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 مجلس التجارة والتنمية

 الدورة التنفيذية الحادية والسبعون 
 2021كانون األول/ديسمبر  3  -تشرين الثاني/نوفمبر   29جنيف، 

 ال المؤقت ل األعممن جدو  5البند  

تقرير عن المساعدة التي يقدمها األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني: التطورات   
  *في اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة

   **مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
تفاقمت التداعيات االجتماعية واالقتصااااااادية الالمدى المدح لفاروة فمرون كويونا في األي   
نية الموتلة، واساااااااات في  عضا في الي النوا ي، اساااااااابا األدمة المالية الوادى التي ترتبت عل   الفلساااااااا م 

ساااااايا  الساااااال ة البارمة ااال ت ل اطااااااة مناال واساااااالة من الطاااااافة ال ر ية او ة البانون  وفي  تضديد  
ود،  اال ت ل الم ول الذي ما فتئ يتوغل، والبمود المفروضااااااااااة عل   ركة التنبل التي تسااااااااااتمر منذ عب

أسااوأ عا  يشااضدا الشاالا الفلساا مني منذ سنشااا  الساال ة    2020تطااافرت هذا الت ويات لتفلل من عا  
اروة، ال يزال   وعل  الرغة من الصااااااادمة الشاااااااديدى التي  لفتضا الف1994الوانية الفلسااااااا منية في عا  

قي االنتلاش  اال ت ل يشاااااااااااااا ل اللماة الرريسااااااااااااااية أما  التنمية في األي  الفلساااااااااااااا منية الموتلة  ويتو 
وما الدا عل  اإلجرا ات التي تتفذها الساااااااااااال ة البارمة ااال ت ل أو ال   2021االقتصااااااااااااادي في عا  

لاشااااط ا م اط أو غمر كاي في تتفذها، و فة الدعة المبد  من الفضات المانوة  فإذا سااافل االقتصااااد انت 
لتي دفلتضا الفاروة سل  سااااامزداد ا تمال سف ن المؤساااااساااااات الصااااا مرى والمتوسااااا ة الوفة ا 2021عا  

ة الفلسا منية نفساضا مثبلة امساؤوليات أ بر ا ثمر من الموايد المتوافرى  افة الضاوية  وتفد السال ة الواني 
اسااااااااااة اللامة  وذضااااااااااافة سل  ذل ، يتوق  أن ت ون  لديضا والومز المتاح لضا للتد ل في مطااااااااااماي السااااااااااي 

ي امية األي  الفلسااااا منية الموتلة هااي هارلة،  للطااااار ات الفوية األ مرى عل  ق ا  غزى والمواجضات ف
  

ليس في التسااااااااميات المسااااااااتفدمة في هذا الوايبة وال في اريبة عر  المادى الوايدى فمضا ما ين وي عل  التلبمر عن أي يأي كان  *
من جانا األمانة اللامة لألمة المتودى اشاا ن المركز البانوني ألي علد أو سقلية أو مدينة أو من بة أو لساال ات أي منضا، أو اشاا ن 

ووفباط للبرايات والمبريات ذات الصااالة الصااااديى عن الفمعية اللامة لألمة المتودى ومفلس األمن، تلني   من  دودها أو تفومضا تلم
أو األياضااي الفلساا منية الموتلة ق ا  غزى والطاافة ال ر ية، اما فمضا البدن الشاار ية   اإلشااايات الوايدى في هذا التبرير سل  األي  

التورير الفلساا منية التي أنشاا ت الساال ة الوانية الفلساا منية  أما اإلشااايات سل  "دولة "فلساا من" سل  منةمة    ويشاامر اسااتفدا  كلمة
 ( 2012) 67/19( وقراي الفمعية اللامة 2002)1397فلس من" فضي متسبة م  الرؤية التي أ عرب عنضا في قراي مفلس األمن 

  2021أيلول/سبتمبر  28عتوقمت غرينمتش من يو   00/17ر قبل الساعة ال يفودي للصوافة أن تبتاس موتويات هذا التبري **
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ودى مساااااتبب ط  وذل  أن ينفلي اال ت ل، ال يوجد عديل  ينا ي أ ذها المن االعتااي في تبايير األمة المت 
المفتم  الدولي دعماط كافياط إلعادى عنا  البنية التوتية المادية والمؤسااااساااااتية عن توفمر الفضات المانوة و 

الرعاية الصوية الضش  وينا ي يف  جمي  البمود التي تفرضضا السل ة البارمة ااال ت ل المدمرى، ونةا   
 الفلس منية الموتلة ليوبل الدعة الدولي تبدماط  ميمياط  عل  األي 
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 الجائحة وأزمة الحتالل الدائمة -أولا  

ي في  صااد الفلسا من (، كان االقت 19-قبل ظضوي األدمة الناشا ة عن مر  فمرون كويونا ) وفمد -1
 الة من الفوضااا ، وكانت البم ة الساااياساااية واالقتصاااادية اللامة تسااامر من ساااي  سل  أساااوأ  فبد تلرضااات 

تماماط، ودادت  دى تشاااتت الساااو  والمناال الف رافية، وأ  ااامبت  الباعدى اإلنتاجية ألضاااراي كبمرى، وتل لت 
 ت والت نولوجيا المساااااتويدى، واساااااتمر فبدان اإلنتاجية افساااااارر فاد ة نتيفة البمود المفروضاااااة عل  المد 

وايد المالية سل   زانة  األياضاااااااااي والموايد ال بيعية لفاردى المساااااااااتوانات ع  هوادى، وتوا ااااااااال تسااااااااارب الم
  ار االقتصاد اإلقليمي في غزى جرا  الوصاي ال ويل واللمليات اللس رية سسرارمل، وت 

يداط عل  تضديد السااال ات   2021نيساااان/أعريل  ، اندل  اللني في19-وذضاااافة سل   ااادمة كوفمد -2
اإلسااااااااارارملية ا رد األسااااااااار الفلسااااااااا منية من منادلضا في  ي الشاااااااااي  جراح و ول البلدى البديمة في البدن  

شاافصاااط،   7 516فلساا منياط، وج رح   31ان ما امتد الصاارا  سل  امية الطاافة ال ر ية، سذ ق تل  الشاار ية  وساارع
أ(  ونتج ملةة الوفيات عن اسااااتفدا  قوات  2021ة،  ل الشااااؤون اإلنساااااني ه رين )م تا تنساااام   798واعت بل  

ات، أو مواوالت  األمن اإلساارارملية الذ مرى الوية في ساايا  المةاهرات، أو االشااتاا ات، أو يداط عل  الضفم
من  90شااافصااااط، من عمنضة   137االعتدا ؛ وفي الطااافة ال ر ية، ق تل سسااارارملي وا د في أياي/مايو، وج رح  

(  وفي غزى، تفاقمت هااي الوصاي والبمود الم ولة منذ 2021ات األمن اإلسرارملية )األمة المتودى، راد قو أف
لصااااوية األولية كلياط أو جزرياط جرا  م ات ال ايات  مسااااتشااااف  ومركزاط للرعاية ا 28اساااابا تدممر  2007عا  

  وع وى عل  ذل ، و سااابا 2021و الفوية التي شااانتضا سسااارارمل   ل المواجضة التي اندللت في أياي/ماي 
ه رين، و لغ عدد الفلساااااااااااااا منممن الذين  1 948فلساااااااااااااا منياط وج رح   256تصاااااااااااااااعد األعمال اللدارية، ق تل  

ردوا  1  128و دى س نية وتفايية، منضا    15 129مبن ، ولوبت أضراي عاا  331شفصاط؛ ود مر  8 235 ش 
منتةمة للمياا المنبولة ااألناعما؛ مدادات الشاااااااااف  من اإل  400 000و دى لوبتضا أضاااااااااراي اال ة؛ و  ر   

ب(  ومن الساااعل ألوانت تبمية  2021مرفباط تلليمياط )م تا تنساامل الشااؤون اإلنسااانية،   58  ولوبت أضااراي ع 
 هذا األ داث، ل ن ينا ي أ ذها في االعتااي في التبايير المببلة المبدمة سل  مفلس التفايى والتنمية هااي 

  فف ل الموجة األول ، 19-لموتلة عدى موجات من جاروة كوفمدالفلسااا منية اوشاااضدت األي   -3
اعمر سغ   كامل، ، اساااااتفاعت السااااال ة الوانية الفلسااااا منية ااتفاذ تد2020من هذاي/ماين سل  أياي/مايو  

ففت البمود جزرياط، اة أعمد اللمل عضا م  عد  المو   150  000وفبد نوو   جة  فلس مني وظارفضة جرا  ذل   و  
 وفمبر الثانية في تمود/يوليت، ومرى أ رح عند عداية الموجة الثالثة في تشرين الثاني/ن 

غ   األنشاااا ةق االقتصااااادية ، وقلصاااات تداعمر اإل2020وانتشاااارت الفاروة في أوارل هذاي/ماين   -4
ناة ااالر    في المااراة مبااي  4,9سل   اد كبمر   ل الر   األول، سذ ان مش النااتج المولي اإلجماالي عنسااااااااااااااااة  

  وشضد الر   الثاني أسوأ ان ماش،  مث  2019في المارة مباينة االر   نفست من عا    3,4ل، و نساة  الساع 
انففطت األنش ة االقتصادية في جمي  الب اعات ااستثنا  اإلدايى اللامة والمالية والت ممن  ومباينة االر   

لمولي  ية اشااااااا ل  اد؛ فبد ان مش الناتج ا، انففطااااااات ملةة المؤشااااااارات االقتصااااااااد2019الثاني من عا   
فة توقي نشاااال الثي المؤساااساااات اال امل؛ وايتف  ملدل الا الة ليصاال  في المارة، نتي  18اإلجمالي عنسااااة  

في المارة عل    27، و18، و37في المارة؛ وانففطاات االسااتثمايات والصاااديات والوايدات عنساااة  39سل  
وظيفة   34  000وظيفة في االقتصاااد المولي و 78  000ر   فبدان التوالي  وذضااافة سل  ذل ، شااضد هذا ال

 لمستوانات في سسرارمل وا

، تبلصااات السااايا ة اشااادى، ال سااايما في عمت لوة والبدن  واسااات ن  هذا الب ا  2020وفي عا   -5
في المااااراااة من البوح اللااااملاااة )الفضااااد المركزي ل  صااااااااااااااااا     23عاااامااال، أي ماااا يلاااادل    10  000  عن

تليت ق اعات   في المارة، 36(  وان مش ق ا  البنا  عنسااااااااة  2020وودايى السااااااايا ة وا ااي،  الفلسااااااا مني،  
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في المارة عل  التوالي  وفيما  9، و13، و18الفدمات والصااااناعة والزياعة التي ساااافلت انففاضاااااط عنساااااة 
، وتبلصاااااات  ملياي دوالي 2,5في المارة، سذ عل ت  7يتللل االتفايى الدولية، انففطاااااات الصاااااااديات عنساااااااة  

