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 كنهامل احملتلة ألرض الفلسطينيةا اقتصاد قوضت 19كوفيد  جائحة

 الالزمة االقتصاديةواألدوات  حيز السياسات  إل  االحتالل، السلطة الوطنية الفلسطينية تفتقر حتت
 اجلائحةالذي تفرضه  التحدي اهلائل واجهةمل

من تفاقم األوضاع االقتصادية املرتدية يف األرض   (19 املستجد )كوفيد زاد فريوس كوروان –2020أيلول/سبتمرب 8 جنيف،
لتقرير األونكتاد األخري حول املساعدة املقدمة فًقا و ذلك و  اجلائحة،قبل تفشي  حىتسوًءا تزداد واليت كانت  احملتلة،الفلسطينية 

 .للشعب الفلسطيين
 التنبؤات كانت    اجلائحة  ظهورحىت قبل  و الفلسطينية احملتلة.    األرض  منها  تعاين ة مسبوقغري  و   صعبةأوضاع    ظليف    اجلائحة  انطلقت 

 اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيباملتوقع أن ينخفض    من  كانحيث    ، قامتة  2021و   2020عامي  لبشأن االقتصاد الفلسطيين  
معدالت الفقر والبطالة  ، استمرت2020والنصف األول من  2019عام يف و  .وفًقا للتقرير ،يف املائة 4.5إىل  3 ني نسبة ب

 .القتصاد حبسب التقريرالعام ل رتاجع  الاملرتفعة واخنفض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للعام الثالث على التوايل مع استمرار  
 العامني  يفمما كان عليه ليس أفضل عدل مهذا و  واحدة،منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي أبقل من نقطة مئوية  ،2019يف عام 

يف حني كان معدل النمو يف غزة  ، يف املائة 1.15   لغب 2012عام السابقني. وسجلت الضفة الغربية أدىن معدل منو هلا منذ 
 بنسبة تراجعوالذي التوايل، عامني علي على مدى  احمللي اإلمجايل انكماش الناتجالتعايف من  القطاع يف أخفقصفر تقريًبا حيث 

 .2018يف عام    يف املائة  3.5 بنسبةو  2017يف عام   املائةيف  7.7
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 اقتصاد حتت احلصار
عنها، وصياغة التقارير  اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين    االحتاللاليت يفرضها    لتكاليف االقتصاديةل  دوري   بتقييميقوم األونكتاد  

 .االعديد من قراراهت استجابة لطلبها الذي عربت عنه يف لجمعية العامة لألمم املتحدةل وتقدميها

اإليرادات  األونكتاد تسربتقوض االقتصاد. وسبق أن قدر ة الفلسطينيوتسرب املوارد املالية  االحتاللاليت يفرضها ال تزال القيود و 
من  يف املائة 17.8 الفلسطيين أو من الناتج احمللي اإلمجايل يف املائة 3.7إىل اخلزانة اإلسرائيلية بنسبة سنواي الفلسطينية الضريبية 

 .  ةالوطنية الفلسطيني الضريبية للسلطةإمجايل اإليرادات 
مليون دوالر من   144ســـنوي جديد قدره  ســـتقطاعاباالحتالل بدأت ســـلطة   العام،يف آذار/ مارس من هذا  ذلك،ابإلضـــافة إىل 

ألســـر الشـــهداء والســـجناء الوطنية الفلســـطينية  تدفعها الســـلطة لغ اليتااملبا يعادل مب ذلكو   -ة الفلســـطينية اجلمركي املقاصـــةإيرادات 
 .الذين قتلوا يف هجمات أو هجمات مزعومة ضد إسرائيليني أو اإلسرائيليةالفلسطينيني يف السجون 

يت تفاقم أثر اخلسارة املالية الو منو الناتج احمللي اإلمجايل. وأدت إىل تقييد   الفلسطييناملواجهة املالية بشدة على االقتصاد  تلك أثرت
 32من  لميزانية ل املاحنني اخنفض دعمحيث الكبري يف دعم املاحنني للسلطة الوطنية الفلسطينية.   االخنفاض مع االحتالل  يفرضها

