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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية الثامنة والستون

 2019 األول/أكتوبر تشرين 4 - أيلول/سبتمرب 30 جنيف،
 ؤقتمن جدول األعمال امل 6البند 

 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

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

 **مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ء االقتصااااا  الفل ااااضيع واألو ااااا  أ ا تاااار  ، 2019وأوائاااام عااااا   2018يف عااااا   

اإلن انية إىل أ ىن امل توايت. فاخنفض نصاي  الفار  مان الادوم، واتتفلات البضالاة املتفشاية، 
وتفااااقل الف ااار، وأواااذت اي اااائر البينياااة النازاااة عااان االطاااتزل تتزاياااد يف كااام مااان قضاااا   اااز  

ااال باا ل مااوات م ماان الاانفا والبااا  ني الشاال  الفل ااضيع وط اات يف اسااتبزوالضاافة البربيااة. و ب
فيبحااار  مااان إيااارا ات تبلاااد مليااااتات الااادوالتات. وينببااا  للم تمااا  الااادو  أ  يااادعل  الضبيلااا ،

الشااال  الفل اااضيع يف هماااني ط ااات يف الااانفا والباااا  يف األت، الفل اااضينية ا تلاااة، وهكياااد 
ض اة ملكياة زاعيااة. يت متلكهاا عاد   ول مت اااوت  يف املنطصاتت املشاروعة يف املاوات  الضبيليااة الا

مليااو   والت رااهرايا  مااا  11.5، ختصاال 2019إساارائيم، يف ارات/مااات  وقااد باادأت طكومااة 
مليو   والت سانوايا  مان إيارا ات م اااة الت لاير ا مركا  الفل اضينية. وت  ت  138يلا ل 
__________ 

يف هذم الوثي ة وال يف طري ة عر، املا   الوات   فيها ماا ينضاوي علال التلبا  عان ليس يف الت ميات امل ت دمة  *
أي تأي كا  من جان  األمانة اللامة لألمل املتحد  بشأ  املركز ال اانو  ألي بلاد أو إقلايل أو مديناة أو منض اة 

رات الصالة الصاا ت  عان  ووف ااا لل اراتات وامل ارتات أو ل لضات أي منها، أو بشأ  تلياني طادو ها أو ختومهاا.
أو األت ااا  ا ملياااة اللاماااة لألمااال املتحاااد  وينلاااس األمااان، تلاااع اإلرااااتات الاااوات   يف هاااذا الت ريااار إىل األت، 

الفل ااضينية ا تلااة قضااا   اااز  والضاافة البربيااة،  اااا فيهااا ال ااد  الشاارقية. ويشااا  اساات دا  كلمااة  فل اااضني  إىل 
 ما  مت ا ة فها   فل اضني  ولاة  إىل اإلرااتات أماأت ال لضة الفل ضينية. لتحرير الفل ضينية اليت أنشمنظمة ا
  .2012 76/19 اللامة ا ملية وقرات  2002 1397 األمن ينلس قرات يف عنها أبعرب اليت الرؤية

 ش.بتوقيت  رينت 2019ل/سبتمرب أيلو  10من يو   00/17 ظر اقتبا  حمتوايت هذا الت رير يف الصحافة قبم ال اعة  **
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 ااا هاااو أقاام ماان املبلااد الكاماام الاااذي ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية علاال رلاااب   ااا لاان ت باام 
ثم ثلث  اإليرا ات املالية الفل ضينية. ويزيد مان طاد  هاذم ت تح ت من إيرا ات امل ااة اليت مت

 الصدمة املالية تراج ب الدعل امل د  من املاحنني.
ويوااااام األونكتاااا  تلبياااة اطتياجاااات الشااال  الفل اااضيع علااال حناااو إ اااا . بياااد أ   
  ابلااااد األليااااة للوفاااااء ابلضلبااااات املوجهااااة إىلاملااااوات  اياتجااااة عاااان امليزانيااااة ال ياااازال أمااااراا همااااني 

األونكتاااا  يف مافيكياااانو نااا و  ويف قاااراتات ا ملياااة اللاماااة    ي اااد  ت ااااتير عااان التكااااليف 
 االقتصا ية اليت يتكبدها الشل  الفل ضيع ب ب  االطتزل.
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 الدخل وتدهور البطالة إىل مستوى الكسادهبوط نصيب الفرد من  -أولا  
م  التدهوت احلا  يف  از  والتبااطؤ يف الضافة البربياة ليح  اا ملادالا هازيزا للنماو د اجتل  -1

، أي أقااام بكثااا  مااان ملااادل النماااو 2018يف املائاااة يف عاااا   0.9 بلاااديف النااااتحمل ا لااا  اإلزاااا  
  وتفاقماا أل ميت البضالة والف ر. وكا  الداف ال كا ، مما يلع هبوطاا يف نصي  الفر  من الدوم

م  ا يات ال اعد  اإلنتاجية واألواول الرأمسالية يف  إىل هذا التباطؤ هو الظروف ال اسية يف  ز ،
اآلونااة األواا   وال يااو  املفرو ااة علاال اساات ا  م ااتلزمات اإلنتاااق األساسااية. وقااد ت لاار اقتصااا  

 طد  الف ر. يف املائة، وا  ا ت  7 ز  بن بة 
ة مااان النااااتحمل ا لااا  يف املائااا 3متامااااا، طياااإ هااابا إىل  وكاااا  االساااتثمات يف  اااز  يتزرااال -2

يف املائة منت إىل إعا   بناء املبا  اليت  بمرت أثناء عد  عمليات ع كرية   88اإلزا ، ويذه  
 أ اي  احلادو ، كرب  جرت يف ال نوات اللشر املا ية. وال يزال االساتثمات يف ماا عادا البنااء يف

ا . ولاااو أ  األااااول الرأمسالياااة وملااادالت  اااو اتحمل ا لااا  اإلزااايف املائاااة مااان النااا 0.5طياااإ بلاااد 
 املائاة يف 9  از  يفاإلنتاجية كانات مماثلاة ملاا ها  عليات يف الضافة البربياة، لبلاد النماو االقتصاا ي 

 International Monetary Fund, 2018.  
ئل علاااال الضاااافة البربيااااة قااااد بلااااد احلااااد األقصاااال للنمااااو ال اااااوت ااااا يكااااو  االقتصااااا  يف  -3

املائاااة فيماااا باااني يف  3إىل  4مااان لنااااتحمل ا لااا  اإلزاااا  االساااتهزا واالئتماااا ت ف اااد تباطاااأ  اااو ا
. ويلاااز  هاااذا التبااااطؤ إىل اخنفاااا، الااادعل امل اااد  مااان املااااحنني، وت لااار 2018و 2017 عااام 

ال ريا    األمنية، األمر الذي ثب ا أنشضة ال ضا  اياص. ويف املا  ال ضا  اللا ، وتدهوت البينة 
يف االئتمااااات ا لياااة  اااو يال   اااواا ي اااو م  كانااات امللوناااة الضااا مة امل دماااة مااان املااااحنني والتوسااا 

االساتهزا، ورلااب ماا طو اا  ووفاف ماان راد  اآليت االقتصااا ية املتتباة علاال االطاتزل الااذي 
وتكشَّاافت امللونااة امل دمااة ماان املاااحنني، باادأ هااذا ال نااا  يف ال اا و ، طااال أماادم. وماا  اخنفااا، 

 عد  استدامة هذا النو  من النمو الول .
ول ااد ت ااببت اإلجااراءات الاايت فر ااها االطااتزل يف إعااا   هيكلااة االقتصااا  الفل ااضيع،  -4

تشاييد، والبيا  وجللت النمو االقتصا ي مدفوعاا ب ضا  ال ل   ا  ال ابلاة للتاداول الت ااتي، كال
تضاءل إسها  الصاا تات وأثار الل از الت ااتي الكبا  اب ملة، وجتات  الت زئة، وايدمات، بينما 

لاال  ااو الناااتحمل ا لاا  اإلزااا . وت لصاات طصااة الصااناعة التحويليااة يف ينمااو  ال يمااة ابل اال  ع
، 2018و 1994 يف املائااة ماان الناااتحمل ا لاا  اإلزااا  فيمااا بااني عااام  11إىل  20املضااافة ماان 

 يف املائة. 3يف املائة إىل أقم من  12كثر من بينما اخنفضت طصة الزتاعة وايد األمساا من أ
ويباااارب  هااااذا الاااانما ع ااااز ال اااالضة الوطنيااااة الفل ااااضينية عاااان توجياااات  فااااة االقتصااااا  حنااااو  -5

يا  استاتي ية  و ت و م الصاا تات، لللهاا تكاو  األن ا  القتصاا  ااب  مفتاوب. ويت اب  التو  
لة يف األوقات املواتية و ار  االقتصاا  املشوم لزستثماتات يف خمتلف ال ضاعات يف  و بدو  عما

التكنولوج  وماا يتتا  عليات مان  ينامياة، وهاذا مان ال امات املمياز  ل ضااع   من فوائد االبتكات
 الصناعة التحويلية والزتاعة اللذين يلوقهما االطتزل.

 ، أظهاااار ال ضااااا  املصااااريف(Monetary Authority, 2018)ل ااااضينية ل اااالضة الن ااااد الف ووف اااااا  -6
يف املائااة،  1بلااض األعاارا، املثاا   لل لاا . إر و تااز  الو ائاا  إال بن اابة  2018الفل ااضيع يف عااا  
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 69 ، يف طني أ  ن بة ال ارو، إىل الو ائا  اتتفلات إىل2017يف املائة يف عا   12م اتنة بن بة 
يف املائااة.  60م اتنااة ابحلااد األقصاال ا  اا  يف ال اانوات ال اااب ة ون اابتت ، 2018يف املائااة يف عااا  

. وتثا  هاذم التضاوتات ال لا  يف طاد راكاا، وكاذلب يف املائاة 25و ا ت ال رو،    اللاملة بن بة 
ألنت  كان طاأل أل ماة مصارفية ب ايضة أ  متتاد وتكاب  النماو االقتصاا ي مان وازل احلاد مان قادت  

 ا الدعل.جانيب اللر، والضل  يف االقتصا  ومن قدتكما علل ت دمي هذاملصاتف علل  عل 
إ  افاااااق االقتصااااا  الفل ااااضيع قامتااااة أل  مصااااا ت النمااااو الاااايت كاناااات تدفلاااات يف الل اااادين  -7

املا ايني تتزرال رايناا فشايناا، يف طاني أ  ال ياو  الاايت فر اها االطاتزل الاذي طاال أمادم ماا  الاات 
عاد  الي اني مثة تضوتات جديد  متلاد   جتلام األفا  أراد قتاماة، مان بينهاا قائمة بم وتز ا  سوءاا. و 

، وت لااا  احلالاااة املالياااة. ومااان املتوقااا ، علااال املاااد  ال ياسااا  املتزاياااد، واحلباااو  احلاااا  لااادعل املااااحنني
يف املائااة، أي أقاام بكثاا  ماان ملاادل النمااو ال ااكا ، األماار  1ال صاا ، أ  يكااو  النمااو يف طاادو  

