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تقري ررر ع ررن املس رراعدة املقدم ررة م ررن األونكت رراد إىل الش ررعب الفلس ررطيين
التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة*
مذكرة من أمانة األونكتاد**

موجز تنفيذي
تبدددو ااقدداق ااقتةددامتي قاج د فتي د ل قدداق ال ياسددي اوفوق د واددر واا ا ددا
غددا املواتي د ع امل وف د وإعددامتغ إعمدداو غددزغ والتوسددم ع ااسددت .و املمددول ل ددرو وا ف د
الدخل احل ي ي للفرمت ع األو الفل ايني اوتلد ع عدا  2017ويشدلل ااادامت ارمركدي
ال ُمنشأ مبوجب بروتوكول ويس ع ب وئي ي أما التنمي الفل ايني ولن يؤمتي ال ضاء على
ع ز امليزافي برمته إىل است امتغ امليزان الت اوي وقد يلدون ذا فتدائ عل دي ألسدبار بدريبي
ويوجددد ع األو الفل ددايني اوتل د أعلددى م دددل باال د ع ال ددا  ،واملتددأنرون علددى ددو غددا
متناسددب مةمد الباالد د الن دداء والشددبار وت دداوعت وتدداغ إفشدداء امل ددتو نا ائسدرائيلي
غا ال افوفي وب األو الفل ايني وا تزال غزغ تنزلد إىل م داو مدن تراجدم التنميد فتي د
__________

*

**

ليس ع الت ميا امل تخدم ع ذه الوني وا ع ري عر املامتغ الواومتغ قي.ا مدا ينادوي علدى الت بدا عدن
أي وأي كان من جافب األماف ال ام لألم املتحدغ بشأن املركز ال دافو ألي بلدد أو إقلدي أو مديند أو منا د
أو ل لاا أي من.ا ،أو بشأن ت يد دددومت ا أو موم.دا ووق دا لل دراوا وامل دروا ذا الةدل الةدامتوغ عدن
ارم ي د ال ام د لألم د املتح دددغ وينلددس األمددن ،ت ددذ ائلدداوا ال دواومتغ ع ددذا الت ري ددر إىل األو أو األواب ددي
الفل ددايني اوتل د قادداو غددزغ والضددف اليربي د  ،مبددا قي.ددا ال ددد الشددرقي ويشددا اسددتخدا كلم د "قل ددا " إىل
منظم التحرير الفل ايني اليت أفشأ ال لا الفل ايني أما ائلداوا إىل "متولد قل دا " ق.دي مت د مدم
الرؤي اليت أُعرر عن.ا ع قراو ينلس األمن  )2002(1397وقراو ارم ي ال ام )2012(19/76
حيظر اقتبا حمتواي ذا الت رير ع الةحاق قبل ال اع  17/00من يو  12أيلول/سبتمرب  2018بتوقيدت
غرينتش
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الددتدامت األةم د ائف ددافي وت دؤمتي أةم د الل.ددر ء الشددديدغ إىل ت لدديد عدددمت سدداعا إمدددامت
األسددر امل يشددي لل.ددر ء إىل سدداعت يوميددا أديددا  ،وإىل عرقل د ت دددد اودددما األساسددي
ووغ د الدددعوغ الدديت أ ل .ددا األوفلتددامت بتش د يم التنمي د ع األو الفل ددايني اوتل د  ،ا ف د
الدع امل د من ار.ا املا مم ةايمتغ اادت ل ع تثبيت أقدامه ويواصل األوفلتامت تلبيد
اادتياجد ددا امل د دددغ ل قتةد ددامت الفل د ددايذ للد ددن ام د د امل د دواومت أمد ددر م .د د للياي د د لن د ددب
لألوفلتددامت للددي حي ملا ددن امل دداعدغ الدديت ي دددم.ا للشد ب الفل ددايذ وينفددذ الف ددرغ (55متمت) مددن
إع ن ماقيليافو فاويب وقراوا ارم ي ال ام الديت تالدب مدن األوفلتدامت أن ي ديملا مدا يتحملده
الش ب الفل ايذ من تللف اقتةامتي من جراء اادت ل ائسرائيلي وأن ي د ت ريرا ع ذا
الةدمت
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أولا -منو فاقد للحيوية وأعلى معدل بطالة يف العامل
 -1واصد د ددل ااقتةد د ددامت اوابد د ددم لل ي د د دومت ع األو الفل د د ددايني اوتل د د د أمتاءه الض د د د يف ع
عا  2017وةامت النات اولي ائمجايل بن دب  3ع املائد مدن خدس أسدا مدنخف لليايد  ،دا
ي ذ مزيدا من اا فا ع متخل الفرمت وةامت النات اولي ائمجايل ع الضف اليربي بن ب  4ع
املائ للنه ا ف ع غزغ بن ب  0,3ع املائد  ،دا ي دذ ا فدا فةديب الفدرمت مدن الندات اولدي
ائمجددايل بن ددب  4ع املائ د ع قادداو غددزغ امل دددمر وي تمددد ااقتةددامت عل ددى أفشددا البندداء و دداوغ
ارمل والت زئ واودما وافلمشت الزواع بن ب  11ع املائ
 -2يددن ب د ف األمتاء ااقتةددامتي عددن التدددابا الت ييدي د الدديت تفربدد.ا سددلا اادددت ل
وتشا الت ديرا املتحفظ للبند الددويل ( )2017إىل أن إةالد ال يدومت ائسدرائيلي لدن أن تزيدد
النمددو ال ددنوي ع النددات اولددي ائمجددايل إىل  10ع املائ د وع غددزغ ،مددن اململددن أن ي دؤمتي وقددم
احلةدداو ااقتةددامتي إىل ا يد منددو تراكمددي إبدداع ع ددددومت  32ع املائ د ولددول عددا 2025
ومددن اململددن أن ي دؤمتي التخفيددف ب د الشدديء ع قائم د املدوامت املزمتوج د ااسددتخدا ودددد ا إىل
حي د منددو إبدداع قدددوه  6ع املائ د ع الضددف اليربي د و 11ع املائ د ع غددزغ ولددول عددا 2015
ومددن ديد أخددر  ،ي ددذ اسددتمراو الوبددم الدرا ن أن النمددو لددن يزيددد علددى  3ع املائد  ،مددم اق د ان
فا اثبت ع متخل الفرمت واوتفاو لديد ع م دا الباال
ذل
 -3ويواج دده ااس ددتثماو ع ب ددا ا م ددن جد دراء ال يد دومت ال ائمد د قح ددب وإمن ددا أيض ددا ب ددبب
إملافي تشديد ذه ال يدومت أو قدر قيدومت جديددغ وع ذدل دذا املنداا اددش والشدديد اوادووغ،
قثم قل من امل تثمرين ق س من يلتز بتوذيف وؤو أموال كباغ ع قاداو التةدنيم أو غداه مدن
ال ااعا احل اس لن ب لل يومت ائسرائيلي ولدذل يوجده ااسدتثماو امل دتمر ع النشداو دو
مشاويم األعمال البالي الةير ذا التوجه اودمي واملشاويم الةدياغ الديت تت د بضد ف ال ددوغ
علددى تددوقا قددرو عمددل وا فددا ائفتاجيد وااقت دداو إىل الدينامي د التلنولوجيد وحمدومتي د فادداق
التوسم وت ذ ذه التفاع أن  90ع املائ من ينموو املنشآ ع األو الفل ايني اوتل
ددي لددركا صددياغ ي ددل عدددمت موذفي.ددا عددن أوب د  ،ع د د أن  1ع املائ د ق ددس مددن املنشددآ
ي مل هبا أكثر من  20عام
 -4وتبدددو التوق ددا ااقتةددامتي قاج د فتي د ل قدداق ااقتةددامتي ال ددلبي واا ا ددا غددا
املواتي د ع ال وامددل الرئي ددي الث ن د الدديت متعمددت النمددو ااقتةددامتي ع ال ددنوا األخدداغ ،و ددي
الدع امل د مدن ار.دا املا د إ وإعدامتغ ائعمداو ع غدزغإ والتوسدم اائتمدا ليدر ااسدت .و
ال دا واوداو ويدزمتامت غمدو التوق دا فتي د للت داوو ع مةدامتوغ األوابدي واملدواومت ائفتاجيد ،
والتفاع ائقليمي غا املواتي ع الشرق األوسس

ألف -التوسع يف الحتالل وتراجع الدعم املقدم من اجلهات املاحنة
 -5واصددلت دلومد متولد قل ددا إصد دايفا املاليد ع ذددل ذددرو سياسددي  -اقتةددامتي
ليد الةد وب وبددذلت احللومد ج.دومتا متؤوب د لضددبس ائففدداق وا د ائيدرامتا  ،و حددت ع
خف د ال ددز مددن  27ع املائ د مددن النددات اولددي ائمجددايل ع عددا  2006إىل  8ع املائ د ع
عامي  2016و( 2017اردول )1
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 -6ول.د عا  2017ا فا صاع ائيرامتا  ،وإن كان ذلد ي لدس ق دس اوتفداو خدس
األسا ع عا  2016فتي لألموال اوةل مرغ واددغ( )1قلو استُب د املبالغ املدقوعد مدرغ
واددغ اةمتامت إيرامتا عا  2017بن ب  8ع املائد  ،وا فد ائففداق الللدي (مبدا ع ذلد
ائففدداق علددى التنمي د ) مددن  35ع املائ د مددن النددات اولددي ائمجددايل ع عددا  2016إىل  33ع
املائ ع عا 2017
 -7وقددد أمت ااففةددال ائمتاوي ليددزغ عددن الضددف اليربيد إىل أةمد ع ائمتاوغ ،و ددزؤ األو
الفل ددايني اوتل د د  ،وت ددوي ت دددد او دددما ال امد د وا ت د دزال غ ددزغ ،اواص ددرغ اقتة ددامتاي من ددذ
عددا  ،2007مةدددوا للضدديوو املاليد ق.ددي ت دد .مقددل مددن  10ع املائد مددن ائيدرامتا ال امد
بينم ددا ت ددت.ل م ددن  30إىل  40ع املائد د م ددن ائفف دداق ائمج ددايل وكمثد دال عل ددى ذلد د  ،بلي ددت
ائي درامتا ال ام د ع غددزغ ع عددا  2016ددو  300مليددون متواو بينمددا بلددغ إففاق.ددا  1,5مليدداو
متواو وع ال ددا فف دده ،س د لت ميزافي د الضددف اليربي د قائضددا ب ددياا ،وع عددا  2017كافددت
متواةف ت ريبا وب باوغ أخر  ،كان من اململدن أن ا د امليزافيد ال امد لدولد قل دا تدواة لدوا
الوبم ع غزغ واحلةاو ااقتةامتي الاويل األمد