األمر الذي أفطاااااااااا  سل  عفز تفايي م يمر دوالي،  7,1في المارة، سذ علغ  فمضا    15ايدات عنساااااااااااة  الو 
 في المارة من الناتج المولي اإلجمالي  33م يمر دوالي، أي ما يلادل  4,6 علغ

 ، وهو ااني أ بر ان ماش 2020في المارة في عا    11,5وان مش االقتصااااااد الفلسااااا مني عنسااااااة   -6
قتصااد اشا ل  اد في الر لمن    ومثلما ذ  ر أع ا، ان مش اال1994سا منية في عا  منذ سنشاا  السال ة الفل
اسابا البمود المتصالة االفاروة وانففا  اللمالة في سسارارمل والمساتوانات   2020األول والثاني من عا  

انففي نصاما الفرد من الناتج  سانوات  متتالية من المؤشارات االقتصاادية السالبية  فبد  2020وساابت عا  
، وسااااااافل نصاااااااما الفرد من 2020في المارة في عا   13,4ة ال ر ية عنسااااااااة المولي اإلجمالي في الطاااااااف

  وذضااااااااااااااافاة سل  ذلا ، اسااااااااااااااتمر 2003أدن  ملادل نمو مناذ عاا     2019النااتج المولي اإلجماالي في عاا   
ة؛ وانففي نصاااما الفرد من الناتج المولي  االقتصااااد اإلقليمي لب ا  غزى في التراج  ألي   سااانوات متتالي 

 ( 1لسنة الثانية عل  التوالي )الش ل في المارة ل 13,7اإلجمالي عنساة 

   :1الش ل 
   2020-1994الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، 

 (2015)االميمة الثاعتة لدوالي الواليات المتودى في عا  

 
 صا  الفلس مني يانات الوايدى من الفضاد المركزي ل   سااات األون تاد، استناداط سل  الب :المصدي

شااااااف  وظارفضة،  66  000  ، فبد أ ثر من2020نشااااااال االقتصااااااادي في عا  و لد أن توقي ال -7
في المارة في   44في المارة، يغة تراج  ملدل المشااااااااااااااايكة في البوح اللاملة من  26وايتفلت الا الة سل  

  فلو ظال ملادل المشااااااااااااااايكاة في البوح اللااملاة اااعتااط، ل اان  2020في المااراة في عاا     41سل    2019 عاا 
في    15,7، علغ ملادل الا االاة في الطاااااااااااااافاة ال ر ياة  2020ملادل الا االاة أعل  من ذلا  ا ثمر  وفي عاا   

في المااراة في غزى  عماد أن هاذا األيقاا  توفاا  ميباة أنات لوال اللماالاة في سساااااااااااااارارمال  46,6المااراة، مبااعال  
نب ة م وية، وهي نساااااااة أقرب ا ثمر من  16ا الة في الطاااااافة ال ر ية أعل  عنوو ت الوالمسااااااتوانات ل ان 

 مستوياتضا البصوح في غزى 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

األي  الفلس منية الموتلة الطفة ال ر ية غزى



TD/B/EX(71)/2 

5 GE.21-13117 

وتشااااااو ما اللمالة في سساااااارارمل والمسااااااتوانات االقتصاااااااد المولي، وتبو  قديتت التنافسااااااية افر   -8
بمرى من اللمال اط كضااااااااا ول تصااااااااااعدية عل  األجوي المولية دون نمو متناساااااااااا ل نتاجية، وتورمت أعداد

المضرى وشااات المضرى الذين تسااتضويضة األجوي المرتفلة في سساارارمل والمسااتوانات،  مث يمثلون  زاناط لللمالة 
دوالياط، عن نصااااااااي األجر الذي  37الر يصااااااااة  ويبل متوساااااااا  األجر المومي في الطاااااااافة ال ر ية، الاالغ  

 18دوالياط( ويبل األجر المومي في غزى، الاالغ  78) يتباضااا اللمال الفلسا منمون في سسارارمل والمساتوانات
دوالياط، عن ي   األجر الذي يتباضاااااا اللمال الفلساااا منمون في سساااارارمل والمسااااتوانات  وفي الوقت نفساااات، 
يوصاااااااااااااال الاث البوح اللااملاة المولياة في الب اا  الفااد عل  أقال من الواد األدن  لألجوي )ملضاد أاوااث 

 ( 2020ني، لس م السياسات االقتصادية الف

ويشااااامر انففا  نصاااااما الفرد من الناتج المولي اإلجمالي، وتراج  اتفاهات الملونة الفايجية،   -9
واساااتمراي الا الة امساااتويات قصاااوح، سل  اساااتمراي اتساااا  يقلة الفبر وعمبت  وفي هذا السااايا ، اضااا رت  

للت يف قد تن وي عل  ت اليف يات األسار المعيشاية الفلسا منية والمنتفون الفلسا منمون سل  وضا  اساتراتيف
اويلة األجل، اما في ذل  اساااتفدا  عدارل غذارية أساااو ، و ي  أ اااولضة الثاعتة، واللودى سل  دياعة ال فاي، 

 والود من االستثماي، واستفدا  مد  ت أدن  

، لبودوات فاذت تاداعمر اإلغ   تصااااااااااااااديااط للفاارواة، دياادى عل  قمود اال ت ل التي ااال أمادهاا  فل -10
ظل الشااااالا الفلسااااا مني موبوسااااااط ا ريبة أو ا  رح، وظلت البمود المفروضاااااة عل   ركة التنبل والنشاااااال  

،  2000االقتصااااادي جز اط من واقلت المومي  ففي أعباب االنتفاضااااة الثانية التي اندللت في أيلول/ساااابتمبر  
الفلسااا منممن والسااال   تنبلاا بت سسااارارمل ساااياساااة سغ    اااايمة، ضااامن نةا  ملبد من البمود عل   ركة 

الفلساااااا منية  و ذل  لة يلد ي ساااااامن للفلساااااا منممن عد ول البدن الشاااااار ية، أو الساااااافر سل  البلدان المفاويى،  
االتنبل عمن الطاافة ال ر ية وغزى، أو عمن المرا ز الوطاارية والريدية دا ل الطاافة ال ر ية  وأفطاات هذا  وال

اناى اإلنسااااانية واتسااااا  يقلة الفبر  وكان االن ماش الذي الملالبمود سل  شاااال النشااااال االقتصااااادي، وتلممل 
، عندما انففي 2002مساااااااااوياط لنساااااااااة االن ماش في عا   2020في المارة في عا   11,5عل ت نساااااااابتت 

في المارة  وايتا  أسوأ ان ماشْمن في عضد السل ة الوانية الفلس منية    12,5الناتج المولي اإلجمالي عنساة 
لت ات أدمة  وية عالمية تودث مرى في البرن  ، المليات اإلغ   أ دهما عدواف  سياسية، وا  ر عف 

وكشاااااافت الفاروة عن البمود المفروضااااااة، في ظل اال ت ل، عل  النةا  الصااااااوي في جمي  أنوا    - 11
من،  ج  ال  األي  الفلسااااا منية الموتلة  ودادت الوالة ساااااو اط اسااااابا ال ثافة السااااا انية اللالية في غزى ومفيمات  

وعد  سااااااااي رى الساااااااال ة الوانية الفلساااااااا منية عل   دودها، وعد  توافر  مز مالي لضا، واعتمادها المفرل عل   
ملونات  ايجية متذعذاة وغمر كافية  في غزى، ضار ت الفاروة في وقت  الا لل اية، في ظل وجود  صااي  

ية والرعاية الصاااااااوية اللامة،  لصاااااااو ة ا اال أمدا، وفي سااااااايا  يتساااااااة عبنية توتية هشاااااااة ومتف  ة لمرافل النةاف 
 وانتشاي الفبر المدق ، وانلدا  األمن، واللمليات اللس رية المت ريى التي تشنضا السل ة البارمة ااال ت ل  

،  من كان اللالة يواجت أسااااو  جاروة منذ قرن، أعلنت الساااال ة البارمة 2020وفي نيسااااان/أعريل   -12
ر ية  ويدت الو ومة الفلسا منية عل  ذل  اإع ن أنضا تبرأ ال فة ااال ت ل عن     لطاة أجزا  من الطا 

عنفسااااضا من جمي  االتفاقات والتفاهمات م  الساااال ة البارمة ااال ت ل، وأوقفت جمي  االتصاااااالت الثنارية،  
ويفطاااااااااااااات تساااااااااااااالة اللاارادات الماالياة )التفلي ( التي تفملضاا سساااااااااااااارارمال نيااااة عنضاا من التفاايى الفاايجياة  

في المارة من سيراداتضا  68 ر  قراي تللمل التووي ت هذا السال ةق الوانية الفلسا منية من   وقدة  الفلسا مني 
 المالية لنصي السنة، سل  أن است ؤنفت التووي ت في تشرين الثاني/نوفمبر 

في   4وعل  الرغة من االنففا  المياسااااي للنشااااال االقتصااااادي، انففي  ااااافي اإليرادات عنساااااة  - 13
في المااراة، وذيرادات   5  وانففطاااااااااااااات اإليرادات المولياة عنساااااااااااااااة 2019، مباايناة الاا   2020  المااراة في عاا 

اة الميمة  ملمون دوالي، وهي نساااا تل س انففاضااااط في سيرادات ضاااري   169في المارة، أو    7التفلي  عنسااااة  
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د اللاملة المطاااااافة يرتا  اانففا  مساااااتويات ال لا عل  الوقود، وانففا  سيرادات ضااااارياة الد ل عل  الم 
في المارة اسااااابا الزيادى في    5الفلسااااا منية في سسااااارارمل  وفي الوقت نفسااااات، ايتفلت النفبات المت ريى عنسااااااة 

في المااراة  ومن اة، علغ اللفز    22التووي ت المتصااااااااااااالاة ااالفاارواة، وانففطاااااااااااااات نفباات التنمياة عنساااااااااااااااة  
 (  2021ية،  جمالي )ودايى المالية الفلس من في المارة من الناتج المولي اإل   10ملياي دوالي، أو    1,6 اإلجمالي 

و د ت البمود المالية واللوجسااااااتية وتل  المتللبة اإم انية الو ااااااول سل  مفتلي المناال من قديى   -14
اة اشا ل م رة لثااي الصاوية واالقتصاادية اللامة الناجمة عن الفاروة   الو ومة الفلسا منية عل  االساتفا

كذل  قديى الساااااااااال ة الوانية الفلساااااااااا منية عل  تمويل ق ا  الرعاية    2020وقوضاااااااااات األدمة المالية للا  
  وفي الوقت  2020الصاااااوية وعمليات اإلغااة   ل الموجتمن الثانية والثالثة في النصاااااي الثاني من عا   

لة يتلل جمي  موظفي الب ا  اللا ، امن فمضة اللاملون في مفال الرعاية الصااااوية، سااااوح نصااااي  نفساااات،  
 أياي/مايو و زيران/يونيت، و طلوا لتفديطات في يواتبضة  ت  نضاية اللا   يواتبضة في

