاعي األساسي على مداض الطن ولذل ثارل إلتاجيا الزيتاوم وقيمتاه وتباني العيناال الايت أُخاذل
من  16ش رة على جاليب جداض اللاال أم إلتاجيا األشا اض مننوا التماا كالات لااف إلتاجيا
و)34
األش اض على اجلالا اآلخر من اجلداض
 -41وأبرز األولكتاة تواضير سابو اآلاض الطلبي النامج عن توسيأ املطاتوانال وضاا األضاضاي
الللطنيني  ،على النحو الدة عدة قراضال لألما املتحدة و  23ليطاام/أبريل  ،2020صكار منطاق
20
األما ااا املتحا اادة اخلا اااجمل لعمليا ا الطا ااال الشا اارق األوسا ا  ،إحااا ا إىل لا ااس األما اان ،أم
ليطااام /أبريل ،وقااأ احلاازتم الطياساايام الرئيطاايام إسارائيل علااى اتلاااق ائااتال لتشااكيل حكوما و
اتلوا أياا على املاي قدما ضا أجزاء من الال التربي  ،ابتاداء مان  1متوز/يولياه  2020و )35ومان
ش ااأم ه ااذا الا ااا ل ااألض الللط اانيني أم يوج ااه ض ارب م اادمرة حل اال ال اادولتني وآلد اااق الط ااال والتنمي ا
اققتااااةي  ،وأم يااؤةي إىل مزيااد ماان الا ارا وآاض اجتماعي ا واقتااااةي ساالبي و )36وقااد كاارضل األمااا
املتحدة العديد من الوراضال كياد موقلهاا بشاأم املطاتوانال ،مثال قاراض لاس األمان  476وأُعياد
كي ااد ه ااذا الو اراض ق اراض ل ااس األم اان  2334ال ااذي ي اادين مجي ااأ التا ااداب الراميا ا إىل تتا ااي التكا ااوين
الا اادميترا واا ااابأ ووضا ااأ األض الللطا اانيني التلا ا منا ااذ عا ااا  1967اا ااا ديها ااا الوا ااد الشا اارقي  ،والا اايت
تشاامل إىل جالااا تااداب أخاارى بناااء املطااتوانال وتوساايعها ولواال املطااتوانني اإلسا ارائيليني ومااااةضة
األضاضاي وهاد املن ااازل وتشا اريد امل اادليني الللط اانينيني ،الت ااهاا للو ااالوم ال اادويل اإللط اااأل والوا اراضال
صال الال
__________

و )29مكتااا األمااا املتحاادة لتنطاايق الشااؤوم اإللطااالي  ،2020 ،إلتاااج الزيتااوم يطا ل ضقمااا قياساايا عااا  28 ،2019شاابا /
درباير ،متا على الراب https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest
و )30املرجأ للطه
و )31هكم ا العاادل الدولي ا  ،2004 ،اآلاض الوالولي ا الناشاائ عاان تشااييد جااداض األض الللطاانيني التل ا  ،دتااوى،
و)32
و)33
و)34
و)35

تواضير هكم العدل الدولي لعا

2004

اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء،
الظر الراب https://law.acri.org.il/en/2014/11/24/twosysreport/
مكتا األما املتحدة لتنطيق الشؤوم اإللطالي 2020 ،
الظ اار ال اراب https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-including-
2020

palestinian- question-2

و )36املرجأ للطه
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 -42و  11ش اابا /درباير  ، 2020صك اار األم ااني الع ااا لألم ااا املتح اادة مالحظات ااه اقس ااتهاللي
جلط إحاا ملتوح جمللس األمن بشأم الشرق األوس  ،أم موقف األما املتحدة هاذا الاادة قاد
مت ًديااده ،علااى ماار الطاانني ،بو اراضال لااس األماان واجلمعي ا العام ا  ،وأم األمااا املتحاادة ملتزم ا باادعا
الناردني جهوة ااا الراميا إىل ًويااق احلاال الوااائا علااى وجااوة ةولتااني و ًويااق ضؤيا ةولتااني ،إسارائيل
ودلطنني ،تعيشام جنبا إىل جنا سال وأمن ةاخل حدوة معرت هباا علاى أساا حادوة ماا قبال
و)37
عا 1967

