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�لمتابعة  jليها ”تقرير  �لتي خلص  �لنتائج  �3لية على  �لمذكر� نظر�   oهذ fتقد
�القتصا�ية �لثاني“ �لذ� 3عدo �لبنك �لد�لي ��لذ� طلبته لجنة �ال'تباp �لد�لية 
للد�X �لمانحة في �يسمبر من عاf ٢٠٠٥ �من �لمقر' تقديمه �لشهر �لمقبل. 
�يعرu هذ� �لتقرير للتطو'�	 �لتي حدثت عاf ٢٠٠٥ بناr على معطيا	 حديثة 
كما يعرu للتأثير�	 �القتصا�ية �لمحتملة لإلجر��r	 �لسياسية �لمختلفة �لتي 

هي موضع �'�سة �نظر حاليا.

١ �القتصا� �لفلسطيني ��مكانيا	 تعافيه – تقرير �لمتابعة �القتصا�ية 'قم ١ �لمرفو" �لى �للجنة �لوقتية، 

�يسمبر ٢٠٠٥.

٢ في تقرير �لمتابعة �القتصا�ية # ١ (�لمصد' �لسابق) قد'نا بأ} �جمالي �لنتاz �لد�خلي �لفعلي قد 

يبلغ ٧c٨٪ عاf ٢٠٠٥, �قد �ظهر	 �لمعطيا	 �القتصا�ية �لتي تم �لكشف عنها منذ �لك �لحين، 
 Xالقتصا�ية خال� 	٢٠٠٥، �} �لتطو'� fلعمل للربعين �لثالث ��لر�بع من �لعا� Fسو 	ها بياناc3بر�

�لنصف �لثاني من عاf ٢٠٠٥ كانت 3قل �يجابية مما كا} متوقعا.

�قف تحويل �الير��9: �تقييد حركة �لفلسطينيين �حريتهم في �لوصو< �لى 
Hماكن عملهم ��لحد من تدفق �لمساعد�: سيلحق Hضر��� �قتصا9ية هائلة.

 Iعا  ٪٢٧ بنسبة  سينخفض  �لو�حد  للفر9  �لحقيقي  �لمحلي  �لناتج  �جمالي 
٢٠٠٦ كما سينخفض �لدخل �لفرR9 بنسبة ٣٠٪ - RH �� تقلص �لنشاطا: 
�القتصا9ية لعاI ��حد يعا9< �كو�9 �قتصا9يا عميقا. �بموجب هذ� �لسينا�يو 

فا� معد< �لبطالة يصل �لى ٤٧٪ ��لفقر �لى ٧٤٪.

خالX �لفتر� ما بين ٢٠٠٣ – ٢٠٠٥، فا} �لدخل �لفلسطيني يظل �3نى بكثير 
من مستوياته في فتر� ما قبل �النتفاضة، حيث كا} �جمالي �لناتج �لد�خلي �لفعلي 

.١٩٩٩ f٢٠٠٥ �قل بنسبة ٣١٪ مما كا} عليه عا fللفر� عا

ÒåÀÎ@ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a
Ú‹‡n0a@pb»”Ïn€aÎ@Öbñn”¸a@äÌä‘n€a

Ô€bßa@÷bÓé€a

عمد	 �لحكومة �إلسر�ئيلية ��لجها	 �لمانحة في �السابيع �لماضية �لى �'�سة 
�لفلسطينية  �لتشريعية  �النتخابا	  نتائج  على  �القتصا�ية  �لر���  من  مجموعة 
�لتي جر	 في ٢٥ يناير ٢٠٠٦ ��لتي �ضع بعضها موضع �لتنفيذ بالفعل. �قد 
علقت �لحكومة �السر�ئيلية تحويل �الير���	 �لمالية �لتي تجبيها لصالح �لسلطة 
 Xلعما� توجه  �لنقا� مسألة  قيد  �القتصا��  �لتعامل   Xشكا� �لفلسطينية. �من 
ئيل  �سر� في  للعمل  لفلسطينيين  �
لو�'��	  �� لصا�'�	  � �تدفق 
�لفلسطينية عبر �لحد�� �لفلسطينية 
�لجها	  �تخطط  �سر�ئيل.  مع 
مختلف  لتقليص  ليا  حا لمانحة  �

3بو�� �لمساعد�	 �ألجنبية.

نقطتا}  ثمة  �لتقديم،  سبيل  على 
يعتبر  �3ال  بالمالحظة.  جديرتا} 
 oلخا'جية ��لك العتما�� 	القتصا� �لفلسطيني حساسا �سريع �لتأثر بالمؤثر��
على �سر�ئيل ��لمساعد� �لخا'جية، ��فقا لهذ� فقد ��فقت لجنة �ال'تباp �لد�لية  
في �يسمبر ٢٠٠٥ على �} تحقيق معدال	  �لنمو �لمرغوبة في jجمالي �لناتج 
 fلعو�� عن نظا�� 	لمحلي يتوقف على �ستمر�' �سر�ئيل في تحويل �الير����
 Xلعما�  Xصو� حرية  على  ��لمحافظة  به   Xلمعمو� �لفلسطينيين  حركة  تقييد 
�لفلسطينيين �لى �سر�ئيل �� cيا�تها-�على معدال	 عالية �مستد�مة لالستثما' 
من �لقطا" �لخا� ��لجها	 �لمانحة فضال عن �إلصال� �لحكومي. �من هنا 
 Xتقييد حركة �لفلسطينيين �حريتهم في �لوصو� 	فا} �قف تحويل �الير���

RPPU@‚b«@oqÜy@>€a@paâÏİn€a

�'تفع jجمالي �لنتاz �لد�خلي �لفعلي في عاf ٢٠٠٥ بنسبة تقد' � ٦,٣٪، 
�لد�لي  �لبنك   o3عد �لذ�   ١“Xأل�� �القتصا�ية  �لمتابعة  ”تقرير  �3ضح  �كما 

فا} مجموعة  في �يسمبر ٢٠٠٥ 
من  �السبا�  توضح  �لعو�مل  من 
بما  �لنمو  من  �لمستو�  هذ�   r�'�
توسعية،  مالية  سياسة  �لك  في 
(�لكنها غير مستد�مة) تبنتها �لسلطة 
�العتما��	  �cيا��  �لفلسطينية، 
�لمصرفية للقطا" �لخا�، �تخفيف 
�جر��r	 �إلغالF (مما سمح لعد� 

�لطلب  �cيا��  �سر�ئيل)  في  عمل  فر�  بإيجا�  �لفلسطيني   Xلعما� من  �كبر 
�السر�ئيلي على �لصا�'�	 �لفلسطينية٢. �بالرغم من معدال	 �لنمو �اليجابية 

٣
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�لى 3ماكن عملهم ��لحد من تدفق �لمساعد�	 سيلحق 3ضر�'� �قتصا�ية هائلة، 
��� ما �ستخدمت �أل���	 �لمتاحة بطريقة فاعلة.

حركة  على  �لمفر�ضة  ��لقيو�  �الير���	  تحويل  �قف  تأثير  سيكو}  ثانيا: 
من  بكثير  �كبر  عملهم  3ماكن  �لى   Xلوصو� في  حريتهم  �على  �لفلسطينيين 
تأثير تقليص تدفق �لمساعد�	. �} �لتأثير �لنسبي ألفعاX �لحكومة �السر�ئيلية  
فتر�  �هي   - �لثانية  �النتفاضة  �قتصا�يا	  في  جليا  يظهر  �لمانحة  ��لجها	 
�3	 فيها �لقيو� �لمختلفة �لتي فرضت على حركة �لسكا} ��لبضائع ��لعمل 
�على تحويل �الير���	 �لتي تحصلها �سر�ئيل لصالح �لسلطة �لى تدني �لدخل 
�لفر�� �لحقيقي بنسبة ٤٠٪ ما بين �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٠ ��لربع �لثالث 
من عاf ٢٠٠٢ 'غم مضاعفة �ألمو�X �لسنوية �لمدفوعة من �لجها	 �لمانحة 

في نفس �لفتر�.

�لفلسطينية  �لتجا'�  �لتجا'ية)٤. �قد ��3 �العتر�� بأهمية تطبيع تدفق 
 zعامي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥ �تو Xفي حو�' ثالثي �ألطر�� خال rلى �لبد�
��لعبو'“  �لحركة  بحرية  �لخاصة  ”�التفاقية  �لى  بالتوصل  �لحو�'  هذ� 
The Agreement on Movement and Access �لذ� �قعته 
�ألطر�� في ١٥ من نوفمبر٢٠٠٥، �مع هذ� فلم تف �لسلطة �لوطنية 
 oال �لحكومة �السر�ئيلية حتى �آل} بالعديد من �لتز�ماتهما بموجب هذ�
�التفاقية٥. �يضا� �لى �لك �} �لحكومة �السر�ئيلية 3علنت مؤخر� �نها 

ستشد� من فحوصها �ألمنية على حد��ها مع �لضفة �لغربية �غز�.

 ٢٠٠٥ fلعا� Xلفلسطينيين �لى �سر�ئيل: خال� Xتدفق �لعما rتقييد �� �نها  •
كا} معدX �لعماX �لذين يعملو} بصفة يومية في �سر�ئيل يبلغ ٤٤,٨٠٠ 
عامال٦، �قد تقاضى هؤالr �لعماX 3جو'� بلغ �جماليها ٤٠٥ مليو} ��ال' 
على مد�' �لسنة (حو�لي ٧٪ من �جمالي �لناتج �لمتا�). كذلك فقد كانت 
سياسة �لحكومة �السر�ئيلية حتى قبل �النتخابا	 �لفلسطينية تهد� �لى 
تخفيض عد� �لعماX �لفلسطينيين من حملة تصا'يح �لعمل �لى مستو� 
�لصفر بحلوX عاf ٢٠٠٧. �ما بعد �النتخابا	 فقد تر��� معدX تدفق 

�لعماX بين ٢٥,٠٠٠ �لى ٣٠,٠٠٠يوميا.

�لسلطة  �لى  �لمقدمة  �ألجنبية  �لمعونا	  تصنف  �لمساعد�::  تدفق  تقليص 
�لفلسطينية تقليديا ضمن ثالI فئا	 عريضة هي: ”�عم �لميز�نية“ �”�لمعونا	 
�إلنسانية / �لعاجلة“ �”�لمعونا	 �إلنمائية“، �قد ساهمت �لجها	 �لمانحة 
في عاf ٢٠٠٥ بمبلغ �جمالي يقا'� ١,٣ مليا' ��ال' 3مريكي٧  في �القتصا� 
�لفلسطيني �� حو�لي ٢٢٪ من jجمالي �لدخل �لمتا� . هذ� �تشير �لتقدير�	 �لى 
�نه قد تم تقديم مبلغ ٣٥٠ مليو} ��ال' (٢٧٪) من مبلغ ١,٣ مليا' ��ال' على 
هيئة �عم للميز�نية. � ٥٠٠ مليو} على شكل معونا	 jنسانية / عاجلة (٣٨٪) 
� ٤٥٠ مليو} ��ال' (٣٥٪) على شكل معونا	 jنمائية (سو�r على شكل 

مساعد�	 '3سمالية �� 3جل �لمعونة �لفنية �� في بناr �لطاقا	 �لمؤسسية).

٣ يقيس �لدخل �لقومي �لمتا� كل �لمو�'� �لمتوفر� لالقتصا� بما في �لك تحويال	 �لمعونا	. 

٤ بلغت �لو�'��	 في عاf ٢٠٠٥ حو�لي ٢,٨ مليا' ��ال' �مريكي (٦٨٪ من �جمالي �لدخل �لمتا�) 

في حين ساهمت �لصا�'�	 �لفلسطينية ٦٠٠ مليو} ��ال' بالقيمة �لمضافة (١٥٪ من �جمالي �لناتج 
�لمتا�).