و ت  قبال انادال  الفاارواة، شااااااااااااااضادت األي  الفلساااااااااااااا منياة الموتلاة نبصاااااااااااااااط في عادد اللااملمن  -15
فمضة اللاملون في الب ا  ال بي امفتلي تفصااصاااتت و دماتت ذات الصاالة  ودادت البمود   الصااوممن، امن
لمفروضاة عل  البديات، وهي قمود تؤار عل  نةا  الرعاية الصاوية ا  ملت، من الصالو ات  ال ويلة األمد ا

لفاروة  وقاية من الفاروة وال شاااي عن اإل اااااات وا توا  انتشااااي الفمرون  فبد أفطااات االملترضاااة في ال
مالية سل  الطااا   عل  نةا  الرعاية الصاااوية،  مث أ اااان من الطااارويي سعادى توجيت الموايد الاشااارية وال

( عل   سااااب الرعاية ال ايرة لألشااافاد الذين 19-والمادية للتصااادي ل  اااااات افمرون كويونا ) وفمد
 يلانون أمراضاط أ رح 

فلساااااااااا منية عل  الرعاية الصااااااااااوية منففطاااااااااااط مباينة ونةراط للبمود المالية، كان سنفا  الو ومة ال -16
  الرعاية الصااااااااااوية في األي  الفلساااااااااا منية  ااال تياجات  ويبلغ نصااااااااااما الفرد من اإلنفا  الساااااااااانوي عل

دوالياط، تدف  الساال ة الوانية الفلساا منية الثت ويدف  المريي نصاافت  وتفاقمت التوديات جرا    280 الموتلة
التاااؤ االقتصااااااااااااادي نتيفة الفاروة، والنزا  المالي م  الساااااااااااال ة البارمة  فبدان اإليرادات المالية اساااااااااااابا

ي/مايو سل  تشاااااااااارين الثاني/نوفمبر  وتدا لت هذا األموي وأفطاااااااااات سل   في  ااال ت ل في الفترى من أيا
 ( 2021امبداي الر   )البن  الدولي،  2020ة في عا  اإلنفا  المفص  للرعاية الصوي 

واللمليات اللساااااا رية في غزى،  2021ت األ مرى في البدن الشاااااار ية في عا  و ت  قبل المواجضا -17
ملياي دوالي،  1,2الفلسااااااااا منية متذعذاة  فمن المتوق  أن يبلغ عفز الممزانية  انت ا فا  المالية للسااااااااال ة  

  ملمون دوالي  وتصااااااااااان التوقلات المالية قاتمة أ ثر عندما  300وأن ي ون دعة الفضات المانوة في  دود  
 ، والتداعيات19-تؤ ذ في االعتااي ا ااي المترتاة عل  الت اليف اإلضااااااااااااااافية لوملة التلمين ضااااااااااااااد كوفمد

  داث التي وقلت في البدن الشر ية وغزى المالية لأل

ومن أجال التصاااااااااااااادي لمساااااااااااااا لاة تللمل تووي ت عاارادات التفلي  وا اااي الماالياة المترتااة عل   -18
الوانية الفلس منية للمويدين من الب ا  الفاد ا  ثر من الطلي، وداد  الفاروة، دادت مت  رات السل ة  

في المولي فو  الودود التي وضااااالتضا سااااال ة النبد الفلسااااا منية  وايتف   فة االقترا  من النةا  المصااااار 
في المارة من  15، أو  2020ملياي دوالي في عا   2,3في المارة، سذ علغ  37الدْين اللا  المولي عنسااااااااااااة  

في المااارااة من الناااتج المولي اإلجمااالي     23,5الناااتج المولي اإلجمااالي، و لغ مفمو  الاادين ذيوتاات عنااد  
جمالي ليساااااااااات مرتفلة وفباط للملايمر اللالمية، فإنضا الرغة من أن نساااااااااااة الدين سل  الناتج المولي اإلوعل  

مل  عملة  ا ااااة عضا، وال تمل  غمر البلمل من تزال مصاااادي قلل ألن الساااال ة الوانية الفلساااا منية ال ت  ال
ل والفضات المانوة  فرد الوصاااول عل  قرو   ايجية، وتت ار اشااادى اساااياساااات السااال ة البارمة ااال ت 

 ( 2021)ودايى المالية الفلس منية، 
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وذضاااااااااافة سل  ذل ، اضااااااااا  ر الموظفون الو وممون الذين تلبوا جز اط من يواتبضة اسااااااااابا األدمة   -19
مليااي دوالي  و لغ ملادل   1,7ياة سل  االقترا  من المصااااااااااااااايي المولياة فاايتفلات من اة ديونضة سل   الماال

في   40في المارة عل  التوالي، أو  17و  23لوانية الفلساااا منية وموظفمضا  االن شاااااي المصاااارفي للساااال ة ا
 ( 2021المارة من مفمو  االرتمان المصرفي )البن  الدولي، 

 سية القتصاد األي  الفلس منية الموتلة في الفدول أدناا وترد المؤشرات الرري  -20

 اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة: المؤشرات الرئيسية  

 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2019  2020* 

 )أ( أدا  االقتصاد ال لي

 11,5- 1,4 0,2- 5,8 1,0- 5 12- 8,3 7,1 نمو الناتج المولي اإلجمالي، الوميبي )نساة م وية(

 15 561 17 059 13 990 9 682 5 348 3 556 4 271 3 283 الناتج المولي اإلجمالي، االسمي )م يمن الدواليات(

 18 107 19 717 15 472 10 281 5 771 3 775 5 025 3 723 البومي اإلجمالي )م يمن الدواليات( ل الد

 19 941 21 726 17 138 12 272 7 062 4 826 5 398 4 122 الدواليات(الد ل البومي اإلجمالي المفص  ل نفا  )م يمن 

 3 235 3 641 3 357 2 559 1 578 1 182 1 553 1 427 نصما الفرد من الناتج المولي اإلجمالي، االسمي )االدوالي(

 3 765 4 208 3 713 2 718 1 703 1 255 1 827 1 618 نصما الفرد من الد ل البومي اإلجمالي، اإلسمي )االدوالي(

 13,7- 1,2- 2,5- 3,1 4,0- 15,0- 4,8 0,2- نمو الناتج المولي اإلجمالي، الوميبي )نساة م وية(

بومي اإلجمالي، الوميبي )نساااااة د من الد ل النمو نصااااما الفر 
 م وية(

0,7 4,6 -16,4 -2,7 0,6 -1,2 -0,9 -15,1 

 الس ان واللمالة

 5,10 4,98 4,55 4,05 3,61 3,23 2,96 2,34 )ب( )االم يمن(الس ان 

 25,9 25,3 26,9 23,7 23,7 31,2 12,0 18,2 )ج( الا الة )نساة م وية(

 956 1 010 913 743 636 452 588 417 )اا الي( سجمالي اللمالة

 201 210 209 178 147 105 103 51 في الب ا  اللا    

 125 133 107 78 55 42 135 68 في سسرارمل والمستوانات   

 الممزان التفايي )نساة م وية من الناتج المولي اإلجمالي(

 21,1 20,2 19,7 19,9 25,0 8,2 23,4 13,0 الموتفزىاإليرادات الصافية من المت  رات/ سيرادات التفلي  

 29,4 25,5 29,2 31,8 42,6 28,0 22,1 15,0 النفبات الفايية

 31,1 27,5 31,0 36,4 48,3 34,2 29,3 25,1 مفمو  النفبات

 10,0- 7,3- 11,3- 16,5- 23,3- 26,0- 5,9- 12,1- الر مد اإلجمالي )عل  أسان االلتزامات(

 23,5 16,4 15,8 19,4 20,4 21,1 20,0    )د(  الدين اللا

 التفايى الفايجية

 1 628 1 545 1 405 1 991 1 291 1 051 373 400 )ام يمن الدواليات( افي التووي ت الفايية 

 2 446 2 631 2 320 1 639 1 046 478 752 562  اديات السل  والفدمات )ام يمن الدواليات(

 7 085 8 376 6 929 5 793 5 263 2 234 3 364 2 441 (ت )ام يمن الدوالياتوايدات السل  والفدما

 4 639- 5 746-   4 610- 4 154- 4 218- 1 756- 2 612- 1 879- التفايي )ام يمن الدواليات(الممزان 

 33,1- 36,3- 33,0- 42,9- 78,9- 49,4- 61,2- 57,2- الممزان التفايي )نساة م وية من الناتج المولي اإلجمالي(

 3 574- 3 812- 2 869- 2 737- 1 887- 886- 1 598- 922- الممزان التفايي م  سسرارمل )ام يمن الدواليات(
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 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2019  2020* 

الممزان التفايي م  سساااااااااارارمل )نساااااااااااة م وية من الناتج المولي  
 اإلجمالي(

-28,1 -37,4 -24,9 -35,3 -28,3 -20,5 
-22,3 -23,0 

نية م  سسااااااارارمل/سجمالي تفايى  تفايى السااااااال ة الوانية الفلسااااااا م 
 )ه( السل ة الوانية الفلس منية )نساة م وية(

83,5 67,5 56,9 46,3 59,9 63,0 64,0 
 

66,5 

تفايى السااااال ة الوانية الفلسااااا منية م  سسااااارارمل/سجمالي التفايى  
 )ه( اإلسرارملية )نساة م وية(

4,2 3,8 1,9 2,3 2,7 3,1 3,4 3,3 

الفلسااا منية  داررى اإل صاااا  المركزية  ني، وودايى المالية الفلسااا منية، وسااال ة النبد  ل  صاااا  الفلسااا مالفضاد المركزي   :المصادي
 اإلسرارملية هي مصدي البيانات عن التفايى م  سسرارمل 

 تبديرات أولية  *

 فصاعداط    2004عا    ، نبن الفضاد المركزي ل  صا  الفلس مني جمي  عيانات الوسااات البومية اعتااياط من 2019في عا   )أ( 

جمي  البيانات البدن الشاااااار ية اساااااابا تلذي و ااااااول الفضاد المركزي ل  صااااااا  ااسااااااتثنا  أعداد الساااااا ان، تسااااااتالد  )ب(
 الفلس مني سل  المدينة 

، عدأ الفضاد المركزي ل  صااااااا  الفلساااااا مني في ت بمل الماادل التوجمضية للمؤتمر الدولي التاساااااا  عشاااااار 2019في عا   )ج( 
 البلملة الماضية انففا  المشايكة في سو  اللمل   س صا ات اللمل  ويل س استبراي ملدل الا الة في السنوات  لفبرا   

يشامل الدين اللا  الدينق المولي والدين الفايجي، ل نت ال يشامل المت  رات ودين السال ة الوانية الفلسا منية لصاندو   )د(
 الملاشات التباعدية 

 المتصلة وغمر المتصلة الوامل اإلنتاج نية سل  السل  والفدمات اإلسرارملية والفلس متشمر عيانات التفايى  )ه(