ابء -ينبغي للمجتمع الدويل تعزيز التنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة
 -8ي ددر ت ريددر األوفلتددامت ل ددا  2018ستفاب د كيددف أمت فةددف قددرن مددن اادددت ل
ومةددامتوغ األوابددي وامل دواومت إىل إق دداو الش د ب الفل ددايذ ودرمافدده مددن احل د ع التنمي د ويؤكددد
الت ريددر أن ال ددافون الدددويل يلددز إس درائيل وابتمددم الدددويل بت نددب ائج دراءا الدديت ت ددوق التنمي د
و ماذ خاوا إجيابي لت زيز التنمي ع األو الفل ايني اوتل
 -9ويوجددد تواقد ع ااواء منددذ أمددد ب يددد علددى أن التنميد امل ددتدام ع األو الفل ددايني
اوتل د د تتالد ددب ن ن د د أوكد ددان ،د ددي (أ) أن مف د ددف إس د درائيل ال ي د دومت املفروب د د علد ددى ااقتة د ددامت
الفل ددايذإ (ر) أن ت ددتمر ار .ددا املا د د ع التزام .ددا وع ا د د فا دداق وفوعي د د م وفت .دداإ
(ج) أن ددري دلومد د متولد د قل ددا إصد د دا لتي ددا النم ددو بي ددد أف دده ،قيم ددا يتة ددل هب ددذه
املتالب ددا الث ن د للتنميد د  ،مف ددف إس درائيل ال يد دومت وات د س د ل ار .ددا املا د لتذب ددذر
وبذلت متول قل ا ج.ومتا كباغ لتي ا النمو

__________

()1

4

وسددو تددرخيد أج.ددزغ ااتةدداا ال ددللي وال سددللي البالي د  145مليددون متواو ،ومتق تددان ينموع.مددا 300
ملي ددون متواو متق ت.م ددا إسد درائيل لل ددي ت ددو جزئي ددا املد دواومت املاليد د املت د درب املت ل د د لاواب ددم الة ددحي والضد دريب
الت ويضي ووسو ميامتوغ احلدومت وبريب ال يم املضاق (األوفلتامت (2017ر))
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الشلل 1
اإليرادات العامة الفلسطينية ودعم امليزانية
(مب ي الدواوا )
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صاع ائيرامتا ائمجالي

املةدو ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ

 -10ووغ د الدددعوغ الدديت وج..ددا األوفلتددامت إىل ابتمددم الدددويل من يتحمددل م ددؤوليته ع ت زيددز
التنميد د ع األو الفل ددايني اوتلد د  ،اس ددتمر اا دداه التن دداةيل ع ال دددع ال ددذي ت دم دده ار .ددا
املا د  ،و تُ ابددل ج .دومت ائص د جل املددايل ارريت د الدديت بددذلت.ا متول د قل ددا مبشدداوك إجيابي د مددن
جافدب ار.دا املا د (الشدلل  )1وع عدا  ،2017ا فد متعد امليزافيد امل دد مدن ار.دا
املا بن ب  10,5ع املائ مل اوف مم م تو عا  2016وبلدغ إمجدايل الددع الددويل امل دد
ع ال ا فف ه  720مليون متواو ،أي ندُلُث الدع امل د ع عا  2008والبالغ ملياوي متواو
وع الف د د غ فف د دد.ا ،افلمد ددش متع د د امليزافي د د مد ددن  1,8مليد دداو متواو إىل  544مليد ددون متواو ،أي
فا قدوه  70ع املائ وأمت تفاق آاثو اادت ل ،واا فا ع امل وف اواوجي  ،واهنيداو
ادامش املدايل إىل إعاقد قددوغ متولد قل دا علدى مواصدل ج.دومت بنداء الدولد وأمتاء امل.دا ائمتاويد
األساسي  ،مبا ع ذل ت دد اودما ال ام األساسي
 -11وع س د ددياق ااستش د دد.امت بت د دداوير ومتواس د ددا األوفلت د ددامت ،تش د ددا ت د دداوير األمد د د املتح د دددغ
ل ددا  2018إىل أن املد دواومت املاليد د الفل ددايني  ،ال دديت تُ دددو بنح ددو  300ملي ددون متواو ع ال ددا ،
مل
اةدل دلومد إسدرائيل ،فيابد عدن
ت تمر ع الت درر إىل إسدرائيل فتي د لل تيبدا الديت مبوجب.دا ا
دلومد قل دا  ،الضدرائب علدى الت داوغ الدوليد للفل دايني ر ا ادول إيدرامتا دذه الضدرائب
ودىت ع ائ او غا املتواةن لربوتوكدول ويدس ،دددمت دلومد متولد إسدرائيل عددمتا مدن التددابا
اليت لن أن اد من الت رر امل تمر ئيرامتا الفل ايني إىل اوزاف ائسرائيلي

GE.18-12162

5

TD/B/65(2)/3

اردول 1
اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة املؤشرات الرئيسية
1995

1999

أداء القتصاد الكلي
8٫3
منو النات اولي ائمجايل احل ي ي 7٫1
(ف ب متوي )
الن د ددات اول د ددي ائمج د ددايل اا د ددي 4 271 3 283
(مب ي الدواوا )
الدددخل ال ددومي ائمجددايل (مب يد 5 025 3 723
الدواوا )
ال د دددخل ال د ددومي ائمج د ددايل املت د دداجل 5 398 4 122
(مب ي الدواوا )
فة دديب الف د درمت م ددن الن ددات اول ددي 1 553 1 427
ائمجايل اا ي ( لدواوا )
فةدديب الفدرمت مددن الدددخل ال ددومي 1 827 1 618
ائمجايل اا ي ( لدواوا )
4٫8
فةيب الفرمت من منو النات اولي 0٫2-
ائمجايل احل ي ي (ف ب متوي )
4٫6
فة د دديب الفد د درمت م د ددن من د ددو ال د دددخل 0٫7
ال ددومي ائمجددايل احل ي ددي (ف ددب
متوي )
السكان والعمالة
(أ)
2٫96
2٫34
ال لان ( مل ي )
12٫0
18٫2
الباال (ف ب متوي )
588
417
ينموو ال مال ( اا )
103
51
ع ال ااو ال ا
135
68
ع إسرائيل وامل تو نا
الرصيد املايل (نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل)
23٫4
ائيرامتا الةاقي من املتأخرا 13٫0 /
ائيرامتا ارمركي اوت زغ
22٫1
15٫0
النف ا اراوي
29٫3
25٫1
ينموو ائففاق
الرصيد ائمجايل (أسا االتزا ) 5٫9- 12٫1-
(ر)
20٫0
الديْن ال ا
َ
التجارة اخلارجية
373
400
صاع التحوي اراوي
(مب ي الدواوا )
752
562
الةامتوا من ال لم واودما
(مب ي الدواوا )
6

2002

2006

2010

2015

2016

*2017

12٫5-

3٫9-

8٫1

3٫4

4٫7

3٫1

3 556

4 910

8 913

14 498 13 426 12 673

3 775

5 333

9 512

16 490 15 322 14 385

4 826

6 624

18 309 16 731 15 807 11 503

1 182

1 449

2 339

2 864

2 957

3 097

1 255

1 573

2 496

3 251

3 375

3 522

15٫0-

6٫8-

5٫0

0٫4

2٫1

0٫0

16٫4-

5٫0-

2٫2

2٫0

1٫4

1٫0-

3٫23
31٫2
452
105
42

3٫61
23٫7
636
147
55

4٫05
23٫7
743
178
78

4٫68
25٫9
959
211
112

4٫82
26٫9
978
211
116

4٫78
27٫4
997
184
131

8٫2

25٫0

21٫6

22٫2

26٫6

25٫2

28٫0
34٫2
26٫021٫1

46٫4
52٫1
27٫122٫2

34٫5
39٫6
17٫921٫1

31٫7
33٫5
11٫320٫0

32٫2
34٫7
8٫118٫5

30٫6
33٫1
7٫917٫5

1 051

1 291

1 991

1 421

1 409

1 819

478

736

1 367

2 338

2 381

2 693
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1995

2 441

الواومتا من ال لم واودما
(مب ي الدواوا )
1 879امليزان الت اوي (مب ي
الدواوا )
امليدزان الت دداوي (ف ددب متويد مددن 57٫2-
النات اولي ائمجايل)
املي د د د دزان الت د د دداوي م د د ددم إس د د د درائيل 922-
(مب ي الدواوا )
املي د د د دزان الت د د دداوي م د د ددم إس د د د درائيل 28٫1-
(ف د ددب متوي د د مد ددن الند ددات اولد ددي
ائمجايل)
د د دداوغ ال د د ددلا الفل د د ددايني مد د ددم 83٫5
إس د د د درائيل/إمجايل د د د دداوغ ال د د د ددلا
(ج)
الفل ايني (ف ب متوي )
دداوغ ال ددلا الو نيد الفل ددايني 4٫2
م د د د د ددم إسد د د د د درائيل/إمجايل الت د د د د دداوغ
(ج)
ائسرائيلي (ف ب متوي )
املةامتو ار.دداة املرك ددزي لإلدة دداء الفل

1999

3 364

2002

2 234

1 756- 2 61261٫2-

49٫4-

886- 1 598-

2006

3 683

2010

5 264

2015

7 538

2016

7 627

*2017

8 067

5 374- 5 246- 5 200- 3 897- 2 94760٫0-

43٫7-

41٫0-

39٫1-

37٫1-

2 887- 2 622- 2 916- 2 737- 1 887-

37٫4-

24٫9-

38٫4-

30٫7-

23٫0-

19٫5-

19٫9-

67٫5

56٫9

64٫4

66٫6

62٫1

60٫0

59٫8

3٫8

1٫9

2٫2

2٫7

3٫6

3٫4

3٫4

ددايذ ،ووةاوغ املالي د الفل ددايني  ،وسددلا الن ددد الفل ددايني اسددتُمد بي ددا
الت اوغ ائسرائيلي من ار.اة املركزي ائسرائيلي لإلدةاء
ت ديرا أولي
*
(أ) أوقا ال لان ،ت تب د مجيم البيدا ال دد الشدرقي ب دبب ت دذو وصدول ار.داة املركدزي لإلدةداء الفل دايذ
إىل املدين
(ر) يش ددمل ال دددين ال ددا ال دددين اول ددي واو دداوجي وللن دده ا يش ددمل املت ددأخرا ومتي ددن ال ددلا الفل ددايني لة ددندوق
امل الا الت اعدي
(ج) تشا بيا الت اوغ ائسرائيلي والفل ايني إىل ال لم وإىل اودما املتةل وغا املتةل ب وامل ائفتاج

