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ٍ‰ىְקـصجلُّجلِـألُـخؤرَئـخؤجلٍؤٌّح
خؤÐمبالبـخ⁄ىسمبخ…ـخؤÐال�İָד؟بـٍخل�سَّ�َخسث

خؤٌّـخؤÐšّـخؤوŠرָדّتـ čخهـوجنِـٍألُـخ‰رهـأل�سَّ�َخسـ٩İإل�ضخزـألُـىfiؤّـؤ ְקـخؤÐمبالـخلهجل₣ Čİ2ثـهالֱקـPPخْـثŠُّخִקָדالָדّـرسخ‰ُّجتـجـضجنŠ<üٍخيسـخعئَّألّـخ
ذضجلخشـسوָד٧خسـ خؤÐمبالـ رذألئخْـ يذْـ ٍرهجلـإلنŠبـ ّـطئآلّبـ ČİָדخلـًخلِـخعÐَس ـ Č«ذحلخـ رذْـ خهجلًخـضجلُّشخĆبـ ٍ‰ىّـ خؤجلٍؤٌّبـألُـ2ֻדألـ خؤرَئـ إلخىنتـ ؤجلـ
ضָדָדّـؤfiىسمبخ…ـخؤÐال�İָד؟تـذْـألُـخلسİالرخسـخؤŠִקָד�ָדّـؤالَصخ]ـسنبآلالـخؤس‚Ðָדةـخظجلِّـؤfiوֻדىخسـخ⁄>Šخִקָדالָדّبـٍخؤ”ـكئُـظָדٌخـألُـ…ٍْـ
ؤfi>سشآلخ‰بـ ألَخ>رّـ رָדֵדّـظخ‰ُّّـ 2الءـ ذصŠخõخسـكئٌَخـ هالֱקـ رَخõخĆـ ألمبآلآلّـ 2ֻדىČّـ يال�İָדָَדّـ ذ•ֻדضخسـ ر٥خألصـ ٍخšُّخĆـ خ⁄>Šخִקָדالٌّبـ رخüألُـ خلbćـ
خلسجنخألَّـألهـخظٌَّ…ـخؤÐال�İָדָَדّـخعشָדشّـهالֱקـخؤمبهָדجلـخþأل؟بـذميخيְקـذقـأل�خهجلخسـذميخيָדّـألُـخلخغقـقجلخ‰ـألالָדخ‰ـٍإلمبةـخلالָדخ‰ـ…üٍ‰ـؤال�ََّخسـ

خؤشֻדشـخؤخ…ألّتــ

خ⁄ىسمبخ…ـخؤÐال�İָד؟ـخؤָדَّإلحـذألئخإلָדخسـميֵדָדالְק

ـسجلًَّ‰ـخىسمبخ…ِّ
مّر �إلقتصا� �لفلسطيني في �لفتر� �لو�قعة بين �يلو� عا� ٢٠٠٠ ����خر عا� 
٢٠٠٢ بو�حد� من �كثر حاال/ �لتدهو& حد� في �لتا&يخ �لمعاصر. فقد �&تفع 
معد� �لبطالة من ١٠٪ من �لقو� �لعاملة، 9لى حو�لي ٤١٪ خال� عا� ٢٠٠٢، 
��&تفع عد� �لفقر�? بين �لسكا= من ٢٠٪ 9لى �كثر من ٥٠٪، في حين �صلت 
�/ نسبة �لفقر ��A�� ،لعاملة� Bغز� 9لى �كثر من ٤٦٪ من �لقو Fلبطالة في قطا�
9لى �كثر من ٦٨٪. �لقد &�فق Lلك �نخفاJ حا� في �إلستثما& �لخاG ��العما� 
�لتجا&يه  خال� عامي ٢٠٠١ � ٢٠٠٢. ��لمسّبب لهذP �ألAمة �إلقتصا�ية هو 
 ،Vعلى حركة �لبضائع ��لنا Jأل�جه، �لمفر�� �"�إلغال\". فنظا� �لقيو�، متعّد
�مزقت  �لمستوطنا/.  �في  نفسها  9سر�ئيل  في  �إلسر�ئيليين  لحماية  مصمم 
�إلغالقا/ شبكة �لتعامال/ �إلقتصا�ية �لفلسطينية، �تسببت في Aيا�� تكاليف 

�لقيا� بعمل تجا&e �عصفت بإمكانية �لتنبؤ بحيا� 9قتصا�ية منظمة. 

ـ Čخ‰ـًنتŠخ>س
�B �نخفاJ مستويا/ �لعنف، ��لتقليل من �يا� حظر �لتجو�، 9لى �ستقر�& �
�إلقتصا� �لفلسطيني عا� ٢٠٠٣، نسبيًا، �Lلك على �لرغم من �إلغالقا/ �لتي 
كا= بعضها مكثفًا ��لتكيف في �ألعما� �لتجا&ية في حد�� �قتصا� كانتوني 
(مجّز�) في �لضفه �لغربيه.  �ساهم في Lلك �يضًا �ستئناh 9سر�ئيل لتحويال/ 

�لضر�ئب في ���خر عا� ٢٠٠٢.

�مع Lلك كانت حيوية �إلستقر�&، على �ية حا�، ضئيلة. فاإلقتصا� عمل في 
�فضل �ألحو�� ��= طاقته �لسابقة. �في ظل �لقيو� على �لحركة هذP �أليا� 
ال يستطيع �إلقتصا� توفير فرG �لعمل �لالAمة إلستيعاo �لزيا�� �لمّطر�� في 
قو� �لعمل، �ال حتى مشكلة �لبطالة. ستكو= �لمحافظة على هذ� �لتعافي �مر�ً 
صعبًا. فاإلستقر�& عا� ٢٠٠٣ نشأ عن عد� عو�مل، 9ما �نها لن تتكر& �� &بما 

ال تد��.

خّطة   Vسا� على  �إلقتصا�يه  �لتوقعا/  من  مجموعه  �لد�لي  �لبنك  �تم  لقد 
 ،Jلفصل �السر�ئيليه �لمّعدله. تشير تصو&�/ �لبنك 9لى �لمزيد من �إلنخفا�
 J&قم ١). �بافتر� �في ظل سينا&يو �لوضع �لسياسي �لر�هن (�نظر �لى �لجد�
 rتغيير، فال يمكن توّقع حد� =���= نظا� �إلغال\ سيبقى بشكل �ساسي، 
9نعاs مرغوo في �إلسثتما& �لخاG. �من ��= مصا�& جديد� لر�V �لما�، 
فإ= �إلتجاP نحو 9ضفا? �لطابع غير �لرسمي على �إلقتصا� سوh يستمر، ��= 
توفير  على   ��إلقتصا قد&�  ينهكو=   hلعمل سو� سو\  9لى   ��لجد �لد�خلين 
 hعا� ٢٠٠٦، سو �لحقيقي، بحلو� �لمحلي  �لدخل  9جمالي   =9 �ألشغا�. 
ينخفض بنسبة ١٢٪ عن مستويا/ عا� ٢٠٠٣، في حين سينخفض 9جمالي 
�لدخل �لحقيقي للمدخوال/ عمومًا (بما في Lلك تحويال/ �لمساعد�)  بمعد� 
� نسبة �لبطالة لتصل 9لى  ٣٥٪ بحلو� عا� ٢٠٠٦، �سترتفع ��٢٢٪. �سوh تز

نسبة �لفقر  9لى ٥٦٪.

  www.worldbank.org\we :لو&قه على هذ� �لموقع �أللكتر�ني� Pهذ �١ باالمكا= 9يجا

٣
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>الİְקـيال�İָדָَדְקـميهָדÐְקـ
لقد تقّلصت فاعلية �لسلطة �لفلسطينية، خال� �لعا� �لماضي، �لكنها ما تز�� 
�ألAمة  �لحركة، ��ستمر�&  �لمتو�صلة على   �فالقيو �لخدما/ �ألساسية.  تقد� 
�لمالية، �ثر/ كثير�ً على �لسلطة �لفلسطينية. �ُيحسب لها �= �لجهاA �لمدني 
ما يز�� يعمل بشكل جيد، كما �= خدما/ �لسلطة �لفلسطينية �لرئيسية (تعليم، 
صحة، مياP �كهربا?، مجا&e �فضال/ صلبة) ما تز�� تقد� بشكل منتظم. 

 .sلكن معايير �لخدمة في حالة �نكما

�لعل ���? خدما/ �ألمن �قل جد�&� بالثنا? في ظل �نعد�� سيا�� �لقانو= في 
بعض مناطق �لضفة �لغربية �قطاF غز� (على سبيل �لمثا� جنين �نابلس �&فح).  
فبرنامج �إلصال�، �لذe �طلقته �لسلطة �لفلسطينية في ���سط عا� ٢٠٠٢ فقد 
�لكثير من Aخمه �لمبكر،  خال� صيف عا�  ٢٠٠٣.  �قد ُسجلت 9نجا�A/ قليلة 

نسبيًا في �لعا� �لمنصر�، ��غلبها تحقق في مجا� �لمصد�قية �لمالية �لعامة. 

خؤŠÐـٍخؤšومـخ⁄صسآلخهٌّ
�لتكّيف �إلجتماعي �لفلسطيني �مر يمكن مالحظته، بعكس توقعا/ �لمانحين 
�لعائال/ غير   ��لتكيف" قد تالشت. مع هذ�، فإ= عد ��لسلطه بأ= "�ليا/ 
�لقا�&� على �لتّكيف يتز�يد بشكل حا�.  �هنا� ١٦٪ من 9جمالي عد� �لسكا=، 
�&بع سكا= غز�، يعيشو= في حالة فقر مدقع، �غير قا�&ين على 9طعا� �نفسهم 
بشكل كاh، حتى &غم �لمساعد� �لغذ�ئية �لمقدمة لهم ��لسكا= بشكل عا�، 
تقلص  9ستهالكهم للطعا� بنسبة ٣٠-٣٥٪ منذ عا� ١٩٩٩. �لوال �لمساعد�/ 
�/ بنحو خمسة �ضعاh منذ عا� ٢٠٠٠، فإ= سو? �لتغذيه ��A9 إلنسانيه �لتي�

سيصل 9لى مستويا/ مرتيطه بد�� �قل فقر�ً.

 eُيغذ فطالما  للقلق.  مدعا�  �جتماعية-سياسية،  نظر  �جهة  من  Lلك،  يعتبر 
 hئر� من �لضغينة ��لحقد، فسو���لنز�Fْ ��ألAمة �إلقتصا�ية �حدهما �آلخر، في 
ينشأ جيل من �لشباo ��لشابا/ في بيئة حظر �لتجو��، ��لقيو� على �لحركة، 

جد�! �قم ١: سينا�يوها� �قتصا�يه للضفه �لغربيه �قطا� غز�

9جمالي �لناتج �لمحلي 
للفر� بالد�ال& �ألمريكي

 e�9جمالي �لدخل �لفر
بالد�ال& �ألمريكي

معّد� �لبطاله 
بالنسبه �لمئويه

معّد� �لنسبه �لمئويه 
للفقر في �لضفه �لغربيه

معّد� �لنسبه �لمئويه 
Pغز Fللفقر في قطا

٩٢٥١٤٦٧٢٦٤٧٦٤منذ نهاية عا� ٢٠٠٣

مدخوال/ مخطّط لها بحلو� عا� ٢٠٠٦

١٨٦٦١٢٢١٣٥٥٦٧٢. �لوضع �لر�هن

٢٨٧١١٢٢٧٣٤٥٦٧٢. �لفصل

٣. �لفصل + &فع �إلغالقا/ في �لضفه �لغربيه 
��فتح �لحد�

١٠٦٨١٤٢٤٢٣٤٦٦٤

٤. �لفصل + &فع �إلغالقا/ في �لضفه �لغربيه 
�فتح �لحد�� + ١,٥ مليا& ��ال& 9ضافيه من 

�لمانحين عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٦

١٢٥٠١٧٥٨١٤٣٧٥٣

مالحظه: تفترJ جميع �لسينا&يوها/ �= يتقلص تدفق �لعما� 9لى 9سر�ئيل تد&يجيَا. �يفترJ �لسينا&يو �أل�� ��لثاني ��لثالث مساهما/ من �لمانحين بمعد� مليا& ��ال& (٢٠٠٤)، ٩٠٠ 
مليو= ��ال& (٢٠٠٥)، ٩٠٠ مليو= ��ال& (٢٠٠٦). �e ما يسا�e ٢,٨ مليا& ��ال& خال� �لسنو�/ �لثالr. �يفترJ �لسينا&يو �لر�بع مساهما/ من �لمانحين بمعد� ١,٣ مليا& ��ال& 

 .rلسنو�/ �لثال� �ال& خال��(٢٠٠٤)، ١,٥ مليا& ��ال& (٢٠٠٥)، ١,٥ مليا& ��ال& e� .(٢٠٠٦) حو�لي ٤,٣ مليا& 

٤



٢ مركز �لقدV لإلعال� ��إلتصا�، 9ستطالe�& F �لفلسطينيين، كانو= ��� ٢٠٠٣.

خؤÐَّخִקجلـخ⁄ىسمبخ…ְُّקـؤالÐمبالـطجلـحلخسّـ
عجلٍ…طـصجلخـ

خعİְקـٍخ⁄وֻדئـ
 ��تّنص خطة �لفصل �إلسر�ئيليه �لمعدله 9خال? �لمستوطنا/ في قطاF غزP �9عا
9نتشا& �لجيش على طو� طريق فيال�لفيا، �خا&� نطا\ غز�، �ضافة �لى 9خال? 
 ��&بع مستوطنا/ في شمالي �لضفة �لغربية. 9= �نفصاال من هذ� �لنوF سوh يعو
بالفائد� على �إلقتصا� �لفلسطيني بطريقتين: تقليص مساحة �لطر\ �لمغلقة، �نقل 
�&�ضي �لمستوطنا/ �موجو��تها 9لى �لفلسطينيين. �مع هذ�، فا= خطة �لفصل 
  Pتبقي  9سر�ئيل  �لسيطر hسو .�في �نظمة تجا&� �لحد� لن تحدr تغيير�ً 

 .eها، �مجالها �لجو�على طو� شاطى? قطاF غز�، حد�

يخִקجلطـذىسمبخ…ְُّקـميֵדָדالְקـهالֱקـخلجلֲקـخؤمب٧ـ
يظهر �لجد�� &قم ٢ بأ= �إلختالفا/ ما بين �لوضع �لر�هن �ما بين مرحلة ما 
�لفلسطيني سيشهد في ��قع �ألمر   �بعد �لفصل ال تذكر. 9= تدهو& �إلقتصا
مستويا/ مشابهه. �يمكن �= يقلص �إلنسحاo �لتد&يجي هذP �لنتائج بسبب 

�لغموJ �لحاصل، ��لتأخير�/ �لمحتملة في كل مرحله من هذ� �لفصل.

��لخر�o �لذe يحّل بالمد=. �ستنحد& خبر�تهم كبير�، �سترتفع مستويا/ 
ضغط �إلختال� �لوظيفي  بشكل كبير، �سيتعاظم �لعنف �لموجه ضد �إلسر�ئليين 
كما لوحظ Lلك مر�&�ً في �ستطالعا/ �لر�e �لموثوقة٢.  فالبطالة بين �لذكو& 
 �(١٥-٢٤) عامًا في غز� تبلغ ٣٤٪ �ما مجموعه ٧٠٪ من �لد�خلين �لجد
9لى سو\ �لعمل، خال� �إلنتفاضة، عاطلو= عن �لعمل، ��ملهم في �لحصو� 
على �ظيفة ضئيل. �مثل هذ� �لضر& �لذe يصيب �لنسيج �إلجتماعي �لفلسطيني ال 

يمكن معالجته عن طريق تأمين مساعد� 9نسانية، مهما كانت �هميتها. 

خ⁄هسآلخ…ـخؤئر٧ـهالֱקـأل�خهجلخسـخلخغقـ
�لشخصية  �لفلسطيني، ��لمدخوال/   ��لفلسطينية، ��إلقتصا �لسلطة  �صبحت 
�لفلسطينية، تعتمد على �لدعم �لمالي �لمتعاظم من قبل �لمانحين. �قد ضاعف 
�لمانحو= �كثر من ضعف نسبة �نفاقهم قبيل �إلنتفاضة، �قدمو� ما معدله ٩٥٠ 
مليو= ��ال& �مريكي سنوياً، بين عامي ٢٠٠١ � ٢٠٠٣، �بذلك �ضافو� ٣٠٪ 
�لفلسطينية  �لمدخوال/  9لى   ٪٢٠ من  ��كثر  �لمحلي،  �إلنتا�  9جمالي  9لى 

 .���لموجو

�من ��= مساعد� �لمانحين، سيتدنى مستوB �لمعيشة �ستسو? كثير�ً.  فالمبلغ 
�لمّقد& بـ ٧١٣ مليو= ��ال&، �لذe �نفق بين عامي ٢٠٠٢ � ٢٠٠٣ على 
�لمعيشة، (غذ�? �معونة مالية ��يجا� فرG عمل) ٩٧٪ منه  �سائل تحسين 
جا? على شكل تمويل من �لمانحين. �هذ� �لتلميح لتمويل �إلقتصا�، سيكو= 

من �لصعب تطبيقه من ��= �= يتعافى �إلقتصا� عمومًا.

�مع �نه كا= ثمة مؤشر ضئيل على "كلل �لمانحين" عا� ٢٠٠٣ (باستثنا? �لدعم 
�لعربي للمو�Aنه)، 9ال �= مستويا/ �لمساعد� هذP، ال يمكن �إلعتما� عليها 
9لى ما ال نهاية. ففي �لمؤتمر �ألخير، حو� �إلقتصا� �لفلسطيني، �لذe �نعقد 
في &�ما في شهر كانو= ��� ٢٠٠٣، �كد �عضا? �لوفو� �لمجتمعو= على �= 
�نعد�� �جو� �فق سياسي ��ضح، سيجعل من �لصعب تقديم �لمزيد من �لدعم 

�لمستمر من قبل �لمانحين للضفة �لغربية �قطاF غز�. 

٥

٢٠٠٤ Aمتو



جد�! �قم ٢: مؤشر�� ,�جه �لنشا* �إلقتصا�) �فق سينا�يوها� متعد��

�لفصل + &فع �إلغالقا/ �لد�خليه 
في �نحا? �لضفه �لغربيه �لفصل �لوضع �لر�هن

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣
٣٦٣٧ ٣٤٧٢ ٣٢٧٦ ٣٤٢٢ ٣٣٦٠ ٣٢٦٦ ٣٤٠١ ٣٣٥١ ٣٢٦٢ ٣١٤٤ 9جمالي �لناتج �لمحلي بماليين �لد�ال&�/
٢٥٦٦ ٢٤٣٢ ٢٢٩٧ ٢٤١٤ ٢٣٥٤ ٢٢٧٢ ٢٣٩٩ ٢٣٤٧ ٢٢٦٩ ٢١٧٢ �لضفه �لغربيه         
١٠٧٢ ١٠٤٠ ٩٩٨ ١٠٠٨ ١٠٠٧ ٩٩٤ ١٠٠٢ ١٠٠٤ ٩٩٣ ٩٧٣ Pغز Fقطا
٩٢٦ ٩٢٦ ٩١٧ ٨٧١ ٨٩٧ ٩١٥ ٨٦٦ ٨٩٤ ٩١٣ ٩٢٥ 9جما� �لناتج �لمحلي للفر� بالد�ال&

١٠٨٢ ١٠٧٣ ١٠٥٣ ١٠١٨ ١٠٣٨ ١٠٤٩ ١٠١٢ ١٠٣٥ ١٠٤٨ ١٠٥٢ �لضفه �لغربيه
٦٨٨ ٧٠٢ ٧٠٩ ٦٤٧ ٦٨٠ ٧٠٧ ٦٤٣ ٦٧٨ ٧٠٦ ٧٢٩ Pغز Fقطا

٪ ٢,٣ ٪ ٣,٦ ٪ ٢,٢ ٪ ٠,٥ - ٪ ٠,٦ ٪ ١,٨ ٪ ٠,٨ - ٪ ٠,٤ ٪ ١,٦ ٪ ٦,١ معد� نمو 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
         (Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�)

٪ ٢,٤ - ٪ ١,٣ - ٪ ٢,٨ - ٪ ٥,٠ - ٪ ٤,١ - ٪ ٣,١ - ٪ ٥,٤ - ٪ ٤,٣ - ٪ ٣,٣ - ٪ ٠,٦ معد� نمو 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
         (Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�) �للفر

٪ ٦,٣ - ٪ ٤,٠ - ٪ ٢,٨ - ٪ ١١,٧ - ٪ ٧,١ - ٪ ٣,١ -  -
٪ ١٢,٤

٪ ٧,٤ - ٪ ٣,٣ - - تغير 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
�لتر�كمي للفر� منذ عا� ٢٠٠٣

١٢٨٢ ١٣٣١ ١٣٨٦ ١٢٢٧ ١٣٠١ ١٣٨٣ ١٢٢١ ١٢٩٩ ١٣٨٢ ١٤٦٧ 9جمالي �لدخل �لفر�e بالد�ال&

١٤٥٥ ١٥٠١ ١٥٥٠ ١٣٩١ ١٤٦٦ ١٥٤٧ ١٣٨٥ ١٤٦٣ ١٥٤٦ ١٦٢١ �لضفه �لغربيه

١٠١٨ ١٠٧٢ ١١٣٤ ٩٧٧ ١٠٤٩ ١١٣١ ٩٧٣ ١٠٤٧ ١١٣٠ ١٢٢٧ Pغز Fقطا

٪ ١,٤ - ٪ ١,٥ - ٪ ٢,٦ - ٪ ٣,٤ - ٪ ٣,٤ - ٪ ٢,٨ - ٪ ٣,٦ - ٪ ٣,٦ - ٪ ٣ - ٪ ١١,٥ معد� نمو �لدخل �لفر�e �لحقيقي 
 (Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�)

٪ ٦,٠ - ٪ ٦,١ - ٪ ٧,٣ - ٪ ٧,٨ - ٪ ٨ - ٪ ٧,٥ -  ٪ ٨,١ - ٪ ٨,١ - ٪ ٧,٧ - ٪ ٥,٧  � معد� نمو �لدخل �لفر�e �لحقيقي للفر
(Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�) لو�حد�

 -
٪ ١٨,٢

٪ ١٣,٠ - ٪ ٧,٣ - ٪ ٢١,٦ -  -
٪ ١٤,٩

٪ ٧,١ - ٪ ٢٢ - ٪ ١٥,٢ - ٪ ٧,٧ - -  �تغير �لدخل �لفر�e �لحقيقي �لتر�كمي للفر
منذ عا� ٢٠٠٣

٪ ٥١ ٪ ٥٠ ٪ ٤٩ ٪ ٥٦ ٪ ٥٢ ٪ ٤٩ ٪ ٥٦ ٪ ٥٢ ٪ ٥٠ ٪ ٤٧ معد� �لفقر
٪ ٤٢ ٪ ٤٠ ٪ ٣٩ ٪ ٤٧ ٪ ٤٣ ٪ ٤٠ ٪ ٤٧ ٪ ٤٣ ٪ ٤٠ ٪ ٣٧ �لضفه �لغربيه
٪ ٦٨ ٪ ٦٦ ٪ ٦٦ ٪ ٧٢ ٪ ٦٩ ٪ ٦٦ ٪ ٧٢ ٪ ٦٩ ٪ ٦٨ ٪ ٦٤ Pغز Fقطا
٪ ٣١ ٪ ٢٩ ٪ ٢٨ ٪ ٣٤ ٪ ٣١ ٪ ٢٨ ٪ ٣٥ ٪ ٣١ ٪ ٢٨ ٪ ٢٦ معد� �لبطاله
٪ ٢٩ ٪ ٢٧ ٪ ٢٦ ٪ ٣٢ ٪ ٢٩ ٪ ٢٦ ٪ ٣٣ ٪ ٢٩ ٪ ٢٦ ٪ ٢٤ �لضفه �لغربيه
٪ ٣٥ ٪ ٣٣ ٪ ٣٢ ٪ ٣٨ ٪ ٣٥ ٪ ٣٢ ٪ ٣٩ ٪ ٣٥ ٪ ٣٢ ٪ ٢٩ Pغز Fقطا
٣,٩٣ ٣,٧٥ ٣,٥٧ ٣,٩٣ ٣,٧٥ ٣,٥٧ ٣,٩٣ ٣,٧٥ ٣,٥٧ ٣,٤ �لسكا= بالماليين   
١,٥٦ ١,٤٨ ١,٤١ ١,٥٦ ١,٤٨ ١,٤١ ١,٥٦ ١,٤٨ ١,٤١ ١,٣٣ Pغز Fقطا

٦



 /���L9 &�فق �لفصل 9غال\ حد�� غز�٣ في �جه �لعمالة ��لتجا&�، �� ��قفت 9مد�
�لمياP ��لكهربا?  فإ= من شأ= �لفصل �= يخلق �ضعًا �سو� مما هو عليه �ليو�.  
�بالتالي سوh ينهي هذ� �لوضع �ال&تيا� �لد�لي �لقائم �A9? �لمبا�&� �إلسر�ئبلية.  
�في ظل هكذ� ظر�h، فإ= تأكيد �لخطة على �= 9سر�ئيل ال تتحمل، بعد 
Lلك، مسؤ�لية سكا= غز�، لن يكو= له صدB.  كما �= �لمانحين لن ُيعجبهم 
بأنهم يجب �= يتحملو� �لنتائج �إلنسانية �لمترتبة على هذ� �ألسلوo للفصل.9= 
تقديم مبلغ مليا& �نصف �لمليا& ��ال& كمساعد� 9ضافية من جانب �لمانحين، 
خال� ثالr سنو�/ في ظل هذP �لظر�h، من شأنه �= يزيد من 9جمالي �لناتج 
�لمحلي، لكنه لن يحو� ��= �نخفاJ �لمدخوال/ �لشخصية.  �قد شّخص 
عامي ٢٠٠٤  بين  سنويًا  ��ال&  مليو=  بمبلغ ٥٠٠  �إلنفا\   ��Aيا �ثر  �لبنك 
- ٢٠٠٦.  �سوh يرفع Lلك من 9جمالي �لناتج �لمحلي للفر�، بنسبة ٧٪ 
بحلو� عا� ٢٠٠٦. لكن كنتيجة النخفاJ �لعمل في 9سر�ئى�، فإ= 9جمالي 
��لبطالة  ��لفقر  عا� ٢٠٠٣.  من  �بتد�?  تغيير،  عليه  يطر�  لن   e��لفر �لدخل 
 Pلنتيجة تجعل من �لصعب تبرير مثل هذ� Pسيبقيا= على حالهما �لر�هنة. �هذ
�لنفقا/ �إلضافية �فق �سس �خرB غير 9نسانية. �فيما �L9 ُ�غلقت منطقة 9يريز 

 .Pغز Fفي قطا ��لصناعية، سوh يشكل Lلك تر�جعًا خطير�ً لإلقتصا

 �لن ُيغرe �لمستثمرين بالعو�� 9لى �إلستثما& في �إلقتصا� �لفلسطيني. فوجو
برنامج 9صال� فلسطيني قوe، مصمم �فقًا إلجر�?�/ من شأنها �= تخلق بيئة 
عمل 9ستثما&ية مرغوبة، �مر ضر�&e.  �ليس ثمة مبر& لدB �لسلطة �لفلسطينية 

للتأخر في تنفيذ مثل هذ� �لبرنامج.