 الحتالل يعيق البنية التحتية الفلسطينية   -ألف 

، ويات السااال ة الوانية الفلسااا منية من السااال ة البارمة ااال ت ل عنية توتية عدارية  1994في عا   - 21
 منية عل  سنشااااا  قموداط  ااااايمة عل  قديى الساااال ة الوانية الفلساااا   ومتفلفة  وفي وقت ال ل، فر  اال ت ل 

عنمتضا التوتية الاشاارية والمادية والمؤسااساااتية  فبد توقي نمو البنية التوتية الفلساا منية اساابا األدمات المالية، 
ية(  في المارة من مساااا ة الطااافة ال ر    60وعد  قديتضا عل  الو اااول سل  المن بة جية )التي تمثل أ ثر من 

ضا عل  الت نولوجيا والمد  ت المسااتويدى ل نتاج المولي، و ساابا سم انية  صااول و ساا  واليتضا علمضا، وتبممد  
 مصاديى األياضي والموايد ال بيعية، وتدممر البنية التوتية مراياط أانا  اللمليات اللس رية  

عل  ال ضر اا  المسااااااااااااااتويدى من   ومن نتاارج سعااقاة البنياة التوتياة الفلساااااااااااااا منياة أنضاا تلتماد ااال اامال -22
ود الطاااااااافة ال ر ية ا ل ا تياجاتضا وغزى ا  ثر من الثي ا تياجاتضا تبريااط  وذضااااااااافة سل  سساااااااارارمل، التي تز 

في المارة من موايد المياا الفوفية المشااااااتركة في الطاااااافة ال ر ية، وتمن   90ذل ، تسااااااي ر سساااااارارمل عل  
و تفر  قموداط عل  عمل الوفر، وهي قمود ال ت  بل عل  الفلساااااااااااااا منممن من الوفر في المن بااة جية، أ

 ( 2020المستوانمن )ملضد أاواث السياسات االقتصادية الفلس مني، 

المواان    :2022- 2017 منية "أجندى السااااياسااااة الوانية ، اعتمدت الو ومة الفلساااا 2016وفي عا   - 23
مة الشااملة  غمر أن السال ة البارمة ااال ت ل أوالط"، التي شاددت عل  التوول الرقمي من أجل التنمية المساتدا 

  ا  ت نولوجيا المللومات واالتصاالت الفلس مني، اما في ذل  ما يلي:فرضت قموداط عل  ت وير ق 

عل  تبسااية ايف الن ا  اللريي لألجضزى المومولة من الفمل الثالث   سااي رى سساارارمل )أ( 
 سل  الفمل الفامس؛

ية لت نولوجيا المللومات واالتصااالت  نا  أو  ايانة البنية التوت البمود المفروضاة عل  ع  )ب( 
 في المن بة جية؛
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مثال، ال تزال ملدات  البمود المفروضااة عل  اسااتمراد الملدات والت نولوجيا الوموية؛ فلل  ساابمل ال )ج(
  2016منذ  الشاااااا ات الثاعتة التي اساااااتويدتضا الشاااااركات الفلسااااا منية يهن اال تفاد في الموانئ اإلسااااارارملية  

 (؛2020)م تا المفموعة الر اعية،  2018و

قديى الشركات المش لة اإلسرارملية عل  استب اب اللم   ذوي الميمة اللالية واستم رضا  )د( 
 (؛2020؛ البن  الدولي، 2016مارة من سو  الطفة ال ر ية )البن  الدولي، في ال 30-20عل  

اال  منية عبر شاااركة مسااافلة في سسااارارمل ل يت اشاااترال مروي الشاااركات المشااا لة الفلسااا  )ه( 
 االشا ات الدولية؛

 عد  تنفمذ مواد اتفاقات أوسلو ذات الصلة اب ا  ت نولوجيا المللومات واالتصاالت  )و( 

البمود قوضااات الت وي الت نولوجي في األي  الفلسااا منية الموتلة لب ا  االغ األهمية  فبد وهذا  -24
لألجضزى المومولة في وقت مت  ر، ولة ت نشاااار في الطاااافة ال ر ية سال في   و اااالت  دمات الن ا  اللريي

ر  ، الاد مروي عباد عل  ال لاا األولي، وهو ماا جلال األي  الفلساااااااااااااا منياة الموتلاة س ادح ه  2018عاا   
المنااال في اللاالة التي ت نشاااااااااااااار فمضاا ت نولوجياا األجضزى المومولاة من الفمال الثاالاث  وفي الوقات نفساااااااااااااات،  

   ت نولوجيا الفمل الثاني التي عفا علمضا الزمن ى تستفدتزال غز  ال

والنتيفة هي أن البنية التوتية ل تصااالت السال ية وال سال ية غمر مناسااة وغمر قاديى عل  دعة  -25
( أن البمود التي يفرضااااااااااااااضاا اال ت ل عل  ق اا  ت نولوجياا 2020صاااااااااااااااد  ديث  ويذكر البنا  الدولي )اقت 

بود الفلسااا مني كلفت االقتصااااد م ات الم يمن من الدواليات سااانوياط من الد ل المف  المللومات واالتصااااالت
ج المولي اإلجمااالي  في المااارااة من النااات   7واإليرادات الطااااااااااااااريبيااة  وم  ذلاا ، ال يزال هااذا الب ااا  يمثاال  

 الفلس مني، وهناك مفال كبمر لمزيد من النمو لتلبية ال لا المتزايد من جمي  ق اعات االقتصاد 

 الحتالل وتكوين رأس المال البشري  -باء 

تزايدت التوديات المرتا ة االتللية أضلافاط   ل الفاروة، سذ أغلبت المداين أعواعضا للدى أشضر،   -26
البنية التوتية للتللة اإلل تروني مودودى لل اية  و دَّت البمود المفروضااااااااااة في ظل اال ت ل  في  من ظلت  

ة الفلسااا منية، ال سااايما ق ا  ت نولوجيا المللومات واالتصااااالت، من فرد التللة عل  ت وير البنية التوتي 
 ال ضر ارية  يستومل االعتماد علمضا، ونب  في ال اقة اإلل تروني، وأفطت سل  شا ات ل نترنت

وفيما يتللل عتداعمر اإلغ  ، ال يسااااااااات ي  نصاااااااااي جمي  األسااااااااار المعيشاااااااااية تبريااط االتصاااااااااال   -27
و أمر ضارويي ألنشا ة التللة اإلل تروني، وال يمل  الثا األسار المعيشاية الملدات الواساو ية ااإلنترنت، وه

ي المارة من األسر المعيشية  واسما،  ف  70للتللة اإلل تروني واللمل عن الد  وفي غزى، ال يمل    ال دمة
ل األي  الفلسااااا منية الموتلة  وكما ذ  ر هنفاط ال تزال هذا المن بة تلتمد عل  ت نولوجيا الفمل الثاني  وتوت 

في الرقة الميااسااااااااااااااي لتنمياة ت نولوجياا المللوماات واالتصاااااااااااااااالت، وهي مرتااة أدن  ا ثمر من  123المرتااة  
 ( 2020)البن  الدولي،  الملدالت اإلقليمية واللالمية

لية وع وى عل  ذل ، يبو  اساااتمراي اللني ت وين يأن المال الاشاااري ألنت يؤار سااالااط عل  التل -28
( سل  أن الصاااااااااااااارا  اللنيف في األي  2019من الناااا متمن النوعياااة وال مياااة  ويشاااااااااااااامر عراك وه رون )

  ب في اال تاايات الدياسااااية وانففا  الفلساااا منية الموتلة يبترن عتراج  الديجات التي يوصاااال علمضا ال
 ا تمال اجتيادهة ل متوانات وااللتوا  االفاملة 

طاااري االمداين والفصاااول الدياساااية، وديادى توصااامل الللمي اإلوا  الويبو  الصااارا  المزمن ال -29
ن اال تةاظ المديساااااااااااااي، وتدني نوعية عم ات التللة، وانففا  جودى التدييس، فطااااااااااااا ط عن سغ   المداي 
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وت ما ال  ب والمديساامن  وتلرضاات المداين في الطاافة ال ر ية وغزى ألضااراي جساايمة اساابا اللمليات 
وي توقَّ  أن تفطاااي اللوامل المفتملة المتمثلة في اساااتوالة الو اااول سل  المن بة جية، اللسااا رية المت ريى؛  

قديى الساال ة الوانية الفلساا منية    رمل، واألدمة المالية المزمنة سل  سضاالايوتساارب الموايد المالية سل  سساارا
شاااااااب الذين ما فتئ عل  توساااااي  المداين البارمة، أو  ااااايانتضا، أو عنا  مداين جديدى لتلبية ا تياجات ال

 يتزايد عددهة 

ويؤار تلر  الشااااااااب لللني، مااشاااااارى أو من اريل وسااااااار  اإلع  ، ت امراط ساااااالبياط عل  أدارضة  -30
عل  التركمز، والشاااااالوي االبلل، واال ت اب، والفوي، والطاااااامل النفسااااااي  المديسااااااي، سذ يرساااااا  عد  قديتضة

  ذل ، يبو  تلر  الاال من لللني يا تضة النفساااية، واالجتماعي، واال تراب التالي للصااادمة  وذضاااافة سل
 المنزل وتلليمضة المديسي ومن ش نت أن يؤار عل  نوعية يعاية ا اا  واألمضات ألوالدهة في 

لتوصاااااامل الللمي مؤشااااااراط عل  سم انية الوصااااااول مسااااااتبب ط عل  وظاري مواتية، ود ل  وي لتبر ا -31
طااااال، وهفا  تنمية أفطااااال عل  مساااااتوح االقتصااااااد ال لي  ولضذا فردي مرتف ، وأياد عاملة مؤهلة اشااااا ل أف

واقتصااادية كبمرى واويلة األمد اإعاقتت الساابا، يفر  اال ت ل وما يتصاال ات من عني ت اليف اجتماعية  
 را ة يأن المال الاشري، وتبويطت هفا  التنمية الشفصية والمفتمعية ت 

 تهدم المباني الفلسطينية وتوسيع المستوطنا -جيم 

يت لا توسااااااااي  المسااااااااتوانات س    الومز ال د  لذل   و مروي الساااااااانمن، أ ااااااااان هد  المااني  -32
مراط يوتمنياط  وين وي أ د الفوانا األ رح  الفلسا منية واالساتم   علمضا والتشاريد الاشاري الذي يساتتا  ذل  أ

شاامل عمليات الضد  والمصاااديى  للمسااتوانات عل  عم ة قساارية تدف  الفلساا منممن سل  التفلي عن ماانمضة  وت 
ا الفضات المانوة  سما المداين، أو أناعما نبل المياا، أو الضيا ل المنشااااا ى لألغرا  اإلنساااااانية التي تمولض

من الضيا ل الممولة من الفضات المانوة ) الفضاد   1 343السااال ات اإلسااارارملية  ، هدمت  2009ومنذ عا  
 ( 2021المركزي ل  صا  الفلس مني، 