 م توايت الف ر. مرات اخنفا، نصي  الفر  من الدوم ابل يل احل ي ية واتتفا الذي يلع است

 هبوط إنتاجية العمل واألجر احلقيقي -ألف 
ظاام ملاادل البضالااة الااذي بلااد م ااتو  الك ااا  يف األت، الفل ااضينية ا تلااة يتزايااد يف  -8

ئاة يف الضافة البربياة. يف املا 18يف املائة يف  از  و 52يف املائة:  31طأل وام إىل  2018عا  
لن اء والشباب هثراا مفرطااا. وتت لال ظاروف ساوق اللمام وعلل  رات ال نوات ال اب ة، هثرت ا

يف املائااة للن اااء  وكااو   21يف املائااة   46اوئااة يف تااد  ملاادل املشاااتكة يف قااو  اللماام البااالد املن
 ىن لألجوتت واحلالة أسوأ يف أكثر من ثلإ اللاملني يف ال ضا  اياص يت ا و  أقم من احلد األ

كاام ة ااة أراا اص م اباام أجاار أقاام ماان احلااد األ ىن لألجااوت    ااز ، طيااإ يلماام أتبلااة ماان بااني
 Economic Policy Research Institute, Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 

and Palestinian Monetary Authority, 2018ت PCBS, 2019.  
ظار الشاكم . ففا  واالجتاهات يف األجر احل ي ا  وإنتاجياة اللمام اواذ  يف التاجا   ان -9

 7بن اابة  1995عاان م ااتوالا يف عااا  ، اخنفااض األجاار احل ي اا  لللاماام وإنتاجيتاات 2017عااا  
 يف املائة علل التوا . 9و

ل ااعة إىل أ  إنتاجياة اللمام يف ا (Flassbeck et al, 2018)وخيلار فزسابيب واوارو   -10
ألجاااااار احل ي اااااا ، ، وأ  ا2018و 1995فيمااااااا بااااااني عااااااام   29.4 بن اااااابةيف  ااااااز  اخنفضاااااات 
تباعااادت فيماااا بينهاااا، مماااا يلاااع طااادو  إعاااا   يف وطاااد  اللمااام، واألسااالات واإلنتاجياااة، وتكاااال

واملزياااد مااان عاااد  امل ااااوا ، واخنفاااا، اإلنفااااق ا لااا ،  للتو يااا  الااادوول مااان األجاااوت إىل األتابب،
أ   اد مان  استهزا األسر املليشية يف الناتحمل ا ل  اإلزا . ومن راأ  هاذا وهبو  م الات

 النمو إب لاف الضل  ا ل .
وأ   النمااااو الضاااااليف للناااااتحمل ا لااااا  اإلزااااا ، واخنفاااااا، الاااادوم احل ي ااااا ، واتتفاااااا   -11

األمااان ملاادالت البضالاااة، واخنفاااا، الااادعل امل اااد  مااان املااااحنني إىل تفااااقل طااااالت الف ااار وانلااادا  
مااااان مزياااااني األرااااا اص يف  2.5الباااااذائ  يف األت، الفل اااااضينية ا تلاااااة. وياااااتا هاااااذا الو ااااا  

إىل امل اااااعد  اإلن ااااانية، تلاااايش البالبيااااة اللظماااال ماااانهل يف مناااااط  ت اااا  واااااتق ساااايضر   طاجااااة
الوطنيااااة الفل ااااضينية، أي يف  ااااز  واملنض ااااة جاااايل ماااان الضاااافة البربيااااة وال ااااد  الشاااارقية  ال اااالضة

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018a.  
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 مؤشرات األجر احلقيقي واإلنتاجية لكل عامل   
 1995 = 100  

 
 األونكتا . املصدت:

يف املائااة  29.2إىل أ   (PCBS, 2018)وتشاا  بياااات ا هااا  املركاازي لفطصاااء الفل ااضيع  -12
وا اد   -ال اائل علال االساتهزا  -حتات واا الف ار  2017الفل ضينيني كانوا يليشو  يف عاا  من 
ر  والتات يومياااا، رااامزا امل اااعد  االجتماعيااة والتحااويزت. وعاازو  علاال رلااب، فاا   الف اا 4.6لاد  ب

 13.9 ار  والتات يوميااا. وبلاد ملادل الف 3.6املدق  يصي  ثلث  الف راء الذين يليشو  علل أقم من 
 ر، أي مليااو  راا 1يف املائااة يف قضااا   ااز ، طيااإ إ  أكثاار ماان  53يف املائااة يف الضاافة البربيااة و

طفام. ويف ال اد ،  400 000، ويشامم رلاب أكثار مان واطد من باني كام ر صاني، أااب  ف ا اا 
 يف املائااة ماان األساار 26 يف املائااة ماان األساار الفل ااضينية حتاات وااا الف اار، م اتنااة بن اابة 72يلاايش 

يف  36يف املائااة ماان األطفااال الفل ااضينيني حتاات وااا الف اار، م اتنااة بن اابة  81اإلساارائيلية، ويلاايش 
 . وابإل ااااااافة إىل Association for Civil Rights in Israel, 2019املائااااااة ماااااان األطفااااااال اإلساااااارائيليني  

علاااال رلااااب، يلااااا  ثلااااإ ال ااااكا  ماااان انلاااادا  األماااان البااااذائ ، علاااال الاااار ل ماااان طصااااول الكثاااا ين 
 يف املائة من األسر املليشية من انلدا  األمن البذائ . 68امل اعد . ويف  ز ، يلا  

 اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة  املؤشرات الرئيسية  
 1995 1999 2002 2006 2010 2016 2017 2018* 

 أداء القتصاد الكلي
12.5- 8.3 7.1  و الناتحمل ا ل  اإلزا  احل ي    ن بة منوية   -3.9  8.1 4.7 3.1 0.9 

النااااااااتحمل ا لااااااا  اإلزاااااااا ، ابل يماااااااة االمسياااااااة 
 ت  مزيني الدوالتا

3 283 4 271 3 556 4 910 8 913 13 426 14 498 14 616 

 010 17 490 16 322 15 512 9 333 5 775 3 025 5 723 3 الدوم ال وم  اإلزا   مزيني الدوالتات 

اإلزاااا  امل صااار لفنفااااق الااادوم ال اااوم  
  مزيني الدوالتات 

4 122 5 398 4 826 6 624 11 503 16 731 18 309 18 784 

نصااي  الفاار  ماان الناااتحمل ا لاا  اإلزااا ، ابل يمااة 
 **االمسية  ابلدوالتات 

1 427 1 553 1 182 1 449 2 339 2 957 3 253 3 198 

اإلزااااااا ، نصااااااي  الفاااااار  ماااااان الاااااادوم ال ااااااوم  
 ابل يمة االمسية  ابلدوالتات 

1 618 1 827 1 255 1 573 2 496 3 375 3 700 3 722 
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 1995 1999 2002 2006 2010 2016 2017 2018* 
تحمل ا لااا  اإلزاااا   ااو نصاااي  الفااار  ماان الناااا

  ي    ن بة منوية **احل
-0.2  4.8 -15.0  -6.8  5.0 2.1 5.1 -1.7  

 و نصي  الفر  من الادوم ال اوم  اإلزاا  
 منوية **احل ي    ن بة 

0.7 4.6 -16.4  -5.0  2.2 1.4 4.1 -0.3  

 السكان والعمالة
.854 4.78 4.82 4.05 3.61 3.23 2.96 2.34  أ ال كا   ابملزيني   

 31.0 27.4 26.9 23.7 23.7 31.2 12.0 18.2 البضالة  ن بة منوية 

 956 997 978 743 636 452 588 417 اللمالة اإلزالية  ابآلالف 

 202 184 211 178 147 105 103 51 ال ضا  اللا يف 

 127 131 116 78 55 42 135 68 يف إسرائيم وامل توطنات

  الناتج احمللي اإلمجايلالرصيد املايل )نسبة مئوية من 
إياااارا ات  اإليااارا ات الصاااافية مااان املتاااأورات/

 امل ااة ا ت ز 
13.0 23.4 8.2 25.0 21.6 26.6 25.2 23.6 

 28.1 30.6 32.2 34.5 46.4 28.0 22.1 15.0 املصروفات ا اتية

 30.6 33.1 34.7 39.6 52.1 34.2 29.3 25.1 ينمو  النف ات

12.1-   االلتزا  الرايد اإلزا   أسا  -5.9  -26.0  -27.1  -17.9  -8.1  -7.9  -7.0  

ْين اللا   16.9 17.5 18.5 21.1 22.2 21.1 20.0 ..  ب الدو

 التجارة اخلارجية
 774 1 819 1 409 1 991 1 291 1 051 1 373 400 اايف التحويزت ا اتية  مزيني الدوالتات 

 904 2 693 2 381 2 367 1 736 478 752 562 والتات الصا تات من ال ل  وايدمات  مزيني الد

 731 8 067 8 627 7 264 5 683 3 234 2 364 3 441 2 الوات ات من ال ل  وايدمات  مزيني الدوالتات 

879- 1 امليزا  الت اتي  مزيني الدوالتات   2 -612  1 -756  2 -947  3 -897  5 -246  5 -374  5 -827  

لا  ة منوية من النااتحمل ا امليزا  الت اتي  ن ب
 اإلزا  

-57.2  -61.2  -49.4  -60.0  -43.7  -39.1  -37.1  -39.9  

922- إسرائيم  مزيني الدوالتات امليزا  الت اتي م    1 -598  -886  1 -887  2 -737  2 -705  2 -915  3 -044  

امليزا  الت ااتي ما  إسارائيم  ن ابة منوياة مان 
 الناتحمل ا ل  اإلزا  

-28.1  -37.4  -24.9  -38.4  -30.7  -20.1  -20.1  -20.8  

إزاااا   جتاااات  ال ااالضة الفل اااضينية مااا  إسااارائيم/
  ق الفل ضينية  ن بة منوية جتات  ال لضة 

83.5 67.5 56.9 64.4 66.6 61.2 60.1 57.4 

إزاا  الت اات   جتات  ال الضة الفل اضينية ما  إسارائيم/
  ق اإلسرائيلية  ن بة منوية 

4.2 3.8 1.9 2.2 2.7 3.5 3.4 3.3 

الفل اااضينية، وسااالضة الن اااد الفل اااضينية، وا هاااا  ا هاااا  املركااازي اإلسااارائيل  لفطصااااء، وو ات  املالياااة  املصا ت:
 املركزي لفطصاء الفل ضيع.