خألئخإلָדְקـخؤَّ•َّألـخقـأل�سرالـخىسمبخ…ِّـألرَّألـ
9= تقّلص �عما� �لعنف، �تخفيف جوهرe لإلغالقا/ �لد�خلية �9نعاs �لتجا&� 
عبر �لحد�� يمكن �= يحافظا على �إلستقر�& �لر�هن �عتما��ً على عد� �لعما� 
�لفلسطينيين �لمسمو� لهم بدخو� 9سر�ئيل. على �ّقل تعديل، فإ= على 9سر�ئيل،  
�لعد� سنو�/ قا�مه، �لمحافظه على عد� �لعما� �لفلسطينيين �لحاليين �لذين 

يعملو= ��خل 9سر�ئيل.

9نه لمن �لضر�&e �لتمسك بحقيقة �= �مو�ال �ضافيه من �لمانحين ال يمكنها 
�حدها �= تحل �لمشكال/ �إلقتصا�ية. ��لمليا& �لذe يقدمه �لمانحو= سنويًا 
��ال&�/ لكل فر�) مبلغ كبير جد�ً.  �تقديم مساعد� 9ضافية  ٣١٠ ��(�� ما يعا
 Pيساعد في تخفيف �لصعوبا/، لكن �ثر hأليا�، سو� Pلفلسطيني هذ� �لإلقتصا
سيكو= على �لد��� ضئيًال. �طالما �= شبكة �إلجر�?�/ �إلقتصا�ية �لفلسطينية 
9ستثما&  من  متخوفين  �لمستثمر�=  يظل   hفسو �إلغالقا/،  بسبب  مهترئة 

�مو�لهم، كما �= �لمكاسب، في �لمدB �لمنظو&، لن تكو= مستقر� ���ئمة.

ظل  في   ،e��إلقتصا �لنشا�  على  �لمفر�ضة   ��لقيو من  �لتحر&  شأ=  من   =9
 h9صال� فلسطيني حقيقي، �مع جهد 9ضافي &ئيسي من جانب �لمانحين، سو
يكو= له صدB، حيث سيمّكن �إلقتصا� �لفلسطيني من تحقيق �نجاA ما.  �لعل 
تقديم ٥٠٠ مليو= ��ال& �ميركي 9ضافي، سنويًا، يمكنه، بحلو� عا� ٢٠٠٦،  
�= يزيد في نمو �خل �لفر� �لحقيقي بنسبة ١٢٪ (�٢٠٪ بالمفهو� �إلسمي) 
�يمكن �= يحّد من نسبة �لبطالة 9لى مستويا/ ��ني قليالً، مما كانت عليه قبيل 

�إلنتفاضة (�نظر 9لى �لجد�� &قم ٣).

سوָד٧ـخؤَّخىهـخ⁄ىسمبخ…ِّـخؤŠخًُـ
ملخص يكمن مفتا� �ستعا�� حيوية �إلقتصا� �لفلسطيني في �= تقو� 9سر�ئيل 
 .�بتخفيف �إلغالقا/ �لد�خلية بشكل كبير كي ُيتا� للبضائع �لتدفق عبر �لحد�
�لضفة  �لد�خلية في  �لضر�&e �= يصاحب تخفيف �إلغالقا/  �نه من  �لكن 
�لغربيه جهو� �منيه فلسطينيه �L/ مصد�قيه، أل= �نها? �إلغالقا/ سيبقى موضع 

�لجد� ما ��� �لعنف �لفلسطيني مستمر�.

باإلمكا= �ليو� 9عا�� بنا? نظا� �ستير�� �تصدير منتظم من ��= �لمس باألمن 
�إلسر�ئيلي. فا= باألمكا= ��Aلة �لقيو� على حركة �لبضائع بسهوله نسبيه لتوفر 
�أل���/ �لتقنيه ��إل��&يه �لتي تسمح لعبو& �لبضائع �في نفس �لوقت �لمحافظه 
 �على �ألمن. �عليه، فا= �يجا� نظا� جديد �فعا� لعبو& �لبضائع عبر �لحد�
من شأنه �= يحدr تغيير� جد&يا على صعيد �لرفاP �لفلسطيني ��ماله �لتجا&يه.  
لكن جهد�ً كبير�ً من جانب �لسلطة �لفلسطينية للوفا? بالتز�ماتها �ألمنية، �فقًا 
�لمانحة ستطالب  ��لهيئا/  �لد��  �L9 كانت   ،oمر مطلو� �لطريق،  لخا&طة 
بتخفيف حقيقي لنظا� �إلغالقا/ �لر�هن. 9= �لتخفيف من �إلغالقا/ �حدها 

٣ ال يعني هذ� �لمصطلح �= �لبنك �لد�لي يدلي بر�ئيه حو� مكا= �ضع �لحد�� �لسياسيه. لقد �ستخد� 

هذ� �لمصطلح فقط للدالله 9لى �لحد�� بين مناطق �لسيا�P �إلقتصا�يه، �حركة �لناV ��لبضائع عبرها. 
�ما لم تتم �إلشا&P 9لى غير Lلك، فإ= مكا= هذP �لحد�� �إلقتصا�يه يفترJ �= يكو= �لسيا� �ألمني 

�لذe يحيط بقطاF غزP، �خّط �لهدنه لعا� ٢٠٠٢ (�لخط �ألخضر) في �لضفه �لغربيه. 
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جد�! �قم ٣: مؤشر�� أل�جه نشا* مختا�� في ظل "�نسحا9 كامل + تسهيال� تجا�يه"
٢٠٠٦ Dسينا�يو بإفتر�ضا� مساعد� مختلفه خال! عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٦ �,ثر �عم �لمانحين �لمتز�يد في عا

 �ثر �عم �لمانحين 
�لمتز�يد عند حلو� 
عا� ٢٠٠٦ خال� 

�لفترP �لو�قعه 
ما بين عامي               

٢٠٠٤-٢٠٠٦

٤,٣ مليا& ��ال& مجموF مساعد� 
�لمانحين خال� عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٦

حجم مساعد� �لمانحين

٢,٨ مليا& ��ال& مجموF مساعد� 
�لمانحين خال� عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٦

حجم مساعد� �لمانحين
 ١,٥
مليا&

 ١,٥
مليا&

 ١,٣
مليا&

 ٠,٩
مليا&

 ٠,٩
مليا&

    ١,٠
مليا&

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣
٧١٣ + ٤٩٠٩ ٤٤٦٨ ٣٧٠٣ ٤١٩٦ ٣٧٤٠ ٣٣٣٨ ٣١٤٤ 9جمالي �لناتج �لمحلي بماليين �لد�ال&�/
٥٠٣ + ٣٤٦٣ ٣١٣٠ ٢٥٧٥ ٢٩٥٩ ٢٦٢٠ ٢٣٢٢ ٢١٧٢ �لضفه �لغربيه         
٢١٠ + ١٤٤٦ ١٣٣٨ ١١٢٧ ١٢٣٦ ١١٢٠ ١٠١٦ ٩٧٣ Pغز Fقطا
١٨٢ + ١٢٥٠ ١١٩٢ ١٠٣٧ ١٠٦٨ ٩٩٨ ٩٣٥ ٩٢٥ 9جما� �لناتج �لمحلي للفر� بالد�ال&
٢١٢ + ١٤٦١ ١٣٨١ ١١٩٠ ١٢٤٩ ١١٥٦ ١٠٧٢ ١٠٥٢ �لضفه �لغربيه
١٣٥ + ٩٢٨ ٩٠٤ ٨٠٢ ٧٩٣ ٧٥٦ ٧٢٣ ٧٢٩ Pغز Fقطا

- ٪ ٧,٢ ٪ ١٧,٩ ٪ ١٥,٤ ٪ ٩,٢ ٪ ٩,٤ ٪ ٤,١ ٪ ٦,١ معد� نمو 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
         (Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�)

- ٪ ٢,٢ ٪ ١٢,٣ ٪ ٩,٨ ٪ ٤,٢ ٪ ٤,٣ ٪ ١,٠ - ٪ ٠,٦ معد� نمو 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
 (Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�) �للفر

+ ١٨,٥ نقطه ٪ ٢٦,١ ٪ ٢٣,٣ ٪ ٩,٨ ٪ ٧,٦ ٪ ٣,٢ ٪ ١,٠ - - تغير 9جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
�لتر�كمي للفر� منذ عا� ٢٠٠٣

٣٣٤ + ١٧٥٨ ١٧٥٧ ١٥٩٠ ١٤٢٤ ١٤٠٣ ١٤٠٣ ١٤٦٧ 9جمالي �لدخل �لفر�e بالد�ال&
٣٦٥ + ١٩٨٧ ١٩٦٩ ١٧٧٢ ١٦٢١ ١٥٨٣ ١٥٧٠ ١٦٢١ �لضفه �لغربيه
٢٨٧ + ١٤١١ ١٤٣٣ ١٣١٠ ١١٢٤ ١١٢٦ ١١٤٧ ١٢٢٧ Pغز Fقطا

٪ ٢,٣ ٪ ١٣,٢ ٪ ١١,٦ ٪ ٣,٦ ٪ ٢,٤ ٪ ١,٤ - ٪ ١١,٥ معد� نمو �لدخل �لفر�e �لحقيقي (�لضفه 
 (Pغز Fلغربيه �قطا�

٪ ٢,٤ - ٪ ٨,٠ ٪ ٦,٢ ٪ ١,٢ - ٪ ٢,٤ - ٪ ٦,٢ - ٪ ٥,٧  � معد� نمو �لدخل �لفر�e �لحقيقي للفر
(Pغز Fلضفه �لغربيه �قطا�) لو�حد�

+ ٢١,٤ نقطه ٪ ١١,٩ ٪ ١٤,٧ ٪ ٦,٢ ٪ ٩,٥ - ٪ ٨,٥ - ٪ ٦,٢ - -  �تغير �لدخل �لفر�e �لحقيقي �لتر�كمي للفر
منذ عا� ٢٠٠٣

- ١٠ نقا� ٪ ٣٧ ٪ ٣٧ ٪ ٤٢ ٪ ٤٦ ٪ ٤٨ ٪ ٤٨ ٪ ٤٧ معد� �لفقر
- ٩ نقا� ٪ ٢٧ ٪ ٢٧ ٪ ٣٢ ٪ ٣٦ ٪ ٣٨ ٪ ٣٨ ٪ ٣٧ �لضفه �لغربيه
- ١١ نقطه ٪ ٥٣ ٪ ٥٣ ٪ ٦١ ٪ ٦٤ ٪ ٦٤ ٪ ٦٦ ٪ ٦٤ Pغز Fقطا
- ٩ نقا� ٪ ١٤ ٪ ١٦ ٪ ٢٢ ٪ ٢٣ ٪ ٢٥ ٪ ٢٧ ٪ ٢٦ معد� �لبطاله
- ٩ نقا� ٪ ١٢ ٪ ١٣ ٪ ٢٠ ٪ ٢١ ٪ ٢٣ ٪ ٢٥ ٪ ٢٤ �لضفه �لغربيه
- ٨ نقا� ٪ ٢٠ ٪ ٢٠ ٪ ٢٦ ٪ ٢٨ ٪ ٢٩ ٪ ٣١ ٪ ٢٩ Pغز Fقطا

٨



��لبديل لهذ� صعب. �في ظل �لتوقعا/ �لمحتملة  هنا� �قتصا� فلسطيني يعاني 
من بطالة تجا�A ٣٥٪ بحلو� عا� ٢٠٠٦، �فقر سيطا� �كثر من ٥٥٪ من 
�لسكا=، �٧٠٪ في غز�. ��L9 بقيت �لسلطة �لفلسطينية ضعيفة، كما هي عليه 

�آل=، فإ=  Aمن تصويب �ألمو& يكو= قد فا/. 

خعجلٍ…ـٍخؤسصخ‰ط
9= بنا? �قتصا� قائم �ساسًا على �لتصدير يعتمد قبل كل شي?  على �خو� فّعا� ال 
يعيقه شي? 9لى �لسو\ �إلسر�ئيلية ��سو�\ �خرB. فنظا� �لحد�� �لحالي �لمبني 
على �ألمن  ��لمر�& عبر �لضفة �لغربية �� قطاF غز� 9لى �لحد�� �لد�لية &بما 
يخلق صعوبا/ ال يمكن �لتنبؤ بها، �يفرJ �ستخد�� �سائل غير فّعالة تزيد 
بشكل ملموV من تكاليف �لمعامال/ �لتجا&ية، �يجعل من �لمستحيل تلبية 
طلبا/ �لتصدير في �لوقت �لمحد�. �في �لفتر�/ �لقليلة �لماضية، �جد/٩٠٪ 
من �لصا�&�/ �لفلسطينية طريقها 9لى �لخا&�، عبر 9سر�ئيل �� 9ليها. �في �لوقت 

نفسه فا= �كثر من ٧٥٪ من �لو�&��/ �تت من، �� عبر، �سر�ئيل.

�من �لضر�&e بمكا= �عطا? �ألهتما� �أل�لي لتنظيم �لتجا&P عبر �لحد�� مع 
�سر�ئيل بانتظا�. �بخصوG �لصا�&�/، فا= باالمكا= �إلستفا�� بشكل مكثف 
من �لمعد�/ �إللكتر�نية �لمتقدمة على �لحو�جز، ��ضع �جهز� فحص ضخمة 
بحجم شاحنة على تقاطعا/ �لحد�� مثل كا&ني ��يريز في غز� �على طو� 
�لخط �ألخضر في �لضفة �لغربية. �عال�� على Lلك، فإ= 9جر�?�/ تسهيل بسيطة 
��L/ جد�B يمكن 9�خالها مثل تمديد ساعا/ �لعمل على �لحد�� ��لتأكيد 

.�على منح ��لوية للبضائع �لقابلة للفسا

�ما فيما يتعلق بالو�&��/ من ��� معينة، فإ= 9جر�? عمليا/ فحص قبل �لشحن 
من جانب طرh ثالث �نقل محتوياتها بحا�يا/ خاصة �مختومة تسمح ببعض 
�لتخفيف من �إلجر�?�/ �لر�هنة �لتي تتطلب فحص جميع �لبضائع �لمتجهة 9لى 
�نشا? عنابر  �لمو�نى? �إلسر�ئيلية. �يمكن  �خولها  Bلغربية  لد� غز� ��لضفة 
��لضفة  غز�  �9لى  من  تنقل  �لتي  للبضائع  لوجستية  تسهيال/   �� جمركية، 
 �لإلقتصا �لد�لية  �لمعابر  تطوير  �شد��.يجب  �مينا?  حيفا  مينا?  في  �لغربية 
�لفلسطيني، ��لربط بين غز� ��لضفة �لغربية. فطر\ �لصا�&�/ �لتي تمر عبر 
9سر�ئيل 9لى مينا? �شد�� �حيفا �مطا& بن غو&يو= ليست عملية، �مكلفة، 
�للوجستية  بسبب �إلجر�?�/ �ألمنية، ��لحاجة 9لى �ستخد�� مز��e �لخدمة 
�إلسر�ئيليين، �قضايا مماثلة تتعلق بشحنا/ �لبضائع �لتي ُتنقل عبر �أل&�= �مصر. 
��L9 �ضع  بر�توكو� �مني مقبو�، فإ= مينا? بحريًا في غز� يمكن لرجا� �عما� 
من �لضفة �لغربية �تديرP شركة خاصة، من �لمرجح �= يكو= منافسًا - خاصة 
�L9 �ستغل عمله كوسيلة تحميل �تفريغ، ��L9 ما تّم  بنا�P في �قت قصير نسبيا 

ًبتكلفه  �قل من ١٥-٢٠ مليو= ��ال& �ميركي.

سŠَُّّİـخؤمبخ…‰خسـخؤÐال�İָדָَדְקـ
�لرئيسي   e&لتجا� �لشريك  تبقى   hسو �سر�ئيل   =� �العتيا&  بعين  �خذين 
�لفلسطيني سيعتمد على   e��لوقت، فا= �إلنعاs �إلقتصا للفلسطينيين لبعض 
 Bخر� ���9عا�� بنا? �لتعا�= �لتجا&e مع 9سر�ئيل. �= �فضل �لطر\ لمشا&كة 
في هذ� �لجهد تكمن في 9قامة شر�كا/ مع شركا/ 9سر�ئيلية.  �نمو�L �لعمل 
�لتجا&e �لذe يملك �كبر قد& من �لمنطق هذP �أليا�، ��لذe يعو� بالفائد� على 
�إلقتصا�ين �لفلسطيني ��إلسر�ئيلي، هو �لذe تقو� بموجبه شركا/ 9سر�ئيلية 
بضما= 9مكانية تسويق منتجا/ متطو&� تّم تصنيعها كليًا �� جزئيًا من جانب 

شركا/ فلسطينية. 

يجب على �لد�لة �لفلسطينية �لمستقبلية �= تطمح لبنا? قاعد� صا�&�تها �لخاصة، 
�لصا�&�/ مساهمة   Pقبل �= تشكل مثل هذ لكن Lلك سوh يستغر\ �قتًا 
لديها  �لفلسطينيه  فالمنتوجا/  للسكا=.  �لمعيشي   Bلمستو� &فع  في  معقولة 
�لعمل ��لمنتجا/  �لد�لية، فكلفة  �أليا� إلختر�\ �ألسو�\   Pبسيطه هذ P&قد
عالية لدB مقا&نتها بنظيرتها في �أل&�= �مصر، في �قت ما تز�� فيه �لقد&� 
�إلنتاجية ضعيفة. ��نه لمن �لضر�&e خلق فرG تجا&يه ��قتصا�يه من �جل �فع 
�لجد�B �لتنافسية �لى �بعد �لحد�� في مجاال/ مثل �لسياحة، �ألعما� �لحرفية، 
�لز&�عه، �صناعة �أللبسه. �ثمة حاجة �يضا 9لى 9عا�� تجهيز �تحسين �آلليا/ 
��لمعد�/. �عليه فإ= على �لمانحين تكثيف �لبر�مج �لتي تهدh 9لى بنا? منا� 

تنافسي على �لمستوB �لصناعي �على مستوB �لمصنع نفسه. 

2الءـرָדֵדְקـخىسمبخ…ְُّקـ
�لفعا�،  لالستخد��   Vسُتكّر �لمانحين  تمويال/  كانت   �L9لتنمية� على  تقو� 
بيئة جذ�بة للمستثمرين. �مع �=  9لى توفير  �لفلسطينية  �لسلطة  عندئذ تحتا� 
 �جهو� �لسلطة �لفلسطينية ستبقى محد��� ما لم تعالج حكومة 9سر�ئيل �لقيو
على �لحركة �لد�خلية ��لتجا&� �لخا&جية، 9ال �= Lلك ال يشكل تبرير�ً لتأخير 
9جر�?�/ 9صال� مهمة فيما يتعلق بتحسين �لسيطرP على صعيد �ألمن �لد�خلي 

��لمحلي �على تطوير هيكلية �لمحاسبه ��لحكم. 

9= 9جر�? �إلنتخابا/ �لتشريعية ��لبلدية من شأنه �= يضفي �لشرعية على �لسلطة 
�لفلسطينية �يجّد� ثقة �لمستثمر بالحكم �لفلسطيني. �لعل قر�& �لسلطة �لفلسطينية 
�ألخير �لمضي ُقُدمًا نحو  �نتخابا/ بلدية مبكر� هو خطو� في �إلتجاP �لصحيح 
�مرحب بها. �في هذ� �لصد�، فا= هنالك ثمة ��لويا/ ماسه يجب �لبت بها 
�ال �هي متابعة �لعمل في بعض �ألطر �لتشريعيه �لناقصه ��لشر�F في عملية  
9نها? تسجيل �لناخبين. �من جانبها، فا= على �سر�ئيل  تسهيل �لحملة �إلنتخابية 

��لتصويت ليكو= في �إلمكا= �نجاA عملية �يمقر�طية فاعله �فّعالة.

�لحفا� على 9ستقر�& �لسلطة �لفلسطينية �لمالي ضر�&e. �عليه، فإ= جهو�� ماليه 
حثيثه من قبل �لممولين ستساعد في 9حتو�? �ألAمه �لماليه �لحاليه. �بد�&ها، فا= 
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على �لسلطه �لفلسطينيه �خذ خطو�/ حاسمه الحتو�? �لزيا��/ في �ألجو&. �= 
من �لنو�حي �لمهمه تتمثل �يضا في �ألصالحا/ في عمل �لخدمه �لمدنيه �في 
9�خا� 9صال� جوهرe على نظا� �لتقاعد، كما �= �إلصال� �لقانوني ��لتشريعي 

��لتنظيمي عليه �لسير قدما.

لقد تحسنت شفافية �لسلطة �لفلسطينية بشكل ملحو� خال� �لسنتين �لماضيتين، 
بين  �لثقة  لخلق  �إلجر�?�/  من  مزيد  9لى  حاجة  ثمة  هنالك  فا=  Lلك  �مع 
 Aلمستثمرين ��لسكا= ��لمانحين.  �يتعلق هذ� �لجانب تحديد� بتشكيل جها�
مستقل لفحص �لحسابا/ �تدقيقها. �من �جل تقليص �لمعا&ضه للر�� �لتنافسيه، 
ممتلكاتها �خصخصة  تعويم   Pبإتجا تتحر�   =� �لفلسطينية  �لسلطة  على  فإ= 

معظم مشر�عاتها �لعامة. 

سŠَُّّİـخؤرָَדְקـخؤسضسָדְקـؤوجنطـٍخؤÐšְקـخؤوŠرָדְקـ
�= �جو� بنية تحتية جيد� �مر مهم من �جل تحسين �لمستوB �لمعيشي ��لثقة 
�لشعبية في �لمستقبل، �بنا? قاعد� مستقر� للنشا� �إلقتصا�e �لخاG. �ثمة فائد� 
9ضافية تكمن في �لتأثير �لمنظو& لبر�مج �ألشغا� �لعامة على قطاF �إلنشا?�/ 

�لمحلية �فرG �لعمل. 

 ���فيما لو خّفت حد� �لعنف في غز� �شما� �لضفة �لغربية، فإ= عملية �عا
�إلعما& ��لتنمية �لتي يمولها �لمانحو= سوh تتسا&F كما حصل خال� فتر� 
�لهد�? �لنسبي في ���سط عا� ٢٠٠٣. �لعل �قفًا إلطال\ �لنا& في غز� سيشجع 
9لى  9ضافة  �لتحتية،  �لبنية  لشبكة  �ألساسية  �لمكونا/  9صال�  على  �لمانحين 
�لمضي في تنفيذ مشر�عا/ �لحاجا/ �ألساسية �لمؤجلة بسبب �لوضع �ألمني 
غير �لمستقر. 9= �ستعا�� حرية �لحركة في شما� �لضفة �لغربية سوh يشجع 
 V&تأهيل �لطر\ �لمحلية �لمتفسخة 9ضافة 9لى �لمشا&يع �لمؤجلة كالمد� ��9عا

��لبنية �لتحتية �لصحية. 

ما لم يالحظ �لمانحو= تغّير�ً جوهريًا في �إلمكانيا/ �إلقتصا�ية �لفلسطينية، 
فمن غير �لمرجح �= تكو= هنا� "�مو�� 9ضافية" كثير�. يكمن �ألساV �لمنطقي 
لبذ� مجهو� 9ضافي &ئيسي من جانب �لمانحين يتمثل في �جو�  سينا&يو يعُد 
بإنعاs �قتصا�e حقيقي. �بموجب مثل هذ� �لسينا&يو فإ= �لقيو� �لرئيسية على 
�إلستثما& �لعا� ستتمثل بوجو� تمويل من �لمانحين، �قد&� �لسلطة �لفلسطينية 

على �لتنفيذ. 

�قد قّد& �لبنك �لد�لي بأ= "جهد�ً &ئيسيًا جديد�ً" &بما يسفر عنه تقديم ١,٥ 
مليا& ��ال& في �لفتر� بين عامي ٢٠٠٤-٢٠٠٦ (�e ما مجموعه ٤,٣ مليا& 
��ال&).  ��L9 �مكن بلو  هذ� �لهدh، فسوh يتوفر جز? من هذP �لتمويال/ 
فقط للبنية �لتحتية.  �حتى مع �جو� �قتصا� يتعافى، فإ= �كثر من مليا& ��ال& 
سنويًا ال بد �=  ُيكّرV لدعم �لميز�نية ��لمساعد� �إلنسانية ��إلنتقا� 9لى نظا� 
تقاعد حكومي جديد.  �هذ� �ألمر سوh يتطلب حو�لي ٥٠٠ مليو= ��ال& 

سنويًا من �جل 9عا�� تأهيل �تطوير �لبنية �لتحتية �خلق قد&�/ عامة �خاصة. 

تحديد  يتطلب   hسو ��لتطوير  �لبنا?   ��9عا لحاجا/  مفّصل  تقييم   e�  =9
�أل�لويا/ بعناية نظر� لإلحتياجا/ �ألخرB للمساعد�/ �إلنسانيه �تلك �لمتعلقه 
بالميز�نيه. �لذلك فانه من �لمناسب �= ينسجم �e تخطيط �خر إلعا�� �لبنا? له 
صلة بخطة �لفصل، مع �لعمل �لذe تقو� به ��A&� �لتخطيط، �فقًا لخطة �لسلطة 

.(٢٠٠٥-٢٠٠٧) Bلفلسطينية متوسطة �لمد�

س�ָٌדֻדسـضئَّألְקـذ>Šخִקָדالـؤالآل�خهجلطـخ⁄إل�خإلָדְקـٍخؤسَآلְَُّّק
9= خيبة �مل �لمانحين من �جر�?�/ جيش �لدفاF �إلسر�ئيلي كبير� �لم يكن 
هنالك تجا�با مالئما بهذ� �لصد� علما �= حكومة 9سر�ئيل �عطت عد� تأكيد�/ 
من �على �لمستويا/ بأ= نشا� �لمانحين ��لمساعد� �إلنسانية سوh يلقيا= 
�لتسهيال/ بشكل كامل. 9= تدمير موجو��/ �لبنية �لتحتية �لممولة من �لمانحين 
مسألة خطير� بالنسبة لهم. �على �لرغم من �= حجم �لتدمير يقل �آل= بشكل 
�لتحتية  �لبنية   =� 9ال   ،٢٠٠١-٢٠٠٢ عامي  �لحا�  عليه  كا=  عما  ملحو� 
�إلقتصا�ية �صيبت بضر& ��ضح خال� شهر �يا&من عا� ٢٠٠٤ في غز� (�لطر\، 
محوال/ �لكهربا?، شبكا/ �لمياP �ضو�حي منطقة غز� �لصناعية). ��لكثير من 
هذ� تّم بنا�P �� 9صالحه بتمويل من �لمانحين، �قد �حجم �لمانحو= عن �إلستثما& 
في مو�قع &ئيسية جديد� للبنية �لتحتية طالما �نهم ير�= خطر تعرضها للضر& �� 

�لتدمير، �هذ� �ألمر ما يز�� يعيق �إلستثما&�/ في �لقطاعا/ �إلنتاجيه.