في المارة من أياضاامضة في المن بة جية )التي تمثل  1وال ي ساامن للفلساا منممن عبنا  غمر أقل من  -33
سااااااااااااات، من الصااااااااااااالا لل اية عل  في المارة من مساااااااااااااا ة الطااااااااااااافة ال ر ية(  وفي الوقت نف 60أ ثر من  

ة، أو الفلساا منممن الوصااول عل  تصااايين من سساارارمل لبنا  و دات ساا نية أو ماان ألنشاا تضة االقتصااادي 
لت وير البنية التوتية مثل ال ر  وشااااا ات المياا وال ضر ا   وفي  ال تشااااممد مبن  دون تر ي ، كما هو 

 اال ت ل سل  هدمت عل  نفبة مال ت كثمر من األ يان، تلمد السل ة البارمة ا الوال في 

 مرى  فبد علغ أ بر عدد من المشااااردين ومن عمليات هد  المنادل في الساااانوات األ   2020وساااافل عا   - 34
فة االضد  أو المصاااديى م  عباياط مملوكا للفلساا منممن    848ن جانا الساال ة البارمة ااال ت ل عدد المااني المسااتضدق

، عندما هدمت 2016، ااساااااااتثنا  عا  2009، وهو أعل  يقة مسااااااافل منذ عا  في جمي  أنوا  الطااااااافة ال ر ية 
، تسااااااببت عمليات الضد  والمصاااااااديى في  2020  وفي عا  مبن     1094الساااااال ة البارمة ااال ت ل أو  اااااااديت  

 (  2020فلس منياط، أ ثر من نصفضة من األافال )م تا تنسمل الشؤون اإلنسانية،    996تشريد  

وما يرتا  عضا من مت لاات مثل  19- صاملة التشاريد في أعباب اندال  جاروة كوفمدوتطافمت   -35
 ات ال بية وغمرها الم وح، والتااعد البدني، والوصول عل  الفدم

  ففي الر   األول، هدمت السااال ات  2021وتقسااااي  اساااتضداي المااني الفلسااا منية في أوارل عا   -36
مبن  مملوكا للفلساا منممن في الطاافة ال ر ية، مما أفطاا  سل   292اإلساارارملية أو  اااديت ما ال يبل عن 

ل ذل  ديادى عنسااة  246شافصااط، عمنضة   450تشاريد   في المارة في عدد المشاردين، وديادى   126اف ط  وشا  
فة، مباينة االر   األول من عا   121عنسااة    وع وى عل  ذل ، 2020في المارة في عدد المااني المساتضدق
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فة في الر   األول من عا  ايتف  ا في   37مبن ، عنساااة  97، وهو 2021لمتوساا  الشااضري للمااني المسااتضدق
 ج( 2021)م تا تنسمل الشؤون اإلنسانية،  2020في كامل عا  المارة مباينة االمتوس  الشضري 

البارمة   ويتلمن عل  المال من هد  عباياتضة عل  نفبتضة الفا ااة، لتفادي دف  ت لفة الضد  للساال ة -37
ااال ت ل، وهي ت اليف قد تشاااامل فر  غرامات سضااااافية ع وى عل  ت لفة الضد   وذضااااافة سل  الت اليف 

 تصادية، فإن هد  المنادل والتضديد ااإل    يتسباان في التشرد ويزيعان الش  والفوي االجتماعية واالق

د ل من السل ة البارمة ااال ت ل  ففي  وفي ا ونة األ مرى، تزايد عدد عمليات "الضد  الذاتي" و ت  -38
لت 175، عل  سبمل المثال، تةَّ هد  أو مصاديى  2020عا   عمليات "الضد    مبن  في البدن الشر ية؛ وش  

في المارة  26، و19، و24، و16في المارة من مفمو  عمليات الضد ، الد أن كانت نساااااااابتضا   47الذاتي" 
، نزح من 2009لتوالي  وتشااااامر التبديرات سل  أنت منذ عا  عل  ا 2019، و2018، و2017، و2016في 

الطضة أ ثر من مرى، ديايهة، شف  من   11  000الطفة ال ر ية، اما في ذل  البدن الشر ية، أ ثر من  
 د( 2021من المااني المملوكة لفلس منممن )م تا تنسمل الشؤون اإلنسانية،   7 400وتة  تدممر 

 المستوطنات والبؤر الستيطانيةنزع الملكية عبر  -ثانياا  

، أالبت سساااارارمل سااااياسااااة اويلة األجل إلنشااااا  مسااااتوانات في الطاااافة ال ر ية 1967في عا   -39
الد انسااااااواب الساااااال ة البارمة  2005ة  وأ  يمت أيطاااااااط مسااااااتوانات في غزى، ل نضا أ جلمت في عا  الموتل

  2334دى قرايات، اماا فمضاا قراي مفلس األمن  اااال ت ل من الب اا   وم  ذلا ، أ ادت األمة المتوادى في عا 
ستم   عل  األياضي  (، مفدداط أن سقامة المستوانات يش ل انتضا ا  اي اط للبانون الدولي، وأن اال2016)

 ممر الت وين الديم رافي لألي  الفلساا منية الموتلة، االبوى غمر مببول، وأدانت جمي  التداعمر الرامية سل  ت 
 لمستوانمن وتشريد المدنممن الفلس منممن، من عمن أموي أ رح اما في ذل  نبل ا

واليات عل  عنا  عن  توتية  ديثة و مروي السااااااااااانمن، أنفبت السااااااااااال ة البارمة ااال ت ل مليايات الد  - 40
نات، اما في ذل  شاااااااا ات ال ر  والمياا والصاااااااري الصاااااااوي، وشاااااااا ات  للتشااااااافي  عل  توساااااااي  المساااااااتوا 

نةة األمنية، ومرافل التللية والرعاية الصاوية  وفي السانوات األ مرى، عزدت السال ة  االتصااالت وال ضر ا ، وال 
الباارماة ااال ت ل    ااط الساااااااااااااتثمااي أموال سضاااااااااااااافياة كبمرى لبناا  م اات ال ملومترات من ال ر  االلتفاافياة في  

ناط  صاااارياط عمن ل ساااافر أساااار  وأ ثر أما الطاااافة ال ر ية، مما يشااااف  عل  ديادى عدد المسااااتوانمن عتوفمر وسااااار 
(  وع وى عل  ذل ، تبد  سساااارارمل  وافز ساااافية للمسااااتوانمن  2021سساااارارمل والمسااااتوانات )الساااا   ا ن، 

ويواد األعمال، تتمثل في عر  األياضاااي المصااااديى من الفلسااا منممن ا قل من  يمتضا، وت بمل يساااو  دهمدى 
ذعانات لألعمال التفايية، وذعانات للمن بة  عل  المسااااااتثمرين فمضا، ومزايا ضااااااريبية، واسااااااتوباقات للساااااا ن، و 

الصاااناعية، وذعانات لللمالة  وفي الي المناال، تدف  الشاااركات الث ملدل الطااارياة الذي تدفلت الشاااركات 
في مناال أ رح  وذضاااااااااافة سل  ذل ، ي بد  دعة سااااااااافي للتلاونيات الزياعية الساااااااااتيلاب مزايعمن جدد؛ وفي  

ضاااااااااااارياة توظيف اللمال المضاجرين؛ ويوصاااااااااااال المزايعون الفدد عل    الي المناال، ي لف  المزايعون من 
دوالي ل ل ق ي  للماشاااااااااية في  بول الرعي   25,000دوالي، وما يناهز    307,000سعانات مالية تصااااااااال سل  

(  وذضااافة سل  ذل ، تشااف    ومة سساارارمل مديسااي المواد األساااسااية عل  االنتبال 2021المفتو ة )عتسااملة،  
في المارة للدى سانوات  وقد أدت هذا    70ضا لضا أولوية وانية عزيادى أجويهة عنسااة تصال سل   سل  مناال المن 

،  2019الووافز والفوارد سل  توساا  كبمر في المناال الصااناعية واالسااتثماي في اإلنتاج الزياعي  و ولول عا  
 مفملاط  ناعياط سسرارملياط في المن بة جية    11 ان هناك  

التوساااااا  الفايي في المسااااااتوانات في الساااااانوات األ مرى، نتيفة الووافز ال بمرى التي   وما فتئ يتزايد  - 41
تضدي سل  تيساااااامر المشااااااايي  الصااااااناعية والزياعية، وتشاااااافي  م ات ا الي من المواانمن اإلساااااارارملممن عل  
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  السااردى االنتبال سل  المساتوانات المدعومة في الطافة ال ر ية،  مث ينلمون امساتويات معيشاة أعل  من تل 
مساااتوانة في الطااافة ال ر ية،    280، كانت سسااارارمل قد أنشااا ت أ ثر من 2021في سسااارارمل  وفي أوارل عا  

  136سل    2000مسااااااااتواناط في عا    198  315اما في ذل  البدن الشاااااااار ية  وايتف  عدد المسااااااااتوانمن من 
 (  2021)عتسملة،   2021مستوان في أوارل عا    650  000، وأ ثر من 2010مستواناط في عا    311

وذضاافة سل  المساتوانات، تسامن السال ة البارمة ااال ت ل اإنشاا  عؤي اساتي انية وتتساامن اشا نضا   - 42
عؤيى اساااااتي انية، ملةمضا مفصااااا     150، كانت هناك  2021وتشاااااف  علمضا  ففي النصاااااي األول من عا  

 ت  اموجا البوانمن اإلساااارارملية؛ وم  ذل ،  ل نتاج الزياعي والومواني  وهذا البؤي االسااااتي انية غمر قانونية 
تتلب  الدعة اللا  والو ومي امفتلي الوسااااارل المااشاااارى وغمر المااشاااارى  ويفري، في كثمر من األ يان، دمج 

توتية المتا ة للمساتوانات، وهو ما يم نضا من الوصاول عل  المياا وال ضر ا ،  هذا البؤي في شاا ات البن  ال 
ن المسااااتوانمن هناك من الوصااااول عل  الرهون اللبايية، واسااااتفدا  من عمن الفدمات الو  موية األ رح، ويم  

مث  ال ر ، وااللتوا  االمداين وغمرها من التسااااااضم ت  وتفر  البؤي االسااااااتي انية " بارل عل  األي "   
 مفرد سنشااا   يسااتولي المسااتوانون عل  األياضااي الزياعية والمراعي، ملتبدين أنت سااي ساامن لضة االابا  فمضا  و 

عؤي اسااااتي انية، تلمد الساااال ة البارمة ااال ت ل سل  تسااااوية أوضاااااعضا ا ار يجلي ودمفضا في المسااااتوانات 
ار يجلي، ألي   عؤي اساتي انية ا ن ، عل  سابمل المثال، و ضالت     للساماح، ا  2020الرسامية  ففي عا  

 (  2021تصان أ يا  لمستوانات قارمة )الس   ا ن، 

المستوانات والبؤي االستي انية الشلا الفلس مني  بت غمر الباعل للتصري في التنمية،  وتسلا -43
  وت رسااااا  اال ت ل، وتوول دون سيفاد  ل ذي م زح ومساااااتدا  قارة عل  أساااااان وجود دولتمن يفطاااااي سل