 ت ديرات أولية. *
ساسااا ال تلكس ابلضروت   اي   فللياة وإ اا تلاز  أ 2017الزاي   يف نصي  الفر  من الدوم يف عا   **

ملركااازي يف أع ااااب التحاااديإ الاااذي أجااارام ا هاااا  ا 2017إىل اخنفاااا، يف أعااادا  ال اااكا  يف عاااا  
 .2017لفطصاء الفل ضيع بلد تلدا  عا  

ابساتثناء أعادا  ال ااكا ، ت اتبلد زياا  البيااات ال ااد  الشارقية ب ااب  تلاذت واااول ا هاا  املركاازي   أ 
 لفطصاء الفل ضيع إىل املدينة.

وطنيااة اللااا  الاادين ا لاا  والاادين اياااتج ، ولكناات ال يشاامم املتااأورات و ياان ال االضة ال م الاادينيشاام  ب 
 الفل ضينية لصندوق امللارات الت اعدية.

 تش  بياات الت ات  اإلسرائيلية والفل ضينية إىل ال ل  وإىل ايدمات املتصلة و   املتصلة بلوامم اإلنتاق.  ق 
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واملسرتوننات يعروا الصرادرات وي رعف  يف إسررائيلى العمرل العتماد قسرراا علر -ابء 
 النمو الطويل األجل

إ  عااد  قاادت  االقتصااا  امل يااد ابالطااتزل علاال توليااد فاارص اللماام، يف مواجهااة أعاادا   -13
 إسااااارائيمال اااااكا  املتزاياااااد ، يبااااار ل عاااااد اا كبااااا اا مااااان الفل اااااضينيني علااااال البحاااااإ عااااان عمااااام يف 

شروعة  وج  ال انو  الادو   علال النحاو املشاات ة اليت تلترب    موم توطناكا يف الضفة البربي
عامم  127 000وامل توطنات أكثر من  إسرائيميف  . ويلمم 2334إليت يف قرات ينلس األمن 

يف املائاة مان  60يف املائة من ال و  اللاملة يف الضافة البربياة   جاوت أعلال بن ابة  24فل ضيع  
املائااااة، تجاااااال مصاااانفو    ااااال روو مهااااااتات  يف 99تهل ال ااااااط ة، أي األجااااوت ا لياااااة. وأ لبياااا

سااانة  13من فضاااة مااان طياااإ التحصااايم الللمااا ، ممااان طصااالوا تلليماااا مدتسااايا ملاااد  ت ااام عااان 
 Economic Policy Research Institute, PCBS and Palestinian Monetary Authority, 2018.  

وامل ااتوطنات ماان الرجااال، وكااذلب   يف إساارائيمنيني وكااو  األ لبيااة ال اااط ة ماان اللمااال الفل ااضي
ال ااالبية األكثااار  ااارتاا علااال مشااااتكة املااارأ  يف قاااو  اللمااام، يف ااارا  ساااب  االطاااتزل كاااو  ايت 

 الف وات بني ا ن ني يف إطصاءات اللمم الفل ضينية.
تاعااة ملهاات  يف إساارائيم، وال ساايما يف قضاااع  الز وتت اب  أيضاااا ناادت  اللمالااة املن فضااة ا -14

، طياااإ و تااان   ل إسااارائيمعتماااا  ساااوق اللمااام الفل اااضينية علاااوالتشاااييد، يف الااازاي   املضااار   ال
 ا اوالت األوىل ل د هذم الندت  ابسات دا  عماال مان اسايا. ويبادو أ  أتابب اللمام يف إسارائيم

م الفارق  ملا يتمتلو  بت من مهاتات و تاية. ويتمثيفضلو  أ اء اللمال الفل ضينيني وامل توطنات
يلاااو و  إىل الضااافة البربياااة يف  اياااة ياااو  اللمااام، وال ياااؤثرو  احلاسااال يف أ  اللماااال الفل اااضينيني 
 ابلتا  يف تركيبة إسرائيم ال كانية.

قاد يااوفر ماازااي علال املااد  ال رياا ،  اوم ااتوطناك إساارائيم وعلال الاار ل ماان أ  اللمام يف -15
ا أنات ، م  النمو امل تدا  علل املاد  البلياد. كمانت مت ل  وعبر ة للت لبات ال ياسية ومتلات فأ

ي و، االقتصا  الفل ضيع ابستزب قدتتت التناف ية من وازل ايتم علال األجاوت ا لياة وسالر 
 الصرف احل ي  .

كاااااا يف األت   ووف ااااااا للت اااااديرات، تت ااااااو  األجاااااوت يف األت، الفل اااااضينية ا تلاااااة مثيز -16
يف ااااناعة  2.3لامااام يف ااااناعة املزباااس، ومب  2الزتاعاااة، ومبلامااام  يف 3و 2 بلامااام ياااتاوب باااني 

وفيمااااا يتللاااا  ب اااالر الصاااارف احل ي اااا ، يت ااااب  وتو    .Kubursi and Naqib, 2008 األطذيااااة 
يب وم اااتوطناكا، يف الاااداء احلولنااادي عااان طريااا  تفااا  ال ااالر الن ااا إسااارائيمالااادوم مااان اللمااام يف 

لاة للتااداول دمات والتشاييد  يف م اباام سالر ال اال  ال ابلل ال   ا  ال ابلااة للتاداول الت اااتي  ايا
 الزتاعة والصناعة التحويلية . ويشكم اتتفا  ال الر الن ايب لل ال   ا  ال ابلاة للتاداول الت ااتي 

ا لية الايت   اي   يف سلر الصرف احل ي   تبضليف ال دت  التناف ية ل ضا  الصا تات وال ضاعات
 تنافس ال ل  امل توت  .

ي ااااو، علاااال املااااد  البليااااد قاااادت   إساااارائيمن هااااذا املنضلاااا ، فاااا   تصاااادير اللمالااااة إىل وماااا -17
االقتصا  الفل ضيع علل تصدير ال ل  وايدمات. وتش  األ لة امل تمد  من واق  الت رباة إىل أ  

يف املائاة،  5يرتبا علل املد  البليد ابخنفا، يف الصا تات بن ابة  إسرائيم وامل توطناتاللمم يف 
 الناااااتحمل ا لاااا  اإلزااااا ، ماااا  تلاااار ، قضااااا  يف املائااااة، واخنفااااا، يف 6و اي   يف الااااوات ات بن اااابة 

  .Agbahey, 2018 الصناعة التحويلية، يليت قضا  التلدين، ألسوأ اخنفا، ابل يل املضل ة والن بية 
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 إسرائيلعجز جتاري هيكلي كبري واعتماد قسري على  -جيم 
ي ااااو،  ف امللااااامزت، األمااار الااااذيدا  الي اااني واتتفااااا  تكاااالييزياااد االطااااتزل مااان انلاااا -18

االستثمات يف قضا  التصدير وال ضاعات املناف ة للوات ات، ومن مث تلمي  جذوت اعتما  األت، 
الفل ضينية ا تلة علل الوات ات والتحويزت،  ا يف رلب امللونة والتحويزت املالية والادوم مان 

 . توطناتاملو  مإسرائيعمم الفل ضينيني يف 
 و  توقاف.  2018ر االعتما  علل الاوات ات يف عاا  وكما هو مبني يف ا دول، استم -19

يف املائاااة ماااان الناااااتحمل ا لااا  اإلزااااا ، يف طااااني أ  الصااااا تات  60واساااتحورت الااااوات ات علاااال 
ة. يف املائااا 8يف املائاااة منااات، واتتفااا  الل اااز الت ااااتي ابل ااايل املضل اااة بن ااابة  20اساااتحورت علااال 

يف املائاة مان النااتحمل ا لا   40إىل  37من  2018واتتف  الل ز الت اتي ابل يل الن بية يف عا  
ملياااتات  والت،  8.7اإلزاا . وللات اإليارا ات ماان التصادير ثلاإ فااتوت  الااوات ات الايت بلبات 

ومااا ترتاا  علاال رلااب ماان ع ااز جتاااتي هااو سااا   أعلاال ع ااز يف اللاااو، بلااد توفااالو، وتونبااا، 
 الصومال، ولي وتو، ونيبال.و 

ااااد  يف إساااارائيم تبلاااااا الطتياجااااات أمااااا ساااالر ااااارف عملااااة  -20 الشاااااقم ا ديااااد، الااااذي  ب
اقتصا ها املتضاوت ، فهاو لايس مناساباا مان الناطياة االقتصاا ية لزقتصاا  الفل اضيع امل تلاف عنات 

ساالر د ماان  لااو  ليزياا 2018وأوائاام عااا   2017هيكلياااا. وقااد أتاال اتتفااا  قيمااة الشاااقم يف عااا  
، وهذا البلو  يتاوب وف اا لت ديرات اندوق الن د الادو  عالصرف احل ي   يف االقتصا  الفل ضي

 International Monetary Fund, 2018   يف املائاة. وياؤ ي الشااقم املبااىل يف قيمتات  25و 5باني
، واالستمرات يف نت ة حملياا إىل إ لاف ال دت  التناف ية للصا تات الفل ضينية وبدائم الوات ات امل

  ابلة للتداول الت اتي.ت ويض قضا  ال ل  ال
وساااالر الصاااارف احل ي اااا  املباااااىل يف قيمتاااات ال يااااوفر التف اااا  الكاماااام لضاااا امة الل ااااز  -21

الت ااااتي و ينامياتااات. فاااا را الرئي ااا  للل اااز هاااو وف ااادا  ال ااادت  التناف اااية واالساااتثمات ا تمااام 
الطااتزل،  ااا يف رلاااب املا يااة واإل اتيااة الاايت و االتها ال االضة ال ائمااة اباللااذين تلضلهمااا ال يااو  

قائمااة األاااناف املز وجااة االساات دا  الاايت حتظاار اساات ا  التكنولوجيااا وم ااتلزمات واالت اإلنتاااق 
 705كيلاومتاا مربلااا   5 655البالبة األلية. إر توجد يف امل اطة الكلية للضفة البربية اليت تبلد 

ضينيني، ماان بينهااا ن ااا  التفتاايش، ئمااة ت يااد طركااة املركبااات الفل ااضينية واملشااا  الفل ااطااواجز  ا
وباااواابت الضااارق، وال اااواتر التابياااة، ومتااااتيس الضااارق، وايناااا ق، واحلاااوائا التابياااة. وجتلااام هاااذم 
احلواجز متوسا ما تتكبدم الشركات الفل ضينية من تكلفة جتاتية لكم طاوية أعلال مان التكلفاة 

ا ترتفااا  التكلفاااة الزمنياااة  بلامااام ياااتاوب ، بينمااا3تتكبااادها الشاااركات اإلسااارائيلية  لامااام قااادتم الااايت 
  .World Bank, 2017 . وحلذم ال يو  هث  سليب أكرب من احلواجز ا مركية 4و 2 بني
الشل  الفل ضيع علل االعتما  ربت الكامام   رب واللزل ال  ري عن األسواق اللاملية -22

 2018. وكمااا هااو مبااني يف ا اادول، اسااتحورت إساارائيم يف عااا  إساارائيمالت ااات  علاال يف ينااال 
يف املائااة ماان الناااتحمل ا لاا  اإلزااا .  21يف املائااة ماان إزااا  الت ااات  الفل ااضينية، أي  57علاال 