جيم -احتاد مجركي معيب وغري عادل وضار ابلتنمية
 -12يتحدددمت إ دداو ال ياسد ااقتةددامتي الفل ددايني مبوجددب اااددامت ارمركددي الددذي أُفشد ع
ع ددا  1967وأخ ددذ ل ددلله الر ددي ب ددد ذل د ع ع ددا  1994مبوج ددب بروتوك ددول وي ددس ال ددذي
ي ض ددي وريد د الت دداوغ بد د إسد درائيل واألو الفل ددايني اوتلد د وبتش دداوو ااقتة ددامتين ع فف ددس
الت ريفددا ارمركي د اواوجي د مددم سددائر بلدددان ال ددا قال واقددب ال ددلبي ل اددامت ارمركددي عل ددى
ااقتةددامت الفل ددايذ ا لددن ااسددت.اف وللمشدداكل الدديت تلتنددف اااددامت ارمركددي أوب د أب ددامت،
ي
أن أي اا ددامت مجرك ددي جي ددد األمتاء ي ددتلز أن يل ددون أعض دداؤه عل ددى م ددتواي
(أ)
انل من التنمي قاااامت ارمركي ب كياف لديدي التبداين ع م دتو التنميد ااقتةدامتي ا
يبشر خبا لل افب األب ف وأي اقتةامت حمتل و قد التنمي سيف د اللثدا مدن اافضدما إىل
ااددامت مجركددي م ددم اقتةددامته ع م ددتو منظم د الت دداون والتنمي د ع املي دددان ااقتةددامتي ،ول ددو ع
ذرو الت اون ود ن الني إ
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(ر) أن أي اا ددامت مجرك ددي مفي ددد يتال ددب م ددتو عالي ددا م ددن الت دداون ال ددذي يض ددمن
مةلح مجيم األعضاء ع إمتاوغ احلدومت ،ولروو الت اوغ مم سائر بلدان ال ا  ،والتفاو بشدأن
ااتفاقا الت اوي  ،وسياس الت ريفا  ،والتشداوو ع ائيدرامتا وع األو الفل دايني اوتلد ،
تتحدمت لروو اااامت ارمدرو مدن در واددد ،دو إسدرائيل ،متون مراعداغ اادتياجدا املختلفد
جاما ل قتةامت الفل ايذإ
(ج)

أن تابي إسرائيل لشروو اااامت ارمركي افت ائيإ

(مت) أن ال ي د دومت ال د دديت تفرب د دد.ا إس د درائيل عل د ددى درك د د الش د د ب الفل د ددايذ وال د ددلم
مل
دخ التلدداليف ،ددا ي ددتب د ااقتةددامت الفل ددايذ مددن املناق د
الفل ددايني .د ااسددتثماو وتضد ا
الدوليد وجي ددل األو الفل ددايني اوتلد سددوقا أسدداغ ت تمددد علددى ااسددتاامت ،وا سدديما املنت ددا
ائسرائيلي
 -13وتلبا ددد األو الفل ددايني اوتلد د  ،ب ددبب ااا ددامت ارمرك ددي ،ع د دزا دداواي ب ددخما
وم ددتمرا مددن جدراء قادداو التةدددير املتخلددف النمددو وبد ف قدددوغ املنت د اوليد لل ددلم ال ابلد
للتة د دددير ول س د ددتاامت عل د ددى املناق د د د ع األسد د دواق اوليد د د وال امليد د د وع ع د ددا  ،2017بلي د ددت
الةامتوا الفل دايني  19ع املائد مدن الندات اولدي ائمجدايل ،ع دد بليدت الدواومتا  56ع
املائ د إ وبلددغ ال ددز الت دداوي  37ع املائ د مددن النددات اولددي ائمجددايل ،و ددو مددن أعلددى م دددا
ال د ددز الت د دداوي ع ال د ددا وتُ د ددد إس د درائيل م د ددؤول ع د ددن  54ع املائ د د م د ددن ال د ددز الت د دداوي
الفل ايذ ،ديدث بليدت ف دب الت داوغ الفل دايني مدم إسدرائيل  60ع املائد مدن إمجدايل الت داوغ
الفل ددايني (اردددول  )1وُ ددول ددذا ال ددز ادائددل مددن متخددل الفل ددايني ال ددامل ع إس درائيل
وامل تو نا  ،ومن اوي ال مال املي ب  ،ومن امل وف األجنبي

دال -القيود على التنقل تساعد على زايدة الفقر وعدم الستقرار السياسي
 -14أقامت إسرائيل على مر ال ن منظوم م دغ من الضوابس على ااقتةامت الفل دايذ،
مشلددت فظام ددا للتة دداوي  ،ود دواجز الا ددرق ،واملتدداويس ال ابي د  ،واون ددامتق ،وف دداو التفت دديش عل ددى
الارق ،والبدوا علدى الادرق وجدداو الفةدل وتدؤمتي دذه ال يدومت إىل خند الت داوغ وااسدتثماو
وذل د بتضددخي التلدداليف وت ددوي ال دددوغ التناق ددي قامل ددتوومتون الفل دداينيون يدددق ون ن ن د
أب ا ما يدق ه امل توومتون ائسرائيليون من تلاليف للةف فف .ا ،ع د يدقم املةدوون
الفل دداينيون بد د في التللفد د ال دديت ي دددق .ا املة دددوون ائسد درائيليون (البند د ال دددويل)2017 ،
وع وغ علدى ذلد  ،يدر كدل مدن أوفدون و ميدا ( )2015أن ال يدومت وعوائد الت داوغ أسدفر عدن
ا فا إفتاجي ال ااو الزواعي بن ب ت اوجل من  34إىل  45ع املائ
 -15ومثد د قي ددد وئي ددي آخ ددر عل ددى األفش ددا ائفتاجيد د  ،ددو قائمد د ال ددلم املدفيد د املزمتوجد د
ااسددتخدا  ،الدديت ا ت ددم إس درائيل للفل ددايني سددتاامت ا ألن دددا تابي ددا ع ددلراي حمددتم
وتشددمل ال ائمد ااا املدفيد  ،وقاددم الييدداو ،واأل دددغ ،واملدوامت الليميائيد  ،واأل بد الفواذيد ،
وآا الاحن ،وامل دا البةري  ،وأج.زغ امل د وتزيد ذه ال ائم بلثا على املوامت املزمتوج
ااسددتخدا امل د هبددا متوليددا (البن د الدددويل )2018 ،وت د آاثو ددذا احلظددر مجيددم قااعددا
ااقتةامت
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 -16ويدددقم ددذا احلظددر املنت د إمددا إىل التوقددف عددن ائفتدداج وإمددا إىل اسددتخدا مدددخ
عاليد التللف د وتلنولوجيددا لي د وأقددل كفدداءغإ مددم مددا لددذل مددن عواقددب وابددح علددى ال دددوغ
التناق ددي وعلددى الروي د وتُضددار الشددركا الدديت لن.ددا مواصددل ال مددل إىل خفد األجددوو للددي
ت ددو م ددا ي ت ددب عل ددى ذلد د م ددن اوتف دداو ع التللفد د وا ف ددا ع ائفتاجيد د وأج ددر أمومتي ددو
وآخددرون ( )2017ت ييمددا لتددأنا قائمد املدوامت املزمتوجد ااسددتخدا  ،وخلةدوا إىل أن ددذه ال ائمد
تللددف الضددف اليربيد  5ع املائ د مددن .ددا اولددي ائمجددايل واسددتنت وا أيضددا أن ذددرو سددوق
ال مل اولي تتفاق بشلل خاو ع املندا الديت ي تمدد قي.دا ائفتداج وال مدل بشدلل أكدرب علدى
املددخ اوظدووغ مبوجدب قيدومت قائمد املدوامت املزمتوجد ااسددتخدا ويدؤمتي التدد وو امل تدب علددى
ذلد د ع األج ددوو وال م ددل إىل ةايمتغ ادتم ددال ال دددخول ع فزاع ددا ددا يزي ددد م ددن ع ددد ااس ددت راو
ال ياسي

هاء -حتويل التجارة الفلسطينية حنو األسواق اإلسرائيلية غري املواتية
 -17ال يومت املفروب على الت اوغ الفل ايني تنش ع با غدا مجركيد كبداغ وا املدول الت داوغ
الفل ايني من األسواق ال امليد التناق دي إىل األسدواق ائسدرائيلي غدا املواتيد بتللفد عاليد علدى
املنت د وامل ددت.لل الفل ددايني وم ظ د واومتا األو الفل ددايني اوتل د مددن إس درائيل ددي
من ال لم اليت ليس ئسرائيل ميزغ تناق ي م ين ع تةدير اإ وم ىن ذلد أن دذه ال دلم لدن
احلةددول علي.ددا مددن أس دواق أخددر بتللف د أقددل ودددىت عندددما يت امددل الت دداو الفل دداينيون مددم
بلدان اثلث  ،قإهن عامتغ ما يُضارون إىل متخدول األسدواق األجنبيد عدن ريد وسدااء إسدرائيلي ،
و ددو ترتيددب ي ددتنز امل دواومت ااقتةددامتي الفل ددايني و ددا يب د متوج د اويددل الت دداوغ أن ال ددوق
ائسرائيلي استوعبت ،ع الف غ من عا  1972إىل عا  ،2017ف ب  79ع املائ مدن إمجدايل
الةددامتوا الفل ددايني و 81ع املائد مددن الدواومتا وتركددز الت دداوغ مددم إسدرائيل علددى ددذا النحددو
يلشف ،مثلما يب الشلل  ،2اف زال األو الفل ايني اوتل عن األسواق ال املي
الشلل 2
حصة إسرائيل يف التجارة الدولية الفلسطينية
(ف ب متوي )

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
2016

2012

2008

2004

2000

1996

1992

دة الواومتا من إسرائيل ع الواومتا الفل ايني

1988

1984

1980

1976

1972

دة الةامتوا إىل إسرائيل ع الةامتوا الفل ايني

املةدو ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ واألوفلتامت
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 -18و لددن قيددا عم د يمن د إس درائيل علددى األس دواق الفل ددايني مددن واقددم أن مددا تةدددوه
إسدرائيل إىل األو الفل ددايني اوتل د انددل ينمددوو مددا تة ددوه إىل األومتن وتركيددا وقددربو ومةددر
واليو ن ينتم  ،وإن كان النات اولي ائمجدايل ددذه البلددان يزيدد مكثدر مدن مائد بد ف علدى
النات اولي ائمجايل لألو الفل ايني اوتلد (البند الددويل )2017 ،وع الظدرو الت اويد
ال امتيد د  ،تل ددون ص ددامتوا إسد درائيل إىل األو الفل د دايني اوتلد د ج ددزءا ب ددتي م ددن امل ددتواي
الرا ن د  ،وحي د الفل دداينيون ووددا أكددرب مددن الةددامتوا ويدددق ون أقددل ع ال دواومتا ومث د داج د
ماس إىل ااست اب عن اااامت ارمركدي الدذي أفشدأه بروتوكدول ويدس ج داو جديدد دن متولد
قل ددا سدديارغ علددى مجاوك.ددا وإقليم.ددا وددددومت ا وسياسددت.ا الت اوي د والةددناعي عتبدداو ذل د
خاوغ أوىل و ك ر دل ال اجم ع التنمي