خل�سَّ�َخسحـإلالـلسالئخسـ

خل�سَّ�َخسـٍىجل‰خسٌخـخ⁄إلسخصָדְקـ
يوجد من بين �لمستوطنا/ �إلحدB ��لعشرين �لمد&جة في خطة �لفصل - ١٧ 
في غز�، �٤ في �لضفة �لغربية. تستحوL �لمستوطنا/ �لسبع عشر� في غز� 
على ١٥-٢٠٪ من �أل&J. �كانت �لمستوطنا/ في �لحا�e ��لثالثين من 
كانو= ��� ٢٠٠٣ تضم سكانًا يقّد& عد�هم حو�لي ٧٢٥٤ تقريبًا � ١٥٠٠ 
�لز&�عة   Jمربعًا ألغر� متر�ً  بيت. �قد خصص حو�لي ٣٢ كليو   ٢٠٠٠ -
�هنا� ١٦٠ �لف متر مربع تشغلها �ألبنية. �في ��خل تجمع قطيف �إلستيطاني 
توجد منطقة صناعية صغير� - نيفية �يكاليم، تضم  ١٨ مشر�عًا تشغل ٩٠ 

9سر�ئيليًا �٢١٠ فلسطينيا. 

 eللر صالحية  �ألكثر  هو   J&إل� من  جز?  على  تقع  �لمستوطنا/   =� �مع 
��لز&�عة في غز�، 9ال �=  �لقليل منها مستغل، �تنتج في �فضل �ألحو�� �قل من 
طاقة �لمنطقة.  ��لمعلوما/ حو� �إلنتا� �إلقتصا�e للمستوطنا/ بحاجة 9لى 
مزيد من �لتحليل.  �بتقدير حسابي تنتج مستوطنا/ غز� �لسبع عشر� بما قيمته 

١٠



٣٣ مليو= ��ال& �ميركي/ 9جمالي �لناتج �لسنوe� ،e ما يعا�� ٣٪ فقط من 
�جمالي �لناتج �لمحلي لبقية قطاF غز�. ��غلب هذ� �لدخل (٢٥ مليو= ��ال&) 
يأتي من �لز&�عة مع �= ٣,٣ فقط من �صل ٣٢ كيلو متر�ً مربعًا من �إل&�ضي 
�لز&�عية يتم �ستخد�مه. 9= توسيع �لمنطقة مع توفر 9مكانا/ �لرe يبد� مغريًا، 
لكن قلة �لمياP في غز� �نظا� 9��&� �لحد�� يشير�= 9لى �= هنالك ثمة حاجة 

للتخطيط �لدقيق. 

�تدعو خطة �لفصل �يضًا، 9لى 9خال? �&بع مستوطنا/ صغير� في شما� �لضفة 
 eلغربية يسكنها حو�لي ٥٥٠ شخصًا �هي عبا&� عن "مجمعا/ سكنية تؤ��
صناعية   �� A&�عية  مشر�عا/  �ية  على   eتحتو �ال   ،"Vلنا� من  قليًال   ��عد
مناAلها من جانب  تفكيك  تم  ما   �L9 لها، خاصة  �همية  �إلنتاجية ال  �طاقتها 

حكومة 9سر�ئيل. 

س�الָדآلـخل�سَّ�َخسـٍ…ٍ‰ـخ١سآلهـخؤجلٍؤٌّـمـحلؤئـ
تعتقد حكومة 9سر�ئيل �= �لسلطة �لفلسطينية قد ال تكو= &�غبة �� غير قا�&� على 
ضما= �من �لمستوطنا/ ��لذe من شأنه �= يؤ�e 9لى نشو? حالة من �لسلب 
��لنهب ��لتدمير �� 9ستيال? �لمسلحين على �لبيو/ ��لممتلكا/ �ألخرB. لقد 
�شا&/ حكومة 9سر�ئيل 9لى عد� نيتها بالتفا�J مع �لسلطه �لفلسطينيه بشأ= 
�إلنسحاo من قطاF غز� �9خال? �لمستوطنا/ مع �لسلطة �لفلسطينية، لكنها 
لّمحت 9لى &غبتها في تنسيق �لعملية، �خصوصًا في شقيها �لتقني ��لفني، سو�? 

بشكل مباشر �� من خال� طرh ثالث.

سيثير تسليم ممتلكا/ �لمستوطنا/ 9لى طرh ثالث �لعديد من �ألسئلة. ��ًال، 
 �&��من غير �لو�ضح ما �L9 كا= لدB �لطرh �لثالث سلطة قانونية الستال� �9
هذP �لممتلكا/ ��تخاL قر�& نهائى بشأنها. �ثانيًا �لسؤ�� �ألكثر 9لحاحًا هو 
�لتدمير  �لقّيم على هذP �ألمال� �لحفا� على �لموجو��/ من  كيف يستطيع 
��لنهب ��لسلب، �� منع �إلستيال? عليها في حالة �نهيا& �لسلطة �لفلسطينية. 
�ثالثًا: يجب �= يقبل �لقّيم على هذP �ألمال� باحتما� تشويه سمعته - فحتى 
��& �لوسيط �لرمزe لن يحو� ��= توجيه �للو� 9ليه �L9 ما �عقب Lلك سو? 

�ستخد�� للممتلكا/. 

9= �لبديل �لمناسب، من �لناحية �لعملية لرعاية هذP �ألمال� ��لممتلكا/ هو �= 
يعمل �لطرh �لثالث "كشريك فني" بدعم �ثيق �مساند� من �لسلطة �لفلسطينية. 
�هذ� سيكو= �كثر تناغمًا مع مو�قف �لسلطة �لفلسطينية �لتي ترB نفسها �لقّيم 
�لشرعي على �لممتلكا/ �لتي يتم �لتخلي عنها،  كما �= Lلك سوh يّعزA من 
مكانة �لسلطة �لفلسطينية، ال �= يحل محلها. �= على �لمانحين، �من خال� 
لجنة �ال&تبا� �L/ �لصلة، ��ال? �لمشو&P ��لمساعدP �لمطلوبه للتأكد من �= 

.hكافة �ألطر� Bلد �تسير بشكل جيد �مقبو /��عملية نقل �لموجو

خ⁄هجلخ…ـؤالس�الָדآلـ
يجب على حكومة �سر�ئيل �= توفر معلوما/ �ثيقة ��L/ عالقة بالممتلكا/، 
9لى �لسلطة �لفلسطينية، �� 9لى طرh ثالث، قبيل �لبد? بعملية �إلخال? من �جل 
لهم بشكل مالئم. �يجب   �يتم �ألعد�  /���لموجو نقل �تسليم  بأ=  �لتأكد 
�يضا على حكومة �سر�ئيل �= تضمن بأ= �لمستوطنين �لر�حلين سيحافظو= على 

سالمة �لموجو��/ �لتي سيتم تسليمها للفلسطينيين.

 ��في �لمقابل فا= على �لسلطة �لفلسطينية �لتحر� بد�= تأخير. �يتطلب �إلعد�
 Gخا PAمثل جها �لعملية،  لإلشر�h على  �لية   �9يجا �لدقيق عد� خطو�/: 
�مؤقت مشكل من قبل �لمجلس �لتشريعي �مسؤ�� له، �9قر�& �لوضع �لقانوني 
لأل&�ضي، �تنظيم 9جر�? ��ضح لرفع �لدعا�e، ��التفا\ حو� �ستخد�� �لمناطق 
�إلستيطانية �موجو��تها، ��لترتيب ألe �ستخد�� مؤقت �ثنا? �لتسليم، ��لقيا� 
�شهر  ستة  مد�  �لتمهيدية  �لفتر�   Pهذ تستغر\   hعامة، �سو 9عالمية  بحملة 
على �ألقل. يجب �= يتم �عطا? �لبلديا/، بحذ&، ��&� في هذP �لعمليه. فتلك 
 hتها "كاأل&�ضي �لعامة" سو��لمناطق �لتي لم تقر& �لسلطة �لفلسطينية �ستعا
تخضع، مع �لوقت، للصالحيا/ �لبلدية. �تستدعي �لحاجة في تجمع قطيف 
�الستيطاني بشكل خاG، 9لى �عم فني �مالي للبلديا/ �لمعنية لضما= �= �لبنية 
�لمجا&e) تم �مجها  �لكهربا?، ��نظمة  �لتحتية �ألستيطانية (طر\، شبكا/ 

بشكل جيد ��= �لطبقة �لمائية محمية بشكل مالئم.

…هخֲٍקـخلİخؤرְקـرخþ‰خميٌّـ
يجب على �لجهاA �لخاG 9ستال� �عا�B �لملكية ��لبت بها قضائيًا. �بموجب 
Lلك، فإ= �لقانو= �لذe �سس هذ� �لجهاA يجب �= يحد� بالتفصيل �إلجر�?�/ 

�لتي سُتستخد� موضحًا حقو\ �لمالكين �لسابقين. 

سلطة  9لى   ً���9ستنا �لمستوطنا/.  �&�ضي  �ضع  هو  �لمعقد�  �ألمو&  من   =�
�أل&�ضي �لفلسطينية، فإ= ٩٠-٩٥٪ من �أل&�ضي �لتي ُبنيت عليها �لمستوطنا/ 
في قطاF غز� ُ�علن عنها "�&�ضي عامة" خال� �لفتر� �لعثمانية.  �ما في �لضفة 
�لغربية، فقد فرضت قيو��ً على تسجيل �أل&�ضي، ��علنت �لحكومة �إلسر�ئيليه 
�نها  غير مسجلة) على  (لكنها   ��لمملوكة ألفر� �أل&�ضي  عن عد� كبير من 
"�&�ضي عامة"، كي تستخدمها فيما بعد، �تقيم عليها مستوطنا/ 9سر�ئيلية. 
�يجب توّقع �قد�� عد� كبير من �ألفر�� على �لمطالبة بملكية �&�J يتم 9خال�ها 

في �لضفة �لغربية.

إلالـلسالئخسـخل�سَّ�َخس
 Gثمة قلق في ��سا� �لفلسطينيين ��لمر�قبين �لد�ليين �حكومة 9سر�ئيل بخصو
�= تجد بعض �لممتلكا/ �إلستيطانية طريقها 9لى �صحاo �لنفوL. �هذ� من 
شأنه �= يلحق ضر&� كبير�ً بسمعة �لسلطة �لفلسطينية. �لعل �جو� سياسة معّد� 
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جيد�ً �معلن عنها بشكل ��سع مستند� على  �هد�h �قتصا�ية �9جتماعية ��ضحة 
�خطط عملية معقولة سيكو= لها �ثرها لتجنب مثل هذ� �لوضع �لمحر�. عند 
9قر�& �إلستخد�� �ألمثل لموجو��/ �لمستوطنا/، فأ= �لسلطة �لفلسطينية &بما 
 J&باأل �لخاصة  �لمز�عم  ��ًال،  بالحسبا=:  عو�مل  خمسة  �ضع  في  ترغب 
�لمتخلى عنها. ثانيًا: �لمبا�لة بين �إلستخد�ما/ �إلنتاجية ��إلجتماعية للمساحة. 
للحاجا/  بالنسبة  �لمتر�كة  �لتحتية  �لبنية   Bبعًا: جد��& �لبيئية.   ��لقيو ثالثًا: 
  Gخا بشكل  ��إلهتما�   Bلمد� بعيد�  لفتر�  �لتخطيط  خامسًا:  �لفلسطينية. 
فئا/:   rثال 9لى  عملي  بشكل  �لممتلكا/  تجزئة  �لبيئية.يمكن  باإلعتبا&�/ 
�لبنية �لتحتية �لعامة ��لممتلكا/ �إلنتاجية ��لبيو/. �نه لمن �ألجد& تسليم �لبنية 
�لتحتية �لعامة (طر\، تمديد�/ �لكهربا? ��لما?) من حيث �لمبد� 9لى �لسلطة 
�لفلسطينية/ �لسلطا/ �لبلدية. �ما فيما يتعلق بالممتلكا/ �إلنتاجية (�&J، بنية 
 �تحتية صناعية �تجهيز�/) فيمكن بيعها بشفافية 9لى مستثمرين، عن طريق �لمز�
�لعلني،  طالما �= �أل&J غير مناسبة إلقامة مشر�عا/ عامة عليها  �� هي مناطق 

خضر�?/ سياحيه. �ما بالنسبه �لى �لبيو/ فهي �لقضية �ألكثر تعقيد�.

�L9 ُتركت �لبيو/ على ما هي عليه، فإ= نقلها يحتا� 9لى تفكير متأ=.  �تشمل 
�إلحتماال/ �لمرتبطه بالبيو/ ما يلي: توAيع �لبيو/، تأجيرها بإيجا& حسب 
بأسعا& مدعومه   �� �لسو\  بيعها بسعر  بايجا&مدعو�،  تأجيرها  �لسو\،  سعر 
�لى جماعا/ محد�P �� بيعها في �لسو\، �� 9ستخد�مها في �نشا? �حد�/ 

سكنيه Aهيد� �لثمن بوسطها.

�لسما� بإشغا� مؤقت للبيو/ ��أل&J �لتي تم 9خال�ها ُيعتبر خيا&�ً مغريًا، 
 ،Gلبلقا= على �جه �لخصو� ���لكن يجب �جتنابه. �تبّين �لخبر� �لد�ليه، في 
بأ= �إلشغا� �لمؤقت &بما يستحيل �لعو�P عنه بسال�. �لذلك ال بد من بذ� 

مجهو� كبير لنقل �لممتلكا/ بسرعة.

خعÐخنـهالֱקـخألُـخل�سَّ�َخسـ
9مكانية حماية موجو��/ �لمستوطنا/ بعد 9خالئها تعتمد عموما على �ضع 
�ألمن �لعا�. ��L9 ما كانت �لبيئة �ألمنية �لعامة 9يجابية، عندئذ من �لمرجح �حتر�� 
�لمشكال/ مقتصر� على حو��r سرقة  �لمستوطنا/ �سوh تكو=  سالمة 

 .��منعزلة �� حاال/ نهب محد�

�= �فضل طريقه لحماية �لمستوطنا/ هي فتح نقاs عا� ينبثق عنه �قتر�� خطط 
 Pفي هذ Bلفلسطينية �= تر� �لسلطة  ��ضع 9جر�?�/ ��ضحة، كما �= على 
 Pُتظهر حساسية تجا� ،���لمشا&كة فرصة للتأكيد مجد��ً على قد&تها على �لقيا
�لتشريعي  ��لمجلس  �لبلدية،  ��لمجالس  �لمدني،  فالمجتمع   .Vلنا�  hمخا�
�لفلسطيني، جميعها لديها ����& تلعبها. �سيكو= من �لمهم تحرير �لجمهو& 

من بعض �لتوقعا/ �لوهمية �لكثير�  �لناتجة عن 9خال? �لمستوطنا/.

خؤÐمبالـخعخألbحـİ2َّخسـىخ…ألְק
تقتر� هذP �لو&قه، �بد�= �إلجحاh بالحاجة �لملحة إلصال� �ألمن �لفلسطيني، 
�= تركز �للجنة �لرباعية على �لحو�& حو� ما يمكن �لقيا� به لمعالجة �إلغال\ 
�تشجيع �إلقتصا� �لفلسطيني. هنا� عد� من �لمها� �لمنفصلة، �لتي يمكن �لبد? 

بها فو&�ً �بشكل مجٍد، �تشمل هذP �لمها�:
   .�*  مر�جعة متأنية لطر\ تسهيل 9��&� شحن �لبضائع على �لحد�

مع  �لتعامل  مناطق   / صناعية  مناطق  9ستخد��  إلمكانية  سريعة  مر�جعة   *
 ./�&��لصا

�&�سة 9مكانيا/ �لصا�&�/ �لفلسطينية.  *
*  مر�جعة مفصلة لموجو��/ �لمستوطنا/، ��ستخد�ماتها �لمحتملة. 

 Gخا Aضع خطط عمل فيما تتعلق ببنية �مها� ��عضا? �حاجا/ جها�  *
�لموجو��/.يجب  9��&� نقل �تسليم  يتولى مسؤ�لية  �لفلسطينية  للسلطة 
�= يصاحب هذP �لد&�سا/ �لتمهيدية جهد مشتر� من �لسلطة �لفلسطينية 
��لمانحين لتحديد �جند� &قابة ملزمة Aمنيًا أل�لويا/ �إلصال� �لفلسطيني. 
�لفلسطينية  �لسلطة  جانب  من  �لجهد  من  &فيع   Bمستو Lلك  �يتطلب 
جانب  من  �شيكًا  �إللتز��  كا=   �L9  .Fلموضو� ألهمية  نظر�ً  ��لمانحين 
حكومة 9سر�ئيل ��لسلطة �لفلسطينية ��للجنة �لرباعية اليجا� منا� مالئم 
للتنمية �إلقتصا�ية، عندئذ سيكو= �لتقييم �لكامل إلعا�� �لبنا? �فق ما هو 
مذكو& في خطة عمل �للجنة �لرباعية في �لر�بع من �يا& مفيد�ً جد�ً. �من 
بين �لطر\ �لممكنة للمانحين هو �عم جهو� ��A&� �لتخطيط كجز? من 
�لعمل �لجا&e لوضع خطة فلسطينية متوسطة �لمدB، �� كتكملة له. �قد 
يقو� هذ� فيما بعد 9لى عقد مؤتمر تمويلي للمانحين يتم فيه �ضع برنامج 

�ستثما&�/ مد&�V جيد�ً.

ليس بإمكا= �e تقييم عا�، �ال 9جتماF للمانحين على مستوB &فيع، توفير 
�مو�� 9ضافية كثير� لتوظيفها في �لبيئة �إلقتصا�ية �لر�كد� هذP �أليا�.  فالمانحين 
 ���آل= يقومو= بتوفير مستويا/ عالية من �لمساعد�/ �لطا&ئة ��إلنسانية �إلعا
�لبنا?. �يبد� �= ليس لديهم �لميل 9لى عمل �كثر من Lلك بد�= حد�r نقلة 

نوعية في �إلمكانا/ �إلقتصا�ية �لفلسطينية.

١٢



يوجد في قطاF غز� ثالr محطا/ لمعالجة �لمياP �لعا�مة، �جميعها مصمَّمة بحيث تؤ�e عملها، �فق عملية �لبر� �لساحلية �لُمهوَّ�� (�e �لمعرَّضة للتهوية). �أل�لى 
هي �لمحطة �لجنوبية، �لتي تخد� جز?�ً من مدينة &فح، �هي في �ألساV عبا&� عن بركة تجميع للمياP �لعا�مة، �تحتوe على عد� قليل من �سائل �تسهيال/ 
�لمعالجة. �يتم �لتخلص من �لمياP �لعا�مة �لناتجة منها، ��لتي تخضع لمعالجة سيئة، في مياP �لبحر. �ما �لمحطة �لثانية فهي تخد� مدينة غز�، �تعاني من حمل 
9ضافي مقد�&P ٥٠٪ تقريبًا، Aيا�� على �لحمل �لتشغيلي. �لكن نوعية �لمياP �لمتدفقة منها ما تز�� مقبولة، �يبلغ حجمها (نحو ٤٠,٠٠٠ �٣ في �ليو�)، �يتم 
�لتخلص من معظمها في مياP �لبحر �يضًا. �تقع �لمحطة �لثالثة في شما� قطاF غز� (في بيت الهيا)، �تعاني من حمل 9ضافي ثقيل، �تؤ�e �ظيفتها بصو&� &�يئة، 
 e&لمجا� Pفيه لتدفق ميا o9لى �لوضع �لر�هن غير �لالئق، �� غير �لمرغو B�� eمة، �ألمر �لذ��هي غير مجهَّز� بأية �سائل، �� تسهيال/ للتخلص من �لمياP �لعا

9لى �لمنطقة �لمحيطة بها، مما يعرJ حيا� �لسكا= للخطر. 

تخد� محطة معالجة �لمياP �لعا�مة في بيت الهيا ما مجموعه ١٩٠,٠٠٠ نسمة، �تر� 9ليها هذP �لمياP من بلديا/ جباليا (بما في Lلك مخيم �لالجئين) �بيت 
الهيا، �بيت حانو=، �قرية �� �لنصر*. �قد ُشيِّد/ �لمحطة عا� ١٩٧٦، �فق تصميم لِحْمل سعته ٥,٠٠٠ متر مكعب في �ليو� من �لمياP �لعا�مة، �لتي تعالج 
حتى مستويا/ �لمعالجة �لثانوية. غير �= �لتصميم �ألصلي للمحطة لم يتضمن �ية �سائل فّعالة للتخلص من �لتدفق �لفائض، �قد تم فسح �لمجا� للتدفقا/ �لفائضة 
�لُمعالجة كي تتسرo 9لى �لكثبا= �لرملية �لمحيطة بالمحطة. �لم يفرJ هذ� �لتصميم �ية مخاطر في �لماضي، �Lلك أل= �لتدفق �لفائض كا= �L نوعية جيد�، 

�كانت �لتربة �لرملية قا�&� على �ستيعاo حجم �لتدفق �لفائض، من خال� �لتسّرo �لطبيعي، من خاللها. 

�خال� �لسنو�/ �لقليلة �لماضية، تم توفير شبكا/ �لمجا&e للعديد من �لمجتمعا/ �لمحلية، �لتي تم &بطها تباعًا بمحطة معالجة �لمياP �لعا�مة في بيت الهيا. 
�نتيجة لذلك، فقد تجا�A حجم تدفقا/ مياP �لمجا&e �لو�&�� 9لى �لمحطة، �لذe ُيقد&، في �لوقت �لر�هن، بنحو ١٢,٠٠٠ متر مكعب في �ليو�، سعة �لمحطة 
بكمية كبير�. �قد ��/ �لكميا/ �لمتز�يد� من تدفقا/ مياP �لمجا&e 9لى �لمحطة، �سعتها غير �لكافية، للتعامل مع هذP �لكميا/ بطريقة مالئمة، 9لى 9نتا� 
تدفقا/ &�يئة �لمعالجة تفيض من محطة �لمعالجة 9لى �لكثبا= �لرملية �لمحيطة، ما ��B 9لى تكّو= بحير� سعتها (١,٥) مليو= متر مكعب من �لمياP �لملوثة، �لتي 
تغطي، �آل=، مساحة تزيد على ٣٠ هيكتا&�ً (٣٠٠ ��نم) �يتو�صل �&تفاF منسوبها، �ألمر �لذe ُينذ& ببلوغها مستوB �لطفح ��لفيضا= 9لى �لمجتمعا/ �لمحلية 

�لمجا�&�.

9= �الفتقا& 9لى &�ٍّ ينطوe على جهو� متضافر� على �ال&تفاF �لمتو�صل في منسوo �لتدفق �لفائض، يعني �= فيضانًا من هذ� �لقبيل يصبح �مر�ً محتومًا. 

يذكر �= فيضانًا �قع بالفعل في مناسبتين: �أل�لى عا� ١٩٨٩، ��لثانية عا� ١٩٩٢، عندما �نها&/ �لحو�جز �لرملية تحت تأثير ضغط �لمياP �لملوَّثة. �قد تسبَّب 
هذ�= �لفيضانا= في حد�r �فيا/ عديد� �مشكال/ صحية، �نتج منه 9لحا\ �ضر�& بالغة بالمباني �لسكنية في بيت الهيا.

& لهذP �لبحير� �= تفيض 9لى هذP �لمجتمعا/ �لمحلية مر� ثانية.  ��فقًا لسلطة �لمياP �لفلسطينية، فانه من �لمحتمل �= يتأثر عشر�/ �آلالh من �لسكا=، �L9 ما قدِّ
 =���قد تدخلت سلطة �لمياP �لفلسطينية، ��لهيئا/ ��لمؤسسا/ �لمحلية �ألخرB، لتقوية �لحو�جز �لرملية �لمحيطة بالبحير� �Aيا�� �&تفاعها، في مسعًى للحيلولة 

حد�r مثل هذ� �لفيضا=، �لكن هذP �لتد�بير ال تمثل سوB حلو� مؤقتة لألخطا& �لمحدقة بالمو�طنين في �لمنطقة.

سÐخ…ِّـٍىَّهـخ›ألְקـذإل�خإلָדְקــ
ط٧طـألָדخِـخ١خ‰ِّـخلسجليְקـمـرָדسـüָًדخ

* �� "�� �لنصر"  

2الÐָדططְק
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�توفر �لبحير� �لفائضة، �ليو�، بيئة طبيعية لنمو �لبعوJ ��لطفيليا/، �تؤ�e، �يضًا، 9لى �نتقا� �ألمر�J �لتي تنتقل عن طريق �لمياP. �ثمة عد� كبير متناٍ� من 
�ألطفا�، �لذين تظهر عليهم عالما/ �لمشكال/ �لصحية �لهضمية ��لتنفسية. �قد تم في حزير�= (يونيو) ٢٠٠٣ 9جر�? تقويم تقديرe للمخاطر �لصحية، �لتي 
يفرضها فيضا= �لبحير� على �لمجتمعا/ �لمحلية �لمجا�&�. �ما �لسكا= �ألكثر تأثر�ً من هذ� �لفيضا=، فهم �هالي قرية �� �لنصر �لو�قعة على �لحد�� �لمتاخمة 

صت عيا�� �لقرية ثالr مشكال/ صحية &ئيسة، هي:  لمحطة �لمعالجة، ��لمياP �لعا�مة �لمتدفقة منها. �قد شخَّ
يعاني �كثر من ٥٠٪ من �ألطفا� من مشكال/ في �لجهاA �لهضمي.  .١

��لطفح  ة  ��لحكَّ �لتقرُّحا/   rحد� 9لى   e�يؤ ما   ،Jللبعو �لعالية  �النتشا&  نسبة  عن  ناجمة  جلدية  �حساسيا/  �لتهابا/  من  �يضًا  �لقرية  سكا=  يعاني  .٢
.eلجلد�

تنتشر �ألمر�J �لتنفسية �يضًا، �هي ناتجة من �لغا�A/ �لمنبعثة من �حو�J مياP �لمجا&e �من �لمستويا/ �لمرتفعة للرطوبة في فصل �لصيف.  .٣

�يشعر �لمهنيو= �لعاملو= في مجا� �لصحة بقلق كبير من �آلثا& �لطويلة �لمدB على �لسكا= �لمحليين �لذين يعيشو= في هذP �لبيئة �لمحفوفة بالمخاطر، �ال سيما 
�&تفاF نسبة �لنيتر�/ في �لمياP �لجوفية، �لتي يمكن �= تحد من �لنمو �لطبيعي �تؤ�e �لى �الضطر�با/ �لعقلية ��لسرطا=. 