ملياااتات  والت، أكاارب ماان ال يمااة اإلزاليااة  3وكااا  الل ااز الت اااتي ماا  إساارائيم، الااذي جتاااو  
امللونااة والتحااويزت املاليااة،  ا تات الفل ااضينية ماان ال اال  واياادمات. وابإل ااافة إىل مياا  الصاا

يشااامم الل اااز الت ااااتي مااا  إسااارائيم أيضااااا الااادوم الاااذي  صااام عليااات الفل اااضينيو  اللااااملو  
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 1.1إىل  2007   والت يف عاا  ملياو  575، والذي تضاعف مان حناو  توطناتاملو  إسرائيم يف
 .2018من ملياتات الدوالتات يف عا   2.4حنو مث إىل  2011مليات  والت يف عا  

وابستبلا  سيضر  ال لضة ال ائمة ابالطاتزل، ال يوجاد منضا  اقتصاا ي ياربت ط ي اة أ   -23
 املائاة مان يف 58يف املائة من الصا تات الفل ضينية أو توت   80إسرائيم ت توع  ما ي رب من 

إ ة اجملاااوت  األعلاال  واازا بكثاا  واألكثاار عااد اا ماان طيااالااوات ات، بينمااا ت ااتحور األسااواق اللربياا
يف املائااة ماان الااوات ات. وت ااتوع   12يف املائااة ماان الصااا تات الفل ااضينية و 17ال ااكا  علاال 

املركااز الراباا  يف املائااة ماان اااا تات ال اال  اإلساارائيلية، وتشاابم  6و 4ال ااوق الفل ااضينية مااا بااني 
ة وهيت مبارر  بلد أكرب األسواق، مثم الصني، واململكا من أكرب أسواق التصدير يف إسرائيم، 

املتحد  لربيضانيا اللظمل وأيرلنادا الشامالية، والاوالايت املتحاد  األمريكياة، وت اب  كاذلب أساواقاا  
  .Flassbeck et al, 2018; Gal and Rock, 2018 كب   مثم أملانيا، وفرن ا، واحلند 

، ال باااد مااان إسااارائيممااا  ثاااف يف الت اااات  الثنائياااة الفل اااضينية ومللا اااة االواااتزل املااازمن واملك -24
التحرا إىل ما يت او  بروتوكول ابتيس ومتكني ال الضة الوطنياة الفل اضينية مان فار،  اريبة علال حناو 

يضاة الضاريبية موجهاة حناو تلزياز استاتي   علل ال ل  امل توت   من إسرائيم. وينبب  أ  تكو  هذم ا
لتنمياة ال ايا ية وإقاماة الدولاة.  ال ضاعاات االساتاتي ية والدينامياة، لازاي   افااق اال ادتات اإلنتاجياة يف

ومااان راااأ  فااار، الضااارائ  علااال الاااوات ات مااان إسااارائيم، وف ااااا ملبااادأ الدولاااة األوىل ابلرعاياااة، أ  يرفااا  
را أ  يااؤ ي ابلضااروت  إىل  اي   اللاا ء علاال امل ااتهلب، نظااإياارا ات ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية  و  

 ن مصا ت أور  أقم تكلفة.ألنت  كن رراء الكث  من الوات ات من إسرائيم م

 الصدمات املالية املتعددة تنذر بتدهور اقتصادي أشد حدة -دال 
علااااال الااااار ل مااااان تااااار ي األو اااااا  ال ياساااااية واالقتصاااااا ية، وااااااالت ال ااااالضة الوطنياااااة  -25
 1.1وفاض الل از يف ميزانيتهاا   ادات فل ضينية ما تبذلت من جهو  اإلازب املا ، وواالت ال

 8بلاد أ  كاا  يف املائاة مان النااتحمل ا لا  اإلزاا   7.3ليصام إىل ، 2018مليات  والت يف عا  
. وتكاااازت هااااذم ا هااااو  علاااال توسااااي  ال اعااااد  الضااااريبية وتفاااا  الكفاااااء  2017املائااااة يف عااااا  يف 

 2018ات الت لاير ا مركا   يف عاا  ية. و ا ت إيرا ات الضارائ  ا لياة  ابساتثناء إيارا اإل ات 
يف املائة، علل التاوا .  ا  أ  ينماو  اإليارا ات الصاافية  10و 9ضريبية بن بة واإليرا ات    ال
 يف املائة، ب ب  اخنفا، إيرا ات الت لير ا مرك . 5اخنفض بن بة 

ن اا   7اخنفض الادعل ايااتج  امل اد  للميزانياة   ادات  2018-2013ووزل الفت   -26
ملياااااو   والت يف  676ل امل اااااد  مااااان املااااااحنني منوياااااة مااااان النااااااتحمل ا لااااا  اإلزاااااا . وبلاااااد الااااادع

ملياو   516، ووبجات 2017يف املائة عان الادعل امل اد  يف عاا   6، من فضاا بن بة 2018 عا 
ماان لب يااة حنااو متوياام التنميااة. وأساافرت قلااة الاادعل امل ااد   والت مناات حنااو  عاال امليزانيااة، ووبجهاات ا
الت، اسات ابت ال الضة الوطنياة الفل اضينية ملياو   و  400املاحنني عان ف او  يف التمويام قادتها 

حلا من وزل  اي   تراكل املتأورات امل تح ة لل ضا  اياص وااندوق امللاراات الت اعدياة، مماا 
ويفاااااقل تزايااااد املتااااأورات ماااان   .PNA, 2019 تااااأورات مليااااو   والت إىل تااااايد امل 227أ ااااف 

للا  يف اقتصا  يتوافر لت واول حمادو  إىل األساواق املالياة اللاملياة وضات املرتبضة بتاكل الدين ااأل
 وال ي تضي  أي مصرف مركزي م ت م أ  يكو  امل ر، األو  لت.
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ساااانت طكومااااة إساااارائيم قااااانوا ي ضاااا  بت ميااااد األمااااوال الاااايت  2018ويف متو /يولياااات  -27
ة فيماا يتصام ابإلتهااب مان األماوال ا ولاة إليهاا مان إساارائيم، تادفلها ال الضة الوطنياة الفل اضيني

مركاا  يلااا ل املبااالد الاايت تاادفلها ال االضة وي ضاا  مصاال مبلااد ماان إياارا ات م ااااة الت لااير ا 
الاااااذين قتلاااااوا يف يف إسااااارائيم والفل اااااضينيني نية ألسااااار ال ااااا ناء الفل اااااضينيني الوطنياااااة الفل اااااضي

سااارائيليني. وبنااااء علااال رلاااب، أبلبااات إسااارائيم ال ااالضة احل ماااات أو احل ماااات املزعوماااة  اااد اإل
 138ملياو   والت راهراي   11.5 ست ات ض   اا  2019 فربايار الوطنية الفل اضينية يف رابا /

نت ال لضة الوطنية الفل اضينية أ اا لان ي بام  قام مان مبلاد اإليارا ات مليو   والت سنوايا ، وأعل
 Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle الكامام الاذي ت اتح ت 

East Peace Process, 2019; PNA, 2019.  
ياارا ات امل ااااة املااا  هااو أ  إ هااذا التحااديومااا يشاا  إىل  اا امة اآليتو املتتبااة علاال  -28
 لا  يف املائاة مان النااتحمل ا 15يف املائة من ينمو  إيرا ات ال لضة الوطنية الفل ضينية   65متثم 

اإلزا  . وحبرما  ال لضة الوطنية الفل ضينية من ثلث  اإليرا ات الضريبية، ف  اا و تنشار ميزانياة 
 طاااالت الضاواتم، ماان أجاام ، وعملاات علال أسااا  وضااة إل ات  األماوال املتاطااة يف2019للاا  

تقياات، يف املائة من فاتوت  األجاوت، وجتمياد التلييناات وال 30التصدي لأل مة من وزل وفض 
وقصاار امل اااعد  االجتماعيااة علاال أرااد النااا  اطتياجاااا، و اي   الاادين اللااا ، ومراكمااة املزيااد ماان 

ضة الوطنياة الفل اضينية أ اا ، أعلنات ال الوأوا اا  . PNA, 2019; World Bank, 2019 رات املتاأو
املرتبااات، يف املائااة مان  50ساو   2019لان تادف  للمااوظفني اللماوميني اعتبااتاا ماان ارات/ماات  

  .World Bank, 2019 م  تضبي  استثناءات حلماية اللاملني يف أ ىن  تجات جدول املرتبات 
وتؤكاااد عملياااات حتدياااد مصاااا ت النماااو أ  النماااو، علااال ماااد  الل ااادين املا ااايني، كاااا   -29

 وأييت املضااعف املاا  الكبا ، ورادمدفوعاا يف امل ا  األول ابساتهزا ال ضااعني اللاا  وايااص. 
ااة، واخنفا، امللونة امل دمة من املاحنني، ليضافوا إىل حت ايل األطزمة ب ب  ف دا  إيرا ات امل 

 جاناا  الضلا  لاادف   او الناااتحمل ا لا  اإلزااا  القتصاا  م يااد أاازا علاال جانا  اللاار،.قادت  
ا  إىل ولااذا، ف ااتكو  للصاادمة املاليااة األواا   ايت ساالبية كباا   علاال اإلنتاااق، وقااد تاادف  االقتصاا

علااال النشاااا  تكاااو  تكاااو  ايتم أساااوأ ماااا تكاااو  يف  اااز . والتاااأث  ال اااليب النلااادا  الي اااني املاااا  
فيزفا  ي  - تصا ي الكل  يبات متامااا يف األ بياات. فللال سابيم املثاال، ولار ف اناديإاالق
 Fernandez-Villaverde et al, 2015   يبية إىل أ  الصاادمات املاليااة وااادمات الت لبااات الضاار

 لنشا  االقتصا ي والتض ل. كن أ  تكو  حلا ايت سلبية هائلة علل ا
املاليااااة املت ياااااة لل اااالضة الفل ااااضينية ايت سااااالبية مباراااار  يف النظاااااا  وتتتاااا  علاااال احلالاااااة  -30

املصااريف، ابلنظاار إىل تلاار، ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية يضاار ائتمااا  مرتفاا ، سااواء بصااوت  مباراار  
وميني. إر يتزاياااااد االقاااااتا، مااااان جانااااا  ماااااوظف  ال ااااالضة الوطنياااااة ظفيهاااااا اللمااااامااااان وااااازل مو  أو

ملياااات  والت، يف طاااني بلاااد االئتماااا  املبارااار  1.5هاااو يبلاااد طاليااااا و ، 2014الفل اااضينية مناااذ عاااا  
لفيارا ات  طكوماة إسارائيمملياات  والت. وأييت اطت اا   1.3امل د  إىل ال لضة الوطنية الفل اضينية 