واو -النساء والشباب أشد تضررا من الحتالل
 -19ي ددا الش د ب الفل ددايذ مددن أةمددا م ددتد تتمثددل ع الباال د والف ددر ب ددبب ع ددز
الفل ددايني عددن ااسددتفامتغ مددن أصددود ائفتاجيد البشدري والابي يد وفتي د لضد ف منددو النددات
اولد ددي ائمجد ددايل ،اةمتامت الباال د د مد ددن  26,9ع املائ د د ع عد ددا  2016إىل  27,4ع املائ د د ع
عا 2017إ ديث بليت  18ع املائ ع الضف اليربي و 44ع املائ ع غزغ ووغ أن األو
الفل ايني اوتلد ت دا مدن أعلدى م ددل باالد ع ال دا (منظمد ال مدل الدوليد  ،)2018 ،كدان
من اململن أن يلون الوبم ألد من ذل بلثا لوا ال مل ع إسرائيل وامل تو نا  ،و دو أمدر
تلتنفه املشاكل ،وا فا ف ب مشاوك ال وغ ال امل إىل  44ع املائ اليت ي مدن أقدل الن دب
ع ال ا
 -20وتد دددقم فد دددوغ الوذد ددائف ع األو الفل د ددايني اوتل د د آا ال مد ددال الفل د ددايني إىل
البحث عن عمدل ع إسدرائيل وامل دتو نا ويت لدى ااعتمدامت علدى إسدرائيل ع أن سدوق ال مدل
ع إسدرائيل وامل ددتو نا ي ددتحوذ علددى ف ددب  20ع املائد مددن الفل ددايني ال ددامل ع الضددف
اليربي د د د إ قف د د ددي ع د د ددا  ،2017اةمتامت ال د د ددوغ ال امل د د د الفل د د ددايني ع إس د د درائيل وامل د د ددتو نا
بن د ددب  11,5ع املائ د د وإذا كد ددان التوسد ددم ع توذيد ددف الفل د ددايني ع إس د درائيل وامل د ددتو نا
مل ددبا للمنت د ائسدرائيلي ع ال ااعددا اللثيفد اليددد ال املد  ،ق.ددو ي د املدو ال دددوغ التناق ددي
ل قتةددامت الفل ددايذ وقدوتدده علددى التةدددير (مةددر إس درائيل )2014 ،وع د وغ علددى ذل د ،
أق ددامت منظمد د ال م ددل الدوليد د ( )2018أن ال م ددل ع إسد درائيل وامل ددتو نا حمف ددو ملشد د
وائيددذاء وااستض د ا وااسددتي ل والتمييددز ولددودن أن ائصددا والوقيددا امل.ني د ع مواقددم
البناء ي األعلى ع بلدان منظم الت اون والتنمي ع امليدان ااقتةامتي
 -21وانر ذه الظرو ال لبي ل وق ال مل على الن اء والشدبار بةدووغ مفر د قنةدف
الفل ددايني األقددل مددن عمددر  30سددن عددا لون عددن ال مددل ،وندُلُددث أقدرامت الفتد ال مريد 24-15
س ددن "لي د دوا ملتح د د لت ل ددي أو ال م ددل أو الت دددويب" ويت ل ددى درم ددان الن دداء ع أن ف ددب
مشدداوكت.ن ع سددوق ال مددل ا تزيددد علددى  19ع املائ د مل اوف د مددم ف ددب  71ع املائ د للرجددال،
وغ د امل درأغ الفل ددايني علددى متوج د جيدددغ مددن الت لددي وق ددا للم ددايا الدولي د وائقليمي د ومثلم ددا
ذكر منظم ال مل الدولي (2017إ  ،)2018قإن الن اء أكثر ت ربا للتددابا األمنيد امل.يند
املاب د ع ف داو التفتدديش ائسدرائيلي ولل نددف مددن جافددب امل ددتو ن ولاددول م دداقا الددذ ار
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إىل ال مددل وعد وغ علددى ذلد  ،قددإن الةددل بد الت لددي وال مددل تدزمتامت بد فا ،و ددو مددا يت لددى ع
م ا غ الن اء احلاص على البلالوويو أو الش.امتا األعلى ،خ قدا للدذكوو ،مدن م ددا
باال أعلى

زاي -التوسع يف املستوطنات مبواصلة ضم األراضي يف الضفة الغربية
 -22ي ددند قد دراو ينل ددس األم ددن  2334امل ددؤوا  23ك ددافون األول/متي ددمرب  2016عل ددى أن
إفشد دداء إس د درائيل للم د ددتو نا ع األو الفل د ددايني "لد دديس لد دده أي لد ددرعي قافوفي د د " ويشد ددلل
"افت.اك د ددا ص د دداوخا" مبوج د ددب ال د ددافون ال د دددويل ،وي د ددذ اكملر ال د دراو بواج د ددب إس د درائيل وق د ددف النش د دداو
ااس ددتياا و لوق دداء لتزامايف ددا مبوج ددب اتفاقيد د جني ددف الراب د د كم ددا اعتم ددد ارم يد د ال امد د
ع  21ك د د د ددافون األول/متي د د د ددمرب  ، 2017ع متوويف د د د ددا ااس د د د ددتثنائي الااوئد د د د د ال ال د د د ددرغ بش د د د ددأن
ائجدراءا ائسدرائيلي غددا ال افوفيد ع ال ددد الشددرقي اوتلد وسددائر األو الفل ددايني اوتل د ،
ال دراو متإ و 19/10-بشددأن وبددم ال ددد وتؤكددد ارم ي د ال ام د ع ال دراو "أن أي ق دراوا أو
إجراءا ي ةد هبا تييا ابم مديند ال دد الشدريف أو وبد .ا أو تلوين.دا الدد يراع لديس ددا
أي أنر قافو واغي و ل ويت إلياؤ ا امتثاا ل راوا ينلس األمن ذا الةل  ،ويفيب ،ع
ددذا الةدددمت ،لميددم الدددول أن جتنددم عددن إفشدداء ب ثددا متبلوماسددي ع مدين د ال ددد الش دريف،
عم ب راو ابلس ")1980( 478
 -23ووغ د ال دراوا ال ديدددغ الدديت أصدددويفا األم د املتحدددغ ،ت دداوعت وتدداغ بندداء امل ددتو نا
غا ال افوفي ع عامي  2017و 2018قفي األل.ر الت د األوىل مدن عدا  ،2017أعايدت
مواق ددا علددى بندداء وددددا سددلني جديدددغ وصددل عدددمت ا إىل  10 000وددددغ ،أي أكثددر مددن
بد ف ال دددمت ائمجددايل للوددددا ال ددلني الدديت صدددو املواق ددا بشددأهنا ع عددا  2016وع
أوائد ددل عد ددا  ،2018اعتُمد ددد خاد ددس لبند دداء  5 000ودد دددغ سد ددلني ع امل د ددتو نا ال ائم د د
وئفشاء م تو نا جديدغ (األم املتحدغ2017 ،أ و )2018وي ن التوسم ع امل تو نا
مفشا متؤوب لتدما األصول الفل ايني  ،مبا ع ذل مشاويم الل.ر ء واملداو وامل اكن وع
الف غ من عا  2009إىل منتةف عا  ،2017دمت إسرائيل أكثر من  4 000مبىن لوك
للفل ددايني و 236مب ددىن ددوا م ددن اااددامت األووويب ع املنا د جددي (ملت ددب تن ددي الش ددؤون
ائف افي 2017 ،إ متجا ولوقا )2017 ،
 -24وأعربت يتا اتب لألم املتحدغ عن قل .ا بشأن ب األوابي ،من.ا حملمد ال ددل
الدوليد قفددي عددا  ،2014أصدددو اولمد وأاي استشدداواي بشددأن اااثو ال افوفيد لتشددييد جددداو
الفةل الذي تد وله  712كيلوم ا ووغ "التأكيد الذي أبدتده إسدرائيل من تشدييد اردداو ا
يشددلل بددما لألوابددي وأن ارددداو ذو ددابم مؤقددت" ،أعربددت اولم د عددن قل .ددا ألن "ارددداو
سيؤنر م ب ا على احلدومت اليت ستفةل ب إسرائيل وقل ا " وألن "إسرائيل قد تددم متاخل.دا
امل ددتو نا وسددبل الوصددول إلي.ددا" ومددن ر ،تددر اولمد "أن تشددييد ارددداو والنظددا املدرتبس بدده
خيل ددان "أمدرا واق ددا" علددى األو لددن أن يةددب وبد ا متائمددا ،و ددو مددا قددد يلددون عندئددذ مبثابد
ب ق لي ،بي النظدر عدن الوصدف الر دي الدذي تال ده إسدرائيل علدى اردداو" ووغد ادذيرا
حملم ال دل الدولي  ،سيتواصل الض ب وامتغ ومن األمتل علدى مواصدل بد أجدزاء كبداغ مدن
املنا جي ع الضف اليربي أن سلا اادت ل
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واصلت ف ل ال لان ائسرائيلي إىل امل دتو نا وأخرجدت الفل دايني مدن
(أ)
املنا قبحلول عا  ،2018كان  611 000إسرائيلي ي يشون ع  250م تو ن ع الضدف
اليربي اوتل  ،مبا قي.ا ال د الشرقي  ،و و ما يتناىف مم ال افون الددويل وامل دتو نون ع املنا د
جددي د ابموعد الد يراقيد األسددرو مندوا ديددث يدزمتامت عدددمت بن ددب  5ع املائد سددنواي ،مل اوفد
مم ف ب  1,9ع املائ ع إسرائيل وف ب  2,6ع املائ ع الضف اليربي (ملتب تن ي الشدؤون
ائف افي )2017 ،إ
(ر) اسدتثمر أكثددر مددن  19مليدداو متواو ع بندداء امل ددتو نا و ياكل.دا األساسددي
(متجيان ولوقا )2017 ،إ
وسد ت وايت.دا ال افوفيد اوليد لتشددمل امل دتو ن  ،بينمدا خيضدم الفل دداينيون
(ج)
ا
ل واف ع لري خمتلف  ،مم د وق وبما أقلإ
(مت) واصد ددلت قد ددر تد دددابا اقتةد ددامتي واجتماعي د د وسياسد ددي وإمتاوي د د ت د ددزة إمتمد دداج
امل تو نا ع فظا متول إسرائيل
 -25وا ت دزال املنا د ج ددي حمظددووغ ت ريب ددا عل ددى احللوم د الفل ددايني واملنت د وامل ددتثمرين
الفل ددايني  ،وغ د أهنددا جثددل أكثددر مددن  60ع املائ د مددن م دداد الضددف اليربي د وهبددا أ د امل دواومت
الابي ي د ومبوجددب فظددا التخادديس التمييددزي ،يب د للفل ددايني سددو  1ع املائ د مددن أوابددي
املنا جي لالب التةاوي للبناء علي.ا ،وي دل م ددل املواق دا علدى الالبدا عدن  4ع املائد
(األم د املتح دددغ )2018 ،وت دددقم ددذه ال ي دومت الفل ددايني إىل البن دداء متون ت دراخيد والت ددر
وار ادد والارمت وق دان املمتللا والتشرمت