البدن   سقامة دولة فلساااا منية قاعلة للوياى، لضا أيا  متصاااالة وذات ساااايادى في الطاااافة ال ر ية، اما في ذل 
 الملتري عضا دولياط  1967الشر ية، وغزى عل  اول  دود عا  

 المستوطنات والتدهور البيئي والعقبات التي تعترض التنمية الفلسطينية -ألف 

تاح لتوبمل التنمية االجتماعية واالقتصاااااااااااادية الفلسااااااااااا منية، وت فبر ت بم د المساااااااااااتوانات الومز الم -44
وايدا ال بيعية، وتصاادي أيا  فلسا منية سضاافية إلنشاا  البن  التوتية الشالا الفلسا مني اسالات أيضات وم

وشااااااااا ات ال ر  في المسااااااااتوانات  وينا  ال ثمر من الطااااااااري من اارفة من التداعمر اإلضااااااااافية المتفذى 
انات و دمة مصاالن المساتوانمن، اما في ذل  هد  األ اول والمااني واألشافاي الفلسا منية  لتيسامر المساتو 
 ة األياضااااي المتا ة للمسااااتوانات سل  أقصاااا   د، وهو ما يفطااااي سل  تدهوي البم ة  وهذا لتوسااااي  مسااااا

لي المسااااتوانات تشااااوا ج رافيةق الطاااافة ال ر ية، وتفزل األسااااوا  والمفتملات المولية الفلساااا منية، وتطاااا 
  األمل في توبمل تنمية اقتصادية ذات م زح، وهي تنمية ال يم ن تصويها دون أيا  وموايد ابيعية

وتنشااااااائ المساااااااتوانات نةاماط  ي لياط لتفريد الفلسااااااا منممن من أياضااااااامضة، وتودد األياضاااااااي التي  -45
مساااااااااي الفداي  يفود للفلساااااااا منممن اسااااااااتفدامضا وال ر  التي ال ي ساااااااامن لضة االساااااااافر عبرها، كما تودد  ال

واللمااال الفااا ااااااااااااااال، ومواق  نبااال التفتيش وغمرهااا من اللوارل التي توول دون  ركااة تنباال األشاااااااااااااافاااد  
الفلسا منممن والسال  الفلسا منية  وال يتمت  الفلسا منمون اوبو  متسااوية م  المساتوانمن في األياضاي التي 

ضاااااااااااالت نةة قانونية م نفصاااااااااااالة تماماط ومفموعات من تسااااااااااااي ر علمضا الساااااااااااال ة البارمة ااال ت ل  فبد و 
ست  وتشمل اال ت فات الصاي ة  المؤسسات ل ل ف ة من النان، عل  الرغة من أنضة يعيشون في اإلقلية نف

للوبو  عد  المسااااااااااواى في الوصاااااااااول عل  عوامل اإلنتاج، واألياضاااااااااي، وال ر ، والبنية التوتية، والموايد  
 أ( 2020المارية، والفدمات األساسية )األمة المتودى، 
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ة مااشارى  وي لتبر عني المساتوانمن أ د النتارج المااشارى لتوساي  المساتوانات، ولت هااي اقتصاادي  -46
ويبلغ اللني ذيوتت   ل موسااة جني الزيتون، ويشاامل االعتدا ات البدنية، وذا   الناي، و ر  األشاافاي  

نساامل الشااؤون اإلنسااانية سل  أنت ب(  ويشاامر م تا ت 2020واقت عضا، وساارقة الموا اامل )األمة المتودى، 
ة، داد عني المسااااااااااااتوانمن وذضاااااااااااارايهة  عل  الرغة من تداعمر اإلغ   والبمود الشااااااااااااديدى المرتا ة االفارو

  فضااذا اللني وعمليااات الضااد  والتضااديااد عضااد  المنااادل والمااداين  2020اااالممتل ااات الفلساااااااااااااا منيااة في عااا   
رد الوصاول عل  األياضاي والفدمات والبنية التوتية، واأل اول االقتصاادية األ رح، فطا ط عن انلدا  ف

لفلساا منممن لم اديى مفتملاتضة المولية )م تا تنساامل أفطاات جميلضا سل  نشااو  عم ة قساارية تطاا   عل  ا
(  واساااااتمرت السااااال ة البارمة ااال ت ل في عد  الوفا  عواجبضا اموجا البانون  2019الشاااااؤون اإلنساااااانية، 

 فلس منممن من أعمال اللني أو التضديد االلني الدولي توفمر الوماية لل

لنفايات الف رى المنتقفة في سسااارارمل سل  الطااافة وتشااامل ت اليف اال ت ل نبل كميات كبمرى من ا -47
ال ر ية  فبد دفلت اللوارن البم ية اإلسااااااااااااارارملية الصاااااااااااااايمة، وما يرتا  عضا من ايتفا  ت اليف التفل  من 

فدا  الطاااافة ال ر ية "من بة للتطااااوية"  وتشاااامل النفايات الف رى التي ت نتج في  النفايات، سساااارارمل سل  اساااات 
الطاااااااااااااافاة ال ر ياة ماا يلي:  ما ى ميااا المفاايير، والنفااياات ال بياة الملادياة، والزيوت   سساااااااااااااارارمال وت نبال سل 

 ( 2019المستلملة، والمذياات، والملادن، والا اييات )األون تاد،  

رارمل هالي األانان من النفايات اإلل ترونية كل عا  لملالفتضا في  وع وى عل  ذل ، تنبل سساااااااااااااا  -48
ارمل في الطاااافة لوارن وتنفذ عمليات مرا اة أقل  اااارامة من تل  الم ابة  الطاااافة ال ر ية،  مث ت بل سساااار 

دا ل  دود سساااارارمل  ويؤار التلوث الناجة عن ق ا  النفايات اإلل ترونية غمر الرساااامي والصااااناعات غمر 
 ( 2020عل   وة اإلنسان، ال سيما  وة األافال )عرنامج األمة المتودى للبم ة، المنةمة 

 منية الموتلة هي من بة  اا مرى ما فتئ يتزايد عدد ساا انضا من الفلساا منممن، في  واألي  الفلساا  -49
ي  من يزيد النمو الساري  لسا ان المساتوانات من  دى اإلجضاد البم ي  ويفطاي ايتفا  مساتوح النمو السا ان 

في من بة المنضا االطاااااااارويى سل  تفاقة الطاااااااا   عل  البم ة، ألن ذل  يلني ضاااااااامناط مسااااااااتويات أعل  من 
 االستض ك، وتلوااط أوس ، واستنفاداط أسر  للمياا والموايد ال بيعية األ رح 

ويلمل التفتات اإلدايي لألي  الفلساااااااااااااا منياة الموتلاة تادعمر البم اة تادعمراط سااااااااااااااليمااط، ويواد من قاديى   -50
  السااااااال ة الوانية الفلسااااااا منية عل  اعتماد أفطااااااال الممايساااااااات، وذدايى الموايد ال بيعية ا فا ى  وتفطااااااا 
األي  الفلسااااا منية الموتلة لث اة نةة   ة، هي السااااال ة البارمة ااال ت ل، التي تساااااي ر ساااااي رى كاملة 

ة الفلساااااااااا منية، التي في المارة من الطاااااااااافة ال ر ية في المن بة جية؛ والساااااااااال ة الواني  60عل  أ ثر من 
 ذ عبد ونصي اللبد تسي ر جزرياط عل  الااقي؛ والسل ة المنفصلة في غزى، التي ال تزال قارمة من 

ومما يود كذل  من قديى السااال ة الفلسااا منية عل  التد ل افلالية و  ريبة مساااتدامة للوفاظ عل   -51
ات اإلنساااااانية والساااااياساااااية، التي تبو  ممزانمتضا  سااااا مة البم ة، افتبايها المزمن للموايد المالية وتوالي األدم

  وكما هو الوال م  المؤساااساااات الفلسااا منية األ رح،  اللامة عل  مساااتوح اإليرادات واإلنفا  عل  الساااوا 
 تفتبر هم ة جودى البم ة سل  الموايد، ولديضا والية ومسؤوليات تتفاود سم انياتضا 

و مروي الساانمن، ولزيادى المسااا ة المفصااصااة للمسااتوانات والبنية التوتية ذات الصاالة سل  أقصاا   - 52
ودمرت م يمن أشااافاي الزيتون وغمرها من األشااافاي  وقد     د،  ااااديت السااال ة البارمة ااال ت ل األياضاااي 

 انية امستويات  أفط  تبل  مسا ة األياضي سل  وجود الفلس منممن ا ثافة في جموب منفصلة ذات كثافة س 
عالية ومتزايدى، وشاااااادد الطاااااا   عل  الموايد ال بيعية  ولضذا الساااااابا، ي طاااااا ر الفلساااااا منمون سل  اسااااااتفدا  

بيعية المودودى المتا ة لضة ا ريبة م ثفة ألغرا  من عمنضا الساااااااا ن، وقل  األ فاي،  األياضااااااااي والموايد ال  
مود المفروضة في سااي قارمة السل  والفدمات ذات  والزياعة، واألنش ة الرعوية  وذضافة سل  ذل ، أفطت الب 
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ر عل  األسااااامدى االساااااتفدا  المزدوج عل  المد  ت الزياعية المساااااتويدى سل  اعتماد الفلسااااا منممن اشااااا ل كبم 
   ( 1) ( 2020ال يميارية والمبمدات الوشرية التي تلوث التر ة والمياا الفوفية )عرنامج األمة المتودى للبم ة،  

 ة المرتفعة لجدار الفصل والقيود المفروضة على التنقلالتكلف -باء 

ية والمادية التي وفي الطاافة ال ر ية، تنشاار الساال ة البارمة ااال ت ل مفموعة من ا ليات اإلداي  -53
تراقا الموايد و ركة الراجلمن والمركاات الفلساااا منية  ويشاااامل نةا  المرا اة المتلدد المسااااتويات هذا نةاماط 

التصااااايين، وضااااواا  عمروقرااية، وم ات نبال التفتيش الدارمة والمتنبلة، والبوااات، والساااادود    ااااايماط لمنن
هاذا البمود األنشاااااااااااااا اة اإلنتااجياة والوصااااااااااااااول عل  الفادماات،  التراعياة، و واجز ال ر ، والفنااد   وتلرقال 

 وتبو  الوياى االجتماعية، وتوول دون سيصال المساعدى اإلنسانية 

المفروضاة عل  التنبل سل  ديادى وقت السافر عمن جمي  المرا ز السا انية الرريساية  وأفطات البمود   -54
لفة االقتصااادية الترا مية اساابا المدى األاول  في المارة في المتوساا ، وضااف مت الت   51الفلساا منية عنساااة  