، النظااا  املصااريف لل ضاار، طيااإ إ  ال االضة الوطنيااة اآلونااة األواا   ليضاااعف تلاار الفل ااضينية يف 
 ,World Bankيف املائااة ماان ينمااو  ال اارو،   34ي ااتحورا  ابلفلاام علاال الفل ااضينية وموظفيهااا 

 . واطتمااال وقااو  تااداعيات  اا  مباراار  ماان النظااا  املصااريف علاال االقتصااا  اإلنتاااج  يشااكم 2019
أ  األ مااة املاليااة قااد تضاالف قاادت  املصاااتف علاال  عاال األنشااضة اإلنتاجيااة. وقااد وضااراا ط ي ياااا،  ااا 
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مليااااتات  3 لفل اااضينية ماااؤوراا أ  الاااديو  الفل اااضينية اتتفلااات بشاااد  إىلركااار تئااايس سااالضة الن اااد ا
  .Reuters, 2019 والت، وأ  املالية الفل ضينية علل رفا اال يات  

 التكاليف البيئية لالحتالل -هاء 
تشااييد  2018ل الاار ل ماان ااادوت عااد  قااراتات عاان األماال املتحااد ، تو ااات  يف عااا  لااع -31

امل توطنات    ال انونية يف املنض ة جيل وال د  الشرقية، يف  ل م تمر حبكل الواق  لألتا ا  
اللنف امللتا  من قبم امل توطنني، وبلد  2018واملوات  الضبيلية الفل ضينية. وا  ا  أيضاا يف عا  

، م ابباا طااالت وفاا  وإ اراتاا ابملمتلكاات الفل اضينية وتادم اا 2014م تو  لت منذ عاا   لأعل
آلالف األرااا ات. وتبكاااريم بيناااة اللناااف النازاااة عااان رلاااب،  اااا فيهاااا عملياااات اإلوااازء، والتميياااز 
ال ااانو ، وفاار، ال يااو  علاال التن اام، الفل ااضينيني علاال مبااا ت  أتا اا  أجاادا هل واالنت ااال إىل 

أور . ومن بني أكثر اجملتملات ا لية تضرتاا من التشريد الفل ضينيو  يف ايليم وال د   نأماك
 United Nations Office for the Coordination of  جاايل املنض ااة يف البدويااة واجملتملاااتالشاارقية 

Humanitarian Affairs, 2018a.  
علال التميياز  اد الفل اضينيني يف املنض اة  وتوفر الوقائ  املتلل اة ابحلصاول علال املياام مثااالا  -32

جاايل. ف مياا  امل ااتوطنات متصاالة بشاابكة امليااام اإلساارائيلية وحتصاام علاال ميااام تفيلااة ا ااو    مياا  
األ را،. وقد سيضرت بلض امل اتوطنات علال يناابي  املياام الفل اضينية يف الضافة البربياة   ااعد  

ينتملااا فل اضينياا يف املنض ااة  180امل ابام، فاا    يفو   .United Nations, 2019ا ايش اإلسارائيل   
   متصلة بشبكة امليام، وتلتمد علل بادائم متدنياة النوعياة ومرتفلاة التكلفاة. ويف ال اد  الشارقية، 

يف املائااة ماان ال ااكا  الفل ااضينيني. وبوجاات عااا ،  44ال يتصاام بشاابكة امليااام بضري ااة تمسيااة سااو  
 يف الضافة البربياة ماان انلادا  فارص احلصاول علال املياام وسااوء ينيينيف املائاة مان الفل اض 22يتضارت 

  .United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018aنوعية امليام  
وال ي تصااار اساااتبزل ال ااالضة ال ائماااة ابالطاااتزل للضااافة البربياااة علااال األتا ااا  واملياااام  -33

م ن اام كميااات كباا   ماان النفاااايت ايضاار  املنتو ااة يف إساارائيم إىل شاامي واملااوات  الضبيليااة، باام إناات
األت، الفل ضينية ا تلة. وهذا يهد  احة الشال  الفل اضيع وسازمة بينتات وماوات م الضبيلياة. 
وقد كا  من اللوائ  البينية الصاتمة يف إسرائيم، وماا يارتبا  اا مان اتتفاا  تكااليف الات لر مان 

 مراف هااا فيهااا تضاا  للتضااحية   منض ااة البربيااة الضاافة اساات دا  إىلرائيم إساات النفاااايت، أ   فلاا
 من النفاايت ن م ويتي ر  .B’Tselem, 2017  الفل ضيع الشل  مواف ة  و  النفاايت، مللا ة
 وااااازل وماااان امل اااااتوطنات يف املوجااااو   الصاااااناعية املناااااط  يف أ ىن بينياااااة ملاااااي  تضبيااااا  واااازل

 املللومااااات ملركااااز ووف ااااا .فيهااااا تلماااام الاااايت للشااااركات امل دمااااة ضااااريبيةلا واالمتيااااا ات اإلعاااااات
 النفاااايت تشاامم  ،B’Tselem, 2017   بت اايلل  ا تلااة تا اا األ يف االن ااا  حل ااوق االساارائيل 

 والنفااايت، اجملاتير ميام محأ  أموت، زلة يف البربية، الضفة إىل واملن ولة إسرائيم يف  ةاملنتو  ايضر 
 والبضااااتايت.، اإللكتونياااة والنفااااايت، والفلااازات، واملاااذيبات، امل اااتلملة والزياااوت، دياااةلامل الضبياااة
 تزوياااد عااان امل اااؤولية الااادو ، ال اااانو   وجااا  ابالطاااتزل، قائماااة سااالضة أي عاااات  علااال وت ااا 

 حت اانيو  والل ليااة البدنيااة الصااحة ماان بلو اات  كاان م ااتو   علاال علاايهل ت اايضر الااذين ال ااكا 
 والصناعية. البينية ةصحال جوان  زي 
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وأسفر ن ر الكهرابء وتدم  احلياكم األساسية للمراف  الصاحية وتلفهاا يف  از  إىل ا ياات  -34
مليااو  لاات ماان ميااام الصاارف الصااح   اا  امللا ااة يف  100بيناا . و ااري كاام يااو  إل اااء أكثاار ماان 

البحاار األباايض املتوسااا، ممااا يااؤ   إىل تلااو  الشااواطع علاال نضاااق واساا  إىل م ااتوايت أعلاال ماان 
حتد ها امللاي  البينية الدولية   دات أتبلة أ لاف. ويشكم هاذا التلاو  أوضااتاا ج ايمة  تلب اليت

علل الصحة اللامة لل كا  الرا طني حتات اطاتزل طاال أمادم، وتشاكم ال اباطة يف البحار واطاداا 
األنشااااضة التفيهيااااة ال ليلااااة املتاطااااة لاااات، وتت لاااال وضااااوت  الو اااا  يف كااااو  األماااارا، املرتبضااااة ماااان 
تشااااكم مااااا يربااااو علاااال تباااا  األماااارا،، وهاااا  ال ااااب  الرئي اااا  العااااتزل األطفااااال يف  ااااز   يااااامابمل
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018b.  

 الهنيار القتصادي والظروف الجتماعية والقتصادية املزرية يف غزة احملتلة -واو 
 من احلصات االقتصا ي ربت الكامام ومان اللملياات الل اكرية ل د أ   اثنا عشر عاماا  -35

الكبااا   املتكااارت  إىل تااادم  اقتصاااا   اااز  ا لااا  وزيااا  قضاعاكاااا اإلنتاجياااة. ف اااد هبضااات طصاااة 
يف املائاااااااة فيماااااااا باااااااني  13إىل  28قضاعااااااات  اااااااز  اإلنتاجياااااااة يف النااااااااتحمل ا لااااااا  اإلزااااااا  مااااااان 

يف املائااة،  8لتحويليااة   اادات النصااف إىل ت واخنفضاات طصااة الصااناعة ا2018و 1994 عااام 
يف املائاة. وتراجلات طصاة  از  يف االقتصاا  الفل اضيع مان  5إىل  9وهبضت طصاة الزتاعاة مان 

أكثر من الثلإ يف ال بلينيات إىل أقم من الرب  يف ال نوات األو  ، وأاب  اآل  نصي  الفار  
ماا هاو عليات يف الضافة البربياة. ولاو كاا   فيها من النااتحمل ا لا  اإلزاا  احل ي ا  أقام مان نصاف

لبز  نفس فرص احلصول علل م تلزمات اإلنتاق املتاطة يف الضافة البربياة، لتضااعفت ملادالت 
  .International Monetary Fund, 2018 النمو ثزثة أ لاف عن امللدالت الفللية 

  امللاااروف  ااز  وقضااا  البربياااة الضاافة بشااأ  املؤقااات الفل ااضيع - اإلساارائيل  واالتفاااق -36
 قبالاة حبرايا  ميزا  20 طدو  يف الصيد يف احل  الفل ضيع الشل   ن  الثا   أوسلو اتفاق ابسل

 األمسااا اايد منض اة اللملياة، املماتساة يف تب صار، ابالطاتزل ال ائماة ال الضة أ  بياد ال واطم،
ماان األمسااااا  ال يماااة مرتفلااة طصاااائمحت ياا    لااام ممااا ،حبااارايا  ماايزا  12و 3 باااني يااتاوب ماااا علاال

 احلاااادو  بت اااااو   ااااا فو  الااااذين الصاااايا و  عااااا   ويتلاااار، املنااااال. بلياااادأمااااراا  كباااا    وبكميااااات
 الصايد بت قاوا عاد  اتتفا  وقاد قاوات ل.مصاا ت  و  علايهل ال ابض إل اء أو النات إلطزق املو وعة
 2017 عاااااااا  يف ااااااااو تت قاااااااد قااااااااتابا  13 وكاااااااا  قااااااااتابات 23 إىل 2018 عاااااااا  يف املصاااااااا ت 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2019a.   واحلاااااااااااااادو 
 قائماة علال ال اائل واحلظار الضاقاة يف الل از جانا  إىل ابالطاتزل، ال ائماة ال الضة و التها اليت
 اايد ااناعة تضاوير تلرقام اإلنتااق، وساائم اسات ا  علال املفارو، املاز وق االست دا  رات املوا 

 واعد . تكو  أ  رلب، لوال   دوتها، اليت املرتفلة اإلمكاات رات األمساا
وال تزال ال يو  اليت تفر ها ال لضة ال ائمة ابالطتزل علل اايد األمسااا قبالاة سااطم  -37

وال ي تصر إنكاات  ز  حتر  رلبها من مصدت لللمالة والدوم والتبذية ه  يف أمس احلاجة إليت. 
لشااال  الفل اااضيع يف إنتااااق  ذائااات بنف ااات علااال اااايد األمسااااا. ف اااد أعلنااات إسااارائيم أ  طااا  ا
مت من احلاجز احلدو ي م  قضا   ز  تشكم منض اة حمظاوت  ال  كان أ  يادولها  100م افة 

 مت تشكم منض ة ال  كان أ  تادولها اآلالت. وتلتارب فلليااا  200الشل  الفل ضيع، وم افة 
  و   الفل اضينيو ي اتضي  املزاتعااجز احلدو ي منض ة رديد  ايضوت  ال مت من احل 300م افة 
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يف  35إليهاا. وهاذم املنض اة اللا لاة حتار  الفل اضينيني يف  از  مان ال ادت  علال اسات دا   الواول
 املائة من موات ها الشحيحة من األتا   الصاحلة للزتاعة.