٥ �نظر www.worldban.org.ps: تقويم مؤقت لتسهيال	 �لتجا'� ��لمعابر، فبر�ير ٢٠٠٦ 

٦ ال تشمل هذo �أل'قاf �لعماX �لفلسطينيين �لذين يحملو} بطاقة هوية �لقدb �لشرقية. �قد كا} من بين 

عد� ٤٤,٨٠٠ عامال هؤالr عد� ١٨,٨٠٠ عامل يحملو} تصا'يح عمل سا'ية �حو�لى ١٨,٦٠٠ 
كانو� يتسللو} من �لضفة �لغربية للعمل بصو'� غير شرعية في حين كا} هنا ٧٤٠٠ يحملو} بطاقة 

�لهوية �السر�ئيلية �� جو�c سفر �جنبي.

٧ في تقرير �لمتابعة �القتصا�ية �أل�X �لذ� �عدo �لبنك �لد�لي (مصد' سابق) �ستخدf ما مجموعه 

 Iيها في ميز�نية �كالة �لغو f١,١ مليا' ��ال', �هذ� ما �ستثنى مبلغ ٢٠٠ مليو} ��ال' تم �السها
�لنظامية. (�هو تقليد اليز�X مرعيا منذ بدr عملية ��سلو ��لك لتمييز �لمعونة �الضافية �لمترتبة على 

.fعملية �لسال

bËma7qdmÎ@Ú‹‡n0a@paıaäu¸a

�كبرتأثير  صاحبة   	�rالجر��  oهذ  z'تند �لممكنة:  �القتصا9ية   :�Yالجر��
مباشر في ثالثة �نو�":

�لسلطة  لصالح  jسر�ئيل  تجبيها  �لتي  �لضريبية  �إلير���	  تحويل  �قف   •
على   rبنا�  ١٩٩٤  fعا �لموقع  با'يس   Xلبر�توكو �فقا  �لفلسطينية. 
 fتلتز �لفلسطينية،  ��لسلطة  �سر�ئيل  بين  �لجمركي  شبه  �التحا�  تنفيذ 
�سر�ئيل من خالX ®ليا	 تسديد 'سوf منتظمة بتحويل �لضر�ئب �ضريبة 
غز�  �لى  �لو�'��  �لبضائع  على  �سر�ئيل  في  تجبى  �لتي  �لمضافة  �لقيمة 
��لضفة �لغربية، �قد كانت هذo �الير���	 تمثل في �لماضي ما يقر� 
 ٧٤٠ �لى  يصل  مبلغ  �هو   – �لفلسطينية  �الير���	  jجمالي  ثلثي  من 
مليو} ��ال' عاf ٢٠٠٥ �� ما يقا'� ١٣٪ من �جمالي �لنتاz �لمتا� 
(Gross Disposable Income)٣. �قد 3علنت �لحكومة �السر�ئيلية 
�لعو�ئد  �لتحويال	 �3نها ستو�"   o3نها ستوقف هذ �لماضي  في �لشهر 

�لمستحقة للسلطة �لفلسطينية في صند�F موقو�.

تقييد �لتجا'� عبر �لحد��: لقد تعرضت �لتجا'� عبر �لحد�� �لى قيو�   •
شديد� منذ بدr �النتفاضة (في �لوقت �لحالي يجر� تدفق �لبضائع �لتجا'ية  
��لو�'��	  �لصا�'�	  �جمالي  بلغ  �قد  عبرها).   �� �سر�ئيل  �لى  �ما 
يعا�X ٨٣٪ من  �مريكي �� ما  عاf ٢٠٠٥ حو�لي ٣,٤ مليا' ��ال' 
�جمالي �لدخل �لقومي �لمتا� �لفلسطيني، �هو ما يوضح مد� �نفتا� 
بالقيو�  للتأثر  �قابليته  حساسيته  مد�  (�بالتالي  �لفلسطيني  �القتصا� 

٤



لقد 3كد	 �لجها	 �لمانحة كل �لتأكيد على �} �لمعونا	 �إلنسانية/�لعاجلة 
ليست موضع نز�" في �لجدX �لد�ئر حاليا بل ��نه يمكن cيا�� هذo �لمعونا	 
لتخفيف �لضائقة على �لقطاعا	 �ألشد عو�c بين قطاعا	 �لشعب �لفلسطيني 
هي �لضائقة �لناجمة عن تقليص �شكاX 3خر� من �شكاX �لمعونا	 �ألجنبية. 
يتم توجيه كل  فانه  �لمعونة �ألخر�،   Xفضال عن هذ�، �على نقيض �شكا�
هذo �لمعونا	 تقريبا من خالX �ألمم �لمتحد� �� �لمنظما	 غير �لحكومية، 
في  �لمحتملة  �لتقليصا	  فا}  هنا  �من  �لفلسطينية.  �لسلطة   Xليس من خال�
 ٢٠٠٥ f٨٠٠ مليو} ��ال' �لتي قدمت عا X� سو� تأتي من مبلغ 	لمساعد��

لدعم �لميز�نية ��لمساعد�	 �إلنمائية.

فيما يتعلق بتقديم �لمعونا	 بصفة حصرية من خالX �ألمم �لمتحد� ��لمنظما	 
�لسلطة  �لتالية �3ال: �}   pلنقا� فانه يجد' �ألخذ في �العتبا'  �لحكومية،  غير 
�لفلسطينية هي �لتي تقدf �لسو�� �ألعظم من �لخدما	 �لعامة٨. ثانيا: سيكو} من 
�لصعب تقدf �لمعونا	 �إلنسانية / �لعاجلة بسرعة ��� ما كا} تدفق �لمعونا	 
�النسانية يتطلب �جر��r	 تحقق �فحص. كذلك فا} jمكانية تسليم �لمعونا	 
�لحركة حاليا على  �لمفر�ضة على  �لقيو�  بسبب  لإلعاقة   uإلنسانية ستتعر�
�لحد�� �في ��خل �لضفة �لغربية (بما في �لك تلك �لمعوقا	 �لتي يتعرu لها 

�لفلسطينيو} �لعاملو} في مجاX تقديم �لمنح)٩.  

ثالثا: ال يمكن �لفصل بين مستويا	 �لرفاo �الجتماعي ��لر��تب �لتي تدفعها 
�لسلطة للموظفين �قد �ستند	 �عو� �إلبقاr على هذo �لر��تب خالX �النتفاضة 

جزئيا على مز�يا �منافع �لرفاo �الجتماعي �لمرتبطة بتلك �لتحويال	١٠.   

٨ في مجالي �لتعليم �ألساسي ��لثانو�، توظف �لسلطة حو�لي ٣٠,٠٠٠ موظفا (حو�لي ٦٤٪ من 

مجمو" �لعاملين في مجاX �لتعليم ككل) �تدير ٧٦٪ من جميع �لمد�'b �لعاملة (١٦٦٠ من ٢١٩٠) 
 ١١,٠٠٠ X لصحة فانها توفر �ظائف عمل� Xما في مجا� .b'٦٧٪ من طلبة �لمد� X توفر �لتعليم�
موظف يدير�} ٦٢ من مجمل �لمر�فق �لصحية (٨٠٠ من ١٢٩٠) �هذo �لنسب ستبد� �شد �ضوحا 

بكثير ��� �ستثنينا مخيما	 �لالجئين �لتي تقدf �كالة �لغوI هذo �لخدما	 فيها.

٩ لهذo �ألسبا� فإننا نفترu با} �لزيا�� في تدفق �لمعونا	 �النسانية / �لعاجلة لعاf ٢٠٠٦ ستكو} 

٢٠٠٥ fمحد��� بـ ٢٠٪ مقا'نة بعا

١٠ �نظر مثال: ٢٧ شهر�: �النتفاضة ��الغالقا	 ��الcمة �القتصا�ية �لفلسطينية، �لملحق 'قم ١ �لبنك 

�لسلطة هو ١٣٥٠٠٠ موظف  لد�  �لموظفين   Xمعد عاf ٢٠٠٥ كا}  في  مايو ٢٠٠٣.  �لد�لي, 
باستخد�f نسبة �عتما�ية ٦,٠ (نسبة عد� �لسكا} �لى عد� �الشخا� �لموظفين) � هو ما يوحي با} 
 Xمعيشتهم مباشر� من خال 	٨١٠٠٠٠ شخصا �� ٢٣٪ من مجمو" �لسكا} كانو� يتلقو} نفقا

مرتباتهم �لتي تدفعها �لسلطة �لوطنية.

 Xلعما� X٢٠٠٧ مع �ستمر�' �خو fلعمل بتصا'يح �لعمل �لفلسطينية بنهاية عا� rنها� u١١ هذ� يفتر

من �لضفة �لغربية �لذين يحملو} جو��c	 سفر 3جنبية. �قد تكونت �'قاf �لعماX في هذ� �لسينا'يو 
من ثالثة عناصر: 3- حملة �لتصا'يح (�بلغ معدلهم �ليومي حو�لي ١٨٨٠٠ في عاf ٢٠٠٥، �هو 
ما نفترu بانه يتناقص تد'يجيا عاf ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ �فقا للنو�يا �لتي تم �العال} عنها �لى حو�لي 
١٦١٠٠ عاf ٢٠٠٦ � ١٢٧٠٠ عاf ٢٠٠٧) �- �لعماX غير �لشرعيين/ �لسريين من �لضفة �لغربية 
 f٢٠٠٥ ��نخفض �لى �لنصف �3 حو�لي ٩٣٠٠ عا fبلغ معدلهم �ليومي حو�لي ١٨٦٠٠ في عا�)
 	�cلنسبة تماما) جـ- حملة جو�� oستختفي هذ oلعمل في جد�' �لفصل �بعد� r٢٠٠٦ مع �نتها

�لسفر �الجنبية من �هل �لضفة �لغربية (حو�لي ٧٤٠٠).

 Xبا} ���'� معبر� كا'ني ��يريز ستظل خاضعة للمزيد من �لقيو� عما كا} عليه �لحا u١٢ في غز� نفتر

عاf ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالصا�'�	 ��} كانت �لقيو� ستكو} �خف �طأ� فيما يتعلق بالو�'��	. �ما 
في �لضفة �لغربية فاننا نفترu حد�I �لمزيد من �لتشديد في ���'� �لنقاp �لحد��ية (��كمالها) ��} 

.٢٠٠٦ fعا o2جد�' �لفصل سيكتمل بنا

١٣ من هذ� �لمبلغ تم صر� مبلغ ٦٠ مليو} ��ال' �مريكي حتى تا'يخه من جانب �لنر�يج ��لمجموعة 

�ال�'�بية (�في حالة �لمجموعة �ال�'�بية تم �لصر� لمساعد� �لسلطة �لفلسطينية على �فع فو�تير 
 Fالسر�ئيلية) كما تم صر� مبلغ ٤٢ مليو} ��ال' من صند�� 	لمر�فق �لمستحقة لصالح �لشركا�

�الصال� �لذ� يديرo �لبنك �لد�لي.