بر البدن  للساااااافر  فببل سقامة جداي الفصاااااال مث ط، كان الفلساااااا منمون يسااااااافرون من يا    سل  الفلمل، ع
كملومتراط؛  80كملومتراط  ل ن هذا البمود أفطااااااااااااات سل  ساالة ال ريل سل   50الشااااااااااااار ية، عل  اريل اولت  
  107د يبة سل   55تيش، يرتف  متوساااا  وقت الساااافر سل  الطاااالي، أي من وعندما تطاااااي سلمضا نبال التف

نية اساااااااابا اول ال ر  والبمود دقارل  وتشاااااااامر التبديرات سل  أن ت  مر  ركة تنبل البوح اللاملة الفلساااااااا م 
في المارة من الناتج المولي اإلجمالي في    1,7ملمون دوالي ساااااااااااانوياط، أو  274اإلجرارية كلي االقتصاااااااااااااد 

  والت االيف البم ياة جرا  المادى األاول للساااااااااااااافر، وتا  مر المركااات عناد البواااات ونباال التفتيش 2018 عاا 
 ( 2019البدن،  -واضوة كل الوضوح )ملضد األاواث الت بيمية

ونتيفة للبمود المفروضاااااة عل  االساااااتلانة االمد  ت المساااااتويدى، تطااااا ر الشاااااركات سل  تلديل  -55
تلاضااة عن المواد المسااتويدى امد  ت متدنية الفودى ومواد منتقفة مولياط  اريبة اسااتفدا  المد  ت ااالساا 

تودي  عوامل اإلنتاج عبر الشااركات   وهذا التلدي ت تشااوا الناتج الودي للمد  ت، مما يفطااي سل  سااو 
وتفطاااااااااي تشاااااااااوهات م ونات المد  ت في نضاية الم اي سل  تبلي  الناتج اإلجمالي، وانففا  سنتاجية 

للاملة )ناتج اللامل الوا د(، وايتفا  ت اليف و دى اإلنتاج، وضاااااااالي البديى التنافسااااااااية في األسااااااااوا   المد ا
 ( 2014المولية والفايجية )أموديو وديمايو، 

ويت ار ملةة الب اعات الفلسااا منية عنةا  قارمة السااال  والفدمات ذات االساااتفدا  المزدوج، غمر  -56
ممل سل  أن ت ون أشد في الب اعات ذات المستويات اإلنتاجية األعل ، أن ا ااي الناجمة عن هذا النةا  ت 

ت، وت نولوجيا المللومات اما في ذل  األغذية والمشااااااارو ات، والمساااااااتوطااااااارات الصااااااامدالنية، والمنساااااااوجا
واالتصااااالت، والزياعة، وتفضمز الملادن  وتبرد هااي البمود اإلسااارارملية، اما فمضا تل  المفروضاااة في سااي  

قارمة الساااااااااااال  والفدمات ذات االسااااااااااااتفدا  المزدوج، اشاااااااااااا ل غمر متناسااااااااااااا في الب اعمن الزياعي نةا  
من من الناتج المولي اإلجمالي سل  االنوداي  والصاااااناعي، وتشاااااوا من اة االقتصااااااد عدفلضا  صاااااة الب اع

ساال ة البارمة التراج  الصااناعي والتراج  الزياعي اللذين عفلت عضما البمود التي فرضااتضا ال 2ويبمن الشاا ل  
ااال ت ل عل  االقتصااااد الفلسااا مني منذ  يا  السااال ة الوانية الفلسااا منية  وترج  الضيمنة النسااابية لب ا   

سل  هذا التشاااااوا الضي لي وليسااااات االطااااارويى انل اسااااااط لب ا   دمات مزدهر أالبت   الفدمات عل  األيجن
 البوح االقتصادية عنانت 

  

المواد ذات االسااتفدا  المزدوج هي مد  ت اإلنتاج وا الت والت نولوجيا المسااتويدى التي ال تفمز سساارارمل للفلساا منممن ااسااتمرادها   (1)
 ألنضا تن وي عل  استفدامات عس رية موتملة 
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  2الش ل 
   2020-1994الناتج المحلي اإلجمالي، تحول الحصص القطاعية من 

 )نساة م وية(

 

 استناداط سل  البيانات الوايدى من الفضاد المركزي ل  صا  الفلس مني   سااات األون تاد :المصدي

  وتوغل الفداي في عمل األياضااااااااااي الفلساااااااااا منية، سذ 2002عدأ عنا  الفداي الفا اااااااااال في عا    -57
ي  الفلساااااااااااا منية، وليس عل  اول الودود الملتري عضا دولياط؛ ومن في المارة منت عل  األ 85ساااااااااااام بن   

كملومتراط، وهو عذل  أاول ا  ثر من مرتمن من الودود الملتري عضا   712د عل  اول  الواضااااااان أنت سااااااايمت 
 كملومتراط(، األمر الذي يفللت في األسان والواق  جدايق ضٍة  320دولياط )

مني في المن بة الواقلة عمن الفداي والف  األ طااااار  فلسااااا  11  000ويوصااااار الفداي الفا ااااال   -58
(، أو من بة التمان  وال ي سااااااااااامن لضؤال  السااااااااااا ان عد ول سسااااااااااارارمل، 1967)المباعل لودود  زيران/يونيت  

في ورمون جرا  ذل  من الفدمات األساااااااااااسااااااااااية مثل  دمات مرا ز الرعاية الصااااااااااوية والمداين والمو ت  
وي عبر البوااات ونبال التفتيش للوصااااااول عل  الفدمات األساااااااسااااااية،  التفايية  لذل  ي طاااااا رون سل  المر 

اتضة األسااااااااااارية، وأدا  مضامضة االجتماعية في الطااااااااااافة ال ر ية، ألن د ول هذا المن بة  والوفاظ عل  ع ق
  صر  عل  أقاي ضة 

وذضاااافة سل  ذل ، يفا عل  المزايعمن الفلسااا منممن الوصاااول عل  تصاااايين  ا اااة للو اااول  -59
اال ت ل تط  اضمضة الزياعية في موي  المستوانات وفي من بة التمان  غمر أن السل ة البارمة ا سل  أي 

 دوداط للدد أيا  السانة التي يم ن   لضا للمزايعمن الو اول سل  أياضامضة، وذل   ساا  فة ابلة أيضاضة 
تصاايين لللمال   وابيلة موصاولضا  وع وى عل  ذل ، يواجت المزايعون  الو ات كبمرى في الوصاول عل 

د اللاملة سل  ديادى ت اليف اإلنتاج، ال دممن ألنشااااا تضة الزياعية األسااااااساااااية  ويفطاااااي النب  المت ري للم 
 وتبويي اإلنتاجية، وتآ ل البديى التنافسية 
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ويواجت المزايعون توديات هارلة في الو ول سل  اساتمن الزيتون الواقلة عل  الفانا ا  ر من  -60
ل أو االبرب من المساااااتوانات، سذ يت لا ذل  الوصاااااول عل  تصاااااايين  ا اااااة أو تنسااااايباط الفداي الفا ااااا 

سااباط م  السال ة البارمة ااال ت ل  وتبوضات سنتاجية الزيتون و يمتت اسابا البمود والوواجز التي تود من م
في الساااانوات  قديى المزايعمن عل  أدا  أنشاااا تضة الزياعية األساااااسااااية عل  مداي الساااانة  وعل  غراي ما وق  

في المارة من  40ل  س  2020الساااااااااااابة، انففي موصااااااااااول أشاااااااااافاي الزيتون في من بة التمان في عا  
 موصول ما يباعلضا من األشفاي في مناال  ايج المن بة التي يم ن الو ول سلمضا عل  مداي السنة 

 ط عن ضااااعيفاط اشاااا ل اسااااتثناري ألسااااااب ابيعية، فطاااا  2020وكان موصااااول الزيتون في عا   -61
ه(  وفي موساااة جني الزيتون في  2021اال ت ل، وعني المساااتوانمن )م تا تنسااامل الشاااؤون اإلنساااانية،  

 26 اداة من عني المسااااتوانمن عن س ااااااة    40تشاااارين الثاني/نوفمبر، أساااافرت   -تشاااارين األول/أ تو ر 
وا امايها  وفي شااااافرى ي لتبد أن المساااااتوانمن جن  1  870شااااافرى، سضاااااافة سل   1  700فلسااااا منياط، وتفريا 

سل  ذل ، ت مر األياضااي الفلساا منية أ ياناط   شاافرى ديتون فلساا منية  وذضااافة 600س دح الووادث، أ  رقت  
مياا الصااااري الصااااوي من المسااااتوانات، مما يتساااابا، في جملة س ااااااات، في سلوا  أضااااراي ااألشاااافاي 

عني المسااااااااتوانمن ضاااااااد  ، داد  2020ه(  وفي عا  2021المنتفة )م تا تنساااااااامل الشااااااااؤون اإلنسااااااااانية، 
شاااافرى أو تدممرها  8 925، وشاااامل اقت   2019لا  في المارة مباينة ا  9الفلساااا منممن وممتل اتضة عنساااااة 

 ( 2021 رقضا )الفضاد المركزي ل  صا  الفلس مني،  أو

والت امر السااالبي للبمود والصاااراعات التي تدوي اشااا ن االساااتثماي وكامل النشاااال االقتصاااادي ت امر    -62
ارملية واإلجرا ات الفمركية ال اشااااااا ل جمد في الاووث والمؤلفات االقتصاااااااادية  فالتداعمر األمنية اإلسااااااار مو 

المرهبة جللت ت اليف  افبات المصاديين والمساتويدين الفلسا منممن مرتفلة لل اية، وقوضات أدا هة عزيادى  
الصااااااااااااديات و نمتضا عل   المفاار وعد  اليبمن المرتا من ااالساااااااااااتثماي  وتؤار هذا البمود عل  مساااااااااااتوح 

 ن ش نضا أن تلمل االعتماد عل  السل  النضارية المستويدى السوا ، وت  مر أيطاط مفتلي أنوا  الوايدات، وم

( في اووث تفريبية أن البمود التي تفرضضا سسرارمل عل  التفايى 2021وي ةضر أموديو وه رون ) -63
تي تلتمد عل  المد  ت المسااااااتويدى المشاااااامولة عنةا  الفلساااااا منية تبو  الب اعات الفرعية الصااااااناعية ال

، وأن الناتج الساانوي  2012-2008ا ن هذا الب اعات فبدت فر اااط لللمالة في الفترى    البمود  وتفمد الاووث
في المارة لو لة ت ن امة قمود في سااي نةا  قارمة السااااااال  والفدمات   4,6اإلجمالي كان سااااااامرتف  عنسااااااااة 

 ج ذات االستفدا  المزدو 

 تعليق الضم بحكم القانون، وتسارع الضم بحكم الواقع -جيم 

، أعلنت   ومة سساااااارارمل عن     لطااااااة أجزا  من الطاااااافة ال ر ية  2020نيسااااااان/أعريل    20في   - 64
مفدداط أن "سنشااا  سساارارمل للمسااتوانات في األي    2334يساامياط  وفي هذا الصاادد، يؤكد قراي مفلس األمن 