اجز احلادو ي ما   از  للمناا ا  اهرات طارد  بضول احل، جرت مظ2018ويف ارات/مات   -38
ساانة ماان احلصااات. وأساافرت املواجهااة النازااة عاان رلااب عاان  11حباا  الفل ااضينيني يف اللااو   وإ اااء 

م تاام منااات الفل ااضينيني وإاااابة اآلالف مماان  اا ت إاااابةب اللديااد ماانهل م ااات طياااكل. وقااد و اا  
مااد سااكا   ااز ، علاال ماار التاااتي ، ش أااازا يف  ااز . ويلترلااب عبناااا إ ااافياا علاال ال ضااا  الصااح  احلاا

علل م تشفيات الضافة البربياة وال اد  الشارقية للحصاول علال ايادمات املت صصاة. بياد أنات يتلاني 
طصااول املر اال ا ااالني إىل هااذم امل تشاافيات علاال مواف ااة طكومااة إساارائيم لل ااروق ماان  ااز . وعلاال 

التكياف ما  تزاياد االطتياجاات، يظام   از  و ا  ال اا ت علال الر ل من تدهوت النظا  الضيب املنهاب يف
طلباات ملدل املواف ة علل من  تصاتي  ايروق ألسباب طبية من فضاا، ويبرفض أتبلة من كام ة اة 

 United Nations Office for theعلااال طااادو   اااز    2019-2018يف أع ااااب اطت اجاااات الفااات  

Coordination of Humanitarian Affairs, 2019bت نظااااا  ت اااادمي اياااادمات الصااااحية يف  . ويثاااا  ا يااااا
  ز  أوضاتاا جديد  بليد  املد  علل تأ  املال البشري واإلنتاجية وال دت  التناف ية.

ويف ال نوات األو  ، ابت االقتصاا  يلتماد اعتماا اا كبا اا علال امللاوات والتحاويزت املالياة  -39
، كانات التحاويزت املالياة 2016وحبلاول عاا  الفل ضينية واملنظمات الدولياة. وإنفاق ال لضة الوطنية 

الااوات   بصاافة تئي ااية ماان ال االضة الوطنيااة الفل ااضينية ووكالااة األماال املتحااد  إل اثااة وتشاابيم الزجنااني 
منات، الفل ضينيني يف الشرق األ ىن، يف كث  من األطيا  قريبة من الناتحمل ا لا  اإلزاا  لباز  أو أكثار 

. وباادأ هبااو  التحااويزت امل دمااة ماان 2018و 2017يف عااام   ولكاان هااذم التحااويزت اخنفضاات
، طياإ هوار  فا  األجاوت وبادالت املاوظفني، مماا 2017ال لضة الوطنية الفل ضينية يف ني ا /أبريم 

لاااة يف املائاااة. وملاااا كاااا  أتب 23أ   إىل ت لاااير اإلنفااااق الشاااهري لل ااالضة الفل اااضينية يف  اااز  بن ااابة 
لو  علال ملوناة، فا   وفاض إنفااق ال الضة الوطنياة الفل اضينية أر اص من كام ة اة يف  از   صا

ووكالااااة األماااال املتحااااد  إل اثااااة وتشاااابيم الزجنااااني الفل ااااضينيني يف الشاااارق األ ىن سااااي لم الظااااروف 
 Office of the United Nations االقتصااا ية واإلن ااانية املزتيااة أسااوأ ممااا هاا  علياات  - االجتماعيااة

Special Coordinator for the Middle East Peace Process, 2018.  
يف املائاااة مااان الكهااارابء امل ااات دمة فيهاااا. وقاااد  85أكثااار مااان  إسااارائيموت اااتوت   اااز  مااان  -40

 United Nations  سااعات يوميااا  5-4اقتصر اإلمدا  ابلكهرابء علل مدات اللاامني املا ايني علال 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018b ويضااعف الل از مان عا ء . 
اللماام علاال تابت املناازل، و اار  األساار املليشااية ماان ال اادت  علاال جتميااد األ ذيااة، ويضاا ل ابلتااا  
تكلفاااة املليشاااة لل اااكا  الاااذين يلاااانو  أاااازا مااان اتتفاااا  ملااادالت الف ااار وانلااادا  األمااان الباااذائ . 

يف رلااب يف امل تشاافيات  ملنت ااني،  اااإلنتاجيااة وتفاااقل التكاااليف علاال اوت ااو، أ مااة الضاقااة أيضاااا ا
الاايت جتااد ااالوبة متزايااد  يف ت اادمي الرعايااة للحاااالت احلرجااة يف وطاادات اللنايااة املركااز ، ووطااادات 

 Office of the United الب ايم الكلاوي، ووطادات طاديث  الاوال  ، واإل اتات امللنياة ابلصادمات 

Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process , 2018.  
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 اإلمكاانت الفلسطينية غري املستغلة من النفط والغاز الطبيعي -اثنياا  
تؤكد  تاسات أجراها بصوت  منفصالة علمااء ا يولوجياا واألوصاائيو  يف اقتصاا  املاوات   -41

ضبيلا  الضبيلية أ  األت، الفل ضينية ا تلاة ترقاد علال وازاات كبا   مان ثاروات الانفا والباا  ال
 تاساة  (UNCTAD, 2019)قبالة ساطم  ز  ويف الضفة البربية. ويف هذا ال ياق، أعد األونكتا  

ل ايضاااو  اللريضاااة األولياااة لل  اااائر االقتصاااا ية الااايت يتكبااادها الشااال  الفل اااضيع نتي اااة لرسااا
 واستبزحلا. للحرما  من ط ت يف تضوير موات م من النفا والبا  الضبيل 

 الفلسطينية للغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة الكتشافات -ألف 
  الضبيلاا  قبالااة ساااطم  ااز  اكتشااافات البااا (Antreasyan, 2013)ي ااتلر، أنتي اايا   -42

الفل ضينية لزستبزل املشتا حلذم احل ول. ويل   االستلرا، الضوء  - واملفاو ات اإلسرائيلية
ة، ويشا  إىل أنات ينببا  أ  يكاو  جازء  علل وجو  حمازوات  ا مة مان الباا  الضبيلا  يف املنض ا

جز النتاائحمل الاايت تواام إليهااا كبا  مان هااذم امل ازوات مملوكااا للشاال  الفل اضيع. وفيماا يلاا  ماو 
 هذا الكات .

ط اازا كباا اا للبااا    ااز  ماااتين   1999يف عااا   (BGG)اكتشافت ينموعااة بااريتيش  ااا   -43
 قبالااااة ساااااطم  ااااز . ويف تشاااارين الثااااا / ماااايزا حباااارايا  21و 17علاااال م ااااافة تااااتاوب فيمااااا بااااني 

وطنيااة الفل اااضينية الوالياااة ، ويف طااادو  اتفاقااات أوسااالو الااايت ت ااند إىل ال ااالضة ال1999 نااوفمرب
مايزا حبارايا مان ال ااطم، وقلات ال الضة الوطنياة الفل اضينية ع اداا  20البحرية علل مياهها طأل 

بنارين  2000ة باريتيش  اا  يف عاا  م  ينموعة بريتيش  ا  للتن ي  عان الباا . وطفارت ينموعا
 يف احل م وأجرت  تاسات جدو  أسفرت عن نتائحمل جيد .

تريليااو  قااد  مكلاا  ماان البااا  الضبيلاا  بنوعيااة  1تياطيااات تب اادت بنحااو وماا  وجااو  اط -44
جيااااد ، كااااا  ماااان املتااااوول أ  يااااتمكن الشاااال  الفل ااااضيع ماااان تلبيااااة الضلاااا  ا لاااا  وتصاااادير 

يف املائاااة مااان طصااار  90سااانة ينموعاااة باااريتيش  اااا   25متاااد إىل يتب ااال. و ااان  الل اااد امل ماااا
يف املائة منها طأل بدء اإلنتاق. وكا  من املنتظار  10التوير و ن  ال لضة الوطنية الفل ضينية 

 يف املائة. 40أ  ترتف  طصة ال لضة الوطنية الفل ضينية فيما بلد إىل 
موعااة باريتيش  اا  اإلر  حبفار البناار ، منحات طكوماة إسارائيم ين2000ويف متو /يوليات  -45

انياة واالكتشاااف الناااج  لبنااري وكااا  ماان املنتظار أ    اا  اإلر  حبفاار البناار الث .1األوىل، مااتين 
، أوقاااد تئااايس 2000الباااا  مكاسااا  اساااتثنائية حمتملاااة للشااال  الفل اااضيع. ويف أيلول/سااابتمرب 

اإلعز ، الشللة اليت تثبت وجاو   ال لضة الوطنية الفل ضينية، مصحوابا برجال األعمال ووسائا
الاااذي أبرمتااات ال ااالضة  الباااا  يف منصاااة ينموعاااة باااريتيش  اااا  للتن يااا  البحاااري. وتضااام ن االتفااااق

الوطنياااة الفل اااضينية مااا  ينموعاااة باااريتيش  اااا  تضاااوير احل ااام، وبنااااء واااا أابيااا  الباااا ، ولااام 
 ية إسرائيلية.التوير منض ة  ز  البحرية ابلكامم املتاةة للد  مراف   ا  حبر 

، واف ااااات طكوماااااة إسااااارائيم علااااال التفااااااو، علااااال اتفااااااق لفمااااادا  2002ويف أايت/ماااااايو  -46
. وما  عامااا  15أعاوا  و 10تريليو  قد  مكل  من البا  الفل اضيع سانوايا ملاد  تاتاوب باني  0.05 با

تتدف  إىل ، مشا  ا إىل أ  األماوال الايت سا2003رلب، تراجلت طكومة إسرائيم عن موقفهاا يف عاا  
ال ااااالضة الوطنياااااة الفل اااااضينية قاااااد تب ااااات د  يف  عااااال اإلتهااااااب. بياااااد أ  طكوماااااة إسااااارائيم واف ااااات، 
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، علااال م اااتب بت دياااد املناقشاااات مااا  ينموعاااة باااريتيش  اااا ، حبياااإ تشاااتي 2007ني اااا /أبريم  يف
 ابتاداء مليااتات  والت سانوايا  4تريليو  قد  مكل  من البا  الضبيل  الفل اضيع  بلاد  0.05 إسرائيم

أ    والت، يااذه  مليااات واطااد منهمااا إىل الفل ااضينيني. وربكاار ،  تابب قاادتها ملياااتاا 2009ماان عااا  
 هذا من رأنت أ  يولد مناف  متبا لة من املنتظر أ  تلز  أجواء إ ابية لل ز .