@ÚyÎäİΩa@pbÓôä–€a

لقد �ضع موظفو �لبنك 3'بعة سينا'يوها	 للفتر� ما بين ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨ 
�هذo �لسينا'يوها	 ال تغطي كل �الحتماال	 �jنما هي ��	 طبيعة توضيحية 

فحسب.
ألغر�u �لمقا'نة �ألساسية، �ضعنا �لسينا'يو 'قم ١: ال تغيير مفاجئا. �هذ�   •
 �'��j الستمر�' في مما'سة�� 	ستئنا� تحويل �الير���� uلسينا'يو يفتر�
 X٢٠٠٥ ��ستمر�' تدفق عما fعا Xلتجا'� �لحد��ية كما كا} عليه �لحا�
فلسطينيين بمعدX ٣٢,٨٠٠ عامل خالX عاf ٢٠٠٦ �عد� ٢٠,١٠٠ 
 u١١٢٠٠٨. كما يفتر  f٢٠٠٧ � ٧٤٠٠ عامل في عا fعامل في عا
�} صر� �لمعونا	 �لمالية في عاf ٢٠٠٦ سيبقى في حد�� ما كا} 

عليه عاf ٢٠٠٥، �بعدها سو� يبد� في �لتناقص تد'يجيا.
�لسينا'يو �لثاني �قف تحويل �ير���	 �لضر�ئب �فرu �لقيو� على �لتجا'�   •
��لعمل. �هذ� �لسينا'يو يفترu �نه سيتم �الستمر�' في �حتجاc �الير���	 
�لمستحقة للسلطة �لفلسطينية ��نه سيتم فرu �لمزيد من �لقيو�١٢ على 
�لممنوحة  �لعمل  تصا'يح  عد�  خفض  سيتم  كما  �لحد��ية  �لتجا'� 
للفلسطينيين بمعدX كبير �بشكل �سر" مما هو عليه �لحاX في �لسينا'يو 

.Xسيستمر كما هو في �لسينا'يو �ال� 	ال �} تدفق �لمساعد�� Xال��
 {� uهذ� �لسينا'يو يفتر� 	لسينا'يو �لثالث: �لحد من تدفق �لمساعد��  •
�لسياسا	 �القتصا�ية تتو�فق مع تلك �لو�'�� في �لسينا'يو �ال�X �لكن 
 ٢٠٠٦ fلميز�نية في عا� �لمانحة سو� تقلص. فدعم   Xلد�� معونا	 
يفترu �} ينخفض من ٣٥٠ مليو} ��ال' �لى ٣٠٠ مليو} ��ال' (تنخفض 
مساهما	 منظمة �لتنمية ��لتعا�} �القتصا�� OECD �لى ١٢٠ مليو} 
 Fلشر� Xلخليج ��لد�� X�� من Xال'١٣، في حين يظل تدفق �المو���

٥

نيسا} ٢٠٠٦



 u٢٠٠٧ � ٢٠٠٨ فا} من �لمفتر fسطية بال تغير تقريبا) �ما في عا��
�} ال يزيد �عم �لميز�نية عن مبلغ ٢٠٠ مليو} ��ال' �� �} �عم منظمة 
تز���   {�  uيفتر� سيتوقف.   OECD �القتصا��  ��لتعا�}  �لتنمية 
�لمعونا	 �لعاجلة / �النسانية بنسبة ٢٠٪ في عاf ٢٠٠٦ بحيث تبلغ 
٦٠٠ مليو} ��ال' �تصل �لى �'�تها في عاf ٢٠٠٧ حين تبلغ ٦٥٠ 
 {� uألجل �لمعونة �إلنمائية فانه يفتر Xمليو} ��ال'. �ما صر� �ألمو�
ينخفض من ٤٥٠ مليو} ��ال' في عاf ٢٠٠٥ �لى ٢٠٠ مليو} ��ال' 
في عاf ٢٠٠٦ ��لك في �جه �القتطاعا	 ��} تتناقص تد'يجيا حتى 
تصل �لى ما ��} �لمائة مليو} ��ال' في عاf ٢٠٠٨ حيث �} �لبر�مج 

�لمستمر� تبلغ مر�حلها �لنهائية بالتد'يج.

�لسينا'يو �لر�بع: �قف تحويل �مو�X �الير���	 �فرu �لقيو� على �لتجا'�   •
 	�rبا} كل �إلجر� uهذ� �لسينا'يو يفتر .Xلعمل ��لحد من تدفق �المو���

�لو�'�� في �لسينا'يوها	 ٢ � ٣ سيتم تطبيقها.

على  �لقيو�   uفر� �لجمركية  �الير���	  تحويل  �قف  �لثاني  �لسينا'يو   •
�لتجا'� ��لعمل يؤ�� �لى تقلص حا� في �جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي 
 uالنخفا�  Xبمعد يقا'}  ما  �هو   (٪٢١-)  ٢٠٠٦  fعا  Xخال للفر� 
 ٪٢٠٠١ � -١٣ fالنتفاضة (- ١٨٪ في عا� 	لذ� �قتر} بفتر� بد�يا�
في ٢٠٠٢ – 'غم �} �لك كا} من قاعد� �علي بكثير). �في ظل هذ� 
 ٢٠٠٨ f٢٠٠٦ � ٤٥٪ عا fلبطالة �لى ٣٥٪ عا� 	لسينا'يو تقفز معدال�

كما تصل مستويا	 �لفقر �لى ٧٠٪ عند نهاية هذo �لفتر�.

�} تأثير �لتقليص بنسبة ١٥٪ في تدفق �لمعونا	 عاf ٢٠٠٦ ��لتدهو'   •
�لذ� سيتبع �لك كما ��ضح �لسينا'يو �لثالث: تقليص تدفق �لمعونا	 هو 
�قل خطو'�، فمع �} نمو �جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي سيأخذ منحى 
سلبيا خالX عاf ٢٠٠٦ �مع �} �جمالي �لدخل �لمتا� للفر� سينخفض 
بنسبة ٧٪ �كثر مما هو ��'� في �لسينا'يو �ال�X، فا} غالبية �لمضاعفا	 

هي �سوr قليال مما هو �لحاX في حالة عدf حد�I تغير.

�لسينا'يو �لر�بع �قف تحويل �الير���	 �لجمركية �تقييد �لتجا'� ��لعمل   •
�تقليص تدفق �لمعونا	 هو �الشد خطر� حيث �} �جمالي �لناتج �لمحلي 
�لحقيقي للفر� �لو�حد سينخفض بنسبة ٢٧٪ عاf ٢٠٠٦ كما سينخفض 
�لدخل �لفر�� (�جمالي �لدخل �لمتا� للفر�) بنسبة ٣٠٪ - �3 �} تقلص 
�لنشاطا	 �القتصا�ية لعاf ��حد يعا�X 'كو�� �قتصا�يا عميقا. �بموجب 
 Xلبطالة يصل �لى ٤٧٪ ��لفقر �لى ٧٤٪ بحلو� Xهذ� �لسينا'يو فا} معد
عاf ٢٠٠٨. فبحلوX عاf ٢٠٠٨ تكو} �لخسا'� �لمتر�كمة في �جمالي 
�لناتج �لمحلي �لحقيقي للفر� �لو�حد منذ �لعاf ١٩٩٩ قد بلغت ٥٥٪.

كذلك من �لجدير بالذكر  3}  �ستمر�' �لحكومة �السر�ئيلية في �حتجاc �الير���	 
�لمستحقة للسلطة �لفلسطينية �فقا لالفتر�ضا	 �لمطر�حة في هذ� �لسينا'يو 
سيؤ�� �لى خفض مو�'� �لميز�نية �لمتوفر� �لى مبلغ يتر��� بين ٧٠٠ – ٧٥٠ 
مليو} ��ال' في عاf ٢٠٠٦ �هذ� ينبغي مقا'نته بمسو�� ميز�نية �لسلطة �لوطنية 
لعاf ٢٠٠٦ ��لتي بلغت ١,٩ مليا' ��ال' (شامال فاتو'� '��تب تبلغ قيمتها 

١,٢ مليا' ��ال')١٥. 

�} �لتوقعا	 �لمالية �لمستقبلية من هذ� �لنو" ال تتو�ئم �تتنافى مع �الستمر�'ية 
في �عماX �لحكومة �لضر�'ية.

١٤ بحسب توقعا	 �لبنك في �يسمبر ٢٠٠٥ كانت معدال	 قوية من �لنمو �القتصا�� تستند �لى 

�السر�ئيلية بشكل كبير،   Fالغال� 	�rجر�� تقليص  ��قعية:  �ال} غير  تبد�  �لتي  �لمتطلبا	  عد� من 
(�لقيو� على �لتجا'� �لحد��ية، ��لتنقل ��خل �لضفة �لغربية ��لحركة ��لتجا'� بين غز� ��لضفة �لغربية) 
��لمحافظة على مستو� عالي من تدفق �لعماX كما هو �لحاX في عاf ٢٠٠٥ (بمعدX ٤٥٠٠٠ عامل 
في �ليوc� ،(fيا�� ملموسة في مستو� �لمعونا	 (بمعدX ٥٠٠ مليو} ��ال' �خر� سنويا للفتر� ما 

بين ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨).
١٥ �لتطو'�	 �القتصا�ية �لكلية ��لنظر� �لمستقبلية في �لضفة �لغربية �غز�، من �عد�� صند�F �لنقد 

�لد�لي الجتما" AHLC �لمنعقد في لند} بتا'يخ ١٤ �يسمبر ٢٠٠٥.

@Ú‹‡n0a@wˆbn‰€a@

يمكن للتنبؤ�	 يمكن �} تقدf لنا ما يلي (�نظر �لمرفقا	)

حتى في ضوr �لسينا'يو 'قم ١ ��لذ� يفترu عدf حد�I تغير حا� فا}   •
�الحتماال	 �لمستقبلية �القتصا�ية �لفلسطينية ليست بالجيد�. �يمكن لمن 
قر3 ”تقرير �لمتابعة �القتصا�ية �أل�X“ �لذ� �عدo �لبنك �لد�لي �} يتذكر 
�} �لجها	 �لمانحة كانت تستهد� �حد�I معدX نمو في �جمالي �لناتج 
�لد�خلي بنسبة ١٠٪ في �لعاf ��لك لتقليص �لبطالة �لى مستويا	 مقبولة 
فا}  �لسينا'يو  فانه �بموجب هذ�  �بأقصى سرعة ممكنة١٤. �مع �لك 
 f٢٠٠٥ �لى ٤,٩٪ عا fجمالي �لناتج �لد�خلي ينخفض من ٦,٣٪ عا�
٢٠٠٦ ثم ينحني بطريقة سلبية بعد �لك. �بحلوX عاf ٢٠٠٨ يكو} 
�لدخل �لحقيقي كما هو محسو� من خالX �جمالي �لدخل �لمتا� للفر� 
�قل بنسبة ١٩٪ مما هو عليه عاf ٢٠٠٥ كما يرتفع معدX �لبطالة �لى ٣٤٪ 

من �لقو� �لعاملة �يز��� �لفقر فيشمل ٥١٪ من مجمو" �لسكا}.

٦
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كما هو �لحاX في �لعديد من مناطق �لعالم �لنامي، ُتعتبر �أل'�ضي ��لممتلكا	 في �لضفة �لغربية �قطا" غز� �سيلة عامة لتخزين �لثر��. �'بما تنطبق هذo �لحقيقة 
� ملكية �أل'�ضي. �بناrً على  بشكل خا� على �لضفة �لغربية �قطا" غز� أل} �لوضع �لر�هن �لمتعلِّق بإسر�ئيل يو�صل َخْنَق �jعاقة �القتصا� �لفلسطيني كما يهدِّ
 land ألسبا�، فإ} تمليك �أل'�ضي� oلملكية 3همية تا'يخية �ثقافية قوية لد� �لفلسطينيين. �لهذ� Fلك، فإ} للحقِّ في �لتمتع �آلمن بملكية �أل'�ضي �لحقو�

titling، �تسجيل �أل'�ضي �لعامة (�أل'�ضي �ألميرية �3 �لمير�) ���j'تها بكفا�r تكتسب 3همية قصو�.
غير 3} �الجو�r  �لتي تحيط بإ��'� �أل'�ضي في �لضفة �لغربية �قطا" غز� تكتنفها  �لمشكال	 نتيجة لعد� من �ألسبا�: بعضها ��خلي يتعلق بالسلطة �لفلسطينية، 
��لبعض �آلخر يرتبط بالنز�" �لمستمر. فعلى �لجانب �لفلسطيني، يظلُّ �لنظاf �لحالي إل��'� �أل'�ضي ُمْفَتِقر�ً jلى �لكفا�r ��لشفافية، �بخاصة فيما يتعلق بالتصرُّ� 
باأل'�ضي �لعامة ���j'تها. �على �لجانب �إلسر�ئيلي، تحتفظ حكومة jسر�ئيل بالمسؤ�لية عن قضايا ��j'� �أل'�ضي في حو�لي خمسين في �لمئة تقريبًا من �لضفة 
�لغربية، بما في �لك �لمسؤ�لية عن تنظيم �تخطيط �أل'�ضي. �jضافة jلى �لك، فإ} jنشاr �لجد�' �لفاصل Barrier �توسيع مساحة �لمستوطنا	 ُيعيقا} بشكل 