خþ>رخزـخلİָَדְקـ⁄‘Šخؤـخلخغق
9�&�كًا من سلطة �لمياP �لفلسطينية للمخاطر �لتي تهد� �لصحة �لعامة ��لبيئة، �
بسبب �لتعّرJ �لمتز�يد لألمر�J �لمنقولة بو�سطة مياP �لمجا&e �لناتجة من 
للتعامل مع  �لفّياضة، فقد �ضعت خطة عمل مؤلفة من عد� مر�حل  �لبحير� 
�لتهديد�/ �لوشيكة *impeding ��الحتياجا/ �لمطلوبة على �لمدB �ألطو� 
لمعالجة �لمياP �لعا�مة ��لتخلص منها بصو&� مالئمة، بدعم من مانحين عديدين، 

��كاال/ �لتنسيق �النسانية. 

�كخطو� فو&ية، تو�صل سلطة �لمياP �لفلسطينية �تخاL �لتد�بير �لمؤقتة، للحيلولة 
��= حصو� �لفيضا= �لكا&ثّي من �لبحير� 9لى �لمجتمعا/ �لمحلية �لمحيطة 
بها. �لذلك، فإ= �لتد�بير �لقصير� �لمدB هذP تحتا� 9لى �= ُتستكمل بمزيد 
من �إلجر�?�/ �لفعالة للحد من خطر �لفيضا=. �هذP �إلجر�?�/ متضمنة في 
�لمرحلتين �لتاليتين من خطة �لعمل: �أل�لى، �تتمثل في تصريف محتوB �لبحير�، 
 Pبالتالي �لحد من �لتهديد�/ �لبيئية ��لصحية �لُمرتبطة بمحطة معالجة �لميا�
 Bحل بعيد �لمد ��لعا�مة �لقائمة حاليًا، ��لبحير� �لفيَّاضة. �تتمثل �لثانية، في �يجا
لقضية معالجة �لمياP �لعا�مة في شمالي قطاF غز�، عن طريق Aيا�� �لقد&� على 
نة للتدفق �لفائض. �يجب  معالجة �لمياP �لعا�مة، باستخد�� معايير نوعية محسَّ
�= تعتبر �لخطو�/ �لفو&ية، 9ضافة 9لى �لمرحلتين �لتاليتين لها، جز?�ً ال يتجز� 
من �لحل �لكلي للمشكلة، ما يتيح �لمجا� لمر�نة �على، فيما يتعلق بالترتيب 
 .eAمة للتنفيذ، حيث يمكن �لقيا� بهما على �لتو�Aلال� �على �ألمو� �للحصو

* �L9 .Impeding or impending كانت Impeding فالترجمة هي "�لمعوِّقة"، ��L9 كانت 
Impending فالترجمة هي ”�لوشيكة“. �ُ�&ّجح �نها ”�لتهديد�/ �لوشيكة“.

�لعمليا/،  �لد�لي خبر� عالمية كبير� في تصميم �تنفيذ  �لبنك  لقد �كتسب 
  .Fلطا&ئة �لناتجة من �لبيئا/ �لمتأثر� بالنز�� Fلطبيعية ��أل�ضا� r&لمو�جهة �لكو�
�لمانحين  مع  بالتعا�=  يعمل  �لبنك  فإ=  بالذ�/،   Fلمشر�� هذ�   Gبخصو�
عمليا/  في  باالحتر��،  �تحظى  �معر�فة  طويلة   Fبا لديهم  �لذين  �آلخرين، 
معالجة �لمياP. �هؤال? هم: �لبعثة �أل�&�بية، ��لوكالة �لسويدية للتنمية �لد�لية 
�لكلفة   & ��لبنك �أل�&�بي لالستثما&. �تقدَّ  (AFD) لفرنسية� �لتنمية  ��كالة 

�إلجمالية للمشر�F بنحو (٤١,٣) مليو= ��ال& �مريكي. 

خًجلخةـألنبŠٍهـخؤرَئ
تهدh �لمرحلة �ُأل�لى من �لمشر�F 9لى �لتخفيف من حد� تهديد�/ �لسالمة 
�لبيئية ��لصحية �لفو&ية ��لمتر�كمة على �لمجتمعا/ �لمحلية �لمحيطة بالبحير� 
�لفيَّاضة في بيت الهيا، �Lلك عن طريق تنفيذ خطة لنقل �تحويل �لفيضا= من 
�لبحير� 9لى �حو�J �لترشيح �لمنشأ� حديثًا 9لى �لشر\ من جباليا. �ما �لمرحلة 
�لثانية فهي تهدh 9لى توفير حل ُمْرJٍ طويل �لمدB لمعالجة �لمياP �لعا�مة، 
 Pمحطة معالجة �لميا Fتنفيذ مشر� �غز�، من خال Fللمحافظة �لشمالية من قطا

�لعا�مة �لمقترحة لشما� غز�، 9لى �لشر\ من جباليا.

١٤



ٍ•ةـخلنبŠٍه
�لمرحلة �أل�لى، �سيتم فيها ��Aلة تهديد �لفيضا= للمجتمعا/ �لمحلية �لمجا�&� 

لمحطة معالجة �لمياP �لعا�مة في بيت الهيا، �ستوفر تمويل ما يلي:

 Jلبحير� 9لى �حو�� Bا/، ��لخط �لناقل لتصريف جز? من محتو ١ - �لمضخَّ
�لجديد�،  �لعا�مة   Pلميا� معالجة  موقع محطة  في  بنا�ها  �لتي سيتم  �لترشيح، 
بنا?  قبل  �لُمنشأ�  �لتحتية،  �لبنية   Pهذ  =� بيد  بعد.  فيما  منها  جز?�ً  �سُتصبح 
�لمحطة �لجديد�، سوh تضخ �لفائض من �لبحير� إل�Aلة تهديد �لفيضا= �لناتج 

من �لبحير� �لفيَّاضة 9لى �لمجتمعا/ �لمحلية.

٢ - �لمساعد� �لفنية لإلشر�h على �ألعما� �لمبيَّنة �عالP، �إلجر�? تقييم بيئي 
تقديرe، �مر�قبة تنفيذ خطة �لمر�قبة �لبيئية، �9جر�? �&�سا/ تفصيلية لألعما� 

�لعالجية �إلصالحية.

�لعا�مة في   Pلميا� �لمدB لمعالجة  تنفيذ حل طويل  �لثانية، �تشمل  �لمرحلة 
شما� غز�، �ستتكو= مما يلي:

١ - 9نشا? محطة معالجة �لمياP �لعا�مة شمالي غز� من �جل �لمعالجة �لثانوية 
مكعب  متر   ٣٥,٠٠٠ لتستوعب  مصممة  �هي  �لنيتر�جين،  �A9لة   ��  Fنز�
يوميًا، 9ضافة 9لى تنفيذ �عما� عالجية 9صالحية، �تكاليف �لتشغيل ��لصيانة 
 Pلهذ �لتقديرية  �لكلفة  �تبلغ  �لغيا&).  (باستثنا? قطع  �لتشغيل  أل�� سنتين من 
�ألنشطة (٢٩,٥) مليو= ��ال& �مريكي، �يتوقع �= يستغر\ 9نجاA �عما� هذ� 

�لمنشأ� سنتين. 
٢ - توفير �لمساعد� �لفنية لمر�قبة تنفيذ �لمشر�F ��إلشر�h عليه، 9لى جانب 

.*Pمر�قبة تنفيذ خطة �لسالمة �لبيئية �ثنا? فتر� 9نشا? �لبند ٢ �عال
 Pسيستغر\ 9نشا� eلذ� ،Fلفلسطينية بتنفيذ �لمشر�� P٣ - ستقو� سلطة �لميا
٤٢ شهر�ً. �عندما يتم 9نجاA �لمشر�F، سيتم تسليم مكّو= �لبنية �لتحتية هذ� 

9لى مرفق مياP �لبلدية �لساحلية.

١٥
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خؤسİَّ‰خس
ـخüىسمبخ…ְُّקـخظجلُّجلط

فيه تعزيز مسا& هذ� �لنمو – �لهش فعًال – سوh يعتمد، بشكل كبير، على 
�لوضع �لسياسي ��ألمني، �على �لمدB �لذe تصل 9ليه شد� �لقيو� �لمفر�ضة 
على حركة �لسفر ��لتر�نزيت ��خل �لضفة �لغربية �قطاF غز�، �على تخفيف 
�� تشديد �تير� 9ِغال\ �سو�\ �لعمل �إلسر�ئيلية �ما� �لعما� �لفلسطينيين (كما 

توحي �لبيانا/ �ألخير� لسياسة حكومة 9سر�ئيل).

�في ظل سينا&يو "�لوضع �لسياسي �لر�هن"، فإ= �أل��? �القتصا�e في �لضفة 
�لغربية �قطاF غز� سيستمر في �النخفاJ بد&جة كبير�، عن مستوياته �لسابقة، 
مع بقا? �القتصا� �لمحلي غير قا�& على �ستحد�r �9يجا� فرG �لعمل �لالAمة 
الستيعاo �لعد� �لمتز�يد من �لد�خلين �لجد� 9لى سو\ �لقوB �لعاملة. �سيبقى 
�الستثما&   ���يز  =� �لمحتمل  غير  �من  �&�كد�ً،  منخفضًا   Gلخا� �الستثما& 
�لتي  �لشهرية،  �لمسو�  فإ=  �لو�قع،  �في   .(١ &قم  �لجد��  (�نظر  �ألجنبي. 
 Pهذ eلمشا&يع �لفلسطينية، �مدير�� �ألعما� oمن �صحا ��جريت على عد
�ألعما� ��لمشا&يع �لفلسطينيين حتى نهاية �يا& (مايو) ٢٠٠٤، �ظهر/ �نهم 
 Gلمشا&يع قد تدهو&، 9ِال �= توّقعاتهم بخصو�� �ير�= �= �لمنا� �لعا� لألعما

flŠصـخüىسمبخ…ِّ ž‚Žخل
تو�صل �لبيانا/ �القتصا�ية �لمتو�فر� ��َألكثر حد�ثة (�لو�&��/ �لفلسطينية من 
9سر�ئيل �ثنا? �ألشهر �لثالثة �أل�لى من عا� ٢٠٠٤، �بيانا/ تشغيل �لفلسطينيين 
��خل مناطق �لسلطة �لفلسطينية حتى نهاية �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤، �تشغيلهم 
نهاية  �لمصرفي حتى   Fلقطا� نهاية ��L& (ما&V)، �بيانا/  في 9سر�ئيل حتى 
�نتعاs �قتصا�e متو�ضع طو�� عا�   rنيسا=/9بريل) توفير �لدليل على حد�

٢٠٠٣، يمتد 9لى �لعا� �لجا&e، �لكنه يتم بمعد� نمو منخفض.

تضا��   ،٢٠٠٣ عا�  في   e��القتصا �الستقر�&   ?�&� �لكامنة   oألسبا� �من 
9غال\  �لتجو��، �حاال/  �يا� حظر  �قل من   ��لعنف، �فرJ عد مستويا/ 
تكّيف  جانب  9لى  (&غم شدتها)،  �كبر  بد&جة  �قوعها  تنبؤ  يمكن  �حصا& 
�ألعما� ��لمشا&يع �لفلسطينية مع �لخطو� �لكنتو&ية (�لكفافية) القتصا� مقّيد 
يتم  �لذe يمكن �=   ،Bلمد� �لمستقبل، فإ=  9لى  �لغربية. �بالتطلع  �لضفة  في 

�لجد�! �قم (١) �لتقدير�� �لمتوقعة لالقتصا� �لكلي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٦

٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦
�٣,١٤٤٣,٢٦٢٣,٣٥١٣,٤٠١لناتج �لمحلي �إلجمالي (بالمليو= ��ال& �مريكي)

- ٠,٨ ٪٠,٤ ٪١,٦ ٪٦,١ ٪    معد� �لنمو �لحقيقي
٩٢٥٩١٣٨٩٤٨٦٦حصة �لفر� من �لناتج �لمحلي �إلجمالي (بالد�ال& �ألمريكي)

- ٠,٨ ٪٠,٤ ٪١,٦ ٪٠,٦ ٪    معد� �لنمو �لحقيقي
��ال&١,٢٩٩ ��ال&١,٣٨٢ ��ال&١,٤٦٧ ��ال&حصة �لفر� من �لدخل �لمحلي �إلجمالي (بالد�ال& �ألمريكي) ١,٢٢١

- ٢٢,٠ ٪- ١٥,٢ ٪- ٧,٧ ٪٥,٧ ٪    معد� �لنمو �لحقيقي
٣٥ ٪٣١ ٪٢٨ ٪٢٦ ٪معد� �لبطالة
٥٦ ٪٥٢ ٪٥٠ ٪٤٧ ٪معد� �لفقر

�لمصد&: توقعا/ موظفي �لبنك �لد�لي، حزير�= (يونيو) ٢٠٠٤، سينا&يو "�لوضع �لر�هن".

١٦



�لتشغيل ��لمبيعا/ ��الستثما& في �لمستقبل، �خذ/ طابعًا حائر�ً �محايد�ً في 
�لقصير، �كانت – مقا&نة مع Lلك – متفائلة   Bلمد� �حسن �حو�لها، على 
قليًال، على �لمدB �لمتوسط فقط.  (�نظر "�لثقة في �ألعما� ��لمشا&يع" �في 

.(Pنا��لجد�� &قم ٣ �

 Bًفي �لربعين �لثالث ��لر�بع من عا� ٢٠٠٣ بلغت مستو /���لغربية)، فإ= �لو�&
لم تبلغه منذ �ندالF �النتفاضة. حيث تر�جعت �لو�&��/ في �لربع �أل�� من 
عا� ٢٠٠٤ (١٥٥٣ مليو= شاقل 9سر�ئيلي جديد، �� ما يعا�� ٣٤٩ مليو= 
��ال& �مريكي) تر�جعًا طفيفًا، عما كانت عليه في �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٣.  
�بمقا&نة هذP �لو�&��/ بو�&��/ �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠، �تضح �= �لتر�جع 

في �لو�&��/ بلغ ٢٠ في �لمئة.  (�نظر �لشكل &قم ١).

�لمصد&: �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي لإلحصا?�/.

 �Lجًا مماثًال لنموLلبضاعة 9لى 9سر�ئيل نمو� /�&��لقد �ّتبعت �تجاها/ صا
 Jلنهو� من  نوعًا  نهاية صيف ٢٠٠٢، �حققت  فتر�جعت حتى   :/���لو�&
��النتعاs في �لنصف �لثاني من �لعا� نفسه، ثم تر�جعت في &بعين متتالين من 
 ،/��عا� ٢٠٠٣، تالهما �&تفاF في �لربع �لثالث. �خالفًا لما حصل في �لو�&
فإ= �لصا�&�/ في �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٣ شهد/ تر�جعًا، &غم �لقو� �لتي 
�ظهرها �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤ (٢٦٣ مليو= شاقل 9سر�ئيلي جديد، �� ما 
يعا�� ٥٩ مليو= ��ال& �مريكي). �هذ� يمثل تر�جعًا بنسبة ١٦ في �لمئة عن 

�لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠ (�نظر �لشكل &قم ٢).

�لمصد&: �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي لإلحصا?�/.

�ثمة ما ال يقل عن ثالثة عو�مل تشر� �النخفاJ في �لصا�&�/ �لفلسطينية، 

خؤسصخ‰طـخعخ‰صָדְק
�/ �لتجا&�، من �لناحية �لتقليدية، ��&�ً مهمًا في �القتصا� �لفلسطيني �لصغير �
 /��لت �لو�& �لحجم �لمفتو� �آلفا\. فخال� �لسنو�/ �لخمس �لماضية، شكَّ
من �لبضائع، ��لخدما/، ��ألجهز� ��لمعد�/ ��لُمدخال/ �لوسيطة نسبة ٧٠ 
�لصا�&�/ من  �لمحلي �إلجمالي، في حين مثَّلت  �لناتج  تقريبًا من  �لمئة  في 

�لبضائع ��لخدما/ �قل من ٢٠ في �لمئة منه.

�تعاني هذP �لتجا&� – لسو? �لحظ – من سو? �لتسجيل، �Lلك أل= معظمها 
يتم فيما بين �لضفة �لغربية �9سر�ئيل، حيث ال توجد بينهما محطا/ جمركية 
(خالفًا للتجا&� بين قطاF غز� �9سر�ئيل). غير �= �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي 
لإلحصا?�/ ُيصد& تقدير�/ لتلك �لتدفقا/ �لتجا&ية، �نحن بد�&نا نعتمد على 
تلك �لبيانا/ في &سم صو&� تطو& هذP �لتجا&�، منذ عا� ١٩٩٨. �هذ� يغطي 
فقط تجا&� �لفلسطينيين مع 9سر�ئيل، �ال يغطي تجا&تهم مع بقية ��� �لعالم، 
مع �= �لتجا&� مع 9سر�ئيل تمّثل �لجز? �ألكبر من 9جمالي �لتجا&� �لفلسطينية١. 
�عال�� على Lلك، فإ= حصة مهمة من �لبضاعة �لمستو&�� من 9سر�ئيل تنشأ 
فعليًا من ��� �خرB، �هي ما تعرh �صطالحًا بعبا&� "�لو�&��/ غير �لمباشر�". 
9ضافة 9لى Lلك، فإ= هذP �لعالقا/ �لتجا&ية ال يبد� �نها قد تأثر/ – بصو&� 
جدير� باالعتبا& – بحركا/ �سعا& �لصرh. �ال ُيعتقد �= هبو� قيمة �لشاقل 
 Fلك من �&تفاL من عا� ٢٠٠٢، �ما �عقب �إلسر�ئيلي �لجديد، في �لنصف �أل��
في قيمته خال� عا� ٢٠٠٣، قد عمال على تغيير تركيبة �لو�&��/ �لفلسطينية 
– بد&جة مهمة – من حيث �طر�h �لشر�كة في �لتجا&�. (�نظر �لشكل &قم 

١٣ �لمتعلق بسعر صرh �لشاقل مقابل �لد�ال&).

كما �نعكس �ألثر، �لذe خلَّفته حاال/ �لحصا& ��إلغال\ بعد �ندالF �النتفاضة، 
�&جة تضييق �لخنا\ في تلك �لحاال/ – بصو&� متصاعد� �تد&يجية – حتى �
نهاية صيف عا� ٢٠٠٢، بوضو� في �نخفاJ �لو�&��/ �لفلسطينية من 9سر�ئيل. 
 ،Bلثاني من عا� ٢٠٠٣، قد شهد�، مر� �خر�� �في حين �= �لربعين، �أل��
�نخفاضًا في مستوB �لو�&��/ عن �لمستويا/ �لتي شهدها �لنصف �لثاني من 
عا� ٢٠٠٢ (�لذe مثَّل بد�&P نهوضًا ��نتعاشًا في �لربع �لثاني من عا� ٢٠٠٢ 
�لر�كد �قتصا�يًا، حيث بلغت �لعمليا/ �لعسكرية �إلسر�ئيلية L&�تها في �لضفة 
١ مثَّلت �لو�&��/ من 9سر�ئيل �َعْبرها 9لى �لضفة �لغربية �قطاF غز� في عا� ٢٠٠٠، نسبة ٧٣ في 

 F9لى 9سر�ئيل من �لضفة �لغربية �قطا /�&��لمئة من 9جمالي �لو�&��/ �لفلسطينية، في حين مثَّلت �لصا
غز� نسبة ٩٢ في �لمئة من 9جمالي �لصا�&�/ �لفلسطينية.
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 ���لذe شهدته �لضفة �لغربية �قطاF غز�، خال� �ألعو�� �لثالثة �لماضية: �لزيا
في تكاليف �لنقل، نتيجة �لحصا& ��إلغال\ ما جعل �لمنتجا/ �لفلسطينية �قل 
تنافسًا من مثيالتها، �تحوُّ� �لمشترين �ألجانب 9لى مصا�& بديلة تتمتع بد&جة 
�على من �العتما�ية في �لتو&يد، مقا&نة مع حاال/ �النقطاF في 9نتا� �شحن 
�لد�خلية  �ألسو�\  9لى  �لفلسطينيين  �لمنتجين  �تحوُّ�  �لفلسطينية،  �لمنتجا/ 

للخدما/.

�لمصد&: �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي لإلحصا?�/.

�كا= لهذ� �لتر�جع �ثرP �لمباشر على �خل �ألسر �لفلسطينية، نظر�ً أل= تحويال/ 
�خولهم في  Fلفلسطينيين من 9سر�ئيل مّثلت نحو ١٨ في �لمئة من مجمو� �لعما�
عا� ١٩٩٩، �لتي كا= من �لممكن �لتصرh بها. �تبعًا لذلك، فقد �ّثر/ �لدخو� 
�لمنخفضة، بصو&� حتمية، على �لطلب على �لبضائع ��لخدما/ �لفلسطينية، 
ما �ّثر بالتالي على �لحاجة لأليدe �لعاملة �لفلسطينية، �لتي ُتنتج تلك �لبضائع 

��لخدما/ ��خل �لضفة �لغربية �قطاF غز�.

�قد �ثر/ �لصعوبا/، �لتي تو�جه تنفيذ �ألعما� ��لمشا&يع في �لضفة �لغربية 
�قطاF غز�، سلبًا على فرG �لعمل في 9سر�ئيل، �تشغيل �أليدe �لعاملة ��خل 
�لضفة �لغربية �قطاF غز�، �Lلك بسبب �لحصا& ��إلغال\ �لد�خليين �حظر 
�لتجو�، �ال سيما في عا� ٢٠٠٢، ما ��B بالتالي 9لى حد�A rيا��/ كبير� في 
تكاليف �لمعامال/ ��لصفقا/، ��نقطاعا/ في ��&�/ �إلنتا�، �خسا&�/ في 

�لمنتجا/ �لقابلة للتلف، �في بر�A �قتصا��/ �L/ 9نتا� منخفض �لحجم.

��نتعشت فرG �لتشغيل، على �لصعيد �لمحلي، في �لربع �لثاني من عا� ٢٠٠٢، 
�Lلك 9لى �لحد �لذe تجا�A فيه عد� �لفلسطينيين، �لذين تم تشغيلهم ��خل 
�لضفة �لغربية �قطاF غز�، �لمستويا/ �لتي تم مالحظتها قبل �ندالF �النتفاضة 
في  �لنمو،  ��صل  �لعمل  عن  �لعاطلين   �عد  =� بيد   .(٢ &قم  �لجد��  (�نظر 
 Fته، من ٧٣,٠٠٠ عامل في �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠، قبل �ندال�L لوقت�

�النتفاضة، 9لى ٢١٤,٠٠٠ عامل في �لوقت �لر�هن.

�في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤، كا= عد� �لفلسطينيين �لعاملين في �لضفة �لغربية 
٣٦٨,٠٠٠ عامل، مقا&نًة بعد�هم قبل �ندالF �النتفاضة مباشر�: ٣٥٢,٠٠٠ 
�لثاني ��لثالث من عا� ٢٠٠٢،  �لربعين  له في  �لمستوB �أل�نى  عامل. �في 
�نخفض هذ� �لعد� 9لى ٢٨٧,٠٠٠ عامل �٢٨٨,٠٠٠ عامل على �لتو�لي. �قد 
شهد �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٢ �&تفاعًا في فرG �لعمل في �لضفة �لغربية، 
ز في  ��صل 9لى ٣٣٤,٠٠٠ عامل. لكن هذ� �ال&تفاF لم يد� طويًال �تركَّ
�لز&�عة (فقد �&تبط بموسم قطف �لزيتو= ��نقلب &�سًا على عقب في �لربع 

خ>َّخئـخؤهآلال
َفَقَد ما يقا&o ١٠٠,٠٠٠ عامل فلسطيني فرG عملهم في 9سر�ئيل منذ �يلو� 
�لتي تفرضها  (سبتمبر) ٢٠٠٠ نتيجة لحاال/ �لحصا& ��إلغال\ �لخا&جي، 
 eلمركز� Aعن �لجها �&�9سر�ئيل على �لضفة ��لقطاF. ��فقًا للبيانا/ �لصا
لالحصا? �لفلسطيني، فقد كا= ١٤٦,٠٠٠ فلسطيني (١١٦,٠٠٠ من �لضفة 
�لغربية بما في Lلك �لقدV �لشرقية، �٣٠,٠٠٠ من قطاF غز�) يعملو= في 
9سر�ئيل ��لمستوطنا/ ��لمناطق �لصناعية �إلسر�ئيلية، خال� �لربع �لثالث من 

عا� ٢٠٠٠.

�في ��نى مستوB �صل 9ليه عد� �لفلسطينيين �لعاملين في 9سر�ئيل ��لمستوطنا/ 
�نخفض   ،٢٠٠٢ عا�  من  �لثاني  �لربع  �ثنا?  �إلسر�ئيلية،  �لصناعية  ��لمناطق 
 Pتال eفي �لربع �لذ Fال&تفا� �هذ� �لعد� 9لى ٣٣,٠٠٠ عامل، قبل �= يعا�
�لعاملين في 9سر�ئيل   ��لحين، �ستقر، تقريبًا، عد 9لى ٥٣,٠٠٠. �منذ Lلك 
��لمستوطنا/ �إلسر�ئيلية، �كا= متقلبًا �فق مدB �إلغال\ �لذe يتم فرضه غد�� 
 �بعض �لحو��r �إل&هابية �لمحد��. �في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤، بلغ عد

�لعاملين ٥٥,٠٠٠ (٤٩,٠٠٠ من �لضفة �لغربية �٦,٠٠٠ من قطاF غز�).

9= تو�فر فرG عمل �قل في 9سر�ئيل ُيَتْرَجُم مباشر� 9لى �نخفاJ في تحويال/ 
�لعما� �لفلسطينيين. فوفقًا للبيانا/ �لصا�&� عن �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي 
عا�  من  �لثالث  �لربع  في  �لفلسطينيين  �لعما�  تحويال/  بلغت  لإلحصا?�/، 
٢٠٠٠ (٣٢٨) مليو= ��ال& �مريكي في حين بلغت ٩٠ مليو= ��ال& �مريكي 
فقط في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤؛ �e بتر�جع نسبته ٧٢,٦ في �لمئة (�نظر 

�لشكل &قم ٣). 
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�أل�� من عا� ٢٠٠٣). كما ترّكز في بعض �عما� 9صال� �لبنية �لتحتية، �لتي 
تم تنفيذها لمر� ��حد�، ��لتي �ّلد/ فرG تشغيل في قطاF �إلنشا?�/.