ناك
اثايا -وقوع جائحة كوروان يف ظل اقتصاين ُ َ
 -43لوا ااد تل اققتاا اااة الللطا اانير عرضا ا للاا اادمال لتي ا ا للاا ارا واقحا ااتالل اللا ااذين اا ااال
أماد ا وقااد ضاربت اجلائحا ظاال أوضااا ساريع التاادهوض األض الللطاانيني التلا  ،حيااس أُبلا
أوائل آصاض/ماض ومتثلت است اب الطلن الللطنيني إ الق املؤسطال
عن أول إصاب تملر
وتوييد حرك األشخاجمل ةاخل األض الللطنيني التل  ،وأ لوت بع البلدال متاما
 -44وقبل تلشي املر  ،كالت التوقعال األكثر تلاؤق لعا  2020تتوقا أ تباااؤ النماو اققتاااةي
وزتةة ارلا لايا اللرة من النات اللي اإلمجايل وتت لى قطوة األوضا اقجتماعي واققتااةي
قبل اجلائح األزم املالي اخلالوا  ،وبنالا ثلاس الواوة العاملا  ،وتلشاي اللوار بنطاب  25املائا باني
األسر الللطنيني
ولظا اارا للوا اادام مبلا ا  144مليا ااوم ةوقض سا اانوت بطا اابا اقسا ااتوناعال اإلسا ارائيلي  ،سا ااتكوم
45
لل ائح آاض مالي بعيادة املادى وسايؤةي تباااؤ الاواضةال إىل تادأل اإلياراةال اجلمركيا  ،بينماا سايؤثر
ارلاا العمالا املعروضا  ،وجتمياد األلشاان اققتااااةي  ،وتادهوض النااات  ،علااى اإلياراةال الااريبي ماان
الادخل واألضت وضاريب الويما املاااد وساايزةاة أثار اهنيااض اإلياراةال بطاابا ماا تطاتلزمه اجلائحا ماان
للوال إضادي تشمل الاح واألمن والرعاي اقجتماعي وةعا الونا اخلاجمل
 -46وأعلن اات الط االن الللط اانيني ع اان ميزالي ا ا اواضا ااد إىل إبو اااء اإللل اااق الع ااا عن ااد احل ااد
األةم  ،وإعاةة توجيه اإلللاق و الاح العام وضمام تود التمويل الكا لوزاضة الاح و ها من
اإلةاضال العاما ا احليويا ا  ،وتا ااود شا اابك أما ااام لللئا ااال الاا ااعيل  ،وضا اامام صا اار مرتبا ااال املا ااوظلني
العموميني واملتواعدين الذين يعولوم ضبأ الطكام
 -47وحبلول منتاف ليطام/أبريل  ،2020توصلت وزاضة املالي وسلن النود الللطانيني إىل اتلااق
يواي تم تودر املااض متويال إضاديا للطلن الللطنيني بويم  400مليوم ةوقض خاالل دارتة ميزاليا
الن اواضا ال اايت متت ااد لط اات أش ااهر بي ااد أم األث اار امل ااايل لل ائح ا واخلط ااائر الكب ا ة ال اايت تكب ااد ا األس اار
والشركال يهدة ام بزعزع استوراض النظا املار  ،امللتو باوضة كب ة أما الطلن الواني الللطانيني
وموظليها ،حيس تبل لطب الورو اليت حاال عليها  35املائ من مو الورو املاردي و3,11
بليوم ةوقض)
 -48وكالات الطاياح ماان باني الوناعااال األكثار تااارضا ،وسايكوم تعاديهااا مان هااذه اجلائحا أبنااأ
مواضلا ا ت لوناعا ااال األخا اارى وقبا اال اجلائحا ا  ،كا ااام الونا ااا يطا ااتخد باا ااوضة مباشا اارة  4املائا ا ما اان
الواوة العاملا  ،وكالات مطاا ته اققتاااة تتزاياد بطارع خاالل الطانوال األخا ة و النااف األول
__________

و )37الظ ا ا اار ا ال ا ا ا راب

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-11/secretary-generals-introductory-
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ماان عااا  ،2019س ا ل الونااا زتةة بنطااب
املماثل عامي  2018و ،2017على التوايل