متو�صل قضية �ال'�ضي. 
�هنا 3مر عسكر� jسر�ئيلي صد' عاf ١٩٦٧ �3قف تسجيل جميع عمليا	 تسجيل �أل'�ضي في �لضفة �لغربية �قطا" غز�. �في �قت الحق، ُمِنحت �لسلطة 
�لفلسطينية صالحيا	 ً محد��� في بعض �لمناطق من �لضفة �لغربية بمقتضى �التفاF �إلسر�ئيلي �لفلسطيني �لمؤقت بشأ} �لضفة �لغربية �قطا" غز� (�تفاقا	 
مت �تفاقا	 �3سلو �لضفة �لغربية jلى ثالI مناطق: 3لف، �باr �جيم. تمثِّل �لمنطقتا} 3لف �باr �لمناطق �لحضرية (�لمد})  �3سلو)، �لمبرمة عاf ١٩٩٥ ١. �لقد قسَّ
�لفلسطينية، �تتولى �لسلطة �لفلسطينية �لمسؤ�لية �لكاملة عن �لشؤ�} �لمدنية فيهما. �بينما تتولى �لسلطة �لفلسطينية �لمسؤ�لية �ألمنية عن �لمنطقة 3لف، تحتفظ 

.rسر�ئيل بمهمة �ألمن في �لمنطقة باj حكومة
�تتضمن �لسلطة �لمدنية �لمتعلقة باأل'�ضي تسجيل معامال	 �أل'�ضي في سجل �أل'�ضي، �jنجاc معامال	 تسجيل �أل'�ضي للمر� �أل�لى، ���j'� مكاتب ��ئر� 
تسجيل �أل'�ضي٢. �تحتفظ حكومة jسر�ئيل 3يضًا بالمسؤ�ليا	 �لمدنية ��ألمنية في �لمنطقة جيم، �لتي تشّكل ما يقا'� خمسًا �خمسين في �لمئة (٥٥٪) من 
ت على �لنقل �لتد'يجي لأل'�ضي في �لمنطقة جيم jلى �لمنطقة 3لف j �3لى �لمنطقة باj ،rال 3} عمليا	 �لنقل  مساحة �لضفة �لغربية. �مع 3} �تفاقا	 �3سلو نصَّ
هذo لم تحدI. �منذ 3} قامت حكومة jسر�ئيل بفك �ال'تباp مع قطا" غز� في 3يلوX/سبتمبر ٢٠٠٥، �متلكت �لسلطة �لفلسطينية �لسلطة �لكاملة على عمليا	 

��j'� �أل'�ضي في كل 3جز�r �لقطا".؟؟ 
 Xمن شما 	لعمليا� oهذ 	تسجيل �أل'�ضي بطريقة منهجية في �لضفة �لغربية، ��متد 	١٩٢٥، بتنفيذ عمليا fلبريطانيو} ثم تالهم �أل'�نيو}، منذ عا� fلقد قا
 .١٩٤٨ fلتوطين �تمليك �أل'�ضي �لتي شملت معظم قطا" غز� �لكنها �نتهت عا� 	لى جنوبها، �لكنها توقفت عند �ندال" حر� ١٩٦٧. �تمت عملياj لضفة�
لقد تم في قطا" غز� مسح ما يقا'� تسعين في �لمئة من �أل'�ضي، �لكن مستو� مسح �أل'�ضي في �لضفة �لغربية 3قل من تلك �لنسبة بمستوً� يؤخذ باالعتبا'. 
 fلتسجيل حتى 3قل من تلك �لنسبة: فقد بلغت 3قل من خمسين في �لمئة في قطا" غز� �ثالثين في �لمئة في �لضفة �لغربية. �نظر�ً لسنِّ 3حكا� 	تظل معدال�
مختلفة تتعلق بالتسجيل 3ثناr فتر�	 �لحكم �لعثماني ��لبريطاني ��أل'�ني ��لمصر�، فإ} كل مكتب من مكاتب تسجيل �أل'�ضي يحتفظ بثالI مجموعا	 من 
�لسجال	: �لعثماني ��لبريطاني ��أل'�ني في �لضفة �لغربية، ��لعثماني ��لبريطاني ��لمصر� في قطا" غز�، يتم تسجيل معامال	 �أل'�ضي فيها �فقًا للنظاf �لذ� 

يتم بموجبه تسجيل �أل'�ضي 3صًال.

١ �التفاF �إلسر�ئيلي �لفلسطيني �لمؤقت بشأ} �لضفة �لغربية �قطا" غز�، ��شنطن �لعاصمة (٢٨ 3يلوX/سبتمبر ١٩٩٥)، �لما�� �لحا�ية عشر�.

٢ �لمصد' نفسه، �لملحق �لثالث (�لبر�توكوX �لخا� بالشؤ�} �لمدنية)، �لما�� ٢٢.
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�لمطلو� من  �لمستو�  jلى  تفتقر  �لفلسطينية  �ال تز�X سلطة �أل'�ضي 
�لمو�'�.

�ما تز�X �لقد'�ُ	 �لمؤسسية �لما�ية لهيئا	 �لسلطة �لفلسطينية على صعيد    •
�لتسجيل �لمنهجي لأل'�ضي ��لتصّر� باأل'�ضي في �لضفة �لغربية �قطا" 

غز�، ُقد'�	 ضعيفة.

تشير �لتقدير�	 في �لوقت �لر�هن jلى 3} حو�لي عشر� في �لمئة فقط من   •
جميع �لمعامال	 يتم تسجيلها لد� سلطة  �ال'�ضي �لفلسطينية. �j يتم 
تسجيل معظم �لمعامال	 من خالX �كاال	 غير قابلة للنقض بمساعد� 
�لكاتب �لعدX. �قد ��3 نظاf �لتسجيل هذ� jلى �جو� مطالبا	 متنافسة 

على �أل'�ضي.

يشمل �إلطا' �لقانوني �لحالي، �لذ� يحكم ��j'� �أل'�ضي، على �لقو�نين   •
��ألنظمة �لعثمانية، �تلك �لخاصة باالنتد�� �لبريطاني، ��لقو�نين ��ألنظمة 
�أل'�نية ��لمصرية �تلك �لصا�'� عن �لسلطة �لفلسطينية، jضافة jلى �أل��مر 
�لعسكرية �لصا�'� عن حكومة jسر�ئيل. �لم يتم َبْعُد تحقيق �لتناغم بين 
�إلطا'ين �لقانونيين �لمنفصلين �لمطبَّقين في �لضفة �لغربية �قطا" غز�. 
�مع 3} عمًال هاما  قد تم بذله لوضع مسو�َّ� جديد� لقانو} �أل'�ضي، jال 
3} مجاال	 عديد� في �لقانو} تظل مدعا� للقلق، �ال سيِّما تلك �لمتعلقة 

بحق �الستيالr �لعاf من �لد�لة (ألغر�u �لمصلحة �لعامة).

تبقى  ®ليُة �لعمل �لحالية إل��'� �أل'�ضي �لعامة ��لتصر� بها ®ليًة ال تتَّسم   •
بالكفا�r �ال بالشفافية.

HlI@Î@HcI@M¥n‘İ‰Ωa@ø@Ôôaâ˛a@ÒâaÖg

�لمستو�  على  لأل'�ضي  معتمد�  'سمية  لسياسة   fعا �فتقا'  هنا  عمومًا، 
� jطا'�ً للتدخل �لحكومي �لصريح ��لضمني في قطا" �أل'�ضي.  �لوطني، ُتحدِّ
�يتضمن هذ� �لتدخل �لتعاطي مع  مسائل تتعلق بالقانو} �بحق �لتمتع باألمال 
��لتصر� �لعاf باأل'�ضي، ��لبيئة، �بنو" �لجنس من منظو' �جتماعي (�لجند')، 
�بالتنمية �الجتماعية �القتصا�ية �بتنمية �لسوF. �قد نتج عن هذ� �الفتقا' jلى 
�لسياسة �لرسمية، قياf �لحكومة بتطبيق سياسة لأل'�ضي قائمة  على حكم �ألمر 
�لو�قع، مكوِّناتها jما 3نها تتناقض مع بعضها بعضًا، �jما 3نها ال تلبِّي بالضر�'� 
�لتناقض  بين  تجمع  3نها  �jما  للفلسطينيين،  ��لمستقبلية  �لحالية  �الحتياجا	 

��لُقصو' في تلبية �الحتياجا	 في ®} معًا.

j {jعد�� �jقر�' سياسة �طنية لأل'�ضي بمشا'كة 3صحا� �لمصلحة �لمعنيين 
 oألساسيين (�هم �لمو�طنو} ��لمجتمع �لمدني ��لحكومة) سو� ُيعطي هذ�
�لنشاطا	 ما تحتاجه من �لتماسك ��لثبا	 على نهج ��حد. �ستضع �لسياسة 
�لوطنية لأل'�ضي موضع �لتنفيذ مجموعة من �لمبا�Å �لعامة �لتوجيهية لتوجيه 
لأل�لويا	  �لمناسب  �لوقت  في  �تتعامل  ثابتة،  بطريقة  �لسياسة  تنفيذ  عملية 

�لوطنية للشعب �لفلسطيني �تستجيب لها.

�j} مستو� �لمناcعا	 حوX �أل'�ضي محفو� بالمشكال	 3يضا، �ال سيما 
 oلى 3} هذj 	لمتعلقة بالملكية �حد�� �أل'�ضي. �تشير �لتقدير�� 	لمشكال�
ل نسبة ٢٥ في �لمئة تقريبًا من �لقضايا �لمنظو'� في �لمحاكم  �لمناcعا	 تشكِّ
في �لضفة �لغربية. �تتعلق هذo �لنز�عا	، بصفة 3ساسية، بالملكية غير �لو�ضحة، 
�لوضع،  �لغائبين. �لمعالجة هذ�  �لمطالبين  �لمعقد� �بتعد�   Iلمير�� �بقو�عد 
ثمة حاجة jلى jحد�I تغيير�	 على صعيد �لسياسة �لعامة، �على �لصعيدين 
jجر��r	 كفؤ� إلصد�'  jيجا�  يلي:  ما  ��لمؤسسي بهد� تحقيق  �لتشريعي 
سند�	/صكو ملكية �أل'�ضي، �cيا�� معدال	 تسجيل معامال	 �لملكية، 
فافية من 3جل ��j'� �أل'�ضي �لعامة ��لتصر� بها.  �jعد�� ®لية عمل تتَّسم بالشَّ
نة لأل'�ضي في  �يتبقى هنا عد� من �لعقبا	 �لتي تعترu سبيل �إل��'� �لُمحسَّ

�لضفة �لغربية �قطا" غز�.

�هذo �لعقبا	 تشمل: َضْعف �لقد'�	 �لمؤسسية على ��j'� �أل'�ضي، ��جو� 
فافية  بالشَّ تتَّسم  �ال  غير كفؤ�  ®لية عمل  غير شمولي، ��جو�  قانوني  jطا' 

إل��'� �أل'�ضي �لعامة.