��نطالقًا من �لتر�جع في عد� فرG �لعمل، �لتي شهدها �لربع �أل�� من عا� 
٢٠٠٣، 9لى مستوB ٣٠٠,٠٠٠ فرصة عمل، فقد شهد �لربع �لثاني من عا� 
٢٠٠٣ نمو�ً قويًا في تو�فر هذP �لفرG، ��صل 9لى ٣٧١,٠٠٠ فرصة.  �تو�صل 
هذ� �لنمو في �لربع �لثالث (9لى ٣٧٧,٠٠٠ فرصة) �في �لربع �لر�بع من �لعا� 
�لماضي (٣٨٦,٠٠٠ فرصة)، تالP تر�جع (9لى ٣٦٨,٠٠٠ فرصة) في �لربع 
�أل�� من عا� ٢٠٠٤. �يمثل �لتر�جع �ألكثر حد�ثًة، �عما� موسمية في قطاعي 
 Pشهد eلز&�عة ��إلنشا?�/، باعتبا&هما �لقطاعين �لمسؤ�لين عن �لنمو، �لذ�

�لنصف �ألخير من عا� ٢٠٠٣.

�في قطاF غز�، كا= ١٦٣,٠٠٠ غزeّ يعملو= محليًا، �ثنا? �لربع �لثالث من عا� 
 Bلربع �لثالث من عا� ٢٠٠٢ – �هي �لنقطة �لدنيا في مستو� �٢٠٠٠. �بحلو
�لتشغيل �ثنا? �النتفاضة – �نخفض هذ� �لعد� 9لى ١١١,٠٠٠ غزe�) eّ تر�جع 
 Bلعمل، على مد� Gمتو�صلة في فر ��بنسبة ٣٢ في �لمئة). �بعد حد�A rيا
عا� كامل، بلغ عد� �لغزِّيين �لذين تم تشغيلهم ��خل قطاF غز� ١٨٠,٠٠٠ 
شخص، �Lلك قبل �لتر�جع �لذe تم تسجيله �ثنا? �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٣، 
حيث �نخفض عد� �لعاملين 9لى ١٧٣,٠٠٠ عامل.  �قد شهد �لربع �أل�� من 
عا� ٢٠٠٤ نمو�ً، مر� �خرB، في فرG �لعمل �لمحلية في قطاF غز� فوصل 
�&جة �لتوتر، �تر�جع مستوB �لبيئة  F9لى ١٧٧,٠٠٠ فرصة.  �يحتمل �= �&تفا
�ألمنية في قطاF غز� �ثنا? &بيع عا� ٢٠٠٤، سينعكس على �لتر�جع �لمتفاقم 

.��في عد� فرG �لتشغيل، �لتي ستتو�فر �ثنا? �لربع �لقا

في  بمعد� ٤,٣  �لسكاني  ��لنمو  �لتشغيل،   Gفي فر �ألخير�   /���لزيا �مع 
�/ نسب �إلعالة، بصو&� مثير� لالهتما�، خال� ��A� لمئة سنويًا تقريبًا، فقد�
 �فتر� �النتفاضة (ُتحسب نسبة �إلعالة بقسمة مجموF عد� �لسكا= على عد
�ألشخاG �لعاملين منهم). ففي حين كا= كل عامل فلسطيني، في �لربع �لثالث 
من عا� ٢٠٠٠ في �لضفة �لغربية، ُيعيل (٤,٣) شخص، �صبح هذ� �لعامل يعيل 
(٥,٧) شخص بحلو� �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤.  �في قطاF غز�، �&تفعت 
نسبة �إلعالة من (٥,٩) 9لى (٧,٥)، �هو �&تفاF مثير لالهتما�، بَقْدٍ& متساٍ� 

مع �الهتما� �لذe يثيرP في �لضفة �لغربية.

�قد ��B �لنمو في عد� �لسكا= ��عد�� �أليدe �لعاملة، ��لتر�جع في مستويا/ 
 �تشغيل �لفلسطينيين في 9سر�ئيل ��لمستوطنا/ �إلسر�ئيلية، ��الفتقا& 9لى 9يجا
عمر  من  �أل�لين  �لعامين  خال�  غز�   Fقطا� �لغربية  �لضفة  في  �لعمل   Gفر
 ��يا� عدA� النتفاضة، 9لى نمو �تير� �لبطالة، بصو&� مثير� لالهتما�. �حتى مع�
فرG �لعمل، �ثنا? �أل&باF �ألخير�، 9ال �= عد� �لعاطلين عن �لعمل ظل بعيد�ً 
عن مستويا/ �لتشغيل �لتي تم بلوغها في فتر� ما قبل �النتفاضة. (�بمقتضى 
�لتعريفا/ �لموحد� لدB منظمة �لعمل �لد�لية، فإ= �لشخص ال ُبّد له من �= 

يكو= باحثًا عن �لعمل بنشا� حتى يتم �عتبا&P "عاطًال عن �لعمل"). 

�بعد حد�r �نخفاJ في معد� �لبطالة في �لضفة �لغربية، �ثنا? �لربع �لر�بع من 
عا� ٢٠٠٣، 9لى ٢٠,٧ في �لمئة (بلغ مستوB �النخفاJ، في �لربع �أل�� من 
عا� ٢٠٠٣، ٣١,٤ في �لمئة، �هو �على معد� للبطالة منذ بد�ية �النتفاضة)، فقد 

(Vألشخا� Wبآال) لعمل للفلسطينيين� Vلجد�! �قم ٢: عد� فر�
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�٣٥٢٣١٦٢٩٢٣١٤٣١٤٣١٦٣٠٤٢٨٧٢٨٨٣٣٤٣٠٠٣٧١٣٧٧٣٨٦٣٦٨لعاملو= في �لضفة �لغربية

�١٦٣١٢٠١٢٦١٢٧١٢٩١٣٤١٣٨١٣١١١١١٥٠١٦٩١٧٥١٨٠١٧٣١٧٧لعاملو= في قطاF غز�

�١١٦٤٠٦٩٧٢٦٠٦٦٥٦٣٠٥٠٤٩٤٣٥٠٥٩٥٤٤٩لعاملو= في 9سر�ئيل - من �لضفة �لغربية 

�٣٠٣٣٢٣٢٢٢٢٧٦٤٨٤٦لعاملو= في 9سر�ئيل - من قطاF غز� 

٦٦٢٤٧٩٤٩٠٥١٥٥٠٦٥١٨٥٠١٤٥١٤٥٢٥٤٠٥١٨٦٠٠٦٢٤٦١٧٦٠٢مجموF �لعاملين

٦٥٦٢٤٦٤٧٤٦٤٨٤٨٥١٤٠٦١٥٢٧٦٧١٧٠٦٠منهم �فر�� �ألسر� غير مدفوعي �ألجر
�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. مالحظة: �لتشغيل في 9سر�ئيل يشمل �لتشغيل في �لمستوطنا/ ��لمناطق �لصناعية �إلسر�ئيلية، ��لتشغيل في �لضفة �لغربية يشمل �لقدV �لشرقية.
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شهد �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤ �&تفاعًا في هذ� �لمعد� بلغ ٢٤,٦ في �لمئة، 
�بقي ١٣٦,٠٠٠ شخص عاطلين عن �لعمل (�نظر �لشكل &قم ٤). (�مقا&نة 
بذلك، فخال� �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠، بلغ عد� �لعاطلين عن �لعمل في 

�لضفة �لغربية ٣٨,٠٠٠ عامل ��صل معد� �لبطالة 9لى ٧,٥ في �لمئة).

�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني.  بيانا/ �لضفة �لغربية تشمل �لقدV �لشرقية.

�ما في قطاF غز�، فقد �صل معد� �لبطالة في �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٣ 
9لى ٣١,٩ في �لمئة (٨٣,٠٠٠ شخص). �شهد �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤ 
بعض �لتحّسن، حيث �نخفض هذ� �لمعد� 9لى ٢٩,٨ في �لمئة (٧٨,٠٠٠ 
شخص). �كا= معد� �لبطالة في �لقطاF قبل �ندالF �النتفاضة ١٥,٤ في �لمئة 

(٣٥,٠٠٠ شخص) (�نظر �لشكل &قم ٥).

�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني.

�عندما يتم توسيع نطا\ تعريف "�لقوB �لعاملة" ليشمل "�لعاملين �لُمحَبطين" 
– �هم �ألشخاG �لذين ال تتو�فر لديهم فرG عمل، ��لذين توّقفو� عن �لبحث 
فإ=   - عليها  �لفعلي  �لحصو�  �فا\  بشأ=  تشا�مهم  نتيجة  �لعمل   Gفر عن 
"�لتعريف غير �لرسمي" للبطالة ُيظهر �تجاها/ مماثلة التجاها/ �لتعريف �لرسمي 
(�e �لموّحد لدB منظمة �لعمل �لد�لية). �في هذP �لحالة، �&تفع معد� �لبطالة 
في �لضفة �لغربية، حسب �لتعريف غير �لرسمي، من ١٦,٩ في �لمئة (٩٥,٠٠٠ 

شخص) في �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠ 9لى ٣٠,٩ في �لمئة (١٨٧,٠٠٠ 
شخص) في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤.  �ما في قطاF غز�، فقد �&تفع من 
٢٦,٩ في �لمئة (٧١,٠٠٠ شخص) 9لى ٣٥,١ في �لمئة (٩٩,٠٠٠ شخص) 

خال� �لفتر� �Lتها.  (�نظر �لشكل &قم ٦ ��لشكل &قم ٧).

�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. بيانا/ �لضفة �لغربية تشمل �لقدV �لشرقية.

�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني.

 ���مع �ستمر�& تشغيل �ُألَجر�? (�لعاملو= بأجر �� بر�تب)، فقد تفاقم �َثر �لزيا
في نسب �إلعالة �ثنا? �النتفاضة (كما تفاقم �اللتز��، �لمفهو� ضمنًا، ��لقاضي 
بأ= يقو� �لعاملو= �لفلسطينيو= بدعم �عد�� �كبر من �عضا? �ُألسر �لممتد�)، 
�Lلك بسبب �لتر�جع في �ألجو& �لحقيقية، على مدB �لجز? �ألكبر من فتر� 
�النتفاضة. �قد تم هذ� �لتر�جع بصو&� مستمر�، 9لى حد ما، في �لضفة �لغربية 
�قطاF غز�. ففي �لضفة �لغربية، تر�جعت �ألجو& �لحقيقية بنسبة ٩,٦ في �لمئة 
منذ �لربع �لر�بع من عا� ٢٠٠٠، ��نخفضت هذP �ألجو& في غز� بنسبة ٩,٤ في 
�لمئة. (�نظر �لشكل &قم ٨). لقد �&تفعت �ألجو& �السمية فعليًا (٣,٢ في �لمئة 
في �لضفة �لغربية �١٠,٣ في �لمئة في قطاF غز�) على مدB �الثنين ��&بعين 
(٤٢) شهر�ً �لماضية، �بتد�ً? من �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠ (�نظر �لشكل &قم 
٩). �قد بلغ متوسط �ألجر �ليومي في �لضفة �لغربية (٧٢,٥) شاقل 9سر�ئيلي 

٢٠



جديد في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤، �(٥٥,٦) شاقل 9سر�ئيلي جديد في 
قطاF غز�، مقا&نة بمتوسط �جر شهرe مقد�&P (١٢٧,٥) شاقل 9سر�ئيلي جديد 

يتلقاP �لفلسطينيو= �لذين يعملو= في 9سر�ئيل ��لمستوطنا/ �إلسر�ئيلية.

حسابا/  �لفلسطيني،  لالحصا?   eلمركز�  Aلجها� عن   �&��لصا �ألجو&  معد�  بيانا/  �لمصد&: 
�لبيانا/  تخفيض  تم  �لشرقية.   Vلقد� تشمل  �لغربية  �لضفة  �لد�لي.  �لبنك   Bلد �لعاملين  �لموظفين 
بمقتضى مؤشر�/ �ألسعا& للمستهلك في �لضفة �لغربية �قطاF غز�، �ُيعا� 9سنا�ها 9لى �لربع �لر�بع 

.٢٠٠٠ = ١٠٠ –

�لمصد&: �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. �لضفة �لغربية تشمل �لقدV �لشرقية.

9= �حد �لتفسير�/ لهذ� �لثبا/ في مستوB �ألجو& �السمية، ُيحتمل �= يكو= 
ناتجًا عن �لتقسيم �لما�e على �&J �لو�قع لسو\ �لعمل، نتيجة �لقيو� �لمفر�ضة 
�B 9لى تز�يد � eعلى �لسفر ��لمرتبطة باإلغال\ ��لحصا& �لد�خلي، �َألمر �لذ
�نعد�� �لتو�A= بين جانبي �لعرJ ��لطلب ألنو�F مختلفة من �لعمل في سو\ 
�لعمل �لمحلي. فالعاطلو= عن �لعمل – حتى ��لئك �لمستعد�= للعمل بأجر 
�قل من �ألجو& �لسائد� – �لذين ال يستطيعو= �لوصو� 9لى �لوظائف �لمحتملة، 
�لتي تو�جه نقصًا في  �لمؤسسا/،  �لوقت �Lته، فإ=  يظلو= ��= عمل. �في 

�أليدe �لعاملة، ال تميل بالتالي 9لى خفض �&جة تعويض هذ� �لنقص.

�يساعد هذ� �لسلو� في شر� �ألسباo �لتي جعلت �لتر�جع في �لطلب على 
 e��أليدe �لعاملة، �لذe شهدته �لضفة �لغربية �قطاF غز� �ثنا? �النتفاضة، يؤ
 Jنخفا� rلبطالة، �9لى حد�� Bفي مستو ��– بصفة �ساسية – 9لى حد�A rيا
في مستوB �ألجو& �لحقيقية - فقط 9لى مدBً �قل من تلك �لزيا��. �في �لو�قع 
 ��ياA� (�لتر�جع) في �ألجو& �لحقيقية، في �لغالب، ناتجًا عن Jكا= �النخفا
فإ=  Lلك،  �مع  �السمية.  �ألجو&   Jنخفا� عن  �ليس  للمستهلك،  �ألسعا& 
�النخفاJ في �ألجو& �لحقيقية، �لذe حدr �ثنا? فتر� �النتفاضة، �قل بكثير 
مما شهدته �لضفة ��لقطاF في فتر� ١٩٩٥-١٩٩٦ نتيجة �إلغال\ ��لحصا& 
�لخا&جيين، عندما �نخفضت �ألجو& �لحقيقية بأكثر من ٢٠ في �لمئة، �ستجابة 
 Jصغر بكثير من �النخفا� Jلعاملين في 9سر�ئيل، �هو �نخفا� �9لى تقليص عد

�لناتج عن �النتفاضة �لحالية.

��ظهر/ �لبيانا/ �لشهرية للقوB �لعاملة، �لصا�&� عن �لجهاA �لمركزe لالحصا? 
�لفلسطيني، حد�r �نخفاJ في عد� �لفلسطينيين �لعاملين "بصو&� قانونية" في 
9سر�ئيل خال� شهر ��L& (ما&V)، �هو �النخفاJ �لشهرe �لثاني �لذe جا? بعد 
 &�L� في شهر �لعما� �نمو متو�صل على مدB �&بعة �شهر. حيث بلغ معد� عد
(ما&V) ٩,٥٠٠ عامل مقا&نة بعد� ١٥,٢٠٠ عامل في كانو= �لثاني (يناير) 
 Bلمستو� (�هو  (يناير) ٢٠٠٣  �لثاني  كانو=  في  عامل   ٢٠٠٤ �١٦,٩٠٠

�ألعلى لعد� �لفلسطينيين �لعاملين في 9سر�ئيل �ثنا? �النتفاضة)٢.

(يناير)،  �لثاني  كانو=  منذ شهر  �لعاملين   �عد في  �لمسجل   Jالنخفا� �من 
�قد&P ٥,٧٠٠ عامل، كا= �لجز? �ألكبر منه – ٤,٠٠٠ عامل – يعمل في 
قطاF �إلنشا?�/، �هذ� �ألمر يمكن �= يعكس �العتبا&�/ �لموسمية، 9ضافة 
9لى �لهمو� �ألمنية. �ما في �لوقت �لر�هن، فيعمل ٢٩ في �لمئة (٢,٨٠٠ عامل) 
 Fلز&�عة، �٥٥ في �لمئة (٥,٢٠٠ عامل) في قطا� Fمن �لفلسطينيين في قطا
 P9= هذ .Bإلنشا?�/، �١٦ في �لمئة (١,٥٠٠ عامل) في �لقطاعا/ �ألخر�
"�لقطاعا/ �ألخرB" – �هي، بصفة &ئيسية، قطاعا �لتصنيع ��لتجا&� – هي �لتي 
شهد/ �النخفاJ �ألكبر في مستويا/ �لتشغيل، منذ فتر� ما قبل �النتفاضة. 
في  لإلحصا?�/  �إلسر�ئيلي   eلمركز� �لمكتب  عن   �&��لصا للبيانا/  ��فقًا 

٢  يذكر �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني في تقا&ير مسو� �لعمل �لفصلية (�لربع سنوية)، بصو&� 

مستمر�، مستويا/ لتشغيل �لفلسطينيين في 9سر�ئيل �على مما يذكرP �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي 
لإلحصا?�/، �Lلك ناتج عن عاملين: �أل��، �= �لبيانا/ �لصا�&� عن �لمكتب �لمركزe �لفلسطيني 
لإلحصا?�/ تشمل �لفلسطينيين �لذين يحملو= بطاقا/ هوية 9ِسر�ئيلية (�هم بصفة ��لية �لفلسطينيو= 
�لمقيمو= في �لقدV �لشرقية) �� يحملو= جو��A/ سفر �جنبية، 9لى جانب �شتمالها على �لعاملين 
�لذين يحملو= بطاقا/ هوية فلسطينية (�ُيفترJ �= �لمكتب �لمركزe �إلسر�ئيلي لإلحصا?�/ يعتبر 
حاملي �لجو��Aِ/ �ألجنبيِة �جانَب، �حاملي بطاقا/ �لهوية �إلسر�ئيلية 9سر�ئيليين). �ما �لعامل �لثاني، 
فهو �= �لبيانا/ �لصا�&� عن �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني تشمل �لعاملين �لفلسطينيين في 
 eفي حين �= �لمكتب �لمركز ،(لذين ال يحملو= تصا&يح �لعمل� e�) "9سر�ئيل "بصو&� غير مشر�عة
�إلسر�ئيلي لإلحصا?�/ من �لمحتمل �نه ال ُيحصي هؤال? �لعاملين غير �لموثَّقين لديه كما ينبغي؛ �Lلك 
أل= هذ� �لمكتب يشير في تقا&يرP 9لى تشغيل �ألجانب على �ساV �لتقا&ير �لتي يز��ها �صحاo �لعمل 

9لى معهد �لتأمين �لوطني.
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�يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠، فقد تم تشغيل ٢٩,٥٠٠ فلسطيني بطريقة مشر�عة 
 Fقطا في  عامل   ١٥,٢٠٠ �لز&�عة،   Fقطا في  عامل   ٥,٠٠٠ 9سر�ئيل:  في 

.Bإلنشا?�/ �٩,٣٠٠ عامل في �لقطاعا/ �ُألخر�

للفتر� من كانو= �لثاني (يناير) – �يا& (مايو) ٢٠٠٤، قا�/ قطاعا/ �ألقمشة 
منذ  �لمئة  في  بنسبة ٤  مرتفعة  �لمؤشر،  هذ�  في   ���لزيا ��ألحذية  ��لمالبس 

كانو= �أل�� (�يسمبر).
�لكبرB، ضمن  �لثانية   ���لزيا غز�   Fقطا في  �لطبية  �لرعاية  كلفة  مّثلت  �قد 
مكّونا/ مؤشر �ألسعا& للمستهلك في عا� ٢٠٠٣، مرتفعة 9لى ٤,٩ في �لمئة 
(مقا&نة بانخفاJ مقد�&P ١,٢ في �لمئة في عا� ٢٠٠٢، في مؤشر �ألسعا& 
للمستهلك لقطاF �لرعاية �لطبية في قطاF غز�). �قد ��صلت تكاليف �لرعاية 
�لطبية �&تفاعها في عا� ٢٠٠٤، حيث �&تفع مستوB �سعا& �يا& (مايو) بنسبة 
٢,٨ في �لمئة، عن مؤشر �سعا& كانو= �أل�� (�يسمبر). �ما �لمكّو= صاحب 
�لزيا�� �لكبرB في قطاF غز� – �e مؤشر �ألسعا& للمستهلك �لخاG بالتعليم 
– فقد �&تفع بنسبة ٧,٣ في �لمئة. �هو ما يمثل تغّير�ً مهمًا، عما كا= عليه في 
عا� ٢٠٠٢، حينما �&تفعت �سعا& �لتعليم بنسبة ٢,١ في �لمئة. (�&تفعت كلفة 
�لتعليم في �لضفة �لغربية بنسبة ٥,٨ في �لمئة في عا� ٢٠٠٣. �مع �نها نسبة 
�قل من نسبة �&تفاF �سعا& �لتعليم في قطاF غز�، 9ال �نها �على من �لزيا�� �لكلية 
�لحاصلة في مؤشر �ألسعا& للمستهلك في �لضفة �لغربية للعا� كله). �منذ كانو= 
�أل�� (�يسمبر)، �ستقر/ تكاليف �لتعليم، منخفضة بنسبة ٠,٥ في �لمئة حتى 
نهاية �يا& (مايو). �قد قا� قطاF �لنقل ��لمو�صال/ �لتغّير �لكلي في �ألسعا&، 

مرتفعًا بنسبة ٣,٨ في �لمئة (�نظر �يضًا �لشكل &قم ١٤).
�كما يشير �لشكل ١٠، فقد حدثت �لنسبة �لكبير� من �لزيا��، �لتي شهدها 
عا� ٢٠٠٣ في �سعا& �لمستهلك �لكلية، خال� �ألشهر �لستة �أل�لى من �لعا� 
�بين  �لثالث،  �لربع  في  �ألسعا&  في  �لتر�جع  بين   =Aتو�  r٢٠٠٣، مع حد�
�لزيا��/ في  �لر�بع. �قد كانت  �لتي �قعت في �ألسعا& في �لشهر   /���لزيا
�سعا& �لمو�� �لغذ�ئية هي �لقو� �لد�فعة ��لمحركة للزيا��/ في �ألسعا&، �لتي 
�قعت خال� �لربعين �ألّ�لين من �لعا�. فأسعا& �لمو�� �لغذ�ئية ُتظهر نوعًا من 
�لمذكو&.  �لعا�  �لثاني من  �لربع  �ثنا?  �تبلغ L&�تها  �لقوية  �لموسمية  �ألسعا& 

(�نظر �لشكل &قم ١١).

9لى بيانا/ �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. يوضح   ً���لمصد&: حسابا/ �لبنك �لد�لي �ستنا
�لشكل متوسطا/ متحركة لثالثة �شهر ُيعا� 9سنا�ها 9لى �لربع �لثالث (تموA (يوليو) – �يلو� (سبتمبر)) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

خþ>هخ‰
�&تفعت �َألسعا& للمستهلك – محسوبًة بالشاقل �إلسر�ئيلي �لجديد - في كل 
من �لضفة �لغربية �قطاF غز�، خال� فتر� �الثني عشر شهر�ً �لماضية: كانو= 
�لثاني (يناير) – كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣، بنسبة ٤,٣ في �لمئة في �لضفة 
�لغربية �٢,٥ في �لمئة في قطاF غز�.  بخصوG �لضفة �لغربية، تمثل هذP �لنسبة 
�نخفاضًا عن معد� �لتضخم �لمسجل في عا� ٢٠٠٢ (٦,١ في �لمئة)، في حين 
�نها تمثل Aيا�� طفيفًة عن نسبة �لتضخم في قطاF غز� �لمسجلة للعا� �لماضي، 
�قد&ها ٢,٢ في �لمئة. �خال� �لشهو& �لخمسة �أل�لى من عا� ٢٠٠٤، تباطأ 
�لتضخم في �لضفة �لغربية متر�جعًا 9لى ٢,٩ في �لمئة (مقا&نة بمستوB �لفتر� 
 F&لممتد� من كانو= �لثاني (يناير) – �يا& (مايو) ٢٠٠٣) في حين �نه تسا�

في غز� مرتفعًا 9لى ٣,٧ في �لمئة (�نظر �لشكل &قم ١٠).

9لى بيانا/ �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. يوضح   ً���لمصد&: حسابا/ �لبنك �لد�لي �ستنا
�لشكل متوسطا/ متحركة لثالثة �شهر ُيعا� 9سنا�ها 9لى �لربع �لثالث (تموA (يوليو) – �يلو� (سبتمبر)) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

 Gمؤشر �ألسعا& للمستهلك (�لرقم �لقياسي ألسعا& �لمستهلك) �لخا �لقد قا
بقطاF �لنقل ��التصاال/، �لزيا�� �لتي حدثت في هذ� �لمؤشر في �لضفة �لغربية 
في عا� ٢٠٠٣، مرتفعًا بنسبة ٧,٩٪ في �لعا� �لماضي (مقا&نة بنسبة ٢١,٧ 
في �لمئة في عا� ٢٠٠٢)، 9لى جانب �&تفاF مؤشر �سعا& قطاF �لرعاية �لطبية، 
�&تفاعًا مثير�ً لالستغر�o، نوعًا ما، بنسبة ٨ في �لمئة. (�نخفض في عا� ٢٠٠٢، 
مؤشر �ألسعا& للمستهلك لقطاF �لرعاية �لطبية في �لضفة �لغربية بنسبة ١ في 
�لمئة. �خال� �لفتر�، من بد�ية �النتفاضة �حتى نهاية كانو= �أل�� (�يسمبر) 
٢٠٠٢، لم ترتفع �سعا& �لرعاية �لطبية 9ال بنسبة ٠,٥ في �لمئة فقط). �بالنسبة 
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�كما جر/ عليه �لعا��، فقد تر�جعت �سعا& �لمو�� �لغذ�ئية في �لربع �لثالث، 
قبل �= تعا�� �&تفاعها باعتد�� مر� �خرB في �لربع �لر�بع من �لعا�، ���صلت 
هذ� �ال&تفاF �ثنا? �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤. �على مد�& عا� ٢٠٠٣، �&تفع 
مؤشر َ�سعا& �لمو�� �لغذ�ئية بنسبة ٤,٧ في �لمئة في �لضفة �لغربية، �بنسبة ٣,٥ 
 ،Fعلى من �ال&تفا� Fغز�. �في كلتا �لمنطقتين كا= �ال&تفا Fفي �لمئة في قطا

�� �لزيا�� في مؤشر �ألسعا& �لكلي.