 21و40

و)38

املائ ا

عاادة لا زقء اللناااةق مواضل ا تلل ارتال

 -49وقد أثر التبااؤ العاا لالقتاااة وتوقاف العملياال وارلاا املبيعاال ثا ا كبا ا علاى الوناا
األجوض بنطب 50
اخلاجمل وبعد شهر من تلشي اجلائح  ،أعلن مثلو الونا اخلاجمل عن خن خلل
املائ ا و الوق اات للط ااه ،د ا م دو اادام ال اادخل تلنط ااب لااا  140 000دلط اانير يعمل ااوم إسا ارائيل
واملطتوانال سيحد بشكل كب من استهالا األسر املعيشي وياؤثر علاى اققتاااة تكملاه مان خاالل
إحاداث صادم النلااا الكلاي ويكطااا هاؤقء العماال ،املتوسا  ،أكثار ماان  2,5ضاعف ةخاال
لظرائها العاملني اققتااة اللي ،ومتثل أسرها املعيشي ثلس اقستهالا اخلاجمل ،الذي شكل الرا
الرئيطي لنمو النات اللي اإلمجايل الطنوال األخ ة
 -50وعلا ااى ما اار الطا اانني ،أةى اقحا ااتالل إىل ترسا اايخ وتعميا ااق اعتما اااة اققتاا اااة الللطا اانير علا ااى
التحااويالل الرمسي ا واخلاص ا ماان املترتبااني ،وماان املاارجح أم ياانخل كال ااا أعواااب اجلائح ا  ،وماان
املتوقأ أم يثول صل كاهل ميزالي الطلن الللطنيني بنلواال إضاادي تزياد علاى  120ملياوم ةوقض
حااني أم ماان املتوقااأ أم يبلا ةعااا املااا ني  266مليااوم ةوقض ،وهااو أةم مطااتوى للاادعا منااذ أكثاار ماان
عو ا ااد م ا اان الزم ا ااام وم ا ااأ ع ا ااد وج ا ااوة احتي ا ااااي ملواجه ا ا الا ا ااتو املالي ا ا اإلض ا ااادي  ،وحبل ا ااول ش ا ااهر
ليطام/أبريل ،أي بعد شهر واحد دو من بدء در قيوة بطبا اجلائح  ،ارلات إياراةال الطالن
الللطنيني من الت اضة والطياح والتحاويالل إىل أةم مطاتوت ا مناذ  20عاماا وتلتاايل ،دا م الل اوة
املالي ا الكب ا ة أصااال الاايت واجهتهااا الطاالن الللطاانيني عااا  2020ماان املاارجح أم تااال  1,4ملياااض
و)39
ويتل اااقا اإلجه اااة امل ااايل بط اابا اخلط اااضة الط اانوي امل ااذكوضة أع اااله الب ااال ق اادضها 144
ةوقض أو أكث اار
مليوم ةوقض اليت اامها إسرائيل من اإليراةال الاريبي الللطنيني
 -51و الوقاات للطااه ،تعاااأل اازة ماان أزما إلطااالي متلاقما علااى ماادى الطاانوال الا ا  13املاضااي
وحبلااول عااا  ،2019ارلا لااايا اللاارة ماان النااات اللااي اإلمجااايل احلويوااي اازة بنطااب  29املائ ا
مواضل اطتواه عا  ،2006قبل بدء عمليال اإل الق النويل اليت بدأل عا  ،2007وبنطب 39
املائ ا مواضل ا تملط ااتوى ال ااذي ك ااام علي ااه ع ااا  ،1994عن اادما ألش اائت الط االن الللط اانيني وةد ااأ ه ااذا
و)40
صاحل للعيش ديها حبلول عا 2020
التدهوض الطريأ األما املتحدة إىل التحذير من أم زة قد تابح
زة  43املائ  ،وبلتت لطب البنال بني الشاباب
 -52و عا  ،2019بل معدل البنال
املائ ا  ،ويعاايش أكثاار ماان لاااف الطااكام ًاات خ ا اللواار البااال  4,6ةوقض اليااو ويزيااد اللواار
والظرو اققتااةي املزضي وضعف لظا الرعاي الاحي من خنر تعر زة ألضراض جطيم بطبا
اجلائح ا وق ااد أةل ه ااذه الظ اارو إىل تطا اريأ ه اارة األةمت ا  ،م ااأ مت اااةضة ع اادة كبا ا م اان أص ااحاب
املشاضيأ صوي املهاضال العالي  ،داال عن املهنياني اايل الااح والتعلاياو )41وأةى تطارب العااملني
الونا النيب الذين اةضوا زة إىل زتةة الات على لظا الرعاي الاحي قبل جائح كوديد19-
64