حاء -تراجع التنمية يتسارع يف غزة
 -26ذلت غزغ وال الد  51سن املابي ات اادت ل ائسرائيلي و ينته اادت ل بف
إسرائيل ااوتباو مدن جافدب واددد ع عدا  ،2005ديدث أب دت إسدرائيل سدياريفا علدى احلددومت
الربي د والبحري د واروي د ليددزغ ،سددتثناء الش دريس احلدددومتي مددم مةددر املمتددد  12كيلددوم ا وي دديش
اان أكثددر مددن مليددو لددخد اددت دةدداو كامددل ،حمت دزين ع قادداو م ددادته  365كيلددوم ا
مرب ا و بلثاق سلافي ي اثلث أعلى كثاق ع ال ا
 -27وأمت احلةدداو الددذي مضددى عليدده اان أدددد عشددر عامددا إىل اسددتنزا اقتةددامت قادداو غددزغ
وقاعدته ائفتاجي واويله إىل دال إف افي ت تمد أساسا على امل وف و تلن ال نوا اومس
وال شددرون املابددي بددائ قح ددب ،وإمنددا لدد.د أيضددا تراج ددا م ددتمرا ع التنمي د ومنددذ سددت
سنوا  ،دذو األم املتحدغ ( )2012من أفه ما تن لس اا ا ا الرا ند لدن تلدون غدزغ
صداحل لل ددلن ولددول عددا  2020وتددد وو مندذ ذلد الوقددت مجيددم املؤلدرا ااجتماعيد -
لضددرووغ علددى
ااقتةددامتي وات ددمت ج .دومت إديدداء ال ادداو لض د ف ووكددز مجيددم التدددخ
إعددامتغ ائعمدداو وائغان د ائف ددافي  ،و ي د و سددو النددذو الي ددا مددن امل دواومت للتنمي د أو ئف ددا
ال اعدغ ائفتاجي
 -28وقددد ُمتمددر للامددل ال دددوغ ائفتاجي د ليددزغ مددن ج دراء ن ن د بددر ع ددلري كددرب ،
واحلةاو اروي والبحري والربي اواف املفرو علي.ا ووق ا لةدندوق الن دد الددويل (،)2017
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متمدر أكثدر مدن 60
قإن الضر ال لري ائسدرائيلي الديت ُلدنت ع عدامي  2008و 2009ا
ع املائ من مجيم األصول الرأ الي تدماا كام  ،ع د أن الضرب اليت ُلدنت ع عدا 2014
متمر  85ع املائ ا تب ى من األصول الرأ الي ويواصدل اليمدو ال ياسدي الشدديد وال يدومت
املفروب على الت اوغ واألفشا ائفتاجي حيول متون توذيف استثماوا جديدغ وت ويضي
 -29وت دددقم ال يد دومت املفروب د عل ددى األفش ددا ااقتة ددامتي ااس ددتثماو املتب ددي إىل التوج دده ددو
قادداعي البندداء واودددما ذوي ائفتاجي د املنخفض د وال مال د املنخفض د واألقددل متينامي د وي ددتأنر
البنداء وةد كبداغ مدن ااسددتثماو ،ع دد يفديمن أعمدال ائغاند ائف دافي وإعدامتغ بنداء األصددول
اليت متمريفا ال مليا ال دلري ائسدرائيلي علدى اقتةدامت غدزغ ومدن ديد أخدر  ،لد.د الفد غ
مددن عددا  1994ا فددا ف ددب م ددان أفشددا التةددنيم والزواعد ع النددات اولددي ائمجدايل ليددزغ
إىل  8ع املائ د و 5ع املائ د علددى الت دوايل وأصددب النمددو أكثددر اعتمددامتا علددى ااسددت .و اودداو
ومنذ ذلد احلد  ،أصدب ااسدت .و يشدلل ف دب  80ع املائد مدن
وال ا املمول من امل و
النمددو ع النددات اولددي ائمجددايل ،بينمددا سددانت الةددامتوا الةدداقي بن ددب  2ع املائ د ق ددس ،ع
د كان إس.ا ااستثماو ل الب ديث بلغ  6-ع املائ (البن الدويل)2018 ،
 -30وتُلبملاددل ال ا دداو الزواع ددي ال ي دومت املفروب د عل ددى اس ددتاامت امل دددخ األساس ددي واأل دددغ
والليماواي واملبيدا ويت بب دظر متخول منا بري م ين ل رر من دددومت إسدرائيل وع
ودر غددزغ إىل درمددان املنت د مددن  35ع املائد مدن األوابددي الزواعيد ومدن  85ع املائد مددن ميدداه
الةيد وتفاوتدت منا د صديد األ داو امل دموجل هبدا ل دلان غدزغ مدن ن ند إىل سدت أميدال وريد
ب دددا م ددن  20م ددي املنة ددوو علي .ددا ع اتفاق ددا أوس ددلو وت د املدو ددذه ال يد دومت ق ددرو ال م ددل
وأسبار امل يش لةيامتي األ او ع غزغ البالغ عدمت  35 000لخةا ،وار سائر ال لان
من مةدو برووي جدا للتيذي

طاء -أزمات الطاقة واملياه والصوف الصحي الشديدة ،واألحوال اإلنسانية اخلطرية
 -31ايت غزغ ع املرتبد الثالثد مدن ديدث اللثاقد ال دلافي ع ال دا  ،وقدد يدزمتامت دذا ال تيدب
سددوءا إذا أُخددذ ع احل ددبان ال يدومت املفروبد علددى البندداء ع فادداق  300مد إىل  1 000مد
باد ددول احلد دددومت مد ددم إس د درائيل وبليد ددت ال د دزايمتغ ع عد دددمت س د ددلان غد ددزغ  300 000ف د ددم من د ددذ
عددا  ، 2012بينمددا ا ف د ع الف د غ فف دد.ا فةدديب الف درمت مددن النددات اولددي ائمجددايل احل ي ددي
بن ب  13ع املائ  ،ليةدل إىل  1 742متواوا ع عدا  )2(2017واليدو  ،ي دل الددخل احل ي دي
لفرمت من متوساي احلال ع غزغ عما كان عليه ع عا  1999وع وغ على ذل  ،كان فةديب
الفد درمت م ددن الن ددات اول ددي ائمج ددايل احل ي ددي ع غ ددزغ والض ددف اليربيد د مت دداواي ع ع ددامي 1994
و ،2005بينما ا يت اوة فةيب الفرمت من النات اولي ائمجايل احل ي دي ع غدزغ داليدا  60ع
املائ عما و عليه ع الضف اليربي وب باوغ أخر  ،يفدر احلةداو تب دا إبداقي علدى سدلان
غزغ إذ حيرم .من  40ع املائ من متخل.

__________

()2
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الشلل 3
غزة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()2017 -1994
( ل يم الثابت لدواو الوااي املتحدغ ع عا )2015
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املةدو ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ

 -32وأمت تدما ال اعدغ ائفتاجي إىل وقوو غدزغ ع بدرانن الف در وإىل م دا غ فةدف سدلاهنا
من اف دا األمن اليذائي ،وغ أن  80ع املائ من .يتل ون م اعدغ اجتماعي وي مل
لح الضيس
ُ
املتواص ددل واحلرم ددان امل ددتمر م ددن احل ددوق ائف ددافي وااجتماعيد د وااقتة ددامتي األساس ددي أبد دراوا
لددديدغ لن دي النف ددي وااجتمدداعي والث دداع ليددزغ ،ويت لددى ذلد ع اافتشدداو الواسددم النادداق
للة د دددما النف د ددي  ،وااب د ددارا النف د ددي ال د د د لإلص د دداب  ،والي د ددأ  ،واوتف د دداو م د دددا
اافتحاو ،وإمتمان املخدوا وع عا  ،2017كان  225 000فدل (أكثدر مدن  10ع املائد
من ال لان) واج إىل الدع النف ي (ملتب تن ي الشؤون ائف افي )2017 ،
 -33ويشلل ف د الل.ر ء قيدا اقتةدامتاي وئي ديا آخدر قائمددامت لل.در ء ييادي أقدل مدن
ندُلُددث الالددب اليددومي البددالغ  500-450مييدداواو ووغ د تزايددد الالددب علددى الل.ددر ء ب ددبب
احلاج إىل إعدامتغ ائعمداو ،تلدب حماد توليدد الل.در ء ع غدزغ ع أوائدل عدا  2018إا  6ع
املائ د ق ددس مددن الالددب ،إذ كافددت اوا د ت مددل مقددل مددن ُ ددس اقت.ددا البالي د  140مييدداواو
ب ددبب ف ددد الوق دومت واألج دزاء امل ددتوومتغ وتتأكددد احلاج د إىل ااسددتثماو ع توليددد الااق د فتي د
لتزايد الالب علدى الل.در ء ،و دو الالدب الدذي قدد يتضداعف ولدول عدا  2030أو قبدل ذلد
بلثا ،إذا ارو األفشا ائفتاجي امل يدغ و ُ ل قتةامت ل مل بشلل بي ي
 -34وع أوائ ددل ع ددا  ،2018كاف ددت األس ددر امل يش ددي تُددزومت لل .ددر ء مل دددغ س دداعت يومي ددا ع
املتوس ددس ،وواص ددل ال ددز ع الل .ددر ء الت ددأنا بة ددووغ خا دداغ عل ددى احلي دداغ اليومي د جعاق د األفش ددا
ائفتاجي د د ومن ددم ت دددد اود دددما األساس ددي وي د املدر ددذا ال د ددز أمتاء وص ددياف األج .ددزغ الابي د د
احل اس د د للخاد ددر ،ومن.د ددا أج.د ددزغ قيد ددا فبض د ددا ال لد ددب واحلضد ددا وأج.د ددزغ األل د د ل د درف
املينا ي ددي (مؤس د احل د  )2017 ،وتشددتد م ددا غ املنت د وم دددمي الرعاي د الابي د واودددما
األخر إما ب بب ف د الل.ر ء وإما اباراو إىل ااعتمامت على املولدا البا ظ التلاليف
 -35ويفددر ف ددد مي دداه الشددرر الن ي د ا ددداي اقتةددامتي وصددحي ج دديم قاب د املي دداه
اروقي ال ادلي ع غزغ ،و ي مةددو امليداه الوديدد ،تلدون قدد اسدتُنفد عمليدا ب دبب ائقدراو
14
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ع سحب املياه وت رر مياه البحر إلي.ا وي و ذلد  4ع املائد ق دس مدن امليداه اروقيد ع غدزغ
صداحل ل سدت .و البشدري وع عدا  ،2000كدان جملدان  98ع املائد مدن ال دلان احلةدول
علددى ميدداه الشددرر الن ي د عددن ري د لددبل امليدداه ال ام د  ،للددن ا فضددت ددذه الن ددب إىل أقددل
مددن  10ع املائد ولددول عددا  ،2014وأخددذ الوبددم ي دزمتامت سددوءا منددذ ذل د الوقددت ومتقددم ذل د
ال ددلان إىل ااعتمددامت علددى بدددائل مللف د  ،من.ددا صدد.اوي امليدداه وامليدداه امل بددأغ ،الدديت تشددلل اان
ف ددب  90ع املائد د م ددن مي دداه الش ددرر امل ددت.لل (األمد د املتح دددغ2017 ،ر) قاملي دداه املن ولد د
لشادنا مث ا مضدم للمراقبد و دي أقدل سد م ويةدل مثن.دا إىل دو  20بد ف مثدن امليداه
املن ول لشبل ال ام