�عند �ستبعا� �لمو�� �لغذ�ئية من مؤشر �ألسعا& للمستهلك، نجد �= هذ� �لمؤشر 
 Fتفع في �لضفة �لغربية بنسبة ٤,١ في �لمئة في عا� ٢٠٠٣. �ما في قطا&�
غز�، فقد �&تفع هذ� �لمؤشر للمو�� غير �لغذ�ئية بنسبة ١,٨ في �لمئة في �لعا� 
�لماضي - �هي معدال/ ��نى من �لمعدال/ �لتي شهدتها �لسنو�/ �لسابقة. 
(ففي عا� ٢٠٠١، �&تفعت �سعا& �لمو�� غير �لغذ�ئية بنسبة ٤,٦ في �لمئة في 
�ما في عا�  �لمئة في قطاF غز�.  بنسبة ٠,٣ في  �لغربية، ��نخفضت  �لضفة 
٢٠٠٢، فقد �&تفعت تلك �ألسعا& بنسبة ٨,٧ في �لمئة في �لضفة �لغربية �٢,٨ 

في �لمئة في قطاF غز�).

�عند �ستبعا� مؤشر �سعا& قطاF �لنقل ��لمو�صال/ منها �يضًا – �سعا& �لنقل 
هي �ألكثر تأثر�ً بالتغّير�/ في نظا� �لحصا& ��إلغال\، �كذلك بالتغير�/ في 
�ألسعا& �لعالمية للطاقة، ��لتي يمكن �= تكو= متقلبة تمامًا – تبرA صو&� ��ضح 
للتغّير�/ في �ألسعا& �لعامة. فاألسعا&، �لمستثنا� منها �سعا& �لمو�� غير �لغذ�ئية 
�لنقل ��لمو�صال/، �&تفعت هي �ألخرB في  ��سعا& �لخدما/ ��= �سعا& 
�لضفة �لغربية بنسبة ٤,١ في �لمئة في عا� ٢٠٠٣ �بنسبة ١,٥ في �لمئة في 

قطاF غز� (�نظر �لشكل &قم ١٢).

9لى بيانا/ �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. يوضح   ً���لمصد&: حسابا/ �لبنك �لد�لي �ستنا
�لشكل متوسطا/ متحركة لثالثة �شهر ُيعا� 9سنا�ها 9لى �لربع �لثالث (تموA (يوليو) – �يلو� (سبتمبر)) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

(في خال� عا� ٢٠٠٢، �&تفعت �ألسعا& - �لمستثنا� منها �سعا& �لمو�� غير 
�لغذ�ئية ��سعا& �لخدما/ غير �لنقل ��لمو�صال/ - بنسبة ٤,٦ في �لمئة في 
�لضفة �لغربية �٢,٦ في �لمئة في قطاF غز�. ��ما في عا� ٢٠٠١، فقد �&تفعت 

�لغربية ��نخفضت في قطاF غز�  �لمئة في �لضفة  هذP �ألسعا& بنسبة ٢ في 
بنسبة ١,٦ في �لمئة). �على مدB �ألشهر �لخمسة �أل�لى من عا� ٢٠٠٤، 
�&تفع هذ� �لمقياV "للتضخم �ألساسي" بنسبة ١,٢ في �لمئة في �لضفة �لغربية 
(٢,٨ في �لمئة على مد�& �لسنة) �بنسبة ٠,٣ في �لمئة في قطاF غز� (٠,٧ 

في �لمئة على مد�& �لسنة).

�لغربية �قطاF غز�،  �لضفة  في  �ألسعا&  بين حركا/  �يضًا،  �هنالك عالقة، 
في   Jفاالنخفا �لد�ال&.  مقابل  في  �لشاقل   hسعا& صر� في  �لتغّير�/  �بين 
قيمة �لشاقل �إلسر�ئيلي في عا� ٢٠٠١، �في �قت مبكر من عا� ٢٠٠٢ (�قد 
كا= هذ� �النخفاJ قويًا بصو&� خاصة في �لفتر� من تشرين �لثاني (نوفمبر) 
�لشكل  (9بريل) ٢٠٠٢ (�هو ممثل كحركة صعو�ية في  نيسا=   – ٢٠٠١
 Aبخاصة في �لفتر� من شبا� (فبر�ير) – تمو� Fمن �&تفا Pقم ١٣)، �ما تال&
(يوليو) ٢٠٠٣ (�هو ُممثٍَّل كحركة نز�لية في �لشكل �Lته)، يشرحا= – 9لى 
حد كبير – تسا&F معد� �لتضّخم: خال� عا� ٢٠٠٢، �ما تال Lلك من تباطؤ 

في عا� ٢٠٠٣.

فخال� �لفتر� من كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٠ 9لى كانو= �أل�� (�يسمبر) 
٢٠٠١ َفَقَد �لشاقل ٤,٩ في �لمئة من قيمته مقابل �لد�ال&.  �خال� �لفتر� من 
كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠١ 9لى �يا& (مايو) ٢٠٠٢، َضُعَفْت قيمة �لشاقل 
�يضًا بنسبة ١٥,٩ في �لمئة. �نتيجة لذلك، فقد �&تفعت – بصو&� �لية – �سعا& 
�لبضائع بالشاقل �إلسر�ئيلي، �لمستو&�� 9لى 9سر�ئيل من ��� �خرB �&�? �لبحا& 
– ��متّد هذ� �ال&تفاF ليشمل �لضفة �لغربية �قطاF غز�. كما �&تفع �لمؤشر 
�لكلي لألسعا& �لمعر�ضة على �لمستهلك – ُمقاسًا بالشاقل �إلسر�ئيلي �يضًا، 
�لسو\،  �لذe �صبحت معه سلة  �لحد  9لى  نفسه، �لكن  بالقد&  ليس  �لكن 
�لتي يقو� عليها مؤشر �ألسعا& �لمعر�ضة على �لمستهلك، تتألف من بضائع 
�خدما/ ُمسعَّر� بالد�ال& �ألمريكي (كاإليجا&�/ مثًال). �مع �عتبا& �= قيمة 
�لشاقل كانت �خذ� في �ال&تفاF – من شبا� (فبر�ير) ٢٠٠٣ �حتى نهاية 
كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣، فقد تعّزA/ هذP �لقيمة بنسبة ٩,٧ في �لمئة 

٢٣

٢٠٠٤ Aمتو



مقابل قيمة �لد�ال& (١١,٧ في �لمئة منذ هبو� �لشاقل 9لى �ضعف مستوB له 
م  في �يا& (مايو) ٢٠٠٢): فأصبحت �لو�&��/ �&خص سعر�ً، �قّل معد� �لتضخُّ
ُمقاسًا بالشاقل (9لى �لحد �لذe يمّر& فيه �لمستو&��= هذP �النخفاضا/ فعليًا 
9لى �لمستهلكين). �في �ألشهر �لخمسة �لتي تنتهي بنهاية �يا& (مايو) ٢٠٠٤، 
ضُعفت قيمة �لشاقل مر� �خرB مقابل �لد�ال&، منخفضة بنسبة ٤,٦ في �لمئة. 
ن في �التجاها/ (�لميو�) �لتضخمية خال�  �لذلك، ُيمكن توقع حد�r تحسُّ

.Jهذ� �لعا�، �ال سيما 9= �ستمر هذ� �النخفا

�في حين �= حركا/ �سعا& �لصرh تساعد في تفسير �التجاها/ �ألساسية في 
 ��سعا& �لبضائع �لمعر�ضة للمستهلك ��لقابلة للتد��� (�ال سّيما في �سعا& �لمو�
�ين  غير �لغذ�ئية �ألقل تأثر�ً بموسمية �ألسعا&)، فإ= �لحصا& ��إلغال\ �لمشدَّ
�لمفر�ضين على �لضفة �لغربية �قطاF غز�، خال� �لفتر� �Lتها، قد �َّثر� عمومًا 
على �ألسعا& �لمعر�ضة للمستهلك، علمًا �= هذ� �لتأثر يحدr من خال� قنو�/ 
��لمو�صال/ ضمن  �لنقل  مكوِّ=  في  �لتغّير�/  �هي:  مباشر�،  �غير  مباشر� 
 /���A� يقيس �سعا& �لنقل ��لمو�صال/ �لتي eمؤشر �ألسعا& للمستهلك (�لذ
�/ �يضًا بصو&� ��A�� ،(\بصو&� مباشر� نتيجة تفاقم شد� �لحصا& ��إلغال
غير مباشر� من خال� تكاليف �لشحن، �لتي �&تفعت كذلك بالنسبة للمنتجين 
��لموAعين، ��لتي تم بالتالي تحميلها – كزيا��/ في �ألسعا& �لنهائية لجميع 

�لبضائع - على �لمستهلكين في �لسو\.

 Fباندال �&تبطا  �للذين  ��إلغال\،  �لحصا&  قبضة  تضييق  فإ=  Lلك،  �على 
�لغربية.  ��لضفة  �ّثر على قطاF غز�  قد  �النتفاضة، في خريف عا� ٢٠٠٠، 
في حين �= �الجتياحا/ �لعسكرية �إلسر�ئيلية في �لضفة �لغربية، في خريف 
٢٠٠١ �&بيع ٢٠٠٢، تشر� �لفر\ في حركة مؤشر �سعا& �لنقل ��لمو�صال/ 
في �لضفة �لغربية �قطاF غز�. �هذP ُتَعدُّ – في �لو�قع – صدما/ �L/ تأثير 
سلبي، ترفع مستوB مؤشر �سعا& �لنقل ��لمو�صال/ (�هي ممثلة كخطو�/ 

صعو�ية في �لشكل &قم ١٤).

9لى بيانا/ �لجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني. يوضح   ً���لمصد&: حسابا/ �لبنك �لد�لي �ستنا
�يلو�   – (يوليو)   Aتمو) �لثالث  �لربع  9لى  9سنا�ها   �ُيعا �شهر  لثالثة  متحركة  متوسطا/  �لشكل 

(سبتمبر)٢٠٠٠ = ١٠٠.

�في عا� ٢٠٠٣، �&تفعت �سعا& �لنقل ��لمو�صال/ في �لضفة �لغربية بنسبة 
٧,٩ في �لمئة، كما �&تفعت �سعا& �لنقل ��لمو�صال/ في قطاF غز� بنسبة ٣,١ 
في �لمئة. �ما �لفتر� من كانو= �لثاني (يناير) – �يا& (مايو)، فقد شهد/ �يضًا 
�&تفاعًا في مؤشر �لنقل ��لمو�صال/. فمنذ كانو= �أل�� (�يسمبر)، �&تفعت 
�ألسعا& بنسبة ٢,٩ في �لمئة في �لضفة �لغربية (٧ في �لمئة على مد�& �لسنة)، 

�بنسبة ٣,٨ في �لمئة (٩,٤ في �لمئة على مد�& �لسنة) في قطاF غز�.

خؤİخهـخلمبŠم
9= تر�جع �لنشا� �القتصا�e �لكلي في �لضفة �لغربية �قطاF غز�، منذ بد�ية 
�النتفاضة، يتّضح بجال? من مجموF قيمة �لشيكا/ �لتي تم تحصيلها، �� تسويتها 
عن طريق �لمقاصة لدB �لبنو� �لعاملة في �لضفة �لغربية �قطاF غز�، �بخاصة 
خال� �لفتر�/ �لتي تز�يد/ فيها �لعمليا/ �لعسكرية �إلسر�ئيلية. فخال� �لشهو& 
�لتسعة �أل�لى من عا� ٢٠٠٠، �e قبل �ندالF �النتفاضة، بلغت قيمة �لشيكا/ 
�لمقدمة للمقاصة �� للتسوية شهريًا، ٤٤٩ مليو= ��ال& �مريكي (٣٠١ مليو= 
��ال& �مريكي في �لضفة �لغربية �١٤٨ مليو= ��ال& �مريكي في قطاF غز�). 
�طو�� عا� ٢٠٠٢، بلغ متوسط �لقيمة �لشهرية للشيكا/ �لتي يتم تحصيلها، �� 
تسويتها عن طريق �لمقاصة، �قل من نصف مستوياتها في فتر� ما قبل �النتفاضة 
(١٤٨ مليو= ��ال& �مريكي في �لضفة �لغربية �٦٧ مليو= ��ال& �مريكي في 

قطاF غز�، �e ما مجموعه ٢١٦ مليو= ��ال& �مريكي).

�قد شهد شهر نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤ مقاصة شيكا/ بقيمة ٢٠٧ ماليين ��ال& 
�مريكي في �لضفة �لغربية �٧٩ مليو= ��ال& �مريكي في قطاF غز�. �بمقا&نة 
هاتين �لقيمتين بنظيرتيهما خال� �ألشهر �أل&بعة �أل�لى من عا� ٢٠٠٣، نجد 
�/ بنسبة ��A� قيمة �لشيكا/ �لتي تم تحصيلها عن طريق �لمقاصة Fمجمو =�
٣٣,٩ في �لمئة (٤٣,٨ في �لمئة في �لضفة �لغربية �٧,٣ في �لمئة في غز�). 
غير �= هذP �لزيا��، �لتي تبد� قويًة في �لضفة �لغربية مضلِّلة، L9 �نها تعكس 
�لحجم �لمنخفض لقيمة شيكا/ �لمقاصة، خال� �لفتر� من كانو= �لثاني (يناير) 
تم  �لتي  �لشهرية،  �لقيمة  متوسط   =9 �لو�قع  �في  (9بريل) ٢٠٠٣.  نيسا=   –
تحصيلها عن طريق �لمقاصة في �لضفة �لغربية، خال� �ألشهر �أل&بعة �أل�لى من 
عا� ٢٠٠٤ (٢٠٧ ماليين ��ال& �مريكي) تقل عن �لمتوسط �لشهرe للفتر� من 
تموA (يوليو) – كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣ (٢١٤ مليو= ��ال& �مريكي). 
�بالمثل، فإ= �لمتوسط �لشهرe لقطاF غز�، حتى هذP �للحظة من عا� ٢٠٠٤ 
(٧٦ مليو= ��ال& �مريكي) يقل عن �لمتوسط �لمسجل خال� �لنصف �لثاني 

من عا� ٢٠٠٣ (٨٠ مليو= ��ال& �مريكي). (�نظر �لشكل ١٥).
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�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

ُيو�صل �لقطاF �لمصرفي �لفلسطيني سعيه للتكّيف مع َ�جو�? �ألAمة �القتصا�ية 
�لر�هنة �تجا�Aها عن طريق �الستمر�& في تبني �لمو�قف �الستثما&ية �لمحاِفظة، 
9لى حد بعيد، ��لتي �عتمدها َعْبر �لسنين. فقد ظلت �لبنو� تنعم بسيولة ��فر�، 
��متلكت 9يد�عا/ في �لضفة �لغربية �قطاF غز�، ال بل – ��ألهم من Lلك 
 ��– �نها �متلكت 9يد�عا/ في �لخا&� �يضًا. كما �نها ��صلت �لعمل على Aيا
نسب �لسيولة لديها منذ �يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠. فبحلو� نهاية نيسا= (9بريل) 
٢٠٠٤، كانت �لبنو� �لتجا&ية �لعاملة في �لضفة �لغربية �قطاF غز� تحتفظ 
�9مَّا  نقد�ً،  9ما  �لمشتركة،   �� �لموّحد�،  �صولها  من  �لمئة  في   ١٨,٢ بنسبة 
كإيد�عا/ لدB �لبنو� �ألخرB، كما كانت تحتفظ بنسبة ٤٨,١ في �لمئة من 
�صولها لدB بنو� �جنبية. �هذP تمّثل Aيا��/ مهمة في توAيع �ألصو�، مقا&نة 
بمستو�ها في شهر �يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠ عندما كانت تلك �لبنو� �لتجا&ية 
تحتفظ بنسبة ١٤,٣ في �لمئة من مجموF �صولها نقد�ً �9يد�عا/ لدB �لبنو� 
�ألجنبية.  �لبنو�   Bلد كإيد�عا/  �لمئة  في  �بنسبة ٤٧,٦   ،Bألخر� �لمحلية 

(�نظر �لشكل &قم ١٦).

�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

 Jلبنو�، تر�ُجٌع في نشا� �لقر�� Bلسائلة لد� �في �ألصو �َ�لقد ��كب هذP �لزيا
�الئتمانا// تر�ُجُع حجم  َتو�َصَل  �النتفاضة،  من  سنتين   ��� فطو��  �لبنكية. 

�لقر�J �لمقدمة 9لى �لقطاF �لخاG بثبا/، مما يعكس �مرين: �نخفاJ حجم 
�لطلب من جانب �لمقترضين، �تجّنب مستوBً عاٍ� من �لمخاطر من جانب 
�لبنو�، خال� فتر� من �النكماs �القتصا�e ��لاليقين �لسياسي. �في مثل هذ� 
�لُمنا�، فقد تر�جع مستوB منح �الئتمانا//�لقر�J �لجديد�، ��صبحت �تير� 
تجديد تسهيال/ �إلقر�J ��لسحب على �لمكشوh تسير بصو&� تلقائية �قل. 
 Jفي قيمة �إلقر� Fتفا&� rالثني عشر شهر�ً �لماضية، لوحظ حد�� Bعلى مد�
�/ قيمة �إلقر�J، بعد تسجيلها، �لى ��A� لمقيم. حيث� Gلخا� F9لى �لقطا
�نى نقطة لها في ��L& (ما&V) ٢٠٠٣ عندما بلغ مجموF �لقر�J/�الئتمانا/ �
 Fال& �مريكي. �مع �= هذ� �لمجمو���لقائمة (�� غير �لمسد��) ٧٣٧ مليو= 
 ��A ال& �مريكي في نهاية نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤، 9ال �نه ما��بلغ ٨٢٥ مليو= 
يشكل تر�جعًا بنسبة ٢٢,٤ في �لمئة عن مستو�P في �يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠، 

عندما بلغ مستو�ها ١,٠٦ مليا& ��ال& �مريكي (�نظر �لشكل &قم ١٧).

�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

�لخاG كحصة من   Fلقطا� 9لى  �لممنوحة  �لقر�J/�الئتمانا/  �بالتعبير عن 
مجموF �ألصو� �لبنكية، نرB �نها قد تر�جعت من نسبة ٢٢,١ في �لمئة في 
�يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠ 9لى ١٧,٩ في �لمئة في نهاية نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤ 
(�نظر �لشكل &قم ١٦). �مع �نه من �لمرجح تمامًا �= تكو= نوعية َمحاِفظ 
�/ �لقر�J �لمتعثر� �لسد�� �تم ��A�) Bلبنكية قد عانت هي �ألخر� Jلقر��
تدمير بعض ضماناتها نتيجة للعمليا/ �لعسكرية)، فإ= �لنسبة �لمئوية �لمتدنية 
للقر�J، 9لى مجموF �ألصو�، ُتهدِّ·، حتى �آل=، من مباعث قلق معظم �لبنو� 

بشأ= �لتعّرJ لحالة من �إلعسا& �لمالي.

في  كبير�ً  تر�جعًا   ،Bألخر� هي  �لمقيم،   Gلخا�  Fلقطا� ��ئع � شهد/  لقد 
�لشهرين �أل�لين من �النتفاضة، في كل من �لضفة �لغربية �قطاF غز�، غير �= 

نما�L �خرB من �لتر�جع نشأ/ في �ألشهر �لتالية.
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��نتعشت مستويا/ �إليد�F في �لضفة �لغربية، حيث كا= مستو�ها في �لفتر� 
من �يا& (مايو) ٢٠٠١ �حتى نيسا= (9بريل) ٢٠٠٢ متماثًال مع مستو�ها في 
�يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠ بصفة �ساسية.  �قد تال �لنمو �لمتحقق في �لربع �لثاني 
من عا� ٢٠٠٢ فتر� �خرB من �الستقر�& �ستمر/ حتى نيسا= (9بريل) ٢٠٠٣. 
ثم �&تفعت �إليد�عا/ مر� �خرB على مدB �الثني عشر شهر�ً �لتالية، فبلغت 
٢,٨٨ مليا& ��ال& �مريكي في نهاية نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤، محققة Aيا�� بنسبة 

١١,١٪ على مستو�ها في �يلو� (سبتمبر) ٢٠٠٠ (�نظر �لشكل &قم ١٨).

�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

�في غز�، بلغت �إليد�عا/ (١,١٣) مليا& ��ال& �مريكي قبل �ندالF �النتفاضة، 
�تر�جعت 9لى مليا& ��ال& �مريكي في نهاية عا� ٢٠٠٠. �في عا� ٢٠٠١، 
�نخفضت بنسبة 9ضافية مقد�&ها ١٨,٥ في �لمئة 9لى �= بلغت في نهاية �لعا� 
٨١٤ مليو= ��ال& �مريكي. �شهد عا� ٢٠٠٢ تر�جعًا 9ضافيًا في �لربع �أل�� 
تالP فتر� �ستقر�& نسبي، 9لى �= بلغت �إليد�عا/ في نهاية �لعا� ٧٥٢ مليو= 
��ال& �مريكي. لكن عا� ٢٠٠٣ شهد عو�� �إليد�عا/ 9لى �لنمو من جديد، 
 ٨٥٥ Pمن عا� ٢٠٠٤، 9لى �= بلغ مستو� �تو�صل هذ� �لنمو في �لربع �أل��
 Bال& �مريكي في نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤، ُمعيد�ً �إليد�عا/ 9لى �لمستو��مليو= 
�لذe كانت قد �صلت 9ليه في �لفتر� من �يا& (مايو) – تموA (يوليو) ٢٠٠١ 

(�نظر �لشكل &قم ١٩).

�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

�ُيحتمل �= يعكس �لفر\ في �لسلو� �لمّتبع بشأ= �إليد�عا/ بين قطاF غز� 
�بالتالي  ��لفقر،  �لبطالة  من  �على  معدال/  بشكل صحيح،  �لغربية،  ��لضفة 
مفا�ها  �لتي  �لحقيقة  Lلك  9لى جانب  يعكس  غز�. كما  في  �نى � مدخر�/ 
�= �لمقيمين في �لضفة �لغربية لديهم &��بط ُ�سرية �كبر (�9مكانية �كبر �يضًا 
للوصو� 9لى �ألقا&o) في �لخا&�، �9لى �أل&�= بصفة �ساسية – �لذe يعتبر 

مصد&�ً للتحويال/ �لمالية ��لدعم �لمالي لهم.

خؤشְקـمـخþهآلخألـٍخلنبخ‰ُّه
 eلمركز�  Aلجها�  – �لنر�يج  من حكومة  بدعم  �لد�لي –  �لبنك  َكلَّف  لقد 
لالحصا? �لفلسطيني، بإجر�? سلسلة من �لمسو� عن توجها/ كل من �ُألسر 
�ألعما�   eمدير� �لفلسطينية،  ��لمشا&يع  �ألعما�   oصحا�� �لفلسطينية 
بشأ=  �توّقعاتهم  �لر�هن   e��القتصا �ضعهم  حو�  �لفلسطينيين،  ��لمشا&يع 
�لتغّير�/ على �لمديين �لقصير ��لمتوسط. �على غر�& ما تقيسه �لمسو� �لخاصة 
�لتوجها/ نحو  �لمستثمر، �مسو�  بثقة  �لمستهلك، ��لمسو� �لخاصة  بثقة 
فإ= مسو� �ألعما�  �لعالم كافًة،  �نحا?  ُتجرB في  �لتي  �ألعما� ��لمشا&يع 
�ألعما�  لتلك  �لمستقبلية  ��لتوقعا/  �لحالية  �لتصو&�/  تقيس  ��لمشا&يع 
��لمشا&يع. �من �ألمو& �لتي تحظى باألهمية بشكل خاG، �ألسئلة �لمتعلقة 
�بالخطط  �لمتوّقعة،  �لمبيعا/  �بأحجا�  �لمستقبل،  في  �لتشغيل  بمستويا/ 
�الستثما&ية �لمستقبلية؛ �Lلك ألنها تكشف �لنقاo عن معلوما/ تتعلق بالتفا�� 
�� �لتشا�� بشكل عا�، �ألنها – على مّر �لزمن – ُيمكن �= تبّين �لتوقعا/ 

.e��لمتعلقة باالنتعاs �القتصا

لقد تم �لطلب من عد� من �صحاo/مديرe مؤسسا/ �ألعما� ��لمشا&يع، 
لألعما�  �لتشيغلية  �لعامة  �لبيئة   – ��لمشا&يع  لألعما�  �لر�هن  �لوضع  تقويم 
��لمشا&يع – مقا&نة بالوضع قبل شهر، �9بد�? توقعاتهم بشأ= �لمنا� �لكلي 
لألعما� ��لمشا&يع، بعد شهر من تا&يخ �لمسح. ��لسؤ�� �لمطر�� هو: هل 
�لوضع قبل شهر من �آل= �بعد شهر من �آل= كا=/سيكو= "�فضل بكثير" من 
��""�سو�  ما"  نوعًا  "�سو�  يتغّير"،  "لم/لن  ما"،  نوعًا  "�فضل  �لحالي،  �لوضع 

بكثير" من �لوضع �لحالي.

مدير�   ��تعا  ،(٢٠٠٤ (مايو)  �يا&   ٢-١٥)  P9جر�� تم  مسح   rحد� �في 
�ألعما� ��لمشا&يع في كل من �لضفة �لغربية �قطاF غز� في تقييمهم �لسلبي 
للوضع �لر�هن، مقا&نة بالوضع في �لشهر �لماضي، مع 9شا&� &جا� �ألعما� في 
�لضفة ��لقطاF بشكل خاG 9لى �جو� تر�جع في �لوضع، فيما يتصل بالشهر 
�لماضي. ففي �لضفة �لغربية، &�B �كثر من ثلث �لخاضعين للد&�سة �لمسحية 
بقليل (٣٧,٤ في �لمئة) �= �لوضع �لر�هن لم يتغير، عما كا= عليه قبل شهر، 
في حين &�B ٢٤ في �لمئة منهم �جو� تحسن نوعًا ما (�تحّسن جدير باالعتبا& 
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بنسبة ٠,٨ في �لمئة). �&�B �لربع (٢٤,٩ في �لمئة) �جو� تفاقم 9لى �ألسو�، 
��عتقد ١٢,٩ في �لمئة �= �لوضع �سو� بكثير مما كا= عليه قبل شهر. �ما في 
قطاF غز� فقد Lكر/ نسبة ٣,٩ في �لمئة �نها شهد/ تحسنًا (٠,٣ في �لمئة 
قالو� 9= �لتحّسن "�فضل بكثير"، �٣,٦ في �لمئة قالو� 9نه "�فضل نوعًا ما"، �لم 
َيَر نصف �لمستجيبين (٥١,٦ في �لمئة) حد�e� r تغيير، ��عتقد ٣٦,١ في 
� سو?�ً نوعًا ما، بينما �عتقد ٨,٥ في �لمئة �نه �سو� من ��A� لمئة �= �لوضع قد�

�لشهر �لماضي بد&جة كبير�.