   أ  طكومة إسرائيم كانت حلا وضا خمتلفاة لت اسال اإليارا ات ما  الفل اضينيني. إر  -47
 شاااااع فريااااا  مااااان املفاو اااااني اإلسااااارائيليني لل اااااد ااااااف ة مااااا  ينموعاااااة باااااريتيش  اااااا ، مت ااااااو اا أن

الفل اااضينيني. وتباااني أ  الفرياااا  اإلسااارائيل  أتا  الااادف  للفل ااااضينيني يف ااااوت  سااال  وواااادمات، 
وأار علل عد  توجيت أي أموال إىل احلكومة ايا لة ل يضر  طركة محا  يف  ز . وترت  علل 

باني ال الضة الوطنياة الفل اضينية وينموعاة  1999إبضال الل د املرب  يف عاا   رلب بصفة أساسية
 يش  ا .بريت
، أعضااااات و ات  املالياااااة وو ات  الباااااي التحتياااااة الوطنياااااة 2008ويف تشااااارين الثاااااا /نوفمرب  -48

 والضاقة واملوات  املائية يف إسرائيم تلليمات إىل رركة الكهرابء اإلسارائيلية ابلادوول يف مفاو اات
البحااري يف ماا  ينموعااة بااريتيش  ااا  بشااأ  رااراء البااا  الضبيلاا  ماان امتيااا  ينموعااة بااريتيش  ااا  

 ز . بيد أ  ترتيباا إقليمياا جديداا ظهر يف أع ااب اللملياة الل اكرية اإلسارائيلية يف  از  يف كاانو  
، تضاااامن ع ااااكر  الشااااريا ال اااااطل  واملناااااط  البحريااااة لبااااز  ابلكاماااام، 2008األول/ ي اااامرب 

البحرياااة صاااا ت  ط اااول الباااا  الضبيلااا  الفل اااضينية حبكااال األمااار الواقااا  وإ ماجهاااا يف املنشااا ت وم
 اإلسرائيلية اجملاوت .

. و ااا أ  ال ااالضة 2وماااتين  1علاال طفاار بنااري ماااتين  وقااد ان ضاال ت االة عشاار عاماااا  -49
دت  ليااتات الوطنية الفل ضينية و تاتمكن مان اساتبزل هاذين احل لاني، فا   اي اائر املتاكماة ت ا

  الضبيلا  يف متويام التنمياة الدوالتات، وقد طبر  الشل  الفل ضيع من فوائد اسات دا  هاذا املاوت 
 االقتصا ية وتلبية اطتياجاتت املالية واطتياجاتت من الضاقة.-االجتماعية

 حقل جمد  اإلمكاانت الفلسطينية من النفط والغاز الطبيعي يف ال فة الغربية -ابء 
 1اي ائر اليت يتكبدها الشل  الفل ضيع حتت االطتزل م تصر  علال مااتين لي ت  -50

و ااائر أواار  اراانة عاان ال اايضر  اإلساارائيلية علاال ط اام ينااد للاانفا  . فهناااا أيضاااا 2وماااتين 
والباا  الضبيلاا  املوجااو   اوام الضاافة البربيااة ا تلاة يف املنض ااة جاايل. وقاد اكتبشااف ط اام ينااد يف 

 مااان برميااام ملياااات 1.53 بنحاااو اطتياطياتااات وت ااادت .2010إلنتااااق يف عاااا  الثمانينياااات، وبااادأ ا
 375 باني فيماا عليات املتناا   الانفا ط ام طاقاة وتاتاوب الضبيلا . الباا  بلاض عان فضزا  النفا،

 ابلاار ل ،1948 للااا  احلدنااة وااا  اار  ي اا  احل اام أ  إساارائيم وتااذكر اليااو . يف باارميزا  534و
  انظاااااااار 1967 عااااااااا  منااااااااذ ا تلااااااااة الفل ااااااااضينية األت، حتاااااااات ي اااااااا  اياااااااازا  ملظاااااااال أ  ماااااااان

https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-

control and https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field . 

 تكلفة الحتالل  القيمة املفقودة من النفط والغاز الطبيعي -جيم 
 بلاد الارقل امل باول عمومااا الطتياطياات، ي(Chossudovsky, 2018)لشوسو وف اك   وف اا  -51

 ال ائمااااةقبالااااة ساااااطم  ااااز  حتاااات ساااايضر  ال اااالضة  2و 1البااااا  الضبيلاااا  املؤكااااد  حل لاااا  ماااااتين 

https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field
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 1 000 والت لكام  3.85إىل متوساا ال الر الباالد  تريلياو  قاد  مكلا . واساتنا اا  1.4ابالطاتزل 
 5.39 االطتياطياات هذم قيمة ينمو  يت او  أ   كن ،2017-2012 الفت  يف مكل  قد 

  والت، مليااو  800 وقاادتها احل لااني تضااوير يف االسااتثمات قيمااة وبصاامت مااا فاا را  والت. مليااات
  والت. ملياتات 4.59 قدتها اافية قيمة     رلب ف  
 ملياااااااات برميااااااام  انظااااااار 1.53وت ااااااادت اطتياطياااااااات الااااااانفا املؤكاااااااد  يف بنااااااار يناااااااد  بلاااااااد  -52

www.givot.co.il/Upload/Documents/2013רזרבות.pdf والتاا  65 . وابعتبااااااات ساااااالر الاااااانفا 
مليااات  والت. وينبباا  الت االيل     99.1م االطتياطيااات  بلااد للربمياام، تب اادت ال يمااة اإلزاليااة حلااذ

نتاااق، وأ  الت لبااات الواساالة يف أساالات الضاقااة األساالات امل اات دمة إزاليااة وال تتضاامن تكاااليف اإل
ت ااات د  باااديزا أل ااارا، ت ريااا  قيماااة هاااذم  2018هااا  ال اعاااد . بياااد أ  األسااالات احلالياااة للاااا  

 والتاا للربميااام، فااا    23.5توساااا اإلقليمااا  لتكلفاااة اإلنتااااق الباااالد االطتياطياااات. واساااتنا اا إىل امل
الت. وي ادت باذلب ينماو  اي اائر مان االطتياطياات ملياات  و  63.29ال يمة الصافية تن فض إىل 

 مليات  والت. 67.9مليات  والت، أي  63.3مليات  والت  ائد  4.6الفل ضينية  بلد 
 اااااديرات الت يااااايل هاااااذم لزطتياطياااااات املؤكاااااد  إرا وعااااازو  علااااال رلاااااب،  كااااان جتااااااو  ت -53
سااااتثماتات الفائتااااة . وقااااد أب اااايفت اي ااااائر يف إياااارا ات الفوائااااد  أو ملاااادل اللائااااد علاااال اال مااااا

، وطفرت ينموعة باريتيش  اا  للتن يا  1999يف عا   2و 1اكتبشفت اطتياطيات بنري ماتين 
 ، بصاوت  مفت اة، هاذين احل لاني . وكاا   كان أ  يؤماول الفل اضينيو 2000عن الباا  يف عاا  

 املتاكماة اي اائر دتوت  .عاماا  18 ملد   والت ملياتات 4.6 البالبة الصافيةوأ  ي تثمروا ال يمة 
  لياااااتات باااات ايااااااة الضاقااااة ط ااااول تضااااوير علاااال الفل ااااضيع الشاااال  قاااادت  عااااد  عاااان النازااااة

وتكلفااااة الفراااااة الضااااائلة املرتبضااااة ابلتنمياااة االجتماعيااااة واالقتصااااا ية الفائتااااة كباااا  .  الااادوالتات.
ملتاكماة لزطاتزل  ا  هذا الو  ، اتتفلت هاذم التكلفاة واتتفلات التكااليف االقتصاا ية ا وكلما

 اليت يتحملها الفل ضينيو .

 ماملوارد املشرتكة من النفط والغاز الطبيعي يف منطقة حوض الشا -دال 
مثاااة ألياااة ابلباااة الكتشاااافات الااانفا والباااا  الضبيلااا  ا دياااد  يف رااارق البحااار األبااايض  -54

طااو، الشااا  علاال  املتوسااا، وهاا  مااوات  تت امسهااا بضبيلااة احلااال بلاادا  مت اااوت . ومتتااد منض ااة
، ولااالا يام الشاا حتو   ررق  البحر األبيض املتوسا. و دها ررقاا نضااق 2كل  83 000م اطة 

البحريااة، وماان الباارب وا نااوب  إيراثوسااتينيت ، وماان الشاامال الباار  ا باام البحااري اااد  طرطااو 
 البر  طدو  منض ة خمرو   لتا النيم، ومن ا نوب طدو  سيناء.

لت اديرات مؤس اة الاوالايت املتحاد   وات  املشاتكة وقيمتهاا كبا ا . فوف ااا وط ل هاذم املا -55
 ملياات 1.7 املتوساا، يوجاد يف (United States Geological Survey, 2010)للم ا  ا يولاوج  

 يف لزساات ا  ال اباام البااا  ماان مكلاا  قااد  تريليااو  122و لزساات ا  ال اباام الاانفا ماان برمياام
 الضبيلاااا  للبااااا   والت مليااااات 453 املااااوات  حلااااذم الصااااافية ال يمااااة لاااادوتب الشااااا . طااااو، منض ااااة
  والت. مليات 524 ينموعت ما أي للنفا،  والت مليات 71 وحنو
وهاااااذم املاااااوات  يف منض اااااة طاااااو، الشاااااا  موجاااااو   يف م اااااتو عات مشاااااتكة ال تتضااااااب   -56

ومن مث، فا   للشال   طدو ها م  احلدو  ال ياسية. وهذا هو ما  للها موات  مشتكة مت امسة،
الفل ااضيع أنصاابة فيهااا. وي لاام اساات دا  أي طاارف واطااد حلااذم املااوات  املشااتكة نصااي  األطااراف 

http://www.givot.co.il/Upload/Documents/%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA2013.pdf
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA2013.pdf
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA2013.pdf
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA2013.pdf
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اوت ، ومن مث ينبب  عد  استبزحلا مان قبام طارف واطاد  و  األطاراف األوار . وإرا ماا نبفاذ اجمل
حل ااوق امللكيااة  تضااوير هااذم احل ااول واساات دامها ملصاالحة زياا  األطااراف، الاايت يتأكااد امتزكهااا

ويبتفاا  علاال تلااب احل ااوق قباام اسااتبزحلا، ف اايكو  ماان رااأ  رلااب التوااام إىل تلااايش ساالم  
 طويم األجم.

ملياات  والت فيماا باني أطاراف  524وتتي  هذم الثرو  الفراة لتو ي  وت اسل ما ينموعت  -57
  ألمن الضاقاة والتلااو  ا تمام اإلقليل امل تلفة، ابإل افة إىل املزااي االستاتي ية وا وهرية املتلد 

ماا أقاادمت فاارا   باني  ول ا ااوات. بياد أ  هااذم املااوات   كنهاا أيضاااا أ  تكاو  مصاادتاا للناازا  إرا 
 األطراف علل استبزحلا  و  إيزء االعتبات الواج  للنصي  اللا ل لآلورين.