__________

و )38الظر الراب
و )39الظ ا ا اار الا ا ا اراب

www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/nickolay-mladenov-special-

coordinator-middle-east-peace-25

عااا  :2020هاال هااي مكااام صااا للعاايش؟ تورياار دريااق األمااا املتحاادة الونااري

و )40األمااا املتحاادة ،2012 ،اازة
األض الللطنيني التل
و )41معهد حبوث الطياسال اققتااةي 2019 ،ب ،ه رة األةمت من قنااا اازة :التااداعيال واحللااول املمكنا  ،وضقا
معلومال أساسي  ،اجتما املائدة املطتديرة 4
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 -53وقباال تلشااي اجلائحا  ،كااام الوضااأ اازة يتطا ا بتاادهوض النظادا الاااحي األساسااي  ،ولواام
املياااه النظيل ا  ،ولو اام إمااداةال الكه اارتء ،وضةاءة مراد ااق معاجل ا مي اااه الا اار الاااحي ،ولظ ااا ضعاي ا
ازة مان باني األعلاى
صحي يعرتيه الواوض بشكل واضح و الوقات للطاه ،دا م الكثادا الطاكالي
العامل ،حيس يعيش أكثر من مليوأل شاخم مطااح تبلا  365كيلاومرتا مربعا ا ،وهنااا جازء كبا
منها على اول احلدوة مأ إسرائيل ق ميكن الوصول إليه ألم الطلن الوائم تقحتالل صنلته مننوا
عازل ا وهااذا األماار تعاال ماان الاااعا بشااكل خاااجمل اقلت ازا تلتباعااد الباادأل املنلااوب للتخليااف ماان
التش ا اااض جائح ا ا كودي ا ااد ،19-ويؤكا ا د احلاج ا ا امللح ا ا إىل مش ا اااضك اجله ا ااال املا ا ا مش ا اااضك دعال ا ا
إةاضة الوضأ
 -54لو ااد حاولا اات مؤسط ااال شا ااىت التنبا ااؤ تث اار اجلائحا ا واتلا ااف تو ااديرال اخلطا اااضة اققتاا اااةي
تخ ااتال اقدرتاضا ااال ديم ااا يتعلا ااق بش اادة األزما ا وما ااد ا وابيعا ا اقسا اات اب الطياس اااتي وما اان ها ااذه
الاوقل تل اليت قاا هباا معهاد حباوث الطياساال اققتاااةي الاذي يطاتخد مناوصج تاوازم عاا قابال
للحوسب لتودير اخلطائر ساياق ادرتاضاال معينا بشاأم املتتا ال صال الاال ويوااضم معهاد حباوث
الطياس ااال اققتا اااةي ب ااني س اايناضيوهني أساس اايني ،حي ااس يل اارت أم الن ااات الل ااي اإلمج ااايل ك ااام م اان
املمكاان أم حيوااق منااوا عااا  2020اعا دل يطاااوي متوس ا معاادل النمااو اللاارتة  2019-2017ل ااوق
ا ااوم
جائح ا كودي ااد19-و )42ويل اارت الط اايناضيو املتلائ اال أل ااه ك ااام م اان املمك اان احت اواء اجلائح ا
شهرين بعد أمر اإل الق آصاض/ماض  ،ما ميهد النريق للعوةة التدضتي إىل العمل كاملعتااة الشا هر
الثالس أما الطايناضيو الثااأل دا ادرت أم متتاد حالا الناواضا ملادة  90يوماا أخارى ت ترداأ الوياوة بشاكل
تدضتي بعد صل  ،ولكن بوت ة أبنأ وتملواضل ماأ املعيااض املرجعاي األساساي ،ساينخل الناات اللاي
اإلمجايل احلويوي للال التربيا ظال الطايناضيو األول بنطاب  21املائا عاا  ،2020وساينخل
الاادخل العااا بنطااب  24املائا و ظاال الطاايناضيو الثاااأل ،سااينخل النااات اللااي اإلمجااايل احلويوااي
و)43
بنطب  35املائ  ،وستنخل اإليراةال العام بنطب  33املائ
 -55وت ااري اجله اااز املرك اازي الللط اانير لإلحا اااء عملي ا هاك اااة اقتا اااةي النالقا ا م اان ادرتاض ااال
تلل تتعلق ادة األزم وشد ا ولناقها وماأ ادارتا أم هنااا دارتة ثالثا أشاهر قبال العاوةة التدضتيا
إىل الوضأ النبيعي ،يتوقأ اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء الكماي النات اللي اإلمجايل بنطب 14
و)44
املائ مواضل مأ خ األسا
 -56و الوقاات للطااه ،يتوقااأ البن ا الاادويل أم ت ارتاو تكلل ا اجلائح ا بااني  2,5و 7املائ ا ماان
و)45
أم هذه اإلسوااال مددوع تلنلا دو وابتا وتطاتند إىل ادرتاضاال
النات اللي اإلمجايل
لل  ،وق تاأ اقعتباض الادمال من جالا العر وق آاض اجلول الثالي
 -57ويش الط ل التاضخيي إىل أم تكلل اجلائح ستكوم كبا ة دلاي أعوااب الادق اقلتلاضا
الثاليا ا أيلول/سا اابتمرب  ،2000للا ااذل الطا االن الوائما ا تقحا ااتالل سياسا ا إ ا ااالق احلا اادوة واإل ا ااالق
الداخلي ،ما أةى إىل اضنراب واساأ الننااق النشاا اققتاااةي األض الللطانيني التلا وكماا
هو مبني الشكل أعاله ،أةى هذا التوييد إىل عكس ةوضة النمو املزةوج الرقا خالل الطنوال الطابو ،
__________