تضا اط  ، اما فمضا البدن الشااااااار ية، ليس لت أي شااااااارعية قانونية ويشااااااا ل ان 1967عا   الفلسااااااا منية الموتلة منذ 
  اي اط اموجا البانون الدولي وعماة كبرح أما  توبمل  ل الدولتمن وذ  ل الس   اللادل والدارة والشامل"  

، الد أن أعرب المفتم  2020وعل  الرغة من ت جمل هذا الطاااااااااة الرسااااااااامي في هب/أغسااااااااا س  -65
السال ة البارمة ااال ت ل التلامل م  ولي عن قلبت اشا ن ذل ، لة يت مر الواق  عل  األي ، سذ توا ال  الد

المسااااااااتوانات عل  أنضا، من النا ية اللملية، جز   من أياضاااااااامضا الساااااااايادية، كما يتطاااااااان من ت ثيف عنا   
 المستوانات سل  مستويات لة تشضدها منذ عبد من الزمن 

ت وير   ة الواق  يتسااااااي  ويتوسااااا  ويتلمل، في الوقت الذي توا ااااال سسااااارارملوال يزال الطاااااة او  -66
، وافبت سساااااااااارارمل عل  عنا  أ ثر 2020البنية التوتية عل  ن ا  واساااااااااا   دمةط للمسااااااااااتوانات  ففي عا   
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؛ ووافبت عل  2012و دى ساااااااا نية في المسااااااااتوانات أو اويتضا، وهو أعل  ملدل منذ عا   12 150 من
ر لو دا  وفي و دى سااا نية في هذا المساااتوانات في منتصاااي تشااارين األول/أ تو    5 000سقامة أ ثر من 

و دى ساا نية   1 200تشاارين الثاني/نوفمبر، أالبت الساال ة البارمة ااال ت ل عملية لتبدية الل ا ات لبنا  
 ج(  وي ما يؤذن2020في البدن الشاااااااااااار ية، ووضاااااااااااالت    اط لبنا  المزيد من الو دات )األمة المتودى، 

ة ا ن السااال ة البارمة ااال ت ل عادمة عل  االساااتثماي المتزايد في المساااتوانات والبنية التوتية ذات الصااال
 الطة ا ريبة أو ا  رح 

 المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني -ثالثاا  

 اإلطار واألهداف -ألف 

لا الفلسااااا مني عاووات الموجضة للبطاااااايا  ما فتئ األون تاد، منذ أ ثر من ا اة عبود، يدعة الشااااا  -67
يي  عنا  البديات والتلاون التبني، وتبدية المساااااعدى التبنية والفدمات االسااااتشااااايية السااااياساااااتية، وتنفمذ مشااااا

 التبنية، وتيسمر توافل ا يا  الدولي اش ن ا تياجات الشلا الفلس مني واقتصادا 

)د( من مافي يانو نمرو ي، الذي 55لفلس مني للفبرى  ويستفما عرنامج األون تاد لمساعدى الشلا ا -68
ألون تاد "موا الة تبمية هفا  التنمية االقتصاادية في األي  الفلسا منية الموتلة و وث اللماات  ي لا سل  ا

    ااعتااي ذل  جز اط من التزا  المفتم  الدولي اإقامة دولة فلساا منية مسااتبلة،    التي تواجت التفايى والتنمية
ة عل  الشاااالا الفلساااا مني"   ل تفديف وا ى الةروي االقتصااااادية واالجتماعية الساااالبية المفروضاااا ومن أج

من توافل    35من اتفا  أ را، والفبرى  44) ( من والية الدو ة، والفبرى 31ويسااااترشااااد البرنامج أيطاااااط االفبرى 
ن تاد، في ساااااااالة قرايات  هيا  ساااااااان ااولو  وع وى عل  ذل ، البت الفمعية اللامة لألمة المتودى سل  األو 

(، أن يباد  سل  الفمعياة اللااماة 75/20، و74/10، و73/18، و72/13، و71/20، و70/12، و69/20)
 تبريراط عن الت اليف االقتصادية ل  ت ل اإلسرارملي االنساة للشلا الفلس مني 

للب ااعمن اللاا  ويلاالج عرناامج األون تااد، الاذي يرمي سل  عناا  وتلزيز الباديات المؤسااااااااااااااساااااااااااااااتياة   -69
صااااااااد الفلسااااااا مني، وا تياجاتت المت مرى ضااااااامن المفموعات  والفاد الفلسااااااا منممن، البمود التي تواجت االقت 

 األي   التالية:

 السياسات التفايية وسياسات االقتصاد ال لي واستراتيفيات التنمية؛  )أ( 

 تيسمر التفايى واللوجستيات؛ )ب( 

 التمويل والتنمية؛ )ج( 

 مؤسسات األعمال، واالستثماي، وسياسة المنافسة  )د( 

 األنشطة التنفيذية الجارية -باء 

تبريراط سل  الفمعياة اللااماة عن  2020اسااااااااااااااتفااااة للبرايات الماذكويى أع ا، قاد  األون تااد في عاا   -70
ة الت اليف االقتصااااااااااادية ل  ت ل، يكز فيت عل  األار االقتصااااااااااادي للوصاااااااااااي المفرو  عل  غزى )األم

دل اإلضااااااااافي للفبر اساااااااابا الوصاااااااااي واللمليات د(  وويدت في التبرير تبديرات عن المل2020المتودى، 
اللساا رية من  مث ما يلي: ملدل وففوى الفبر عل  مسااتوح األساارى المعيشااية؛ والت لفة الدنيا للبطااا  عل  

ات المتللبة ااإلغ   والبمود  الفبر؛ والنمو االقتصاااااااااااااادي الموتمل الذي كان يم ن توميبت لو لة ت تفذ البراي 
 واللمليات اللس رية 
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الت اليف االقتصاادية ل  ت ل اإلسارارملي عل    :، نشار األون تاد دياساة عنوانضا2020وفي عا   -71
  وتلبي الدياساة المفصالة هذا الطاو  عل  الوالة الورجة في  الشالا الفلسا مني: سفباي غزى توت الوصااي

م  التركمز عوجت  اد   اليف االقتصااااااااادية ل غ   والبمود واللمليات اللساااااااا رية،غزى، وتبد  تبديرات للت 
 عل  الةروي االجتماعية واالقتصادية 

نموذج سااي الموا اى المت امل الثاني ، نشااااااااار األون تاد دياساااااااااة عنوانضا  2021وفي هذاي/ماين   -72
المتوا ااالة التي يبذلضا األون تاد لتلزيز    وت تي هذا الدياساااة امرى للفضود للساااياساااة االقتصاااادية الفلسااا منية

مباييس االقتصاااااااااااااد ال لي الفلساااااااااااا مني  ويطاااااااااااا  اإلااي المودَّث في االعتااي الت ممرات  وتوديث نموذج
الضي لية األ مرى التي ارأت عل  االقتصاااااد، ويساااات شااااي المنضفيات والتبنيات البديلة  وسااااوي ي  ل  ملضد 

مودَّث،  ي، والفضاد المركزي ل  صااا  الفلساا مني عل  النموذج الأاواث السااياسااات االقتصااادية الفلساا من 
عل  غراي النموذج األول الاذي وضاااااااااااااالات األون تااد  وساااااااااااااايم  ن هاذا األمر ك  ال ياانمن من التنبؤ ااآفاا   
االقتصاااااد الفلساااا مني، وتزويد  اااانا  السااااياسااااات والب ا  الفاد ا دوات عملية لتبمية الفوانا الرريسااااية 

المسااعدى عل   اياغة اساتراتيفيات   مني، وتبمية  يايات وسامناييوهات الساياساات البديلة، و ل قتصااد الفلسا 
 التنمية االقتصادية، سعياط لتوبمل أهداي التنمية المستدامة 

، وا اااااااال األون تاد تبدية  دماتت االسااااااااتشااااااااايية التبنية سل  داررى التولمل والتنبؤ  2020وفي عا   -73
ال لي الذي وضااالت   صاااا  الفلسااا مني، التي تساااتفد  نموذج مباييس االقتصااااد  التاالة للفضاد المركزي ل 

األون تاد ل قتصاااااد الفلساااا مني، ويديرا موظفون فنمون دي  ضة األون تاد  وتسااااتفد  ودايى المالية الفلساااا منية  
تنبؤات الفضاد المركزي إلعداد الممزانية، وتساااااااااتفدمضا أيطااااااااااط وكاالت فلسااااااااا منية أ رح من أجل وضااااااااا  

ساااااااااااتفد  الفضاد المركزي هذا النموذج لتبدير األار التنبؤات وتولمل السااااااااااامناييوهات  وفي ا ونة األ مرى، ا
  19-االقتصادي والمالي لفاروة كوفمد

مفموعة من المساااااااااااااااعدات التبنياة والفادمات   2020وذضااااااااااااااافة سل  ذل ، قد  األون تااد في عا    -74
ادية الفلساااااا مني تتللل عوضاااااا  النماذج وتبمية ا ااي االسااااااتشااااااايية سل  ملضد أاواث السااااااياسااااااات االقتصاااااا 

 قتصادية للفاروة  اال

منوة من   ومة الممل ة اللر ية الساااااااااااااالودية لدعة   2020وأ مراط، تلب  األون تاد في أوا ر عا    -75
البااديات المضنيااة الم لو ااة في األون تاااد للوفاااظ عل  أنشاااااااااااااا تاات في مفااال التلاااون التبني، ودعماات لفضود 

يساامر عملية س  ل ساا   عادل ودارة في  الفلساا مني من أجل توبمل أهداي التنمية المسااتدامة، وت   الشاالا
 األي  الفلس منية الموتلة والشر  األوس  

 التنسيق وتعبئة الموارد والتوصيات -جيم 

، وعل  الرغة من الةروي المماادانيااة الساااااااااااااام ااة التي تتزايااد 2021وأواراال عااا     2020في عااا    -76
ل من الساااال ة الوانية الفلساااا منية، ، وا اااال األون تاد دعمت للشاااالا الفلساااا مني االتنساااامل م  ك اااالو تضا

والمفتم  المادني، والمنةماات الادولياة، والفضاات الماانواة، وفريل األمة المتوادى الب ري، عضادي سعاادى تا همال  
 االقتصاد الفلس مني والسلي سل  توبمل أهداي التنمية المستدامة 

 تااااد عل  تلبياااة اال تيااااجاااات  ب  الموايد الفاااايجاااة عن الممزانياااة يوااادو من قاااديى األون وال يزال ن  -77
المتزايدى ل ل من الساااال ة الوانية الفلساااا منية، والب ا  الفاد، والمفتم  المدني في مفالي عنا  البديات  

 دمة لتم من  والمسااااااااااعدى التبنية  ولضذا السااااااااابا، فالدول األعطاااااااااا  مدعوى سل  النةر في توفمر الموايد ال
 وايدى في مافي يانو نمرو ي وقرايات الفمعية اللامة األون تاد من الوفا  تماماط اال لاات ال
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