نة لأل'�ضي في �لمنطقتين  3ما �لعقبا	 �لرئيسة �لتي تعترu سبيل �إل��'� �لُمحسَّ
3لف � باr فتتضمن:

ما يز�X �لتفويض �لدقيق لسلطة �أل'�ضي �لفلسطينية تفويضًا غير ��ضح   •
�لمعالم، مع 3} هذ� �لتفويض ال ُبّد من معالجته بمقتضى مشر�" قانو} 
�أل'�ضي �لمعر�u حاليًا على �لمجلس �لتشريعي �لفلسطيني للنظر فيه. 
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�أل'�ضي سا'ية  بإ��'�  يتعلق  فيما  jسر�ئيل  تفرضها حكومة  �لتي  �لقيو�  تبقى 
تحتفظ  jسر�ئيل  حكومة  أل}  ��لك  �لمنطقة؛   oهذ  r3جز� كل  في   Xلمفعو�
ل �لمنطقة (z) حو�لي خمس �خمسين في �لمئة  بالسلطة �لمدنية فيها. �تشكِّ
(٥٥٪) من مساحة �لضفة �لغربية (من ��} �لقدb �لشرقية). �تظل �لمناطق في 
 (z) سر�ئيل، مصنَّفة ضمن �لمنطقةj شمالي �لضفة �لغربية، �لتي 3خلتها حكومة
. �هذo �لقيو� تمنع تسجيل �أل'�ضي �لفلسطينية �لخاصة، �تسمح بمصا�'� 
مساحا	 شاسعة من �أل'�ضي إلنشاr �لمستوطنا	 ��لبنية �لتحتية �لمتعلقة بها. 
j} مصا�'� �أل'�ضي تتم بطريقة 3سهل نظر�ً للحقيقة �لتي مفا�ها 3} تسجيل 
ملكية هذo �أل'�ضي كانت محد��� في �لضفة �لغربية قبل عاf ١٩٦٧. كما 
قّيد	 �لتد�بير �إلسر�ئيلية �لتي جاr	 بعدها عمليا	 �لتسجيل �لمستقبلية. �يبقى 
حو�لي ثلث �أل'u غير مسجل في �لمنطقة (z) في محافظا	 '�f �هللا ��لخليل 

.fقلقيلية �نابلس �طولكر�
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�تستمر �الجر��r	  ��ألنشطة �لتي تقوf بها �لحكومة �إلسر�ئيلية في �لمنطقة 
(z)، في �لتأثير على �لسكا} �لفلسطينيين �لمقيمين. هذo �الجر��r	 تشمل:

 �'��j Xبأعما fجو� تفويض قانوني لد� �لسلطة �لفلسطينية للقيا� fعد  •
. (z) أل'�ضي، بما فيها تسجيل �أل'�ضي في �لمنطقة�

َصعَّبت مما'ساُ	 ��j'� �أل'�ضي، �لتي تنفِّذها حكومة jسر�ئيل في �لمنطقة   •
جيم، عملية تسجيل �أل'�ضي من قبل �لفلسطينيين، حسبما الحظ تقرير 
لة فيها  o مر�قب حسابا	/نفقا	 ��لة jسر�ئيل. ��أل'�ضي غير �لمسجَّ 3عدَّ
�ها خطر تصنيفها ”uٍ�'3 عامًة“ من قبل حكومة jسر�ئيل �مصا�'تها  يتهدَّ

فعليًا.

�لفلسطينية  �أل'�ضي  باالعتبا' من  تمت مصا�'� مساحا	 جدير�  لقد   •
jقامة  3جل  من  �لو�قع  �ألمر  بحكم  �jما  �لقانو}  بحكم  jما  �لز'�عية 
�لمستوطنا	 ��لبنى �لتحتية �لمرتبطة بها. �تتو�فر لمالكي �3 مستخدمي 
�لفعالة   �لقانونية  �لقليل من �ال���	  �لمصا�'�  �لمتضر'ين من  �أل'�ضي 
(الستعا�� �أل'�ضي �لمصا�'�). �هنا حو�لي ٤٠ في �لمئة تقريبًا من 
 Fمشمولة ضمن �لنطا (لشرقية� bمن ��} �لقد) 3'�ضي �لضفة �لغربية

�لحد��� للمستوطنا	 �لمحمية بسيا�� حكومة jسر�ئيل.

خضع �لعديد من جو�نب نشاطا	 ��j'� �أل'�ضي �لتي ُتما'سها حكومة   •
jسر�ئيل،  ��لة  حسابا	/نفقا	  مر�قب  مكتب  ِقَبِل  من  للنقد  jسر�ئيل 
 r�'c� ئيل شا'�}، 'ئيس'j بتكليف من   oعد��j تقرير جر�  ِقَبِل  �من 
 fسر�ئيل �ألسبق. �مع �لك، فلم يتم َبْعُد تنفيذ توصية 'سمية تقضي بعدj
تخصيص 3ية uٍ�'3 للمستوطنا	 jلى 3} يتم jجر�j rعا�� فحص شاملة 

للوضع �لر�هن لتلك �أل'�ضي.

لم يسبق للمسؤ�لين في حكومة jسر�ئيل 3} 3فرجو� عن �لمعلوما	 بصفة   •
'سمية حوX مساحة �أل'�ضي �لعامة ��لخاصة في �لمنطقة جيم.

�'بما تكو} �لنسبة �لمئوية لأل'�ضي �لمملوكة ملكية خاصة، ضمن �أل'�ضي 
�لضفة  �لتي تم �النسحا� منها في شمالي  �لمستوطنا	  �لتي كانت تشغلها 
�لغربية، 3على من نظيرتها في قطا" غز�، مع 3} سلطة �أل'�ضي �لفلسطينية لم 
ُتصد' َبْعُد jحصا�r	 تفصيلية بشأ} ملكية �أل'�ضي في تلك �لمناطق. �بما 
3} �أل'�ضي �لتي 3قيمت عليها �لمستوطنا	 �لتي تم jخال2ها في شمالي �لضفة 
�لغربية، لم تتم jعا�� تصنيفها من �لمنطقة j  (z)لى �لمنطقتين (3)  �3 (�)، 
فقد ظلت بالتالي خاضعًة للسيطر� �لمدنية لحكومة jسر�ئيل. �بناrً على �لك، 
فإ} �لسلطة �لفلسطينية ال تملك �لمقد'� على تسجيل �أل'�ضي فيها، �ال على 

�لقياf بعمليا	 �لتنظيم ��لتخطيط لتلك �أل'�ضي.

��فقًا لمرسوf 'ئاسي صا�' عن �لسلطة �لفلسطينية، فإ} �لسلطة نزعت ملكية 
(صا�'	) �أل'�ضي �لخاصة �لموجو�� ضمن �لمستوطنا	 (لغايا	 �لمصلحة 
ن من �لمحافظة على �أل'�ضي �لتي تم jخال2ها كوحد� كاملة  �لعامة)، مما يمكِّ
 uٍ�'3 تم نز" ملكية تلك �أل'�ضي حتى 3صبحت {j لتخطيط. �ما� 	لغايا
 Xعامة. �يمكن تحديد �ألشخا� �لذين هم بصد� تخصيص �أل'�ضي من خال
عقو� �لخصخصة. فما j} يتم تسديد 'سوf خصخصة ملكية هذo �أل'�ضي 
 pحتى ُتصبح ملكيتها معترفًا بها. ثم يتم بعد �لك نز" ملكيتها بمقتضى �لشر�
��تها �لتي تنطبق على �أل'�ضي �لخاصة. 3ما �أل'�ضي �لموجو�� في �لمناطق 
�ألمنية حوX �لمستوطنا	، ��لتي يمكن 3} تشّكل مساحة متسا�ية مع مساحة 
 oهذ �ستبقى  'ئيسة.  بصفة  ملكية خاصة  مملوكة  فهي  ��تها،  �لمستوطنا	 

�أل'�ضي ضمن �لملكية �لخاصة.

3ما �لقضايا �لتي نشأ	 ما بعد فك �ال'تباp، ��لتي تؤثر في ��j'� �أل'�ضي، 
فهي تشمل:

معالجة  jلى  تهد�  للمطالبا	،  عملية  تأسيس خطو�	   uيفتر كا}    •
مطالبا	 �ألمال �لخاصة �لموجو�� ضمن مساحا	 �لمستوطنا	 �لتي 
 Xحو 	عن 3ية معلوما zخال2ها. �لم تقم �لسلطة �لفلسطينية باإلفر�j تم

طريقة r��3 عملية �لمطالبا	 لوظائفها.

سيتم  �أل'�ضي   fستخد��  Fحقو كانت  ما   ��j ��ضح  غير  �ألمر  يبقى   •
�العتر�� بها ��حتر�مها، f3 ال.

لم يتم �تخا� تد�بير خاصة جديد� تنص على ��j'� �أل'�ضي �لعامة بطريقة   •
تتَّسم بالشفافية. �نظر�ً لعدj fقر�' مسوَّ�� قانو} �أل'�ضي حتى �آل}، فإ} 
�للجنة �لو�c'ية �لمشتركة تظلُّ مسؤ�لة عن ��j'� �أل'�ضي �لعامة �توcيعها 
�توcيع   �'��j من خاللها  تتم  �لتي  �لعملية  �لخطو�	  3ما  �تخصيصها. 

�تخصيص �أل'�ضي فتبقى غير ��ضحة �لمعالم.

ال توجد 3ية محاسبة عامة حوX �لطريقة �لتي تمت بها ��j'� �أل'�ضي   •
.pلعامة منذ عملية فك �ال'تبا�

¬bjmâ¸a@ŸœÎ@Ôôaâ˛a@ÒâaÖg

غز�  قطا"  مع   pال'تبا� jسر�ئيل  حكومة  ت  فكَّ  ،٢٠٠٥ 3يلوX/سبتمبر  في 
��نسحبت من 3'بع مستوطنا	 شماX �لضفة �لغربية. ��فقًا لسلطة �أل'�ضي 
�لفلسطينية، فإ} جز�rً من �أل'�ضي ضمن �لمستوطنا	 �لتي تم jخال2ها في 
قطا" غز�، مملوكًا ملكية خاصة. فما يزيد على تسعين في �لمئة من �أل'بع 
��لعشرين 3لف ��نم �لتي تم jخال2ها، تعتبر 3'ضًا عامة، ��لنسبة �لمتبقية منها 
هي jما uٍ�'3 خاصة �jما uٍ�'3 كانت قيد �لتخصيص تحت �إل��'� �لمصرية. 
 fلى تلك �لمساحة، كانت مساحة ٢٠,٠٠٠ ��نم �3 3كثر ُتسَتخدj ضافةj�

مناطق 3منية تحيط بالمستوطنا	، �معظمها مملو ملكية خاصة.
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�9� �Y�9H �لمنظما: غير �لحكومية �لفلسطينية في قطاعا	 �لصحة ��لتعليم  Xلتنمية في �آل�نة �ألخير� �'�سة حو�� I3نجز �لبنك �لد�لي �مركز بيسا} لألبحا
��لز'�عة١. �ُتحلُِّل هذo �لد'�سُة جو�نَب مختلفة من �ظيفة �لمنظما	 غير �لحكومية في jيصاX �تقديم �لخدما	 �الجتماعية من منظو' �لعو�مل �لتالية: 

١-  نما�z �النتفا" من �لخدما	. ٢- �لمساrَلة ��لمما'سا	 �إل��'ية. ٣- �الستهد�� ��لمشا'كة. ٤- معايير �لجو�� ��لمر�قبة. 
�تستعرu �لد'�سُة 3يضًا �لمعّوقا	، �لتي ُتو�جهها �لمنظما	 غير �لحكومية في �لحصوX على �لتمويل من �لمانحين، �مستو� تعا�نها مع �لسلطة �لفلسطينية 

��لشركاr �لمحليين �آلخرين. كما تبني �لد'�سُة �لتحليل �لذ� 3جرته على �لبيانا	 �لتي تم جمعها من خالX ��3تي �لبحث �لتاليتين: 
3- مسٌح لثماٍ} �سبعين منظمًة غير حكومية مسّجلة �مستقلة٢. �- مسٌح 3ُسرٌ� لما مجموعه ٣٠٠٠ 3سر�٣. 

�فيما يلي بعض 3هم ما توّصلت jليه �لد'�سة من �لنتائج ��لتوصيا	 �لرئيسة: 

�لخدما:   Rموفِّر  �بد� مقا�نًة  �لحكومية  غير  �لمنظما:   ��9 هو  ما   (١
�آلخرين؟ ُتبيِّن �لد'�سة 3} �لد�' �لنسبي للمنظما	 غير �لحكومية مقا'نًة بد�' 
�لقطاعا	  باالعتبا' في جميع  تباينًا جدير�ً  يتباين  �لخدما	 �آلخرين  موفِّر� 
�لبديلة  �لقنو�	  �فيما بينها، �هو يتأثر، jلى حد بعيد، بإمكانية تحّمل كلفة 

إليصاX �تقديم �لخدما	 ��لوصوj Xليها.