و)42
و)43
و)44
و)45
GE.20-10465

معه ااد حب ااوث الطياس ااال اققتا اااةي  ،2020 ،توي اايا أويل لا ا اض التمل ا لألزم ا الا ااحي النامج ا ع اان جائحا ا
كوديد 19-على اققتااة الللطنير ،املرصد اققتااةي ،ملحق خاجمل
املرجأ للطه
الظر الراب http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_23-4-2020-forc-en.pdf
البن الدويل2020 ،
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 2000و2001

حيا ااس الكما ااش النا ااات اللا ااي اإلمجا ااايل احلويوا ااي بنطا ااب  9,9و 13املائا ا األعا اوا
و ،2002على التاوايل وًاول اقلكمااي الاذي اساتمر ثاالث سانوال متتاليا إىل ارلاا لاايا اللارة
عاا  ،2001و15
من النات اللي اإلمجايل احلويوي بنطب  11املائ عا  ،2000و 12املائا
عا 2002
املائ

ألف -التوصيات
مهيأة للتعامل مأ التداعيال اققتااةي البعيدة املدى النامج
 -58الطلن الواني الللطنيني
عن جائح كوديد 19-كما أهناا لان تكاوم قااةضة مطاتوبال علاى اهبا هاذه اجلائحا للطاها أو هاا
دود آتكلت مأ مروض الوقت قدض ا على التادي لألزمال امللاجئ  ،وصل بطبا اقحتالل واقدتواض
إىل حيااز الطياسااال واألةوال التوليديا للطياسا اققتااااةي الالزما جملاهبا الااادمال ولااديها الولياال
م اان إمكاليا ا الوص ااول إىل اققا ارتا اخل اااضجي ،وحي ااز م ااايل ه اادوة للتايا ا  ،ول اايس ل ااديها عملا ا وانيا ا
أو سياسا لوديا مطااتول وهااذا يؤكااد احلاجا امللحا إىل اااااص إجاراءال علااى الاااعيد الاادويل لااامام
قدضة الطل ن الللطنيني والشعا الللطنير على الاموة أما جائح كوديد19-
 -59وإىل جالااا جائح ا كوديااد ،19-ومااأ اسااتمراض تطاارب امل اواضة املالي ا الللطاانيني إىل إس ارائيل
وضا أجزاء كب ة من الال التربي  ،ق يوجاد باديل عان ةعاا املاا ني لاامام بوااء الطالن الللطانيني
وقدض ا على تود احلد األةم من اخلدمال احليوي للشعا الللطنير
 -60وميك اان للم تم ااأ الا اادويل أم يا اانلأ با اادوض ضئيط ااي اليا ااف ح اادة الظا اارو الط االبي الا اايت
يلرضها اقحتالل على الشاعا الللطانير وينبتاي للماا ني أم يوادموا علاى وجاه الطارع املطااعدال
اليت متس احلاج إليها ملنأ تلاقا التلك اقجتماعي واققتااةي األض الللطنيني التل وميكن
استخدا برام اإللواص املمول من املا ني لتحويق استوراض اققتااة عن اريق تودمي قرو ميطارة إىل
املؤسط ااال الا اات ة واملتوس اان احل ااا لا اامام بوائه ااا ،وتوس اايأ لن اااق إع ااا(ل األج ااوض واس ااتحواقال