اتفاقاااات ومفاو اااات وينببااا  أ  ت اااتند عملياااات تو يااا  املاااوات  املشاااتكة يف املنض اااة إىل  -58
ومبااااا م منصاااافة. بيااااد أ  ط ااااوق امللكيااااة ال ائمااااة ال هاااا  وا ااااحة، وال هاااا  ختصاااار طصاااااة 

م املاااوات  املشاااتكة. ويواااا  األونكتاااا  ال ااالضة الوطنياااة الفل اااضينية واجملتمااا  للفل اااضينيني يف هاااذ
لكياااة الااادو ، ابملضااا  قااادماا يف إجاااراء حباااو  قانونياااة واقتصاااا ية واتخيياااة للتح ااا  مااان ط اااوق امل

 املتصلة ابملوات  من النفا والبا  الضبيل  اليت متلكها عد   ول مت اوت  يف املنض ة.

 ملقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطييناملساعدة ا -اثلثاا  
 اإلنار واألهداف -ألف 

مااااا فتااااع األونكتااااا ، علاااال مااااد  ثزثااااة ع ااااو ، ياااادعل الشاااال  الفل ااااضيع ماااان واااازل  -59
املوجهاااة حناااو ال ياساااات، وتنفياااذ مشااااتي  التلااااو  الت اااع، وت ااادمي ايااادمات الدتاساااات املناسااابة 

ء  و  بشاااااأ  التحااااادايت الااااايت يواجههاااااا الشااااال  االستشااااااتية، واللمااااام علااااال إ اااااا  توافااااا  اتا
 الفل ضيع وسليت إىل حت ي  التنمية امل تدامة.

 ااااعد  إىل ، وااااام بااارامحمل األونكتاااا  لت ااادمي امل2019وأوائااام عاااا   2018ويف عاااا   -60
مااان إعاااز  مافيكياااانو نااا و ، الااايت تضلااا  مااان      55للف ااار  الشااال  الفل اااضيع االسااات ابة 

األونكتااا   مواااالة ت ياايل افاااق التنميااة االقتصااا ية يف األت، الفل ااضينية ا تلااة وحبااإ الل بااات 
 فل اضينية  ولاة قاماةإب الادو  تم من التزا  اجمل ... ابعتبات رلب جزءاا  اليت تواجت الت ات  والتنمية

 علاااال  ااااةاملفرو  ال اااالبية واالجتماعيااااة االقتصااااا ية الظااااروف وطااااأ  ختفيااااف أجاااام وماااان م اااات لة،
 ماان 44 والف اار  الدوطااة، واليااة ماان    31 ابلف اار  الااربامحمل ي ترااد كمااا  الفل ااضيع . الشاال 
 قراتات  وج  األونكتا  والية متديد واستمر ابولو. سا  اتاء تواف  من 35 والف ر  أكرا، اتفاق

 ي اد  أ  األونكتا  من طلبت اليت ،73/18و ،71/20و ،70/12و ،69/20 اللامة ا ملية
 ب ااب  الفل ااضيع الشاال  يتكباادها الاايت االقتصااا ية التكاااليف بشاااأ  اللامااة ا مليااة إىل ت اااتير

 اإلسرائيل . االطتزل
ني اللا  وايااص الفل اضينيني، ويهدف الربامحمل إىل بناء وتلزيز ال دتات املؤس ية لل ضاع -61

فل اضينية م ات لة. ويتناااول الاربامحمل ال ياو  املفرو ااة الز ماة لبنااء اقتصاا  قااوي،  عمااا إلقاماة  ولااة 
 علل االقتصا  الفل ضيع واالطتياجات النارنة من وزل اجملموعات األتب  التالية:

 ال ياسات واالستاتي يات الت اتيةت أ   
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   واللوج تياتتتي   الت ات  ب   
 التمويم والتنميةت ق   
 واالستثمات، وسياسة املناف ة.مؤس ات األعمال،      

 األنشطة التنفيذية اجلارية -ابء 
يف  يف يناال البحااو  وحتليام ال ياسااات، واسات ابةا ل ااراتات ا ملياة اللامااة، نشار األونكتااا  -62
اإلساارائيل  علال الشاال  الفل ااضيع وعلاال  التكاااليف االقتصااا ية الايت يفر ااها االطااتزل 2018عاا  

وتلفاات هااذم الدتاسااة االنتبااام إىل التكاااليف الاايت يفر ااها  .ة: األبلااا  ال انونيااةط اات اإلن ااا  يف التنمياا
 االطتزل علل الشل  الفل ضيع، وتشد  علل احلاجة إىل جتن  اإلجراءات اليت تلوق التنمية.

دمي ودمات استشااتية إىل احلكوماة الفل اضينية وعزو  علل رلب، يواام األونكتا  ت  -63
ملاااد ، واملؤس اااات امل تلفاااة التابلاااة لل ضااااعني اللاااا  وايااااص، واملنظماااات ومنظماااات اجملتمااا  ا

 الدولية، والباطثني، واألوسا  األكا  ية.
وطااادَّ  األونكتاااا   ورجااات ايااااص ابل ياااا  االقتصاااا ي الكلااا  لزقتصاااا  الفل اااضيع.  -64

صااا ية، لتحااديإ تصااميل بلااض لبنااات النمااورق، ويزيااد ماان عااد  ال ضاعااات االقتويشاامم هااذا ا
ويااان  ي  البيااااات ويوسااا  نضاقهاااا لتشااامم أطاااد  ماااا هاااو متااااب منهاااا. ويضااا  اإلطاااات ا دياااد يف 
احل ابا  التبيا ات احليكليااة األوا  ، وي تكشااف املنه ياات والت نياات البديلااة. وبلاد اسااتكمال 

  ملهد أحبا  ال ياسات االقتصا ية وا ها  املركزي لفطصااء حتديإ النمورق، سي ري إطز
 لفل ضيع عليت.ا

وتواااام وطااد  التنبااؤات التابلااة لل هااا  املركاازي لفطصاااء الفل ااضيع اساات دا   ااورق  -65
األونكتا  لزقتصا  الفل ضيع، الذي ي    أعمالت موظفو  طصلوا علل تدتي  مان األونكتاا ، 

  املركازي مات استشاتية من األونكتا . وا هاات الايت ت ات د  تنباؤات ا هااويتل ل ابنتظا  ود
لفطصاااء الفل ااضيع هاا  و ات  املاليااة والت ضاايا ماان أجاام إعاادا  امليزانيااة و  هااا ماان الوكاااالت 
احلكومياااااة ومؤس ااااااات ال ضااااااا  اياااااااص لت يااااايل ايياااااااتات وال اااااايناتيوهات ال ياساااااااتية البديلااااااة 

 اتي يات التنمية االقتصا ية.وامل اعد  يف ايا ة است 
طاااااواتات مااااا  م اااااؤو  و ات  املالياااااة والت ضااااايا الفل اااااضينية ووااااااام األونكتاااااا  إجاااااراء  -66

 ، DMFASوا هات املاحنة  دف ملاو   اللمم بنظا  األونكتا  إل ات  الديو  والتحليم املاا   
عاادا  جولااة جديااد  للتلاااو  ماان أجاام حت ااني جااو   ونضاااق اإل ات  املاليااة اللامااة الفل ااضينيةت وإ

  الااااذي ت اااات دمت ASYCUDA  للبياااااات ا مركيااااة  لتحااااديإ واسااااتكمال ن اااا ة النظااااا  اآل
. ويهاادف التاادوم ا ديااد امل ااتب للنظااا  إىل حت ياا  زلااة أمااوت منهااا ا ماااتا الفل ااضينية طالياااا 

رقاباة ا مركياة الزط اة تلزيز قدت  ا ماتا الفل ضينية علل الت ييل ا مركا ، وحتليام امل ااطر، وال
ل ة وام بني النظاا  اآل  للبيااات ا مركياة والنظاا  اآل  للت لير. وي لل أيضاا إىل إنشاء ط

ا مركااا  امل ااات د  يف إسااارائيم، وتي ااا  التباااا ل اآل  للبيااااات الت اتياااة باااني النظاااامني، حت ي ااااا 
 ية إىل ال لضة ال ائمة ابالطتزل. ملة أهداف من بينها وقف ت رب املوات  املالية الفل ضين
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 ملوارد والتوصياتالتنسيق وتعبئة ا -جيم 
ت دمي  عمت اإل ائ  إىل الشل  الفل ضيع ابلتن اي   2018واام األونكتا ، يف عا   -67

م  ال لضة الوطنية الفل ضينية، واجملتم  املاد  الفل اضيع، واألمال املتحاد  و  هاا مان الوكااالت 
 هات املاحنة، وفري  األمل املتحد  ال ضري.الدولية وا 

، اساااتفا  األونكتاااا  مااان منحاااة قااادمتها طكوماااة البحااارين إل اماااة قااادت  2018ويف عاااا   -68
األونكتا  علل  عل جهو  الشال  الفل اضيع الرامياة إىل حت يا  التنمياة امل اتدامة وإتسااء أساس 

 ة فل ضني امل ت لة يف امل ت بم.االقتصا  ال ليل وا يد األ اء الذي سوف ترتكز عليت  ول
اياتجة عن امليزانية  د من قدت  األونكتا  علال اال اضز   اذم  وال يزال ن ر املوات  -69

الوالية وت دمي امل اعد  الت نية الضروتية. ولاذا، توجَّات الادعو  إىل الادول األعضااء للنظار يف تاوف  
 وات   يف مافيكيانو ن و  وقراتات ا ملية اللامة.املوات  لتمكني األونكتا  من تلبية الضلبات ال

عااازو  علااال رلاااب، فصااالوبة األو اااا  امليدانياااة تاااؤثر علااال إيصاااال  عااال األونكتاااا  إىل و  -70
الشاال  الفل ااضيع يف كاام ماان  ااز  والضاافة البربيااة. وموظفااو األونكتااا  ووكاااالت األماال املتحااد  

ىل األت، الفل اااضينية ا تلاااة واياااروق يواجهاااو  اااالوابت يف احلصاااول علااال تصااااتي  الااادوول إ
، 2019. ففا  أوائام عاا  2019وأوائام عاا   2018الصلوابت يف عا  منها. وقد  ا ت هذم 

ن  موظفو األونكتا  هر    وول من إسرائيم للواول إىل األت، الفل ضينية ا تلاة وإيفاا   و  ب
احلكوماااة، واللااااملني يف ال ضاااا  ايااااص بلثاااة ميدانياااة إىل تا  د وال اااد  مل ابلاااة كباااات ماااوظف  

  ، واملاحنني، وموظف  املنظمات الدولية.ومؤس ات اجملتم  املد
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