ايء -العمليات العسكرية املتكررة على غزة ،مزيد من التدمري ول إعادة إعمار
 -36ب د ند عمليدا ع دلري كدرب مندذ كدافون األول/متي دمرب  ،2008ا تدزال ج.دومت
إعامتغ إعماو غزغ لديدغ البسء ب بب احلةاو امل تمر وف د التمويل والتد ع عا 2017
ال يدومت علددى دركد متخددول غددزغ واوددروج من.ددا وأُليددي أكثددر مددن فةددف التةدداوي املمنودد لرجددال
األعمددال ،ع دد واج.ددت األمد املتحدددغ واملنظمددا الدوليد األخددر صد وب متزايدددغ ع ت ددلي
املوامت واحلةول على الاا متخول للموذف الدولي (األم املتحدغ2017 ،أ)
 -37متقددم التربعددا املت .ددد هبددا ع مددؤجر ال ددا رغ الدددويل ئعددامتغ إعمدداو غددزغ اسددت ر م ددتو
الت  .دددا ئع ددامتغ إعم دداو غ ددزغ عن ددد د دددومت  53ع املائد د  ،وا فض ددت املب ددالغ املدقوعد د ئع ددامتغ
ائعم دداو م ددن  400ملي ددون متواو ع ع ددا  2016إىل  55ملي ددون متواو ق ددس ع ع ددا 2017
(البن الدويل )2018 ،وتواجه وكالد األمد املتحددغ ئغاند وتشدييل ال جتد الفل دايني ع
الشددرق األمت  ،و ددي اث أكددرب ج .د توذيددف ع غددزغ ،ا فابددا ع التمويددل لددن أن ي دؤمتي إىل
تفدداق لددديد للوبددم ائف ددا وت ددد الوكالد م دداعدغ اجتماعيد إىل  80ع املائد مددن ال ددلان
وتدير  267مدوس و 21مرق ا صحيا قن د الدع امل د من ار.ا املا وخف ال لا
الفل ايني للنف ا املت ل ألجوو ع غزغ وف د التمويل الذي يؤنر علدى أعمدال الوكالد  ،كدل
ذلد يشدلل صدددم قويد للالدب ائمجددايل سدتوجه بدرب أخدر ل قتةدامت الددذي ي مدل أصد ع
ذل قيومت ائل مفروب على ال ر
 -38وي تلز ا ي افت ا اقتةامتي م تدا ما يلي
وقددم احلةدداو كددام لل ددماجل اقتةددامت غددزغ وري د التبددامتل الت دداوي اللامددل مددم
(أ)
ال ددد الش ددرقي والض ددف اليربيد د واألسد دواق ال امليد د  ،واس ددت امتغ احلد د ائف ددا ع دريد د التن ددل
ألغرا ال مل الت اوي وتل ي الرعاي الابي والت لي وال قيه والروابس األسري
(ر) إعامتغ اافدماج ال ياسي وائمتاوي واملايل وااقتةامتي ليزغ مم الضدف اليربيد
وينبيي للم تمم الدويل ال يا بدوو وئي دي وت ددد الددع ال ياسدي واملدايل امل دتدد لددع إعدامتغ
اافدددماج باددرق ت دداعد متول د قل ددا علددى التيلددب علددى اااثو املالي د ل فدددماج ب د املنا ت د
ات إ او إمتاوي مودد

GE.18-12162

15

TD/B/65(2)/3

(ج) التيلب على أةم الل.ر ء ،على سبيل األولويد  ،جصد جل وتادوير حماد توليدد
الااق ع غزغ ،وام األموال ال ةم اسدتاامت قادم الييداو والوقدومت ،واسدتاامت الل.در ء مدن أجدل
تلبي الالب املتزايد
(مت) جل متول قل ا مدن تادوير د دول اليداة الابي دي الديت اكتُشدفت ع البحدر
املتوسس منذ ت ينا ال رن املابي

اثنيا -فجوة موارد فرضها الحتالل ،وليس عجز مزدوج
 -39لددوه اادددت ل يلددل ااقتةددامت وأدددد ق ددوغ ائل د ع امل دواومت ،ديددث ي ددل ائفتدداج
اولددي بلثددا عددن ينمددوو ااسددت .و وااسددتثماو اوليد ال ددام واواصد (ااسددتي ار اولددي)،
وديث ي تمر ال ز ادائل ع امليزان الت اوي وال ز ع اامتخاو وال ز ع امليزافيد وع الفد غ
ددذه ،كن ددب مددن النددات
مددن عددا  2010إىل عددا  ،2017بليددت قيمد ددداا ال ددز الددث
اولي ائمجايل 46- ،و 39-و ،17-على التوايل
ددذه ،افةددب اا تمددا التحليلددي وال ياسددايت
 -40ووغد أنيد مجيددم ددداا ال ددز الددث
للامددل علددى أصددير ع ددز مددن ددداا ال ددز الددث  ،و ددو ال ددز املددايل ،واعتُددرب متون متليددل
ال بب الرئي ي اخت ل ااقتةامت الللي وال كيز علدى ع دز امليزافيد إمندا ي دتند عدامتغ ،صدراد
أو بمنا ،إىل قربي ال ز املزمتوج
 -41و ددذه الفربددي  ،امل ددتمدغ مددن ائ دداو اواسددل حل ددا الدددخل ال ددومي( ،)3تف د أن
ااخدت ل ع امليزافيد يدؤمتي إىل اخدت ل داوي (احل دار ارداوي) ،ويدث ي تدب علدى أيد ةايمتغ ع
ع ددز امليزافي د ينموع د م ددن ال دزايمتا ع امل دددخرا اواص د  ،أو ا فاب ددا ع ااسددتثماو ال ددو ذ ،أو
ا فابددا ع وصدديد احل ددار اردداوي بيددد أفدده ،ع ددداا ااقتةددامتا الدديت ت مددل متون م ددتو
ال مالد اللاملد  ،مثددل اقتةددامت األو الفل ددايني اوتلد  ،قددد اخددذ التليددف مددم التيددا املددايل م دداوا
خمتلف ددا وا تناب د لض ددرووغ قرب ددي ال ددز املد دزمتوج ع ددذه احلال د وم ددن اململ ددن أن ت ددا ع قد د
ال ببي ع أي من اا ا قمث  ،يؤمتي أي ا فا ع الةامتوا  ،ألي سبب كدان ،إىل ةايمتغ
ع ع ز احل ار اراوي ،وقد يت بب ذل ع اخت ل متاخلي لتأنا على إيرامتا الضرائب
 -42ولذل ليس ع الدواسدا النظريد مدا يشدا إىل ع قد سدببي مودددغ علدى النحدو الدذي
ت نيه قربي ال ز املزمتوج ومن ر ،قإن م رق إن كان ع دز امليزافيد ي دبب أو ا ي دبب ع دزا
اواي ي م دأل ريبيد قمدث  ،اسدتنت الد ةامتغ وويل دون ( ،)2006ع متواسدت.ما بموعد
م ددن اقتة ددامتا الش ددرق األوس ددس ،ع ددد وج دومت ع ق د ريبي د مود دددغ ب د ال دزين ،إذ تتوق ددف
ال ق علدى عوامدل خاوجيد ومتاخليد  ،مثدل النظدا الضدريل وأمنداو الت داوغ وفظد أسد او الةدر
وال ياس الن دي
 -43وأجر األوفلتامت (2017أ) ت ييما ريبيا لفربي ال ز املزمتوج ع األو الفل دايني
اوتل د  ،وب د أفدده ،ع الف د غ  ،2018-1968ا يوجددد متليددل إدةددائي يدددع ال درأي ال ائددل من
ال ددز الت دداوي د عددن تي داا ع ع ددز امليزافي د وتشددا الدواس د إىل أن ال دزين فت ددا عددن
__________
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اديل ددل ااقتة ددامتي ال ددذي قرب دده ااد ددت ل وأن ك د ال دزين َع د َدر
ادددت ل ي ددزة ااعتمددامت علددى التحددوي مددن اودداوج (متع د ار.ددا
ال مال الفل ايني إىل البحث عن عمل ع إسرائيل وامل تو نا