البنال لتشمل قناعال الووة العاملا املتاارضة ،وتطاوي متاأخرال الطالن الللطانيني للونا ا اخلااجمل،
وضمام استمراض النظا املار
 -61وميكاان للم تمااأ الاادويل ةعااوة إسارائيل إىل اقلتازا تحكااا بروتوكااول تضيااس ووضااأ حااد للتطاارب
الطنوي املوثق ملا يودض ائال املاليني مان الادوقضال مان املاواضة املاليا الللطانيني إىل خزينتهاا ،وإلتااء قراضهاا،
الط اااضي من ااذ م اااض /آصاض  ،2019خبا ااا  144ملي ااوم ةوقض س اانوت م اان اإلي ااراةال الللط اانيني وع ااالوة عل ااى
صل  ،يتعني على إسرائيل أم تتحمل مطؤوليتها اوجا الوالوم الدويل ،اا صلا إهنااء عملياال اإل االق
والويوة امللروض على زة للطما  ،مجل أموض ،تست اة املعدال النبي الالزم  ،وأةوال النظاد الاحي ،
وأجهزة التنلس الاناعي و ها من اإلمداةال ويتعاني علاى إسارائيل ،بوصالها الطالن الوائما تقحاتالل،
أم تعزز ضداه وسالم الطكام اخلاضعني لطينر ا ،متشيا مأ أحكاا الواالوم الادويل ،مان خاالل تيطا تاود
العالج للللطنينيني الذين حيتاجوم إىل الرعاي الاحي ةاخل زة أو خاضجها
 -62ومااا زالاات وكاااقل األمااا املتحاادة تواجااه ًاادتل مالي ا ضئيطااي و ياااب تااود املزيااد ماان
ازة وبويا األض
الدعا املايل ،سيكوم من املرجح إىل حد كب تولايم أو تعلياق اخلادمال احليويا
الللطنيني التل  ،مأ ما يرتتاا علاى صلا مان عواقاا إلطاالي وخيما  ،ق سايما أعوااب اجلائحا
وميك اان للم تم ااأ ال اادويل أم يا اانلأ ب اادوض ضئيط ااي ع اان اري ااق ت ااود التموي اال املناس ااا لا اامام تو اادمي
اخل اادمال األساس ااي مث اال الرعاي ا الا ااحي والت ااذاء والتعل اايا و ه ااا م اان املط اااعدال ملالي ااني الالجئ ااني
الللطنينيني ،وق سيما زة
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 -63وإصا استمرل اقجتاهال احلالي  ،د م الارض الذي يلحق تققتااة الللطنير سايهدة وجاوة
الطلن الللطنيني حد صا ا إم تكراض وقو اجلوائح واألوبئ واألزماال الطياساي واملاليا واألزماال
املتال تملناخ بوت ة أكرب ،يؤكد احلاج امللح إىل إهنااء اقحاتالل مان أجال متكاني الشاعا الللطانير
من تنمي الودضال اجلوهري والودضة على الاموة مواجه حااقل الناواضا الايت ق ملار مان وقوعهاا
املطتوبل وميكن للم تمأ الدويل أم يانلأ بدوض ضئيطاي هاذا الاادة عان ارياق ةعاوة الطالن
الوائم تقحتالل إىل احرتا التزاما ا اوجا الوالوم الدويل