وأشار التقرير إىل أن اإلجراءات اليت  .2019 عام يف فقط  يف املائة 3.5 إىل 2008 عام من الناتج احمللي اإلمجايل يف يف املائة
أدت إىل تدهور كبري يف الظروف   االقتصادي،ألداء  ايف  وما ترتب على ذلك من ضعف    املاحنني، والرتاجع يف دعم    إسرائيل،فرضها  ت

 .االجتماعية واالقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة
بينما    ،2019  عام  يف  يف املائة 33إىل    2018  عام  يف  يف املائة 31  ارتفع منحيث  ،  ي الكساد  اهمستو البطالة على    وظل معدل

 .منذ ذلك احلني الاستفحاازدادت و   2017و  2011بني عامي  يف املائة29.2إىل   يف املائة 25.8من  ارتفعت نسبة الفقر
العامة  الصحة  رون إىل األمن الغذائي وموارد  ويفتق  التقلب،دائمة  من السكان على املساعدات الدولية    يف املائة  80يعتمد    غزة، يف  و 

 .منةاألالصحية والكهرابء ومياه الشرب  والرعاية

 ة االقتصادي املعاانة تفاقم 19كوفيدجائحة  
ــيطرة علىا لمن أجكان إلجراءات اإلغالق  ــطينية احملتلة يف أوائل  اظهورهمنذ  ائحةاجل لسـ مارس آاثر مالية آذار/يف األرض الفلسـ

تراجعت ايرادات الســـــــــــلطة الوطنية الفلســـــــــــطينية من التجارة والســـــــــــياحة   اجلائحة،  بداية تفشـــــــــــي منابلكاد  بعد شـــــــــــهر  و خطرية. 
الصـحة  اجلائحة، على، الناجم عن بسـبب اإلنفاق اإلضـايف وتزداد الضـغو  املالية  .عشـرين عاًما  يفوالتحويالت إىل أدىن مسـتوايهتا  

  .ماعية ودعم القطاع اخلاصوالرعاية االجت
ــة.   ذلك،عالوة على  ــاد الفلســــطيين بشــــكل كبري على التحويالت الر ية واخلاصــ  كالمها يف  من املتوقع أن يرتاجعو    يعتمد االقتصــ
منذ أكثر ى له  ســـــتو أدين م  وهو  ،دوالر مليون  266 حوايل  إىل  2020  عام يف  املاحنني دعمتوقع أن ينخفض وي.  اجلائحةأعقاب 
 .عشر سننيمن 

ــادية يف حدود  اجلائحةتكلفة املتعلقة ب التقديرات خمتلف تشـــــــــري   ــارة اقتصـــــــ من الناتج احمللي  يف املائة 35إىل   يف املائة 7إىل خســـــــ
ــأن اعتماًدا على افرتاضـــــــات   اإلمجايل،  ابلتوازي معمن املتوقع أن تنخفض إيرادات املالية العامة  و .  دوامها ةومدشـــــــدة اجلائحة بشـــــ

 .احمللي اإلمجايل اخنفاض الناتج
الســياســة االقتصــادية للتعامل مع التحدي اهلائل   وأدوات  الســياســاتحيز تفتقر الســلطة الوطنية الفلســطينية إىل  االحتالل،  بســبب
ــه اجلائحةالذي  ــلطة ال متلك . تفرضــ ــول إىل  فالســ ــادرإمكانية الوصــ  أمكانياتوال   ،وطنية هلا عملةليس  و  اخلارجي،االقرتاض  مصــ

 .متاح سياسة نقدية مستقلة وال حيز مايل
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دعمه للشـــعب الفلســـطيين بشـــكل  واجب مضـــاعفة  على اجملتمع الدويل   "يقع  أنهوقال األمني العام لألونكتاد ، موخيســـا كيتوي  
ــادية للجائحة.    عاجل  ــماو لتمكينه من التعامل مع التداعيات االقتصـــــــ ــادن  ال يوجد بديل عن دعم املاحنني لضـــــــ  صـــــــــمود االقتصـــــــ