��فقًا لنتائج �لمسح �ُألسر�، فإ} �لخدما	 �لتي توفِّرها �لمنظما	 غير �لحكومية 
في قطا" �لصحة تعا�X نسبة ١١,٧٪ من �لخدما: �لصحية �لتي تستخدمها 
�ُألسر �لفلسطينية، هذ� من ناحية. �تبيِّن �لد'�سة 3} معدX �النتفا" من �لخدما	 
�لصحية �لتي توّفرها �لمنظما	 غير �لحكومية �3نى بكثير في قطا" غز� (٨,١٪) 
�لمتو�فر�  �لبيانا	  �لنتائج مع   oلغربية (١٣,٣٪). �تتو�فق هذ� �لضفة  منه في 
من ��c'� �لصحة حوX �لحصة �لتناسبية لعيا��	 �لرعاية �لصحية �أل�لية �3َِسرَّ� 
�لمستشفيا	 �لتي ُتوّفرها �لمنظما	 غير �لحكومية مقا'نًة بمجمو" �لعيا��	 
��َألِسرَّ� �لمتو�فر� في �لضفة �لغربية �قطا" غز�. ��فقًا للبيانا	 �لمتو�فر� من 
��c'� �لصحة، فإ} �لمنظما	 غير �لحكومية توّفر ما ُيمثِّل نسبة ٣٠٪ �نسبة 
٣١٪ من عيا��	 �لرعاية �لصحية �أل�لية �3َِسرَّ� �لمستشفيا	، على �لتو�لي. �في 
غز�، فإ} �لمنظما	 غير �لحكومية توفِّر ٢٢٪ فقط من 3َِسرَّ� �لمستشفيا	٤.  

يبد� 3} �لمنظما	 غير �لحكومية تمتلك بيئة مالئمة خاصة في مجاX توفير 
�لخدما	 �لصحية �لمتخصصة، �لتي تمثِّل بموجبها ٢٥٪ � ٢١٪ � ١٩٪ من 

�لخدما	 �لُمْنَتَفِع منها في �لمجاال	 �لتالية: �إل'شا� �لعقلي/�لنفسي، ��لتوعية 
�لصحية ��لتد'يب، ��لعالz �لطبيعي �jعا�� �لتأهيل، على �لتو�لي. 

��فقًا للمسح �ُألسر�، ُترسل حو�لي ٢٩٪ من �ُألسر �لفلسطينية 3طفالها jلى 
 fسة): �من تلك �ُألسر، ٧١٪ تستخد�مد��b �لر�ضة (مرحلة ما قبل �لمد
مر�فق �لقطا" �لخا� �٢١٪ تستعمل �لخدما	 �لتي توفرها �لمنظما	 غير 
�لحكومية. �بالنسبة لخدما	 �لتد�يب �لمهني ��لتعليم غير �لرسمي، فإ} ما 
ُتوفِّرo �لمنظما	 غير �لحكومية من مجمو" هذo �لخدما	 �لُمْنَتَفِع منها يمثل 

٢٥٪ � ٣٨٪، على �لتو�لي. 

١ من �لمقر' نشر هذo �لد'�سة في نيسا}/jبريل ٢٠٠٦. 

٢ شملت عيّنة �لد'�سة جميع �لمنظما	 غير �لحكومية �لفلسطينية �لمسجلة �لتي لديها تفويض في 

قطاعا	 �لصحة ��لتعليم ��لز'�عة (�قد �ستبعد تعريُف �لمنظما	 غير �لحكومية، �لُمسَتخدf في �لد'�سة، 
 ،	�rلنو��� �لشبابية). ��فقًا للمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�� 	لتعا�نية ��التحا��� 	لجمعياِ�
فإ} �لعد� �إلجمالي لمثل هذo �لمنظما	 غير �لحكومية كا} ٣٥٣. �قد تكّونت �لعّينة �لنهائية، �لمؤلفة 
من٧٧  منظمة غير حكومية، من ٤٣ منظمة غير حكومية متخصصة في قطا" �لصحة، �١٩ منظمة 
في قطا" �لتعليم، �١٥ منظمة في قطا" �لز'�عة �كانت عّينة �لد'�سة منحاcً� نحو �لمنظما	 غير 

�لحكومية �لكبير� ��لمتوسطة �لحجم. 

٣ 3جر	 �لعمَل �لميد�ني �لمطلو� للد'�ستين ”3لفا �لد�لية الستطالعا	 �لر�3 ��لبحوI ��لمعلوماتية“ 

”Alpha International for Polling, Research and Informatics“ خالX �لمد� بين 
®��'/ما'b �®�/3غسطس ٢٠٠٥. 

٤ ��c'� �لصحة/�لتقرير �لسنو� ألنظمة معلوما	 �إل��'� �لصحية، ٢٠٠٣. 

ÚÓ‰Óİé‹–€a@ÚÓflÏÿßa@7À@pb‡ƒ‰Ωa@ŽâÎÖ
Ú«aâå€aÎ@·Ó‹»n€aÎ@Úzñ€a@pb«bİ”@ø@bÁ˙aÖcÎ
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نيسا} ٢٠٠٦



�في قطا" �لز��عة، كا} عد� �ُألسر �لتي َ�َكر	 3نها تنتفع من �لخدما	 �لتي 
3نها  �كر	  �لتي  �ألسر  من مجمو"  3كبر  �لحكومية  غير  �لمنظما	  ُتوفِّرها 
يجعل  مما  معًا،  �لخا�  ��لقطا"  �لحكومة  توّفرها  �لتي  �لخدما	  تنتفع من 
�لخدما	 �لتي توّفرها �لمنظما	 غير �لحكومية تمّثل نسبة تصل jلى ٥٠٪ من 
�لخدما	 �لتي ُيْنَتفُع منها في هذ� �لقطا". �يبد� 3} �لمنظما	 غير �لحكومية 

قد تم �العتما� عليها بشكل خا� في توفير �لمو�� �لمدعومة ماليًا �في خدما	 
�ستصال� �أل'�ضي. 

٢) َمْن ُهم �لمستفيد�� من خدما: �لمنظما: غير �لحكومية؟ كما يبيِّن 
�لرسم �لبياني �3ناo، �باستثناr مستخدمي �لخدما	 �لز'�عية، فقد �كر ما نسبته 
3نهم  �لحكومية  �لمنظما	 غير  �لمستفيدين من  بالمئة (٥٠٪) من   خمسين 

ÚflÜ®a@äČœÏfl@kéy@ÚÓ«aâå€a@pbflÜ®a@Âfl@�b–n„¸a@p¸Ü»fl

�لقطا" �لخا��لمنظما	 �لحكومية �لمنظما	 غير �لحكومية

�لمجمو"قطا" غز��لضفة �لغربية�لمجمو"قطا" غز��لضفة �لغربية�لمجمو"قطا" غز��لضفة �لغربية 

�٢٨,٦٢٦,٣٢٧,٧٢١,٢٤,٥١٤,٥٠١٤,٣٨,٨لّر�

�١٤,٣١٠,٥١٢,٩٩,١٨١,٨٣٨,٢٥٣,٨٤٢,٩٤٧,١لقر�u �الئتمانية

�٢٨,٦٥٢,٦٣٧,٦١٥,٢٣١,٨٢١,٨١٥,٤٧١,٤٥٠ستصال� �أل'�ضي

�٢٨,٦١٨,٤٢٤,٨١٥,٢١٣,٦١٤,٥٧,٧٢٨,٦٢٠,٦لخدما	 �لبيطرية

�١٧,٥٤٢,١٢٦,٧٢١,٢٩,١١٦,٤٠٢٣,٨١٤,٧لتد'يب

�٤٢,٩٥٧,٩٤٨,٥٦٣,٦٦٨,٢٦٥,٥٢٣,١٧٦,٢٥٥,٩لمو�� �لمدعومة عينيًا 

١٢,٧٣١,٦١٩,٨١٥,٢٣٦,٤٢٣,٦٠٣٨,١٢٣,٥ترميم �jصال� �لطرF �لز'�عية

�٤,٨٢,٦٤٦,١٠٣,٦٣٨,٥٧١,٤٥٨,٨لتسويق

�٠٥,٣٢٠٠٠٠٦٦,٧٤١,٢الستير�� ��لتصدير

fلمو�� �لخا� 	٩,٥٣٦,٨١٩,٨٩,١٣١,٨١٨,٢١٥,٤٥٧,١٤١,٢مشتريا

يتلّقو} مستوً� من �لدخل يتر��� بين ١٤٠٠ �٢٠٠٠ شيكل jسر�ئيلي جديد 
شهريًا. �يبد� 3ّ} �ُألسر �لتي تحصل على �خل 3على من هذ� �لدخل نسبيًا هي 
�لتي تنتفع على نطاF ��سع من �لخدما	 �لصحية �لتي توّفرها �لمنظما	 غير 
�لحكومية، على �جه �لخصو�. �ُيمكن 3} ُيعز� هذ� �النتفا" jلى حقيقة 
مفا�ها 3} �لسلطة �لفلسطينية قد �فَّر	، في �لسنو�	 �ألخير�، �لتأمين �لصحي 
�لذ� يوفِّر خدما	 صحية مجانية لشريحة كبير� من �لسكا}. �بناrً على �لك، 
فإننا نجد 3} ٤٢٪ فقط من �لمستفيدين من �لخدما	 �لصحية هم من �ألسر 
�لتي تحصل على مستو� من �لدخل يقل عن ١٤٠٠ شيكل jسر�ئيلي جديد 

شهريًا. 

١٢



3ما في قطاعي �لتعليم ��لز'�عة، فقد بد� 3} فر� حصوX �ُألسر ��	 �لدخل 
�لمحد�� على خدما	 �لمنظما	 غير �لحكومية كانت 3كبر. فقد �كر 3كثر 
من ٥٠٪ من �لمستفيدين من �لخدما	 �لتي توّفرها �لمنظما	 غير �لحكومية 
في هذين �لقطاعين 3نهم يحصلو} على �خل يقل عن ١٤٠٠ شيكل jسر�ئيلي 
جديد شهريًا. �يبد� 3} �لمنظما	 غير �لحكومية قد �جد	 في مد�'b �لر�ضة 
بيئة مالئمة خاصة لها، تستهد� من خاللها �لمجتمعا	 �لريفية، حيث ُيمثِّل ما 
ترعاo هذo �لمنظما	 من مد�'b �لر�ضة 'بع خدما	 �لتعليم ما قبل �لمد'سة 
تقريبًا، مقا'نًة بمد�'b �لر�ضة �لتي ترعاها في �لمد} ��لتي تمثِّل نسبة ١٣,٣٪ 

فقط من هذo �لخدما	. 