لف ددوغ ع امل ددواومت أذكا ددا
املا د والتحددوي ) ويدددقم

ألف -التطور التارخيي للعجز املزدوج يف فلسطني
 -44ع الفد د غ م ددن ع ددا  1967إىل أايو/م ددايو  1994ك ددان ااقتة ددامت الفل ددايذ خابد د ا
لإلمتاوغ املدفي لل يش ائسرائيلي وسامت ع ذه الفد غ سياسد ماليد صداوم  ،و يلدن يُ دم
من يزيد ائففاق على إيرامتا الضرائب ،وكافت امليزافي ا متائمدا قائضدا ،وكدان ائففداق ال دا
أقل مل اوف مم البلدان اباووغ قمث  ،ع الف غ من عا  1987إىل عدا  ،1991بلدغ متوسدس
ائففاق الللي ،ستثناء الددقاو 24 ،ع املائد مدن الندات اولدي ائمجدايل مل اوفد مدم  37و31
و 37ع املائ ع مةر واألومتن وإسرائيل ،على التوايل
مل
اةددل ب دريب ال يمد املضدداق والض دريب علددى الوق دومت وب دريب
 -45وكافددت إس درائيل ،وا تدزال ،ا
علددى املش د اي والرسددو ارمركي د علددى ال دواومتا الفل ددايني  ،س دواء مددن إس درائيل أ مددن بلدددان
أخر غا أن جزءا من الضرائب اليت كان يدق .ا الفل اينيون ذ دب إىل اوزافد ائسدرائيلي و
ات ب جزءا من ميزافي ائمتاوغ املدفي (البن الدويل )1993 ،ويب افتشداو امليزافيدا املتواةفد
د د دوال تلد د د الفد د د غ ،م د د د بت د ددرر إيد د درامتا الضد د درائب الفل د ددايني إىل إسد د درائيل ،أن األو
الفل ددايني اوتل د د كاف ددت ت م ددل ،خ د د ل الف د د غ  ،1994-1967ع ذ ددل فظ ددا م ددايل مش دددمت
وسياس مالي افلمالي وف د ع ااستثماو ع ادياكل األساسي
 -46ويب اردول  2تاوو أفواو ال ز وي لس الضوء على الن داو امل.مد ووغد أن امليزافيد
ات مت متائما لتواةن أو د ت قائضا ،كدان ال دز الت داوي كبداا ع دددومت  50ع املائد مدن
النات اولي ائمجايل ،وجر جويل ال ز الت اوي من تدق ا الدخل اواوجي اللبداغ و ددو
م دظ د أن ال ددز الب ديس ع امليزافي د ع الف د غ  1988-1987ك ددان م ددن اململ ددن أن يل ددون
دةددلت.ا إس درائيل إىل ائمتاوغ املدفي د ولل ددبب
قائضددا لددو ُسددلمت مجيددم إي درامتا الض درائب الدديت ا
فف ه ،كان ينبيي أن تلون الفوائ ع الف ا ال د أعلى ا ذُكملر ع اردول 2
اردول 2
عجزان 1991-1987

(ف ب متوي من النات اولي ائمجايل)

91/1990 90/1989 89/1988 88/1987
0٫0
0٫9
0٫1
1٫047404351-

ع ز امليزافي
ال ز الت اوي
الدخل اواوجي (متخل عوامل ائفتاج
43
48
مضا إليه التحوي اراوي )
0٫0
3٫0وصيد احل ار اراوي
4352ع ز املدخرا اواص
املةدو د ا أماف األوفلتامت وبيا البن الدويل ()1993
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 -47و لددن جييددز ن د ق د ا قرعي د ع الف د غ  2017-1994ع م ددت.ل ددذه الف د غ،
وونت ال لا الفل ايني قدوا مالي ب يف وكافدت إيدرامتا الضدرائب منخفضد وت دل بلثدا
عددن امل ددتو اململددن ،إذ بليددت  10,5ع املائد مددن النددات اولددي ائمجددايل ،أي أقددل مددن فةددف
م ددتوا ا ع األومتن الب ددالغ  23,3ع املائ د  ،ونُل ددث م ددتوا ا ع إس درائيل الب ددالغ  31,4ع املائ د ،
و ددو فة ددف متوس ددس م ددتوا ا ع البل دددان النامي د د وع جاف ددب ائفف دداق ،ك ددان عل ددى ال ددلا
الفل ددايني أن ت د املدو الت ددد ال ددذي س ددامت ع ال  .ددد ال دداب ع ااس ددتثماو ع او دددما ال امد د
وادياكل األساسي
 -48ووغ البدااي الةد ب  ،حدت ال دلا الفل دايني ع سدنوايفا اومدس األوىل ع وبدم
الشد د ددؤون املالي د د د الفل د د ددايني علد د ددى أوبد د ددي صد د ددلب ويب د د د ارد د دددول  3أن ال د د ددز املتلد د ددرو ع
الفد د د غ  2000-1995بل د ددغ  2,2ع املائد د د م د ددن الن د ددات اول د ددي ائمج د ددايل ،وا د ددن إىل ق د ددائ
ق دددوه  1,3ع املائ د د ع ع ددا  1999ود ددد ا ف ددا أيض ددا ع ال ددز ائمج ددايل ع امليزافي د د ،
من  12,1ع املائ من النات اولي ائمجايل ع عا  1996إىل  5,6ع املائد ع عدا 1999
وجر جويل النف ا املتلروغ من إيرامتا الضرائب ،بينما جر جويل التنميد مدن امل وفد امل دمد
من ار.ا املا
اردول 3
ثالث أنواع من العجز

(ف ب متوي من النات اولي ائمجايل)

2017–2015 2014–2007 2006–2004 2003–2001 2000–1995

ع ز امليزافي
6٫87٫32٫3152٫2املتلرو
9٫116٫719٫2199٫3ائمجايل
3846595156ال ز الت اوي
24
33
29
30
الدخل اوداوجي (متخدل عوامدل 26
ائفتاج مضا إليه التحوي
اراوي )
13٫3
14302130وصيد احل ار اراوي
2439563653ع ز املدخرا اواص
املةدو د ا األوفلتامت استنامتا إىل بيا ار.اة املركزي لإلدةاء الفل ايذ ووةاوغ املالي الفل ايني

 -49ومم ذل  ،ع أع ار اافتفاب الثافي ع عا  ،2000فشدأ أةمد ماليد مزمند ق دد
أمت ال ي دومت األل ددد ال دديت قرب ددت.ا إس درائيل عل ددى األفش ددا ااقتة ددامتي إىل ائس دراو بتيي ددا م دداو
قددائ امليزافيد املتلددرو وإعددامتغ توجيدده الدددع امل ددد مددن ار.ددا املا د مددن متعد التنميد إىل متعد
امليزافي ومدم ذلد  ،وغد الت لدب ع ع دز امليزافيد أبدد ال دز الت داوي ب د ااسدت اب وذدل
مرتف دا ،ع دددومت  50ع املائد مددن الندات اولدي ائمجدايل قبددل وب دد إفشداء ال دلا الفل ددايني
و ثل ذل متلي آخر يناق قربي ال ز املزمتوج ع احلال الفل ايني
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ابء -مقياسان لفجوة املوارد
 -50ا يددوقر الفحددد ال دريم للبيددا  ،وكددذل اختبدداو غرا ددر ( )Grangerالر ددي لل ق د
ال ددببي أي س ددند إدة ددائي لفرب ددي ال ددز املد دزمتوج وي ددل الف .د ال دواق ي اخ ددت ل ااقتة ددامت
الللد ددي الفل د ددايذ من جد ددذوو د ددذا ااخد ددت ل ت د دومت إىل ق د ددوغ امل د دواومت الد دديت أذكت.د ددا سياسد ددا
اادت ل اليت من ااقتةامت وتدقم الفل ايني إىل البحث عن عمل ع إسرائيل وم دتو نايفا
وت تددب علددى الدددخل اايت مددن اودداوج ةايمتغ كبدداغ ع الالددب ائمجددايل ا ت ابلدده ةايمتغ ع ائفتدداج
اولدي وفتي د لدذل  ،فشددأ ق دوغ بد الددخل والنددات اولدي ع لددلل قدرق بد الندات اولددي
ائمجددايل والتحددوي  ،وامل وف د ومتخددل عوامددل ائفتدداج (متخددل الفل ددايني ال ددامل ع إس درائيل
وامل تو نا )
 -51وع د وغ عل ددى ذل د  ،ي دد .تش ددييل ال م ددال الفل ددايني ع إس درائيل وامل ددتو نا ع
إددا ق وغ ع ال مال وق وغ ال مل ي الفدرق بد ال دوغ ال املد وقدرو ال مدل اوليد  ،و دي
ت اوي عدمت ال مال ال ا ل مضاقا إلي .ال املون ع إسرائيل وامل تو نا
 -52ويب اردول  4أن التحوي لدللت وبدم ق دوغ الددخل ع الفد غ ،1991-1972
درامت ب ددد إفشدداء ال ددلا الفل ددايني وبليددت أكثددر مددن ن ن د أو و ق ددوغ الدددخل ع
واةمتامت
ال ددنوا األخ دداغ عل ددى أن ق د ددوغ ال دددخل بلي ددت أقة ددى م د ددتو ع ق د د غ ااد ددت ل املبالد ددر
( )1991 -1972ولدديس ع ال ددد األخددا ديددث كددان ع ددز امليزافي د اللبددا ددول مددن الدددع
امل د من ار.ا املا
اردول 4
مقياس الدخل ومقياس العمل لفجوة املوارد
(ف ب متوي )

الف غ

ق وغ الدخل

1991–1972
2000–1995
2003–2001
2006–2004
2014–2007
2017–2015
املةدو د د ددا األوفلتد ددامت ،اسد ددتنامتا إىل بيد ددا
ملحوذ

GE.18-12162

43
26
30
29
33
25

م د دددل ال املون ع ق د ددوغ الباال /ق وغ
ص د دداع التح د ددوي
ال مل ال مل
اراوي /ق وغ الدخل الباال إسرائيل