اثلثا -ا ساادة ا قد ة ع ابوالتاين

ال ع ال لس ي

ألف -اإلطار وابهداف
 -64مااا دتاائ األولكتاااة يوااد الاادعا إىل الشااعا الللطاانير ،ألكثاار ما ن ثالث ا عوااوة ،ماان خااالل
البح ااوث املوجه ا ااو الطياس ااال ،وتنلي ااذ مش اااضيأ بن اااء الو اادضال والتع اااوم التو اار ،وتو اادمي اخل اادمال
اقستشاضي  ،والعمل على إتاة توادق آضاء ةويل بشأم احتياجال الشعا الللطنير واقتااةه
 ،20/69و،12/70

 -65ومت توسيأ لناق الوقي املمنوح لألولكتاة اوجا قراضال اجلمعي العامة
و 18/73 ،13/72 ،20/71و 10/74اليت طلبة ىل اووكتاةاد ي دمةتق رمةارد ىل اجلمعيا العاما بشااأم
التكاليف اققتااةي اليت يتكبدها الشعا الللطنير بطبا اقحتالل اإلسرائيلي ويطت يا بار(م
األولكتاة لتودمي املطااعدة إىل الشاعا الللطانير لللوارة 55وة ة) مان إعاالم ماديكياالو لا ول ،الاذي
ينلا ااا إىل األولكتا اااة مواصا اال تويا اايا آدا اااق التنميا ا اققتاا اااةي األض الللطا اانيني التلا ا وحبا ااس
العوبال اليت تواجه الت اضة والتنمي تعتباض صل جزءا من التزا اجملتمأ الدويل إبقام ةول دلطنيني
مط ااتول  ،وم اان أج اال الي ااف وا ااأة الظ اارو اققتا اااةي واقجتماعي ا الط االبي امللروض ا عل ااى الش ااعا
الللط اانير كم ااا يطرتش ااد ال اارب(م تللو اارة 31و ) م اان وقي ا الدوح ا  ،واللو اارة  44م اان اتل اااق أك ارا،
واللورة  35من توادق آضاء سام تولو
 -66ويهد الرب(م إىل بناء وتعزيز الودضال املؤسطاي للونااعني العاا واخلااجمل الللطانينيني ويتنااول
الرب(م الويوة امللروض على اققتااة الللطنير واقحتياجال الناشئ من خالل اجملموعال األضبأ التالي :

ابء -ابا

وأ)

الطياسال الت اضي وسياسال اققتااة الكلي واسرتاتي يال التنمي ؛

وب)

تيط الت اضة واللوجطتيال؛

وج)

التمويل والتنمي ؛

وة)

مؤسطال األعمال ،واقستثماض ،وسياس املنادط

ة التن يذية اجلارية

 -67است اب للوراضال املذكوضة أعاله ،قاد األولكتااة عاا  2019توريارا إىل اجلمعيا العاما عان
التكاااليف اققتااااةي الاايت يتكباادها الشااعا الللطاانير بطاابا اقحااتاللو )46ويواايس التورياار التكلل ا
املالي الرتاكمي لالحتالل ويللت اقلتباه إىل صل ويويّا اإلمكا(ل اليت ميكن لالقتااة الللطنير أم
حيووهااا إصا مت اليااف هااذه التكللا وكااام للبحااوث والدضاسااال الرائاادة الطااابو الاايت أجراهااا األولكتاااة
__________