لديها،  �الستهد��  سياسا	  عن  �لحكومية  غير  �لمنظما	  ُسئلت  �عندما 
3كد	 ١٠٪، �١١٪ � ٤٣٪ منها فقط، تعمل في قطاعا	 �لصحة ��لتعليم 
�ُألسر ��ألفر�� من ���  jلى  3نها �ّجهت خدماتها  �لتو�لي)،  ��لز'�عة (على 
�لدخل �لمحد��،  من جانب ®خر حّد�	 جميُع هذo �لمنظما	 �لفقَر �3 �لدخَل 
�لمحد�� كأحد �لمعايير �لمهمة الختيا' �لمستفيدين. �قد �كر	 �لمنظما	 
غير �لحكومية، بصو'� متكر'�، 3نها تستهد� فئا	 سكانية محّد�� ضعيفة 
�معّرضة للمخاطر، �منها على سبيل �لمثاX، ��� �العاقا	 �لجسدية  ��لشبا� 

 .rلنسا�� Xألطفا��

�لمساYَلة �لرHسية مقا�نة بالمساYَلة �ألفقية: تم �لتحقيق في مد� قابلية   (٣
�لتي  �لمما'سا	   Xخال من  للمساrَلة  �لفلسطينية  �لحكومية  غير  �لمنظما	 
 oهذ �'��j َ�ْ�' مجالس  �في  �توcيعها،  �لتقا'ير  jعد��  مما'سا	  في  تتَّبعها 
�لمنظما	، �في طرF مر�قبتها للمشا'يع �لمموَّلة من خالX �لِمَنح، ��إلشر�� 
د	 هذo �لمنظما	 غير �لحكومية، بشكل عاf، �تباعها طريقة  عليها. �قد 3كَّ
ثابتة في jعد�� �لتقا'ير �لر3سية vertical �توcيعها على مجالس ��j'تها �على 
�لسلطة �لفلسطينية ��لمانحين �لمموِّلين، 3كثر من �تِّباعها لطريقة ثابتة في �لك 
�مع  لها،  �لخدما	  قّدمت  �لتي  �لمحلية  �لمجتمعا	  مع   �3 �لجمهو'؛  مع 
�لمنظما	 غير �لحكومية �ُألخر� ��لسلطا	 �لمحلية. ��فقًا لنتائج �لمسح، 
فإ} ٩٣٪ من �لمنظما	 غير �لحكومية �كر	 3نها ُتِعدُّ تقا'ير سنوية، �٧٣٪ 
منها �كر	 3نها تُُِعدِّ تقا'ير �لتدقيق �لمالي (تقا'ير مر�جعة �لحسابا	). �في 
بتقديم هذين  �لمنظما	 غير �لحكومية  3كثر من ٧٠٪ من �لحاال	، قامت 
�لتقريرين jلى مجالس ��j'تها ���c'� �لد�خلية ��كاال	 �لتمويل. َبْيَد 3} 3قلَّ من 
ُثلث هذo �لمنظما	 3ّكد 3نه قاf بتوcيع �لتقا'ير �لمالية jلى �لمنظما	 �لمحلية 
 o، �مجالس �لقر� �قا�� �لمجتمع �لمحلي. �'بع هذ	لشريكة �مجالس �لبلديا�
�لمنظما	 فقط نشر تقا'ير �لتدقيق �لمالي �لخاصة به على مو�قعه �إلليكتر�نية 
ل 3ساسًا كافيًا لتقييم �لمد�  على �إلنترنت. �مع 3ّ} هذo �لمؤشر�	 ال تشكِّ
�لذ� تشعر فيه �لمنظما	 غير �لحكومية �لفلسطينية بأنها معّرضة للمساrَلة من 
�لجمهو' �لمؤيد ��لمناصر لها، jال 3نها تشير بالفعل jلى �لحاجة jلى َقْدٍ' من 

�لمساrَلة �3سع نطاقًا. 

3فا� معظم �لمنظما	 غير �لحكومية 3ّ} مجالس ��j'� هذo �لمنظما	 تؤ�� 

�ظائفها بنشاp، سو�r من حيث �نتظامها في حضو' �الجتماعا	 f3 من حيث 
�لتز�مها بالعمل �فق قانو} �لمنظمة. �مع �لك، كا} هنا بعض �لغموu فيما 
يتعلَّق بأ���' مختلف �لمستويا	 �إل��'ية في �لمو�فقة على �لتقا'ير �لمالية ��ختيا' 
مر�جعي �لحسابا	. �مع 3} قانو} �لمنظما	 غير �لحكومية يشترp 3} تبقى 
هذo �لوظائف محصو'� في مستو� �لجمعية �لعمومية للمنظمة، jال 3نها قد تم 
تفويضها، في 3غلب �ألحيا}، jلى 3عضاr مجلس �إل��'� �3 �لمديرين �لتنفيذيين 

للمنظمة، مما يثير مشكلًة محتملًة في �لمساrَلة �لمالية غير �لمالئمة. 

 ،fغير �لحكومية، بشكل عا 	لمنظماُ� fلمر�قبة: تستخد�� 	معايير �لجو9  (٤
مجموعًة ��سعة متنوعة من �أل���	 لمر�قبة جو�� خدماتها ��ألثر �لذ� ُتحدثه. 
�مع �لك، فإ} �لمعايير �لمتناغمة �لخاصة بجو�� �لخدما	 غير موجو��، مما 
ُيصعِّب مر�قبة جو�� هذo �لخدما	 في جميع �لقطاعا	. ففي قطا" �لتعليم، 
على سبيل �لمثاX، �جد	 �لد�'سة 3} ثلث �لمنظما	 غير �لحكومية �لمبحوثة 
�لمنظما	  �لمانحين، �عد� قليل من تلك  حصلت على معايير خدماتها من 
يستخدf معايير �ليونيسكو �c� �3'� �لتربية ��لتعليم. �عال�� على �لك، فمع 3َ} 
�لد'�سة 3فا�	 3ّ} مستو� �لمر�قبة لد� �لمنظما	 غير �لحكومية مرتفٌع، فقد 
كا} هنا �ليل jثباتي ضئيل على �جو� مر�قبة منتظمة �3 تفتيش منتظم على 
صة. ففي قطا" �لصحة، فإ} ثلث  هذo �لمنظما	 من قبل �لو�c'�	 �لمتخصِّ
�لمنظما	 غير �لحكومية �لمبحوثة ُيِعدُّ �يقّدf تقا'ير عن سجالتها �لطبية jلى 
��c'� �لصحة. �عندما ُسئلت تلك �لمنظما	 عن ®خر cيا'� ألغر�u �لمر�قبة 
قامت بها ��c'� �لصحة، �عتذ' ٧٧٪ من �لمنظما	 عن �إلجابة، �3ّكد ٨٪ 

منها 3} �لو�c'� لم يسبق لها 3} قامت بهذ� �لنو" من �لزيا'�	. 

3فا� عد� قليل من �لمنظما	 غير �لحكومية 3نه يمتلك �لقد'� على مر�قبة �آلثا' 
�لتي ُتحدثها مشا'يعه �فق مر�جع قياسية benchmarks محد�� بوضو�. 
�لرسمية  �لتقييما	   fيستخد �لحكومية  غير  �لمنظما	  ثلثي  عن  يقل  ال  فما 
�لتي ُتحدثها �لمشا'يع كأ��تين مهمتين لمر�قبة تلك �آلثا'.  �تقييما	 �آلثا' 
غير 3َ}َّ هذo �لمنظما	 تحدثت عن مخرجاتها عندما ُسئلت عن نتائج عملها، 
�3ّ} �لمنظما	 غير �لحكومية �لكبير� فقط كانت تمتلك �لقد'� على توثيق 
�مر�قبة نتائج تقييماتها. �مع 3} غالبية �لمنظما	 غير �لحكومية تعتمد هيكليًة 
معيَّنًة لتقاضي �لرسوf لقاr توفير �لخدما	، jال 3} �لمنظما	 نفسها هي �لتي 
�ضعت هيكلية �لرسوf هذo في غالبية �لحاال	. �ال يوجد jال منظمتا} فقط، 
من بين �لمنظما	 �لثالI ��لستين �لتي تعمل في قطا" �لصحة، تستخدما} 

هيكلية �لرسوf �لمستخدمة لد� ��c'� �لصحة. 

�ضى �لمستفيدين عن �لخدما: �لتي توّفرها �لمنظما: غير �لحكومية:   (٥
عّبر	 �ُألسر عمومًا عن معدX مرتفع �3 مرتفع جد�ً من �لّرضى عن خدما	 
�لمنظما	 غير �لحكومية. �كما يوضح �لرسم �لبياني  �لتالي فإ} معدX 'ضى 
 ��j لمستفيدين كا} �ألعلى في �لقطا" �لصحي. �عندما ُسئلت �ُألسر، عّما�
كانت ستختا' تلقِّي �لخدما	 �لصحية من منظمة غير حكومية �3 من موفِّر 
حكومي لهذo �لخدما	 (مع ثبا	 �لكلفة �لمالية في �لحالتين)، 3كد ٦٠٪ من 
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�ألسر 3نها ستختا' �لخدما	 �لصحية �لتي توّفرها �لمنظما	 غير �لحكومية. 

�في مجاX �لتعليم ما قبل �لمد�سة (مد��b �لر�ضة)، تسا�� مستو� 'ضى 
�ألسر عن �لخدما	 �لتي يوّفرها �لقطا" �لخا� مع تلك �لخدما	 �لتي توّفرها 
�لمنظما	 غير �لحكومية. �مع 3} �ُألسر �كر	 3نها تشعر بمستو� مرتفع من 
�لرضى عن خدما	 �لتد�يب �لمهني �لتي تقدمها �لمنظما	 غير �لحكومية، 
فإ} هذ� �لرضى لم يلَق �لدعم بمستو� jيجابي مكافئ له في مجاX �آلثا' �لتي 
ُيحدثها �لك �لتد'يب. فقد 3كد ٢٥٪ فقط من �3لئك �لذين يتلقو} �لتد'يب 
�لمهني من منظمة غير حكومية 3ّ} هذ� �لتد'يب قد ساعدهم على jيجا� عمل �3 
�ظيفة. �بالمقا'نة مع �لك، فإ} ٥٧٪ من �لمستفيدين من �لتد'يب �لمهني �لذ� 

يقدمه �لقطا" �لخا� 3ّكد 3ّ} �لتد'يب ساعدهم في jيجا� عمل �3 �ظيفة. 

�بشكل عاf، فإ} معّدX �لرضى عن جو�� �لخدما: �لز��عية لم يكن مرتفعًا 
كمستو� �لرضى �لذ� 3عر� عنه �لمستفيد�} عن �لقطاعين �آلخرين. �مع 
�لك، فقد كا} �� �لرضى هو �ألعلى في �3ساp �لمستفيدين من �لخدما	 
�لتي تقدمها �لمنظما	 غير �لحكومية، �لذين 3فا� ٦٧٪ منهم 3} جو�� �لخدمة 

�لتي تلّقاها كانت جيدً� �3 جيدً� جد�ً. 

�لفلسطينية:  �لحكومية  غير  �لمنظما:  تو�جهها  �لتي  �لتمويل   lmنما  (٦
تعتمد �لمنظما	 غير �لحكومية �عتما��ً كبير�ً على �لتمويل من �لمانحين. غير 
3}َّ �لعديد من �لمنظما	 غير �لحكومية �ألكبر حجمًا يبد� 3نه قد نجح في 
توسيع قاعد� jير���ته من خالX تقاضي 'سوf على �لخدما	 ��لقياf بنشاطا	 

ُمِد'ٍَّ� للدخل. 

لصالح  �لتوّجه  jلى  �لد�ليين  ��لمانحين  �لد�لية  �لمنظما	  من  �لتمويل  يميل 
jلى  منها  �ألكبر   rلجز� في  تعو�  ألسبا�  �لكبير�  �لحكومية  غير  �لمنظما	 
�متال تلك �لمنظما	 قد'�	 3قو� �تغطيتها لنطاF �3سع. كما j {ّ3مكانية 
�لحصوX على �لتمويل من �لمانحين عملية معّقد�، �يبد� 3ّ} �لسياسا	 �لتي 
ُسئلت  �عندما  �لشفافية.  jلى  تفتقر  �لتمويل  منح  عملية  في  �لمانحو}  يّتبعها 
�لمنظما	 غير �لحكومية عن �لطريقة �لتي علمت بوساطتها عن �لمنحة �ألخير� 
�لتي �ستلمتها، 3َجا� ٤٨٪ منها 3نه قد علم عن �لمنحة من خالX �تصاله مع 
3حد �لموظفين �لعاملين لد� �لوكالة �لمانحة، كما 3جا� ٣٣٪ ®خر�} 3} 
�لجهة �لمانحة �ّجهت jليهم �عو� مباشر� لتقديم مقتر� للحصوX على �لمنحة، 
�٢٥٪ 3نهم عرفو� عن �لمنحة من خالX 3حد �إلعالنا	 �لعامة. �في 3كثر من 
٥٠٪ من �لحاال	، كانت مدُ� ®خر منحة تم �كرها 3قلَّ من ستة 3شهر، �ألمر 
�لحكومية على  غير  �لمنظما	  قد'�  معوِّقا	 على   uينطو� على فر �لذ� 

 .Xلتخطيط لمد� 3طو�

�قد كشفت بيانا	 �لمسح �لنقا� 3يضًا عن حقيقة مفا�ها 3} �لتعاقد من �لباطن 
كا} 3حد قنو�	 �لتمويل �لمهمة �ألخر� للمنظما	 غير �لحكومية. �قد مّثلت 
�لسلطة �لفلسطينية �منظما	 �لقطا" �لخا� �لمحلية �لحصة �ألكبر من �تفاقيا	 

�لمقا�ال	، تلتها في �لترتيب �لمنظما	 �لد�لية. 