�بالتطلع 9لى �ألما�، على مدB شهر ��حد من موعد 9جر�? �لد&�سة �لمسحية، 
�نقسم �لمزيد من &جا� �ألعما� في �لضفة �لغربية بالتسا�e بين من توقعو� 
تحسنًا يتصل بالوضع �لر�هن، �من تنبؤ�� بعد� حد�e� r تغيير في �لوضع، 
�من توقعو� حد�r تر�جع. بيد �= &جا� �ألعما� في قطاF غز� ظلو� متشائمين 

.=Aبقد& متو�

�9ضافة 9لى Lلك، فقد تم �لطلب �يضًا من �لمستجيبين من �صحاo �ألعما� 
��لمشا&يع عن توقعاتهم بالنسبة لفرG �لعمل (�لتشغيل) ��لمبيعا/ في �لمستقبل 
على مدB 9طا&ين من �لزمن – "�لشهر �لتالي" �"�لشهو& �لستة �لتالية" مقا&نة 
 Bسة مسحية لمستويا/ �الستثما& على مد�&�بالوضع �لر�هن. كما تم 9جر�? 
�لسنة �لقا�مة. �مر� �خرB، كانت هنا� خمس 9جابا/ محتملة: "�على بكثير" 
من �لمستويا/ �لحالية، "�على نوعًا ما"، "�لمستويا/ نفسها تقريبًا"، "��نى 

نوعًا ما"، �"��نى بكثير" من �لمستويا/ �لر�هنة.

�بصو&� عامة، تعا�� �صحاo �َألعما� ��لمشا&يع �لغزِّيو= �نظر��هم من �لضفة 
�لغربية بصو&� سلبية في &�هم بشأ= �لتحسينا/ �لمتوقعة في جو�نب محد�� من 
عمليا/ �لمشا&يع ��ألعما� على �لمدB �لقصير (�لشهر �لقا��)، �غد�� �كثر 
تفا�ًال بقليل على �لمدB �لمتوسط (�لستة �شهر �لقا�مة)، من حيث مستويا/ 
�لتشغيل �لمتوقع ��لمبيعا/ �لمتوقعة. �بالنسبة للخطط �الستثما&ية �لمستقبلية، 
توّقعت �غلبية كبير� من �صحاo �ألعما� ��لمشا&يع، في كل من قطاF غز� 
 Bلضفة �لغربية تغير�ً ضئيًال في �لمستويا/ �الستثما&ية �لمخطط لها على مد��

�لسنة �لقا�مة، يتناسب مع �إلنفا\ �لحالي. (�نظر �لجد�� &قم ٣).

�لجد�! �قم ٣: توّقعا� ,صحا9 �ألعما! ��لمشا�يع �مدير) �ألعما! ��لمشا�يع �لفلسطينيين: "للشهر �لقا�D" �"للستة ,شهر �لقا�مة" 
مقا�نة بالمستويا� �لر�هنة

�الستثما��لمبيعا��لتشغيل
���لسنة �لقا�مة�لستة �شهر �لقا�مة�لشهر �لقا���لستة �شهر �لقا�مة�لشهر �لقا

�لضفة �لغربية
٠,٤  ٪٠,٦ ٪٠,٥ ٪٠,٦ ٪٠,٦ ٪�على بكثير

٧,٦ ٪١٢,٧ ٪٢١,٥ ٪١٢,٩ ٪١١,١ ٪�على نوعًا ما
٦٨,٨ ٪٤٤,٤ ٪٥٠,٨ ٪٦٤,٣ ٪٦٥,٩ ٪ال تغيير

١٢,٠ ٪١٤,٧ ٪١٨,٧ ٪١٥,٥ ٪١٣,٨ ٪��نى نوعًا ما
١١,٢ ٪٥,١ ٪٨,٥ ٪٦,٧ ٪٨,٦ ٪��نى بكثير
قطا� غز^
٠,٢ ٪١,٧ ٪٠,٠ ٪١,٤ ٪٠,٠ ٪�على بكثير

١٣,٩ ٪٤٥,١ ٪١٣,٨ ٪٤٥,١ ٪١٣,٣ ٪�على نوعًا ما
٨٣,٨ ٪٢٦,٢ ٪٥٧,٣ ٪٣١,٢ ٪٦٢,٩ ٪ال تغيير

٠,٦ ٪٢٠,٥ ٪٢٣,١ ٪١٩,٤ ٪٢٢,٧ ٪��نى نوعًا ما
١,٥ ٪٦,٥ ٪٥,٨ ٪٢,٥ ٪١,١ ٪��نى بكثير

�لمصد&: حسابا/ �لموظفين �لتابعين للبنك �لد�لي �ستنا��ً 9لى �لبيانا/ �لمسحية للجهاA �لمركزe لالحصا? �لفلسطيني.  ُ�جريت �لد&�سة خال� �لفتر� ٢-١٥ �يا& (مايو).
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خل�سصجلخسـخلخؤָדְקـٍخؤَجلְُّק
ئخإلَّْـخؤشخإلٌّـبَُّخŠُّإـ– إلָד�خْـبذرŠُّالإـثPPث
ذهجلخ…ـ•َجلٍئـخؤَجلـخؤجلٍؤٌّ

خþ…خõـخلخؤٌّ
خ⁄Šُّčخ…خس

9= �النتعاs �لذe تحقق في 9ير���/ �لمو�Aنة لعا� ٢٠٠٣، مهّيؤ لالستمر�& 
في عا� ٢٠٠٤.  فبعد �النهيا&، �لذe حدr في �لفتر� �لممتد� من ٢٠٠٠-

٢٠٠٢، يتوقع في مو�Aنة ٢٠٠٤ تحصيل 9ير���/ تزيد على �إلير���/ �لفعلية 
 Pلعا� ٢٠٠٣، بنسبة ١٣ في �لمئة، من حيث قيمتها بالد�ال& �ألمريكي*.  �هذ
�لزيا�� ناتجة، بصفة �ساسية، من �لزيا�� في �إلير���/ غير �لضريبية، �لتي يتم 
 /��تحصيلها محليًا، �من �لضر�ئب غير �لمباشر� �لتي تحّصلها 9سر�ئيل (9ير�
�لتخليص).  �يتوقع �= تزيد �أل�لى (�إلير���/ غير  �لضريبية) بنسبة ٢٦ في 
�لمئة عن �إلير���/ �لفعلية لعا� ٢٠٠٣، ��= تزيد �لثانية (�لضر�ئب غير �لمباشر�) 

بنسبة ١٣ في �لمئة.

�قد تتجا�A �إلير���/ �إلجمالية �لبالغة، ٢٩ مليو= ��ال& �مريكي في �لفتر� 
 ٣,١ بنسبة  �لمو�Aنة،  تقدير�/  (9بريل)،  نيسا=   – (يناير)  �لثاني  كانو=  من 
في �لمئة. �كانت �إلير���/ �لضريبية �لمحلية (�لد�خلية) �إلجمالية �على من 
تقدير�/ �لمو�Aنة بنسبة ١٢ في �لمئة تقريبًا، �لم يكن هذ� هو �لحا� نفسه، 
بالنسبة لإلير���/ غير �لضريبية، �لتي كا= ����ها ��= �لتقدير�/، بنسبة ٢٧ 
في �لمئة &غم نقل (�� تحويل) ١١ مليو= ��ال& �مريكي في نيسا= (9بريل) 
من �&با� صند�\ �الستثما& �لفلسطيني 9لى �لمو�Aنة. �من ناحية �خرB، بلغ 
صافي 9ير���/ �لتخليص ١٩٣ مليو= ��ال& �مريكي، بزيا�� ٩ في �لمئة عما 
�لتي كانت �قوB بكثير  ��? ضريبة �إلنتا� � كا= متوقعًا. �كا= Lلك بسبب 
من �لتوقعا/، �ال سيما تلك �لخاصة بضريبة �لمشتقا/ �لبتر�لية، عقب تسّلم 
��A&� �لمالية مقاليد هيئة �لبتر�� منذ شهر تموA (يوليو) �ألخير. (�نظر �لرسم 

�لبياني &قم ١).

* �� نمو �على من 9ير���/ عا� ٢٠٠٣ بنسبة ١٥,٥ في �لمئة من حيث قيمته بالشاقل �إلسر�ئيلي 
�لجديد. 

�هذ� يشير، بشكل عا�، 9لى تحقيق ���? لإلير���/ �فضل مما كا= متوّقعًا. 
�قد تجا�A/ قيمة &�ِّيا/ (�لمبالغ �لتي تم سد��ها) ضريبة �لقيمة �لمضافة، 
ص �لسنة �لكاملة. فالّر�يا/ ُتسّد� من �إلير���/ �لمحلية �إلجمالية، �قد  مخصَّ
بلغت نحو ١٨ مليو= ��ال& �مريكي في نهاية نيسا= (9بريل)، �تم تسديد ٨ 
ماليين ��ال& �مريكي منها، خال� �لربع �أل�� من �لعا� �لجا&e، ما َ��B 9لى 
�لُمخصص  �ما  بقليل مما كا= متوقعًا.  �إلير���/ �ضعف  جعل مركز صافي 
�لبالغ ١٥ مليو= ��ال& �مريكي، فقد كا= للرّ�يا/  (�لسنوe) من �لمو�Aنة، 
�لمنتظمة �لمتر�كمة خال� عا� ٢٠٠٤. غير �= ��A&� �لمالية لم تضع مو�Aنة 
�لعا� �لماضي، 9ضافة 9لى هذ� �لمبلغ.  �قد بلغت  لسد قيمة �لمتأخر�/ من 
�لعا� �لماضي ١٦ مليو= ��ال& �مريكي فقط، �بلغ مبلغ �لمتأخر�/  �يا/ ّ&
��ال&  مليو=  (نحو ٥٣  9سر�ئيلي جديد  شاقل  مليو=  نحو ٢٤٠  �لمتر�كمة 
�مريكي). �تبعًا إلقر�& �لمو�Aنة، فإ= �لهدh يتمثل في تسوية �كبر قد& ممكن 
من قيمة �لمتأخر�/ خال� عا� ٢٠٠٤، نظر�ً أل= نسبة ٦٠ في �لمئة تقريبًا 
منها، مستحق لمقا�لي �لقطاF �لخاG، �لذين ينفذ�= مشا&يع يمولها �لمانحو=. 
�على �لرغم من �=َّ �ألثر �لمباشر لهذ� �لتدبير �ّ�B 9لى تحقيق 9ير���/ صافية 
�قل، 9ال �نه ال ُبد ��= يحفز نشا� �لقطاF �لخاG، �ُيعزAِّ �لثقة في نظا� ضريبة 
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�لمضافة  �لقيمة  َ�قوB لضريبة  �لمضافة، �كالهما سُيسهم في تحصيل  �لقيمة 
في �لمستقبل.  �عليه فإ= توقعا/ صافي �لرّ�يا/ لعا� ٢٠٠٤ بكامله ستبلغ 
٢٠٠ مليو= شاقل 9سر�ئيلي جديد (نحو ٤٦ مليو= ��ال& �مريكي) 9ضافة 9لى 

& في �لمو�Aنة. �لمبلغ �لمقدَّ

خلمبŠٍيخسـٍ•خمـخ⁄ىŠخمم
 ،/��يتوقع �= يتجا�A �لنمو �لمقّد& في �لمو�Aنة للمصر�فا/، نظيرP �لمقّد& لإلير�
 �خال� عا� ٢٠٠٤. �يعو� �لمبرِّ& �لمنطقي لذلك 9لى عكس �تجاP �لضغط �لحا
في مصر�فا/ بند "غير �ألجو&" في �لمو�Aنة، �لذe حدr طو�� معظم عا� 
٢٠٠٣، ثم مو�صلة تنفيذ قانو= �لخدمة �لمدنية �لعا� �لماضي. �هكذ�، فإ= 
�لمو�Aنة تتصو& Aيا�� بنسبة ٢٣ في �لمئة على 9جمالي �لمصر�فا/ �لفعلية لعا� 
� مصر�فا/ بند "غير �ألجو&" ��٢٠٠٣. �قد تم �إلعد�� لتحقيق نمو في �ستر
�لمئة خال� عا� ٢٠٠٤، في حين ستزيد قائمة  �لمو�Aنة، بنسبة ٤٣ في  في 
�لبلديا/  9لى   Jلمئة. �يتوقع �= يكو= صافي �إلقر�� �ألجو& بنسبة ١٧ في 
لقا?  �لمدفوعة،  �لمستحقة غير  �لمبالغ   �لتغطية سد� �ساسية  (�لممنو� بصفة 
خدما/ �لمر�فق �لعامة 9لى موّفرe هذP �لخدما/ �إلسر�ئيليين) �قل بنسبة ٣٠ 
في �لمئة، من حصيلة هذP �لمبالغ لعا� ٢٠٠٣، عندما تتم تسوية ما تر�كم من 
�لفو�تير �لمستحقة من عا� ٢٠٠٢. غير �= هذ� �لتوقع سوh يعتمد على بذ� 

�لبلديا/ جهو��ً �كبر في تحصيل فو�تير خدما/ �لمر�فق �لعامة.

�لم يتحقق �لنمو �لمتوقع في مصر�فا/ �ِإلنفا\، في �لفتر� �لممتد� من كانو= 
�لثاني (يناير) – نيسا= (9بريل) على �&J �لو�قع. فقد بلغت قيمة �لمصر�فا/ 
٣٩٣ مليو= ��ال& �مريكي (�قل من تقدير�/ �لمو�Aنة بنسبة ١٥ في �لمئة) 
�Lلك نظر�ً للضغط �لحا� �لمستمر بنسبة ٣٩ في �لمئة على مصر�فا/ بند "غير 
�ألجو&" في �لمو�Aنة، ��إلنفا\ �لتنموe �لممّو� من �لسلطة �لفلسطينية (�لبالغ 
فقط ٤ ماليين ��ال& �مريكي)، �صافي �إلقر�J 9لى �لبلديا/ (�لبالغ ٣٤ مليو= 
��ال& �مريكي)، �هو �قل بكثير مما هو مقّد& في �لمو�Aنة (�قل بحو�لي ١٩ 
في �لمئة). �قد بلغت قائمة �ُألجو& ٢٨٧ مليو= ��ال& �مريكي (�هي ضمن 
 &�١ في �لمئة من توقعا/ �لمو�Aنة). ��شتملت هذP �لقائمة على &��تب �لكو�
�لتوقعا/ (بنسبة ١ في �لمئة)، �كذلك  �ألمنية، �لتي جا?/ �على بقليل من 
على &��تب �لكو��& �لمدنية، �لتي كانت ��نى قليًال من �لتوقعا/ (بنسبة ٢ في 
 Fلحاصل في �نو�� Fفي قائمة �لر��تب، ��ال&تفا ���لمئة). بيد �نه، نظر�ً للزيا
�خرB من �إلنفا\، فإ= قائمة �ألجو& تمّثل، �آل=، ٧٣ في �لمئة من 9جمالي 
للعا�  �ألجو&  مصر�فا/  9جمالي  حصة  من  بكثير  �على  �هي  �لمصر�فا/، 

�لماضي (٦٦ في �لمئة).

خؤهصجنـخلخؤٌّـٍخؤسآلَُّّال
قد تصبح �لفجو� �لتمويلية �لمقّد&� في مو�Aنة عا� ٢٠٠٤ (٦٥٠ مليو= ��ال& 
�مريكي) �كبر قليًال، بسبب �لمركز �ألقوB �لمتوقع للشاقل �إلسر�ئيلي �لجديد، 
بالكامل من  �لفجو�   Pلتغطية هذ �لتخطيط  تم  �ألمريكي. �قد  �لد�ال&  مقابل 
�لدعم �لمالي للمو�Aنة من �لمانحين. �في حا� تحقيق مصا�& �خرB للتمويل، 
فإ=  �لمتبقية من عامي ٢٠٠١-٢٠٠٢،  �لتخليص   /��9ير� �إلفر�� عن  مثل 
هذP �إلير���/ ستساهم في خفض قيمة �لمتأخر�/ �لمتر�كمة �لمستحقة غير 

�لمدفوعة، ��لديو= �لمستحقة على �لسلطة للنظا� �لمصرفي �لمحلي.  

�لمئة،  في  بنسبة ٣٣  �قل  �لعجز  (9بريل) كا=  نيسا=  نهاية شهر  من  ��بتد�ً? 
مما تم تصّو&L� ،Pلك نظر�ً لحد�r قصو& في �لتمويل �لخا&جي �ضغط في 
�لمصر�فا/. �على �لرغم من �= 9��&� �لمو�Aنة تمت بطريقة تستحق �الحتر�� 
��إلعجاo، 9ال �= تدني �لدعم �لمقد� من �لمانحين للمو�Aنة لم يستطع تغطية 
�لعجز �لمتكر& فيها، ��لذe كا= �قل مما كا= متوقعًا، ما ��B 9لى مزيد من 

�القتر�J من �لبنو� �لمحلية. 

�قد �صل �عم �لمانحين 9لى ٩٧ مليو= ��ال&، في �ألشهر �أل&بعة �أل�لى من عا� 
٢٠٠٤، �هو �قل بنسبة ٥٧ في �لمئة مما كا= متوقعًا. �يتكو= هذ� �لدعم من 
�لمساعد�/ �لمقّدمة من �لمملكة �لعربية �لسعو�ية (٣١ مليو= ��ال& �مريكي)، 
�ليبيا (٥ ماليين ��ال& �مريكي) ��ألمو�� �لمقدمة من �لمانحين، ضمن برنامج 
�عم �لخدما/ �لطا&ئة (٢٢ مليو= ��ال& �مريكي).  �يهدh �لدعم �ألخير 
9لى صو= بند "غير �ألجو&" في �لمو�Aنة، �لمخصص لقطاعا/ �لتعليم ��لصحة 
��لرفاP �الجتماعي. ��خير�ً، فقد تم في شهر ��L& (ما&V) �إلفر�� عن مبلغ 
 eال& �مريكي �لمقد� من �لبعثة �أل�&�بية، ��لذ���الثنين �ثالثين (٣٢) مليو= 
كا= محتجز�ً �لسنة �لماضية.  9ضافة 9لى مبلغ �لخمسين (٥٠) مليو= ��ال& 
�فعته �لبعثة �أل�&�بية في نيسا= (9بريل) ��لذe لم يتم �إلفر��  eمريكي، �لذ�

عنه 9ال بعد تدقيق فو�تير �لموّ&�ين.

كا= �القتر�J من �لبنو� �لمحلية، �ال يز��، مصد& �لتمويل �آلخر ��لوحيد، 
لتغطية �لعجز �لمتكر& في �لمو�Aنة. �ال تز�� ��A&� �لمالية غير قا�&� على �لوفا? 
بالتز�ماتها �لمتعلقة بمدفوعا/ �لضما= �الجتماعي (بما في Lلك مستحقا/ 
صافي  بلغ  فقد  Lلك،  �مع  �لمتأخر�/.  بعض  تر�كم  9لى   B�� ما  �لتقاعد)، 
�لمبالغ �لتي تم سد��ها مع نهاية نيسا= (9بريل) ٥٨ مليو= ��ال& �مريكي، عن 
 Fلفتر� �لممتد� من كانو= �لثاني (يناير) – نيسا= (9بريل)، ما خفَّض مجمو�
�لمتأخر�/ �لمتر�كمة 9لى ٣١٢ مليو= ��ال& َ�مريكي (٨,٧ في �لمئة من �لناتج 
�لمحلي �ِإلجمالي).  ���B في �لوقت �Lته 9لى Aيا�� مجموF �لديو= �لمتر�كمة 
�لمستحقة على �لسلطة للبنو� 9لى ٢٥٣ مليو= ��ال& �مريكي (٧,١ في �لمئة 

من �لناتج �لمحلي �إلجمالي).
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خؤسنبوָדالـؤجلֲקـخؤ�الİְקـخؤÐال�İָדָَדְק
فت �لسلطة �لفلسطينية �بتد�? من نهاية شهر ��L& (ما&V)، عد��ً صافيًا من  �ظَّ
�لموظفين �لحكوميين بلغ ٢,٧٠٢ موظفًا (Aيا�� على متوسط عد� �لموظفين في 
 �&�A� موسمية ناتجة من توظيف ��&L ��نهاية عا� ٢٠٠٣). �تعتبر هذP �لزيا
�لمجا�  �لمو�Aنة ُتفسح  بأ=  �لمعلمين، علمًا  �لتربية ��لتعليم لعد� 9ضافي من 
لتوظيف عد� صاhٍ 9ضافي يصل 9لى ٣,٥٠٠ موظف، بحلو� كانو= �أل�� 

�يسمبر) ٢٠٠٤.  �بمقا&نة تلك �أل&قا� مع �&قا� �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٣، )
يكو= نمو �لتوظيف �لحكومي، خال� �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٤ بلغ ٥,٦ في 
�لمئة، �هو يتكو= من Aيا�� بنسبة ٧,٨ في �لمئة في توظيف �لكو��& �ألمنية، 
�Aيا�� بنسبة ٤ في �لمئة في توظيف �لكو��& �لمدنية. �ضمن 9طا& توظيف 
� �لتوظيف في �لقطاF �الجتماعي١ بنسبة ٣٧ في �لمئة ��A� ،لمدنية� &��لكو�

مقا&نة مع نظيرP في �لربع �أل�� من عا� ٢٠٠٣. 

(�نظر �لجد�� &قم ١ لإلطالF على �لتحديث �لمالي)

�لتربية ��لتعليم،  �لتالية:   /�&�Aلو� بأنه يتكو= من موظفي  �لقطاF �الجتماعي  �لتوظيف في   hَُّيعر  ١

��لصحة، ��لشؤ�= �الجتماعية، ��لعد�، ��لمجلس �ألعلى للقضا?. 

جد�! �قم ١: �لضفة �لغربية �قطا� غز^: �لمستجد�� �لمالية لد_ �لحكومة �لمركزية ٢٠٠٣-٢٠٠٤
(بالمليوd ��ال� ,مريكي ما لم ُيذكر خالa Wلك)
٢٠٠٣٢٠٠٤

�لمقد& في 
�لمقد&� في �لمو�Aنة�لمبالغ �لفعلية �لمبدئية�لفعلي�لمو�Aنة

سنويًا�لمعد�شهريًاكانو= �لثاني-نيسا=
كانو= 
�لثاني-
نيسا=

كانو= (بسعر �لصرh �لفعلي)
(بسعر �لصرh �لفعلي)�لمعد��لمجمو�Fلمعد�نيسا=��L&شبا��لثاني

/���٥٨٥٧٤٧٦٦٧٣٧٣٦٦٧٠٢٧٨٦٧٧٠٨٤٥٢٨٢إلير�
٢٢٨٢٧٥١٨٢١٢١٢٥٢١٨٥٢٥٢٦٣١٢١٠٤ �لمحلية

١٥١٩١٥١٤٩١٢٤٧١٣١٣١٥٧٥٢...  صافي �إلير���/ �لضريبية
١٦٥١٣١٥١٨١٩١٦٦٤١٤١٤١٧٢٥٧...   �إلير���/ �لضريبية 

- ٥- ١٥- ١- ١- ١٨- ٤- ١٠- ٠٤- ٤- ١٤...       9ير���/ ضريبة �لقيمة �لمضافة
١٢٣١٠٦٦١٦٩٣٨١٢١٣١٥٥٥٢...  �إلير���/ غير �لضريبية

9جمالي 9ير���/ �لتخليص �لشهرية١      ٣٥٧٤٧١٤٨٥٣٥٢٤١٤٨١٩٣٤٢٤٤٥٣٢١٧٧
�١,١٧٤١,١٢٩٨٩٩١١٠٨١٠٥٩٨٣٩٣١١٠١١٦١,٣٨٧٤٦٢لمصر�فا/

٧٠٠٧٤٣٧٢٧١٧٢٧٢٧٢٢٨٧٦٩٧٢٨٦٨٢٨٩ 9جمالي �ألجو&
٤٥٥٤٦٤٤٤٥٤٥٤٥١٨٠٦٩٤٦٥٥٠١٨٣...  للكو��& �لمدنية
٢٨٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧١٠٧٦٩٢٧٣١٩١٠٦...  للكو��& �ألمنية

٤٤٩٣٥٠١٧١٩٣٥٣٢٢٥١٠٢٤٠٤٢٥٠١١٦٧ مصر�فا/ بند "غير �ألجو&" 
�إلنفا\ �لر�سمالي �لممّو� من �لسلطة      ٢٤٣٦٠١١٢١٤٢٢١٩٦

٢J٠١٧٨١٦٥١١٢٩٣٤١٠١٠١٢٦٤٢صافي �إلقر�
- ٢٢٣- ٦٦٨- ٥٦- ٥٣- ١٤٩- ٣٧- ٤١- ٤٦- ٢٣- ٣٩- ٥٦١- �٥٨٩لرصيد

�٥٨٩٢٢٩١١٢٦٥٥٦٢٤٩٧٥٤٥٧٦٨١٢٢٧لدعم �لخا&جي للمو�Aنة٣
١١١٣٤- ٥٢- ١٣- ٣٩٣٥- ٢٨- �٠٣٣٢لرصيد شامًال �عم �لمو�Aنة 
Bلتمويال/ �ألخر� F٤- ١٣- ١- ٣٥١٣٥٢١- ٩- ٠٣٣٢٢٨٣مجمو -

٥٢٨٢٩٤٠٠٠٠٠٠١٥١٦١٨٩٦٣ 9جمالي 9ير���/ �لتخليص �لمحتجز�٤
صافي �لتغير في �لمتأخر�/ (- = �لمبالغ �لتي تم سد��ها)       

��لمبالغ �لمتبقية
٦٣- ١٨٩- ١٦- ١٥- ٨- ٥٢٢- ٧٣٥٧- ٧٥- ٤٦- ٤٥٧ -

- ٤- ١٣- ١- ١٥٦٠١- ٤٩١٧- ٨٥١٠٤٧٦- ٧٢ صافي �لتمويل من �لبنو� �لمحلية
بنو� �لمذكر�

 سعر صرh �لشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد في مقابل �لد�ال& 
�ألمريكي

٤,٥٤٤,٥٤٤,٤٢٤,٤٦٤,٥٠٤,٥٥٤,٤٩٤,٤٩٤,٧٠٤,٤٩٤,٤٩٤,٤٩

�لمصد&: ��A&� �لمالية �تقدير�/ صند�\ �لنقد �لد�لي
 .hٍصا Vعلى �سا �١.  يشمل �لمبالغ �لمدفوعة �لتي �قُتطعت مقابل �لمبالغ �لمستحقة لشركة �لمياP �إلسر�ئيلية "ميكو&�/"، في حين �= �لرقم �لمذكو& في �لمو�Aنة �&

٢.  �لمبالغ �لمدفوعة �لتي �قُتطعت، في �لمصد&، من قبل حكومة 9سر�ئيل من �لمبالغ �لتي �فعت من 9ير���/ �لتخليص �لمحتجز�، مقابل �لفو�تير �لمستحقة على �لبلديا/ �لفلسطينية. 
 .٢٠٠٤ (V&ما) &�L� أل�&بي في� �٣.  يشمل ٣٢ مليو= ��ال& �مريكي من �التحا

 .hٍصا Vعلى �سا �٤.  �أل&قا� �لشهرية تشمل �لمبالغ �لتي �قتطعتها حكومة 9سر�ئيل لقا? فو�تير خدما/ �لمر�فق �لعامة، في حين �= �لرقم �لمذكو& في �لمو�Aنة �&
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خل�سصجلخسـخؤَجلְُّקـخ٧2þط
ظل �لقطاF �لمصرفي، في شكل عا�، قويًا، ��= �ثر سلبي محسوV للمد�همة 
�إلسر�ئيلية للبنو� في �لضفة �لغربية �قطاF غز�.  ففي حين AعزF قيا� جيش 
مليو=   (٨,٥)  �&�بمصا  ٢٠٠٤ (فبر�ير)  شبا�   ٢٥ في  �إلسر�ئيلي   Fلدفا�
�ستقر�& سلطة  �لبنو�،  في  (�لصنا�يق)  �لحديدية  �لخز�ئن  من  �مريكي  ��ال& 
�لنقد �لفلسطينية ��لقطاF �لمصرفي، 9ال �نه لم يكن هنا� �e �ثر سلبي لتلك 
�لمد�همة يمكن �كتشافه في نهاية نيسا= (9بريل). فالو��ئع لم تتر�جع، ما يعني، 
ضمنًا، �= �لثقة �لعامة في �لقطاF �لمصرفي ظلت على حالها. بيد �= �الستيال? 
  .Gلخا� Fئع �لقطا��على �ألمو�� يبد� �نه سبب حد�r �نخفاJ في نمو �
�قد تدعو �لحاجة 9لى �لحصو� على بيانا/ �يا& �حزير�= (مايو �يونيو) إلجر�? 