 ."الفلسطيين
 حتت االحتالل ا  ابهظ ا مثنتدفع املرأة الفلسطينية 

االحتالل تؤثر على اجملموعات الدميوغرافية  إجراءاتأن  حيث ، يسلط التقرير الضوء على حمنة نساء فلسطني حتت االحتالل
 .جراء تلك اإلجراءاتمن بصورة أكرب غزة قطاع عاين النساء والشباب و ت حيث  ،متفاوتة  بدرجاتواإلقليمية 
يف  35الناتج احمللي اإلمجايل من    من حصته  اخنفضت  و   تضاءل القطاع الزراعي مع استمرار فقدان األرض واملياه  االحتالل،يف ظل  
هور القطاع  حيث أدى تد ،لذلك ا ابهظ ا دفعت املرأة الفلسطينية مثنو  .يف السنوات األخرية يف املائة 4إىل  1972يف عام  املائة

 .  بدائل يف حقبة ما بعد االحتاللتتبلور  ومل هذا اجملاليف العمل  من فرصالزراعي إىل حرماهنا 
اليت تعرتض التنقل،  والعقبات  األخرى مثل هدم املنازل واحلواجز  االحتالل  تتأثر النساء بشكل خمتلف مبمارسات    ذلك،عالوة على  

أثناء األزمات املدارس بعض املناطق يف إرسال الفتيات إىل  األمور يفأولياء يرتدد . و وسوق العملمما ُيد من مشاركتهن يف التعليم  
هلذه األوضاع الرتاكمية    كما ان اآلاثر  معدالت التسرب.  املدرسي وارتفاع   اخنفاض احلضور ويرتتب علي ذلك  .  دائم  بشكلأو    األمنية

 .ةالفلسطيني املرأةجهها االيت تو  ر الفقر والتهميشاخطتزيد من ا

 ضمهتديد ابلاملستوطنات: حقائق على األرض و 
ــتوطنـة و  150كـان هنـا    2018حبلول هنـايـة عـام  ــفـة الغربيـة 128مســــــــــــ ــتيطـانيـة يف الضــــــــــــ  انمن رغم ال ، وذلـك علىبؤرة اســــــــــــ

ُيذر تقرير األونكتاد من أن و . لقانون الدويلل اانتهاكا صــــــــارختشــــــــكل   476و  2334وفقا لقراري جملس األمن ، ملســــــــتوطناتا
حل   قاضــــية إلمكانيةيف حالة اســــتمراره، ســــيوجه ضــــربة  األفق،الذي يلوح يف   ،قبل قوة االحتالل للمســــتوطنات منالر ي ضــــم  ال

 . آفاق السالم يف املنطقة الدولتني ويقوض
رغم أهنا غري قانونية مبوجب القانون  بناء املســـــــــــتوطناتوترية  قامت قوة االحتالل بتســـــــــــريع   ،2020ومطلع عام    2019يف عام  
اإلسـرائيلي من املسـتحيل تقريًبا على الفلسـطينيني  العمراين جيعل نظام التخطيط  االسـتيطاين،إفسـاح اجملال للتوسـع هبدف و .   الدويل

رب الفلسـطيني  وابلتايل،احلصـول على تصـاريل للبناء يف أراضـيهم ألي غرض.   خلطر اهلدم يعرضـهم مما  على البناء دون تراخيص ون جيح
 . نفقتهم اخلاصة ملبانيهم وعلى العقايب
ا   127مبا يف ذلك  الغربية،فلســــــطينًيا يف الضــــــفة   مبىن  622هدمت إســــــرائيل أو اســــــتولت على   ،2019يف عام   مبىن خمصــــــصــــــً
 . اإلنسانية اتللمساعد

ــال األســــــــــــــ  موجعةاهلدم جتربة  ن  إ  ــي املعاانةري و ينتج عنها الفقر والنزوح وفقدان املأوى واالنفصــــــــــــ واحلرمان من اخلدمات  ةالنفســــــــــــ
 والتعليم.األساسية مثل الرعاية الصحية 

مليون   2000منذ عام  االحتالل واقتالعها  اليت دمرها  فلســطينية عدد االشــجار ال  بلغ   ،2019حبلول عام  و  ذلك،يف غضــون و 
 شجرة منتجة.
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