26
44
77
76
70
44

3٫9
27٫7
36٫8
30٫4
28٫7
26٫7

33٫4
13٫5
6٫4
6٫0
7٫9
12٫3

37٫3
41٫2
43٫2
36٫4
36٫6
39٫0

10
67
85
84
78
69

ار.د دداة املركد ددزي لإلدةد دداء الفل د ددايذ والبن د د الد دددويل

()1993
تشدلل ق دوغ الددخل مةدددوا خاوجيدا للددخل كن ددب متويد مدن الندات اولددي ائمجدايل ،ويشدا صدداع
التحوي اراوي /ق وغ الدخل إىل صاع التحوي اراوي كن ب متوي من ق وغ الدخل
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جيم -التغري اهليكلي من أجل عكس مسار فجوة املوارد
أي مددن ددداا اوف د ع صدداع متخددل
 -53لددن ت لدديد ق ددوغ الدددخل فتي د حلدددو اا
عوامل ائفتاج أو ع التحوي أو الزايمتغ ع الندات اولدي ائمجدايل أو ك ندا غدا أن ااوتبداو
ب ب ق وغ الدخل وق وغ ال مل سلل ( ،)0,47-ا ي ذ وجومت ع ق عل ي ب اانن
ويت د ذل د مددم كددون أي خف د ع تشددييل الفل ددايني ع إس درائيل وامل ددتو نا ي دؤمتي إىل
ا فا صاع متخل عوامل ائفتاج وقد يفاق الباالد اوليد عدن ريد خفد الالدب ائمجدايل
ويددؤنر ا فددا التحددوي ان داا ددان علددى الالددب والباال د والنمددو ع النددات اولددي ائمجددايل
ولذل قد يؤمتي وجومت ق وغ أصير ع الددخل إىل ق دوغ أكدرب ع ال مدل ،ع دد أن أيد ق دوغ
صددياغ ع ال م ددل ب ددبب ا ف ددا ال م ددل ع إس درائيل وامل ددتو نا ق ددد ت دؤمتي إىل تف دداق ق ددوغ
الدخل عن ري انا ا ال لل على النات اولي ائمجايل
 -54ويشددا التحليددل ال دداب إىل أن خف د ع ددز امليزافي د  ،أو دددىت ال ضدداء عليدده جامددا ،لددن
ي ددد لضددرووغ ق ددوغ امل دواومت بددل قددد يزيددد ددذه الف ددوغ ات دداعا بت ليددل النمددو وةايمتغ الباال د متون
التددأنا علددى ال ددز الت دداوي وب بدداوغ أخددر  ،يركددز م دزي الت شددف و"ائص د جل" الددذي يوصددف
عد ددامتغ لدول د د قل د ددا علد ددى متوو ع د ددز امليزافي د د وييفد ددل املشد ددلل اوووي د د املتمثل د د ع ااقتةد ددامت
الفل د ددايذ وع د د وغ علد ددى ذل د د  ،يضد دديف د ددذا الوصد ددف غد ددا امل ئ د د بد ددياا علد ددى األوبد دداو
ااجتماعي  -ااقتةامتي وال ياسي ادش ع األو الفل ايني اوتل أص
 -55على أن التشلي املشروو ع جدو املزيد من الت شف املايل ينبيدي أن يدز أيضدا بد
ال لدديد املناسددب ع ائففدداق ال ددا ع سددياق ائصد جل املؤس ددي ،مددن جافددب ،وبدرام الت شددف
النماي الديت ادد مدن النمدو وقدد ايت بنتدائ عل دي ددىت مدن الناديد املاليد البحتد  ،مدن جافدب
آخددر وا لددن أن تتح د ااسددتدام املالي د مبزيددد مددن الت شددف ،وإمنددا فت.دداج اس د اتي ي تددويل
أولوي للنمو ااقتةامتي وتوقا قرو ال مل ووقف ت رر املواومت املالي الفل ايني إىل إسرائيل
 -56وينبيي ألي اس اتي ي إف ا أن ت ى إىل إعامتغ احليداغ ل اداعي الزواعد والتةدنيم وع
الوقددت فف دده إىل تنفيددذ بددر م إص د دي لل ضدداء علددى التبددذير وا ي د أعلددى ج دومتغ لن د ع
ائففاق ال ا و لن البدء ست.دا إفتاج ال لم املةن غا امل مرغ اليت كافت تُنت حمليا قبل
اادت ل ،كامل بس واألدذي واملنت ا ارلدي واملشرو غا اللحولي واألاث وموامت البناء
واملوامت الةيدافي ق د كان و  50ع املائ مدن الدواومتا الفل دايني احلاليد مدن إسدرائيل تُندت
حمليا

اثلثا -املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين
ألف -اإلطار واألهداف
 -57واصل األوفلتامت ،على مد أكثر من ن ن ع دومت ،متعد الشد ب الفل دايذ عدن ريد
الدواسددا املناسددب املوج .د ددو ال ياسددا  ،ومشدداويم الت دداون الت ددذ ،واودددما ااستشدداوي ،
وال مل على إجيامت تواق آواء متويل بشأن ادتياجاته من التنمي
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 -58وع عددا  ،2017واص دل األوفلتددامت ااسددت اب للف ددرغ (55متمت) مددن إع د ن ماقيليددافو
فاويب ،اليت تالدب إىل األوفلتدامت "مواصدل ت يدي آقداق التنميد ااقتةدامتي ع األو الفل دايني
اوتلد د وو ددث ال ب ددا ال دديت تواج دده الت دداوغ والتنميد د " ،والف ددرغ  ) (31مد دن وايد د الدودد د ،
وقراوا ارم ي ال امد لألمد املتحددغ  13/72و 20/70و 12/70و 20/69الديت تالدب إىل
األوفلتددامت أن ي ددد ت ريددر عددن التلدداليف ااقتةددامتي الدديت يتحمل.ددا الشد ب الفل ددايذ مددن جدراء
اادت ل ائسرائيلي
 -59وي.د ددد بد ددر م األوفلتد ددامت مل د دداعدغ الش د د ب الفل د ددايذ إىل بن د داء وت زيد ددز ال د دددوا
املؤس ددي لل ا دداع ال ددا واو دداو الفل ددايني ال ةم د ئقام د اقتة ددامت ق ددوي ترتل ددز إلي دده متول د
قل ددا امل ددت ل ع امل ددت بل وا د أ دددا التنمي د امل ددتدام ويل ددل ال ددرب م اادتياج ددا
ااقتةامتي للفل ايني عن ري أوبم ينموعا  ،ي
(أ)

ال ياسا وااس اتي يا الت اوي إ

(ر)

تي ا الت اوغ وت دد اودما اللوج تي إ

(ج)

التمويل والتنمي إ

(مت)

مؤس ا األعمال ،وااستثماو ،وسياس املناق

ابء -األنشطة التنفيذية اجلارية
 -60أهنددت األوفلتددامت مددؤخرا بن دداجل تنفيددذ مشددروو لتنمي د ال دددوا مددن أجددل تي ددا الت دداوغ
الفل ددايني وجثددل أدددد ائ دداةا الرئي ددي للمشددروو ع إفشدداء بددر م للتدددويب امل.ددذ ب ن دوان
"متبل ددو إمتاوغ سل ددل ائم دددامت" ،أُع ددد ال د او ب د األوفلت ددامت ووةاوغ ااقتة ددامت ال ددو ذ وينل ددس
صد ام الدرب م لتلبيد ادتياجدا الفل دايني  ،مدن
الشادن الفل ايني وجام د باةيدت وقدد ُ
مةدددوين وم ددتوومتين ،و اسددرغ مجددركي ومددوذف دلددومي وخددرجي لددبار ،وحمددام وغددا
من امل.ني وع عا  ،2017اعتمد وةاوغ ال بي والت لي ال ايل ذا الرب م
 -61وواصل األوفلتامت ت دد خددما استشداوي إىل احللومد الفل دايني ومؤس دا خمتلفد
اتب لل ااع ال ا واواو ،وملنظما متولي  ،وللبادث  ،وللدوائر األكامت ي
 -62وع عا  ،2017واصل األوفلتامت ج.ومته الرامي إىل ت زيز قددوا ارمداوو الفل دايني
جلد دراو ال ددلا الفل ددايني وار .ددا املا د د ع جولد د جدي دددغ م ددن الت دداون م ددن أج ددل تا ددوير
وا ددديث ف ددخ النظ ددا اايل للبي ددا ارمركي د د (أس دديلومتا) ال دديت ت ددتخدم.ا دالي ددا ارم دداوو
الفل ددايني وي .ددد الت دددخل اردي ددد امل د جل إىل ا ي د ع دددغ أم ددوو من .ددا ت زي ددز ق دددوغ ارم دداوو
الفل ايني على الت يي ارمركي ،واليل املخا ر ،والرقاب ارمركيد ال د د للتخلديد وي.دد
ددذا التدددخل أيضددا إىل اسددتحدا وصددل داسددوبي ب د بددر م أسدديلومتا ع األو الفل ددايني
اوتلد وفظدا البوابد ال امليد امل دتخد ع إسدرائيل لت د.يل تبدامتل البيددا الت اويد بد النظددام
ع التوقي د ددت املناس د ددب و د ددذه الوص د ددل احلاس د ددوبي تلت د ددي أنيد د د جو ري د د د ل س د ددتدام املالي د د د
الفل ايني  ،إذ لن استخدام.ا لضمان دةول متول قل ا ع الوقت املناسب علدى بيدا
متقي ولامل عن الت اوغ الفل ايني  ،و و لدرو أساسدي لوقدف الت درر الضدخ للمدواومت املاليد
الفل ايني إىل إسرائيل
GE.18-12162
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 -63وعد د وغ عل ددى ذلد د  ،وفظد درا إىل تزاي ددد ال دددين الفل ددايذ وتزاي ددد متوجد د ت ددده ،اس ددتمر
األوفلتددامت ع احل دواو مددم امل ددؤول ع وةاوغ املالي د والتخادديس الفل ددايني مددن أجددل إعددامتغ ال مددل
بنظددا األوفلتددامت ئمتاوغ الدددين والتحليددل املددايل (متمفددا ) مددن أجددل ا د ج دومتغ وفادداق ائمتاوغ
املاليد ال امد الفل ددايني و لددن لنظددا متمفددا أن يدؤمتي متووا وئي دديا ع التخفيددف مددن املخددا ر
اليت تنب جملافي الوقوو ع مديوفي درج وبمان استدام الدين ال ا الفل ايذ
 -64وع عا  ،2017استفامت األوفلتامت من منح قددمت.ا دلومد قادر ئمتامد وت زيدز قددوغ
األوفلتامت على متع ج.ومت الشد ب الفل دايذ الراميد إىل ا يد التنميد امل دتدام وإوسداء أسدس
ااقتةامت ال لي واريد األمتاء الذي ترتلز عليه متول قل ايني م ت ل ع امل ت بل

جيم -التنسيق وحشد املوارد والتوصيات
 -65واص ددل األوفلت ددامت ،ع ع ددا  2017وم ددت.ل ع ددا  ،2018ت دددد متعم دده ائمن ددائي إىل
الشد ب الفل ددايذ لتن ددي مددم دلومد متولد قل ددا  ،وابتمددم املددد الفل ددايذ ،والوكدداا
الدولي  ،وار.ا املا  ،وقري األم املتحدغ ال ُاري
 -66وحيددد ف ددد امل دواومت مددن قدددوغ األوفلتددامت علددى ةايمتغ امل دداعدغ الدديت ي دددم.ا إىل الش د ب
ددعوغ إىل متعد د د ق د دددوغ األوفلت د ددامت عل د ددى تنفي د ددذ
الفل د ددايذ ول د ددذل  ،ق د ددإن ال د دددول األعض د دداء م د د ا
الف ددرغ (55متمت) مددن إع د ن ماقيليددافو فدداويب وذل د بتزويددده مب دواومت كاقي د لت زيددز قدددوغ املددوذف
وجويددل املشدداويم امل دد ع ددذا ارددال امل.د مددن عملدده ويوصددي األوفلتددامت بتددأم املدواومت لتاددوير
قدوا ائمتاوغ ارمركي الفل ايني وائمتاوغ املالي الفل ايني  ،ولتنفيذ قراوا ارم يد ال امد الديت
تالب إىل األوفلتامت أن ي دد ت ريدرا عدن التلداليف ااقتةدامتي الديت يتحمل.دا الشد ب الفل دايذ
من جراء اادت ل ائسرائيلي
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