تقويم تقديرe يمكن �لوثو\ به ألثر تلك �لمد�همة. 

لقد �&تفع مجموF �لو��ئع بنسبة ١ في �لمئة فقط، خال� �لفتر� �لممتد� من 
كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣ �لى نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤، مقا&نًة با&تفاعه 
بنسبة ٥ في �لمئة في �لفتر� نفسها من �لعا� �لماضي. �ُيمكن �= ُيعزL Bلك 
9لى �لتر�جع في "�لو��ئع ألجل" ��نخفاJ �لنمو في "�لو��ئع تحت �لطلب". 
 Fسر� بوتير�  نمت  �لتوفير")  ��ئع حسابا/ �"  ��) �ال�خا&"  ��ئع �"  =� �مع 
 Gلخا� Fئع �لقطا��� Fمن نمّوها في �لعا� �لماضي، 9ال �= �ثرها على مجمو
كا= في حدP �أل�نى، �Lلك ألنها تشّكل �لمكوِّ= �ألصغر حجمًا بين مكّونا/ 

.Gلخا� Fئع �لقطا���

�قد نمت �الئتمانا//�لقر�J �لممنوحة للقطاF �لخاG بمعد� �سرF قليًال 
من �لنمو في مجموF �لو��ئع �لمحلية.  فبعد �= كانت &�كد� طو�� �ألعو�� 
من ٢٠٠١ �حتى ٢٠٠٣، شهد/ هذP �الئتمانا//�لقر�J نمو�ً بنسبة ٤ في 
�لمئة، خال� �لفتر� نفسها، مقا&نة بانخفاJ نسبته ٣ في �لمئة، طو�� �لفتر� 
ن في نسبة "�الئتمانا/ 9لى  �Lتها من �لعا� �لماضي. �قد َ��L Bلك 9لى تحسُّ
�لو��ئع"بنسبة ٦ في �لمئة، مقابل تر�جع نسبته ٨ في �لمئة، خال� �لفتر� عينها من 
 ،hتسهيال/ �لسحب على �لمكشو� Jلعا� �لماضي. كما شهد كل من �لقر��
معدال/ نمو �على، بلغت ٧ في �لمئة �٢ في �لمئة على �لتو�لي، �هذ� ينسجم 
 P&عا� ٢٠٠٣ ��ستمر� �خال ،e�مع �النتعاs �لذe لوحظ في �لنشا� �القتصا
في عا� ٢٠٠٤.  �يبلغ حجم �إلقر�J 9لى �لقطاF �لخاG، �لمقّد& بنحو ٨٥٠ 

مليو= ��ال& �مريكي، نحو &بع ���ئع �لقطاF �لخاG لدB �لبنو�. 

� �ستخد�� �لسلطة �لفلسطينية للقطاF �لمصرفي، حيث �صل مقد�& ��A� لقد
�لقر�J ��لسحوبا/ على �لمكشوh، �لتي تم منحها للسلطة، 9لى ٣١١ مليو= 
��ال& �مريكي، بحلو� شهر نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤، في حين بلغت ٢٣٩ مليو= 
ن  ��ال& �مريكي في كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣.  �مع Lلك، فقد تحسَّ
مركز صافي �الئتمانا//�لقر�J �لخاصة بالحكومة بمقد�& ٨ ماليين ��ال& 

�مريكي، نظر�ً لنمو ���ئع �لسلطة �لفلسطينية بنسبة ٤١ في �لمئة، مقا&نة مع 
�نخفاJ نسبته ١٣ في �لمئة في �لفتر� نفسها من �لعا� �لماضي. 

�ما تكوين عمال/ �لو��ئع فقد بقيت مستقر� 9لى حد ما، مع �ستمر�& هيمنة 
�لد�ال&، �لذe تشكل ���ئع �لقطاF �لخاG منه، ٥٨ في �لمئة. �على �لجانب 
مقد�&  بلغ  حيث  �كبر،  �هتمامًا  �لد�ال&  �كتسب   ،(Jلقر��  ��) �الئتماني 
�الئتمانا//  Fمجمو من  �لمئة  في   ٦٦ نسبة  بالد�ال&   Jالئتمانا//�لقر��

�لقر�J، مقا&نة بنسبة ٦٣ في �لمئة في كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣. كما 
�لمئة من �الئتمانا// �لو��ئع، �نسبة ٢٠ في  �لمئة من  كانت نسبة ١٥ في 

�لقر�J بالشاقل �إلسر�ئيلي �لجديد. َ�ما ما تبقى من �لو��ئع ��الئتمانا/ فكا= 
من نصيب �لدينا& �أل&�ني. 

(eعلى �لتحديث �لنقد F&قم ٢ لالطال �نظر �لجد��)
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جد�! �قم  ٢: �لضفة �لغربية �قطا� غز^: �لنظاD �لمصرفي �لموحد

(نهاية �لمد�: بالمليو= ��ال& �مريكي)

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤
كانو= 
�أل��

كانو= 
�أل��

كانو= 
�أل��

كانو= 
كانو= �يلو�حزير�=��L&�أل��

�أل��
كانو= 
نيسا=��L&شبا��لثاني

١,٦٦٩١,٩٧٢٢,٣١٣٢,٣٢٩٢,٥٦٨٢,٦٧٨٢,٨١٣٢,٨٨٠٢,٧٩٥٢,٧٨٧٢,٨١٢٢,٧٧٥٢,٨٠٣صافي �ألصو� �ألجنبية
١٨٢١٨٤٢٧٥٢٥٩٢٧٤٢٨٦٣٧٨٣٨٠٣٧٤٣٨٣٤٠٣٤١٠٤١٨سلطة �لنقد �لفلسطينية

�١,٤٨٧١,٧٨٨٢,٠٣٧٢,٠٧٠٢,٢٩٤٢,٣٩٢٢,٤٣٥٢,٥٠٠٢,٤٢١٢,٤٠٤٢,٤٠٩٢,٣٦٥٢,٣٨٦لبنو� �لتجا&ية
٥٦٨٦٩٠١,٠٢٥٨٩٠٤٩٠٤٥٤٤٧٧٤٣٦٤٨٥٤٩١٤٦٨٥١٥٤٩٨صافي �ألصو� �لمحلية

- ٤٢- ٢- ٢٣٩١- ٣٤- ٨٤- ٤٤- ٥٥- ٢١١١٩٠٦١- ٦٢- ٥٨صافي مطالبا/ �لبنو� من �لحكومة
٥٠٢٠- ٣٢٨٢١٨- ٥٤- ١١- ٢٧- ٢٢٣١٩٦٤٠- ٤٩- ٤١صافي �لمطالبا/ من �لسلطة �لفلسطينية
- ٦٢- ٥٣- ٧٣- ٥٨- ٦٦- ٢٩- ٣٢- ٢٨- ٢٢- ٦- ١٢- ١٣- ١٧صافي �لمطالبا/ من �لحكومة �لمحلية

��٧٤٠٩١٩١,٠١٥٩٢٣٨٦٦٨٢٩٨٦٩٨٧٨٨٨٤٨٨٢٩٢٦٨٩٤٩٢٠ئتمانا//قر�J 9لى �القتصا
قر�J �سحوبا/ �لقطاF �لخاG على 

hلمكشو�
٧٣٦٩١٣٩٢٧٨٦٥٨٦٥٨٠٥٨٥٣٨٦٢٨٦٧٨٦٤٩٠٩٨٩٤٩٢٠

Gلخا� Fللقطا J٢٩٩٤٠٢٤١٦٣٧٨٣٥٣٣٤٦٣٣٣٣٦٤٣٦٧٣٧٠٣٧٢٣٧٢٣٩٥قر�
h٣٨١٤٥٣٤٢٩٤٢١٤٢٤٣٧١٤٢٤٤٠٩٤٠٩٤٠٥٤٤٦٤١٣٤١٦سحب على �لمكشو

B�٦٠٦٣١٦٩١٢٤٨٩١١١١١١١٠٥١٠٨١٠٧١٠٨١٠٨١١٠خر
 Fللقطا hسحوبا/ على �لمكشو� Jقر�

�لعا� غير �لمالي
٣٧٧٣٨١-٤٦٨٨٥٨١٢٤١٦١٦١٧١٧١٧ -

٣,٢٨٩٣,٣٠١- ٣٦٧- ٤١٤- ٣٦٥- ٣٥٨- ٣٤٨- ٣٢٠- ٣١٥- ٢٢٤- ٢٠٠- ١٦٧- ١١٤بنو� �خرB (صافي)
�٢,٢٣٧٢,٦٦٣٣,٣٣٨٣,٢١٨٣,٠٥٨٣,١٣٢٣,٢٩١٣,٣١٦٣,٢٨٠٣,٢٧٨٣,٢٨١٣,٢٢٨٣,٣٢٨��ئع لدB �لبنو�

Gلخا� Fئع �لقطا���٢,٢١٦٢,٦١٥٣,٢٧٤٣,١٦١٢,٩٨٠٣,٠٥١٣,٢٠٥٣,٢٣٦٣,٢٠٩٣,٢١٤٣,٢١٩١,٠٢٣١,٠٥٣
Gلخا� Fئع تحت �لطلب للقطا���٦٠٥٦٧٣٨٠٨٧٥٧٧٥٢٨١٥٩٢٩٩٧٤١,٠٠٧١,٠١٠١,٠٢٧٢,٢٠٥٢,١٨٥

Gلخا� Fخا& للقطا��١,٦١١١,٩٤٢٢,٤٦٦٢,٤٠٤٢,٢٢٩٢,٢٣٦٢,٢٧٦٢,٢٦١٢,٢٠٢٢,٢٠٤٢,١٩٢٦١٦٣��ئع ألجل ����ئع �
٢١٤٨٦٤٥٧٧٨٨١٦٨٨٠٧٠٦٤٦١مشا&يع عامة غير مالية

بنو� �لمذكر�/
١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠تكوين عمال/ �لو��ئع (١)

٦٠,٧٦٣,١٦٢,١٦٠,٥٦٢,٤٦١,٨٦١,٣٦٠,٤٥٩,٧٥٩,٢٥٨,٤بالد�ال& �ألمريكي
٢٤,٢٢٢,٢٢٠,٧٢٢,١٢٢,٣٢١,٩٢٢,٠٢٢,٦٢٣,٥٢٣,١٢٣,٤بالدينا& �أل&�ني

١٤,٣١٣,٦١٥,٣١٥,٤١٢,٨١٣,٤١٤,٢١٤,٦١٤,٣١٤,٢١٤,٦بالشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد
B�٠,٨١,١١,٩١,٩٢,٥٣,٠٢,٥٢,٤٢,٥٣,٥٣,٦خر

(١) J١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠تكوين عمال/ ��الئتمانا//�لقر�
٤٩,١٥٧,٠٦٠,١٦٦,٦٦٧,٦٦٨,٢٦٧,٦٦٧,٤٦٢,٦٦٣,٥٦٦,٠بالد�ال& �ألمريكي

٢٥,٣٢١,٠١٦,٢١٤,٢١٤,٣١٤,٣١٣,٣١٤,٤١٣,٦١٢,٥١٢,٨بالدينا& �أل&�ني
٢٤,٢٢٠,٥٢٣,٠١٨,٧١٧,٤١٦,٧١٨,٣١٧,٥٢٢,٩٢٢,٨٢٠,٤بالشاقل �إلسر�ئيلي �لجديد

B�١,٤١,٥٠,٨٠,٥٠,٧٠,٨٠,٨٠,٨٠,٨١,٢٠,٨خر
Gلخا� Fللقطا Jئتمانا//قر��

Gلخا� Fئع �لقطا��٣٣,١٣٤,٥٣٠,٤٢٨,٧٢٨,٣٢٦,٥٢٦,٤٢٦,٥٢٧,٠٢٦,٩٢٨,٢كحصة من �
٢٤,٧٢٢,٩٢٤,١.........١٧,٤٢٠,٣٢٣,٢٢٥,٠٢٨,٠نسبة مئوية من �لناتج �لمحلي �إلجمالي

نسبة �لو��ئع 9لى �لناتج �لمحلي �إلجمالي 
(بنسبة مئوية)

٩١,٧٨٥,٣٨٥,٤.........٥٢,٥٥٨,٩٧٦,٣٨٧,٣٩٩,٠

�لمصد&: سلطة �لنقد �لفلسطينية.
.Gلخا� Fلعا� غير �لمالي ��لقطا� Fللقطا Jئع �� �ئتمانا//قر���١ - �لمقيمو= فقط، �
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‰يهـألجلخ‰ـخؤجلهآلـلَّخ›إلְקـخؤ�الİְקـخؤÐال�İָדָَדְק
•َجلٍئـخؤَّ•خְُّקـ⁄•ֻד]ـخ⁄…خ‰طـخلخؤָדְקـخؤهخألְק

2الÐָדְק
في �جتماF لجنة �ال&تبا� �لمحّد�� �لغرJ، �لذe عقد في &�ما في �لعاشر من كانو= �أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٣، جرB تنبيه �لمانحين 9لى �لخطر �لمتمثِّل في �لفجو� 
�لتمويلية �آلخذ� في �التِّساF في مو�Aنة �لسلطة �لفلسطينية. فبالرغم من �لدعم �لسخي �لمقد� من �لمانحين 9لى مو�Aنة �لسلطة �لفلسطينية، طو�� سنو�/ �النتفاضة 
(نحو ١,٢٥ مليا& ��ال& �مريكي)، ��حى �لدليل �لو�ضح على 9عيا? �لمانحين �تعبهم من �لوضع، بضر�&� �جو� �لية عمل بديلة للمساعد� في 9يجا� مساعد�/ 
جديد� للمو�Aنة، �هي �لية تجا�بت، �يضًا، مع همو� �لمانحين �مباعث قلقهم على �إلصال� ��إل��&� �لمالية �لعامة ��لمساَ?لة. �بأخذ خبر� �لبنك �لد�لي �لسابقة 
في مجا� 9��&� صنا�يق �لوصاية لدعم �لمو�Aنة في �لضفة �لغربية �قطاF غز� كما في �فغانستا= ���� �خرB، بعين �العتبا&، فقد طالبت �لسلطة �لفلسطينية بتأسيس 

هذP �آللية �9��&تها من قبل �لبنك �لد�لي في بد�ية عا� ٢٠٠٤. 

 ���قد ��فق مجلس 9��&� �لبنك على "صند�\ �لوصاية إلصال� �إل��&� �لمالية �لعامة" في ٢٢ نيسا= (9بريل) ٢٠٠٤. �ينصبُّ �لتركيز �لرئيس لهذP �أل��� �لمتعد
نة للسلطة �لفلسطينية، ضمن �جند� 9صال� �طنية ��سع نطاقًا. �بالتو�eA مع Lلك، طو&/ �لسلطة �لفلسطينية "برنامج  للمانحين على �عم �إل��&� �لمالية �لمحسَّ

9صال� �إل��&� �لمالية �لعامة" كأساV يعتمدP �لمانحو= في توجيه مساعد�/ �لمو�Aنة، من خال� صند�\ �لوصاية �لمذكو&.

رָَדְקـ•َجلٍئـخؤَّ•خְُّקـ⁄•ֻד]ـخ⁄…خ‰ط

خلخؤָדְקـخؤهخألְקـٍدؤָדخسـخعŽئžآل
�عم �لمانحين للمو�Aنة �لفلسطينية،  Bصند�\ �لوصاية هذ� 9لى &فع مستو hيهد
� بوضو� من نقا� �لقياV �لمرجعية  من خال� قنا� �حيد� توّجه 9لى عد� محدَّ
�عم �لمو�Aنة، ضمن برنامج 9صال�  /���للمسا?لة �لمالية، تكو= متو�فقًة مع �
�إل��&� �لمالية �لعامة، �لتي ساعد/ في �فع عد� من �إلصالحا/ �لرئيسة في 
 ��لسلطة �لفلسطينية 9لى �ألما�، �منها �ستحد�r حساo خزينة �حيد، ��عتما
��لتدقيق،  ��لمر�جعة  �لفلسطينية،  للسلطة  �لعامة  �ألمو��  في   �Aَُّمعز شفافية 
�9قر�&  �لسلطة  &��تب  كشف   �&��9 عن  �لمالية   �&�Aلو �لكاملة  ��لمسؤ�لية 

�لقانو= �لقضائي ��ألساسي.

�لد�لي  �لبنك  يتولى  �لوصاية،  صند�\   �&��9ِ على  �لمشرفة  �لجهة  �بصفته 
Lلك،  على  ��لتصديق  �لمرجعية   Vلقيا� بنقا�  �اللتز��  مر�قبة  عن  �لمسؤ�لية 

في  �لمشو&�  �لد�لي  �لبنك  �يتلّقى  تباعًا.  بالدفع  �لخاصة  �لقر�&�/   Lتخا� ثم 
�تخاL تلك �لقر�&�/ من "لجنة �لتوجيه" �لمؤلفة من �لبنك نفسه، بصفته &ئيس 
�لصند�\، �صند�\ �لنقد �لد�لي، �عد� محد�� من �لجها/ �لمانحة �لرئيسة 
�ألخرB لصند�\ �إلصال� (�لمساهمو= ��لشركا? �لفعليو= �� �لمحتملو= من 

e�L �لمكانة �لمهمة). 

�لبنك  مع  �لعا�  هذ�  من  مبكر  �قت  في  عقد/  �لتي  �لمناقشا/،  �ثنا?  �في 
 /�حد �لمحتملين،  �لمساهمين  ��لمانحين  �لد�لي  �لنقد  �صند�\  �لد�لي، 
�لسلطة �لفلسطينية مجموعتين من نقا� �لقياV �لمرجعية �لمتو�فقة مع برنامج 
�إلصال� لعا� ٢٠٠٤، كل منها تغطي مد� ستة �شهر، كما حد�/ جد�ًال 
Aمنيًا لتنفيذها. �سيتم تطوير نقا� قياV مرجعية �خرB لتغطية مد� ستة �شهر 

تليها ستة �شهر �خرB، �هكذ�. 

٣٣
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ْŁخلرخؤيـخلجليَّهְקـضسֱקـخ
 �&��بد�/ 9سهاما/ �لمانحين تتدفق، من خال� صند�\ �لوصاية إلصال� �إل
�لمالية �لعامة، �يجرe صرفها بوتير� سريعة. فابتد�ً? من ١٥ حزير�= (يوينو) 
��لمملكة  ��لنر�يج  كند�  من  �مريكي  ��ال&  مليو=  �ستال� ٣١  تم   ،٢٠٠٤
�لمتحد�. ��لتزمت �ليابا= بدفع مبلغ ١٠ ماليين ��ال& �مريكي، كما �عربت 

�لقوe لصند�\ �إلصال�. �قد  �لبعثة �أل�&�بية �بلجيكا �فرنسا عن �عمها 
تمت �لمو�فقة، في ٣ حزير�= (يونيو) ٢٠٠٤، على �لمساهمة �لمو�Aية من �لبنك 
�لد�لي (٢٠ مليو= ��ال& �مريكي)، �عمًا لبرنامج 9صال� �لسلطة �لفلسطينية، 
�لذe ير�فق صند�\ �لوصاية إلصال� �إل��&� �لمالية �لعامة. �حتى تا&يخه تم 
�مو��  من خال�  �لفلسطينية،  �لسلطة  9لى  �مريكي  ��ال&  مليو=   ٤٥  hصر
�لمانحين ��لبنك �لد�لي. �تضم قائمة �لمانحين �آلخرين �لمحتملين، �لمانيا، 
�بلجيكا، �هولند� ��لسويد. �ستنتهي مد� صالحية �لصند�\ في ٣١ كانو= 

�أل�� (�يسمبر) ٢٠٠٥.

٣٤



يŠُّءـخؤرَئـخؤجلٍؤٌّـمـخؤÐšְקـخؤوŠرָדְקـٍىİخهـوجنط
Ðَُّّ›ـ خִקجنطـخؤŠִקָדbـؤالسآلָדşجن

�لد�لي  �لبنك  برنامج  تا&يخ  في  قياسيين  با&Aين  بحدثين   ٢٠٠٤ عا�  يتميَّز 
�لجا&e تنفيذP في �لضفة �لغربية �قطاF غز�، �هما: مر�& عشر سنو�/ من 
�لدعم �لُمكرVَّ للتنمية �لمؤسسية ��الجتماعية – �القتصا�ية �لفلسطينية، �تقديٌر 

عا� لهذP �لجهو� من خال� �لفوA "بجائز� �لرئيس للتميُّز". 

�ُنشئ برنامج جو�ئز �لرئيس للتميُّز في عا� ١٩٩٦، كوسيلة لالحتفا� بالخدمة 
�لر�ئعة �لمتميز� �لتي توفرها ِفَر\ �لبنك �لد�لي 9لى �لعمال? في �&جا? �لعالم من 
حيث �لتعا�=، �نوعية �لدعم �تيسير �لنمو �لعا�� ��لمستقر ��لمستد��. �منذ 
Lلك �لحين، تسّلم �كثر من ٢٠ فريقًا يمثلو= �كثر من ٥٠٠ موظف من �لفر\ 

�ألساسية تقدير�ً &سميًا نظير عملهم �لمتميز. 

�قد َ�ْفرَ� �حتفا� جائز� ٢٠٠٤ للتميز 9نجا�A/ �&بع فر\، هي: 
h١. فريق �لمؤسسة �لد�لية للتنمية للشر�? على �لمكشو

٢. برنامج مكافحة �لسل في �لصين. 
٣. مشر�F 9عا�� تأهيل هضبة �لصين-لويس. 

٤. فريق برنامج �لضفة �لغربية �قطاF غز�. 

على  �الختيا&  معايير  ز/  �&كَّ للجائز�،  ترشيحًا   ٥٧ مجموعه  ما  تلقِّي  �تم 
�لنتائج، �تجاoِ�ُ �لعمال? �فّعالية �لتكاليف (قد&� �لمشر�F على تحقيق �هد�فه 

بأقل �لتكاليف). 

بعمل  قمتم  �نكم  "�عتقد  �لد�لي:  �لبنك  قا� جيمس ��لفنسو=، &ئيس  �قد 
�ستثنائي.  �ُ�&يد �يضًا �= �ُقر ��عترh بأ= �يًَّا من هذP �لجو�ئز لم يكن من 

�لممكن �= يتحقق ��= شر�كة مع �ألشخاG في �ماكن خا&� مؤسستنا."

�قد كانت �لشر�كة ��حد� من 9نجا�A/ برنامج �لبنك �لد�لي في �لضفة �لغربية 
�قطاF غز�، �لتي سلَّط �لضو? عليها كريستيا= بو&تما=، نائب &ئيس منطقة 
�لشر\ �أل�سط �شما� 9فريقيا، حيث �ثنى �لسيد بو&تما=، �لذe في جعبته 

ست سنو�/ من خبر� �لعمل في ��� متأثر� بالنز�عا/ في منطقة �لبلقا=، على 
�لمعايير ��ألساليب �البتكا&يَّة في �لعمل ما بعد �لنز�F، �لتي �ضعها برنامج �لبنك 
�لد�لي للضفة ��لقطاF قبل عشر سنو�/، �لذe باشر في �قت مبّكر بتنفيذ ��� 
صند�\ للوصاية لفتر� ما بعد �لنز�F، ��لذe ما تز�� مساعد�/ �لبنك �لد�لي 
9لى �لفلسطينيين تد�& حتى �ليو� من خالله. 9ضافة 9لى ��� صند�\ للوصاية 
 Bعلى مد� .Fمؤلف من عد� مانحين (صند�\ هولست) لفتر� ما بعد �لنز�
�لسنو�/ �لعشر �لماضية حقق فريق �لعمل ���ً? مستد�مًا في مجابهة �لتحديا/ 
فنية ��بلوماسية  �لعمل، �قد� مها&�/  تفانيًا، �همة قوية في  �لجّمة، ��ظهر 

ُيقتدB بها. 

��شا& نيجل &�برتس، �لمدير �لحالي لبرنامج �لبنك �لد�لي في �لضفة �لغربية 
9لى  �لمائة ��&بعة،  �لفريق  �عضا?  نيابة عن  �لجائز�  يتسّلم  �قطاF غز�، �هو 
�=َّ هذP هي �لمر� �أل�لى �لتي ُتمنح فيها �لجائز� لفريق ُقْطرe (مقا&نًة بفريق 
للبرنامج، �بخاصة  �لذين كّرسو� �قتهم �جهو�هم  ��لئك  مشر�F)، �شكر 
خال� �لسنو�/ �أل&بع �ألخير� من �لتحديا/ �لشديد�. ��صف عمل �لفريق 
�لُقْطرe "بالعمل �لجماعي للتفاني �لمهني"، �خص بالتمييز �عضا? �لفريق �لذين 
يفضلو= �لعمل خلف �لستا& لتوفير �عم �ساسي للفريق، �خصوصًا في مجا� 

�ألمن، ��لنقل، ��لنظافة �لعامة، ��لمعايير �لتحليلية �9��&� �لمعلوما/. 

"�لعمل  �لجزيل" لكل شخص منكم، �لكم جميعًا على   e9نني �كر& "شكر
 .Pنجزتمو� eلمتقن" �لذ�

٣٥
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