و)46
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ةوض هوضي سداة إسرائيل إىل الطلن الللطنيني مئال املاليني من املواضة املطارب  ،دااال عان ضداأ الرساو
اليت تلرضها على واضةال الوقوة الللطنير و ه من الواضةال ويود التورير توصيال هدةة لتخلياف هاذه
اخلطائر املالي كشر أساسي لتحويق التعا اقجتماعي واققتااةي األض الللطنيني التل
 -68و عا  ، 2019أصدض األولكتاة ةضاس تللت اقلتباه إىل الثروة الللطانيني ا املطاتتل مان
الانل والتااز النبيعاي ،بويما توادض بعشارال املليا اضال مان الادوقضال ،والايت ميكان للشاعا الللطاانير
و)47
اقستلاةة منها لتعزيز التنمي والطعي لتحويق أهدا التنمي املطتدام
 -69و عااا  ،2019اسااتلاة األولكتاااة ماان منح ا قاادمتها حكوم ا البح ارين إلةام ا الواادضة املهني ا
لرب( ه املتعلق بتودمي املطااعدة إىل الشاعا الللطانير وم ّكنات املنحا األولكتااة مان ًاديس منوصجاه
اخلاجمل تلويا اققتااةي الكلي لالقتااة الللطنير ،وتعزيز قدضته على اقست اب ملختلف الباال
ال اادعا وتو اادمي اخل اادمال اقستش اااضي ملؤسط ااال الون اااعني الع ااا واخل اااجمل الللط اانيني وق ااد مت تواس ااا
النموصج ال ّدث مأ اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء ومعهد حبوث الطياسال اققتاااةي وسايتيح
صلا ا لل ها اااز املركا اازي الللطا اانير لإلحاا اااء ومعها ااد حبا ااوث الطياسا ااال اققتاا اااةي تزويا ااد واضا ااعي
الطياس ااال الللط اانيني ني والون ااا اخل اااجمل تةوال جتريبي ا لتوي اايا اجلوال ااا الرئيط ااي لالقتا اااة وص اايا
اسرتاتي يال التنمي اققتااةي
 -70و عا ااا  ، 2019واصا اال األولكتا اااة توا اادمي اخلا اادمال اقستشا اااضي إىل وحا اادة التنبا اؤال التابعا ا
لل هاااز املرك اازي الللطاانير لإلحا اااء ،الاايت تط ااتخد من ااوصج اققتااااة الكل ااي الااذي وض ااعه األولكت اااة
لالقتااااة الللط اانير ويااديرها موظل ااوم دنيااوم ةضهب ااا األولكتاااة وتط ااتخد وزاضة املالي ا تنب ااؤال اجله اااز
املركزي الللطنير لإلحااء إلعداة امليزالي  ،كما تطتخدمها وكااقل دلطانيني أخارى مان أجال وضاأ
اتخد ه ااذا النم ااوصج م ااؤخرا م اان قب اال اجله اااز املرك اازي الللطا اانير
التنبا اؤال وًلي اال الط اايناضيوهال واس ا ُ
لإلحااء لاكاة اققتااة ظل سيناضيوهال شىت تتعلق جبائح كوديد 19-وعالوة على صل  ،قد
األولكت ا اااة ليط ا ااام/أبريل وأتض/م ا ااايو  2020موع ا ا م ا اان اخل ا اادمال اقستش ا اااضي إىل معه ا ااد حب ا ااوث
الطياسال اققتااةي تتعلق بوضأ النماصج وتوييا األثر اققتااةي جلائح كوديد19-

جيم -التنسيق وتعبئة ا وارين والتوصيات
 -71واص ا اال األولكت ا اااة ،ع ا ااا  2019توا ا دمي ةعم ا ااه إىل الش ا ااعا الللط ا اانير تلتنط ا اايق م ا ااأ الط ا االن
الللطنيني  ،واجملتمأ املدأل الللطنير ،واملنظمال الدولي  ،واجلهال املا ودريق األما املتحدة الونري
 -72وما زال لوم املواضة اخلاضج عن امليزالي حيد من قدضة األولكتاة على اقضنال هبذه الوقي
وتلبي ا حاج ا ا لط االن الللط اانيني والون ااا اخل اااجمل واجملتم ااأ امل اادأل املتزاي اادة للحا ااول عل ااى املط اااعدة
التونيا ا ولا ااذا ،دا ا م الا اادول األعاا اااء ما اادعوة إىل النظا اار تا ااود ما اواضة خاضجا ا عا اان امليزاليا ا لتمكا ااني
األولكتاة من تلبي النلبال الواضةة قراضال اجلمعي العام وماديكيالو ل ول
 -73وتا ااؤثر الظا اارو امليداليا ا الطا اايئ علا ااى توا اادمي الا اادعا إىل الشا ااعا الللطا اانير ويواجا ااه موظلا ااو
األولكتاة صعوتل احلاول على تااضيح الدخول واخلروج والتنول ةاخل األض الللطنيني التل

__________

و )47األولكتاة2017 ،ب ،التكاليف اققتااةي اليت يتكبدها الشااعا الللطاانير بطاابا اقحااتالل اإلسارائيلي :اإلمكااا(ل
املطتتل من النل والتاز النبيعي ومنشوضال األما املتحدة ،ضقا  ،E.19.II.D.10جنيف)
الللطنيني
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