3ظهر	  �آلخرين:  �لمحليين   rلشركا�� �لفلسطينية  �لسلطة  مع  �لتعا�}   (٧
نتائُج �لمسح مستوً� 'فيعًا من �لتعا�} بين �لمنظما	 غير �لحكومية ��لسلطة 
َبْيَد 3} 3قلَّ من ٢٥٪ من تلك �لمنظما	 3ّكد	 مشا'كتها في  �لفلسطينية. 
�لسياسا	 �في �لتخطيط للقطا". �قد �صف معظُم �لمنظما	 غير �لحكومية 
من   ٪٦,٥  oعتبر�� ”��عم“،   '�� بأنه  �لفلسطينية  �لسلطة   '��  (٪٧٣)
�لمنظما	 ”ُمعيقًا“ �صّنفه ١٣٪ منها بأنه يجمع بين كال �لّد�'ين: ”�لد�عم“ 
�”�لمعيق“. �قد �شتملت 3شكاX �لدعم �لتي �'� �كرها بصفة عمومية على 
توفير �ألمو�X، ��إلعفاr �لضريبي ��لتعاقد من �لباطن. ��كر ٣٨٪ من �لمنظما	 
�لمحلية  �لحكوما	  �بين  بينها  'سمية  عالقا	  �جو�  فقط  �لحكومية  غير 

��لسلطا	 �لمحلية. 
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هذ�  في  �لحكومية  غير  �لمنظما	  خبر�  من  تستفيد   {3 �لعملية   oلهذ
�لمجاX. �بالتو��c مع هذ� �لعمل، يجب تعزيز �تكثيف �لجهو�، بد'جة 
 	�'�cغير �لحكومية من قبل �لو 	3كبر، لتقوية �ظيفة مر�قبة �لمنظما

�لمتخصصة. 

يجب بذX �لمزيد من �لجهو� �لنشيطة الستكشا� فر� jقامة �لشر�كا	   •
بين �لمنظما	 غير �لحكومية ��لشركاr �لمحليين، �ال سيما مع �لحكوما	 
�لتمويل  ®ليا	   Xخال من  �لشر�كا	   oهذ  fُتقا  {3 �يمكن  �لمحلية، 
للمنظما	  �لمد�  �لطويلة  لالستد�مة  حاسمة  عناصر   oفهذ �لمشتركة. 

غير �لحكومية. 

يجب على �لمانحين 3} يستكشفو� �لمزيد من �لتمويل �لمتعد� �لسنو�	   •
��لقائم على �لبر�مج، ��لك باستخد�j fجر��r	 متناغمة ����3	 مالئمة 
قائمة على �لثقة. �يجب 3} تتضمن هذo �لبر�مج عملية �لبناr �لمؤسسي 
بهد� تعزيز قد'�	 �لمنظما	 غير �لحكومية لتقديم �jيصاX خدما	 

نة ��	 نوعية جّيد�.  محسَّ
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3خذين بعين �العتبا'  �لوضع �الجتماعي-�القتصا�� �لر�هن ��الحتياجا	   •
�لمتز�يد� للمجتمعا	 �لمحلية �لفلسطينية ، فإ} �لمنظما	 غير �لحكومية 
كموّفر  ��'ها   r��3 في  �الستمر�'  من  لتتمّكن  �لدعم  تتلّقى   {3 يجب 
للخدما	 �لتكميلية. �نظر�ً لُشحِّ �لمو�'�، فإ} قر�'�	 �لتمويل يجب، مع 
�لك، 3} تستند jلى مر�جعة للميز� �لنسبية لمختلف موفِّر� �لخدما	، 
 {3 �لشحيحة. �يجب  �لمو�'�   oفّعاليًة من هذ 3كثر  �نتفاعًا  مما يضمن 
تأخذ قر�'�	 �لتمويل، �لتي يّتخذها �لمانحو}، في �لحسبا} �لسياسا	 

�لقطاعية �أل�سع �لتي ُتقّرها �تتبناها �لسلطة �لفلسطينية. 

يجب 3} تنظر �لسلطة �لفلسطينية ��لجها	 �لمانحة في موضو" تمثيل   •
بهد�  �لمعونا	  تنسيق  �هيكليا	  ُبنى  في  �لحكومية  غير  �لمنظما	 
ضما} مستوً� 3فضل من �لتناغم ��لتناسق، في �لبناr �لمؤسسي ��لتنمية 

لَْيِن من �لمانحين.  �لمؤسسية �لُمموَّ

يجب �عم �لمنظما	 غير �لحكومية لتبنِّي سياسا	 �®ليا	 �ستهد��   •
�لفقير�  �لمحلية  �لمجتمعا	  jلى  �لخدما	   Xصو� لضما}  نة  محسَّ
��لمهّمشة. �بأخذ معدال	 �نتشا' �لفقر �لمرتفعة بشكل خا� في قطا" 
غز� بعين �العتبا'، يجب تشجيع �لمنظما	 غير �لحكومية على توسيع 
بر�مجها لكي تشمل توفير �لخدمة jلى تلك �لمجتمعا	 كعنصر تكميلي 

لمؤسسا	 �لسلطة �لفلسطينية. 

الُبدَّ للمنظما	 غير �لحكومية من تعزيز مساrَلتها على �لمستويين �لر3سي   •
��ألفقي. �ُيمكن لهذ� �لتعزيز 3} يتحّقق من خالX �ضع ميثاF  لقو�عد 

�لسلو، �من خالX ®ليا	 �لعمل �لتطوعية �ألخر�. 

يجب على �لمنظما	 غير �لحكومية توسيع قاعد� مناصريها �مؤيديها   •
على  �لجماهيرية،  �لشعبية  ��لمنظما	  �لمدني  �لمجتمع  مؤسسا	  مع 
3} ُيصاِحب هذo �لتوسعة تفعيل ��' �لمنظما	 �لحكومية في �لمناصر� 

�كسب �لتأييد لسياسا	 قطاعية �جتماعية 3كثر jنصافاً �شموًال. 

مجلس  �عتمدها  �لتي  �ألنظمة  تفّعل   {3 �لفلسطينية  �لسلطة  على  يجب   •
�لمنظما	  قانو}  يكتنف  �لذ�  �لحالي   uلغمو�� �للَّبس  �لوr�'c إل�cلة 
غير �لحكومية، �ألمر �لذ� سُيسهم jسهامًا كبير�ً في تحقيق �لمزيد من 

ن في �لقطا".  �لشفافية ��أل��r �لُمحسَّ

يجب 3} تعمل �لسلطة �لفلسطينية ��لمنظما	 غير �لحكومية معًا بصو'�    •
�ثيقة 3كثر  في عملية jعد�� معايير مالئمة للجو�� ��أل��r في مختلف 
�ُيمكن  ��لز'�عة،  ��لتعليم  �لصحة  قطاعا	  �لك  في  بما  �لقطاعا	، 
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لقد تم �إلقر�' على نطاF ��سع 3}َّ قابلية �القتصا� �لفلسطيني للحيا� ��لنمو في �لمستقبل تعتمد على �ستحد�I نظاf لوجستي للتجا'� يسمح للناb �للبضاعة 
بالحركة ��النتقاX بطريقة ®منة �موثوF بها �بأسعا' تنافسية. �قد تم �صف هذ� �لنظاf مطوًَّال في عد� من تقا'ير �لبنك �لد�لي �بتد�rً من تقرير كانو} �أل�X/�يسمبر 
j fلى لجنة �ال'تباp �لخاصة، بعنو�} ”�لرُّكو� f3 �النتعا�؟ فك �ال'تباp �إلسر�ئيلي �®فاF �القتصا� �لفلسطيني“، �لذ� صا�F عليه �لمجتمع �لد�لي  ٢٠٠٤ �لمقدَّ

على نطاF ��سع، كما صا�قت عليه �لسلطة �لفلسطينية �حكومة jسر�ئيل في �جتما" عقد في �3سلو في كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٤. 

غز�  �قطا"  بية  لغر � للضفة  إلنترنت  � على  إلليكتر�ني  � لموقع  � على  كلها  فر�  متو� الحقة  'ير  تقا من   oتال �ما  لمذكو'  � ير  لتقر � (�هذ� 
.(www.worldbank.org/we)

يتطلب �ستحد�I نظاf لوجستي عملي للتجا'� للضفة �لغربية �قطا" غز� معالجة 
3'بعة 3نو�" من �لحركة، متر�بطة في عالقاتها:

jما  �لغربية �قطا" غز� �بين jسر�ئيل،  �لضفة  بين  �لحد��  �لحركة عبر   •
jلى jسر�ئيل �jما jلى ��X ثالثة 3خر� عبر �لمو�نئ �لبحرية ��لمطا'�	 

�إلسر�ئيلية.

�لحركة �لد�خلية ضمن �لضفة �لغربية.  •

�لحركة بين قطا" غز� ��لضفة �لغربية.  •

�لبرية  �لحد��  عبر  �ألخر�  �لثالثة   Xلد�� jلى  �لمباشر  ��لنفا�   Xلوصو�  •
.ً� (�لمؤ�ية jلى مصر ��أل'�})، بحر�ً �جوَّ

فني  بدعم  ��إلسر�ئيلية)،  (�لفلسطينية  �لحكومتا}  عاf ٢٠٠٥، سعت   Xطو�
من �لمجتمع �لد�لي للمانحين، jلى �الستعاضة عن �لنظاf �لحالي بنظاf ُيد�' 
بطريقة تعا�نية �يضمن تحقيق تو�c} مالئم بين �لمتطلبا	 �إلسر�ئيلية �ألمنية 
ُيد�' من  �لفلسطينية. فالنظاf �لحالي  �لمشر�عة �بين �الحتياجا	 �القتصا�ية 
 fلى نظاj ، �مستند	3منية قائمة على �لمبر'� 	طر� ��حد �هو ُمثقل باعتبا'�

”�لتحميل من ظهر �لى ظهر“ غيرفعَّاX للتعامل مع �لبضائع. �تؤكد مختلف 
F�'�3 �لعمل �لتي كتبها �لبنك �لد�لي حو��j X'� �لحد�� على مد� �لخمسة 
 lجو� تناقض 3ساسي بين �لهدفين: تطبيق مز� fعشر شهر�ً �لماضية على عد
�لضوئي  �لمسح  �لحديثة ��ستخد�I تكنولوجيا   	�حكيم من Hساليب �إل�9
�لجديد	 سُيتيح �إلمكانية إليجا9 نظاI يوفِّر مستويا: عالية من �ألمن ��لفعالية 
�لتجا�ية في �r معًا، مما يعو9 بالنفع على �ألطر�p جميعها. �قد تم تضمين 
قت عملية jبر�مها �cير�  عناصر هذ� �لنظاf في �تفاقية �لحركة ��لعبو' �لتي نسَّ
�لخا'جية �ألمريكية في تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. �لكن لم يتم، حتى ساعة 
jعد�� هذ� �لتحديث، تنفيذ سو� جزr يسير من هذo �لعناصر، � في �لوقت 
�لحاضر لم يطر3 �3 تغييير فعلي  على  �لنظاf �لذ� كا} موجو��ً في كانو} 

�أل�X/�يسمبر ٢٠٠٤.

ص هذ� �لتقييم �لوضع �لر�هن لحركة �لناb ��لبضائع ، مع �لتركيز بشكل  ُيلخِّ
ص، �سيتم تقديم تحليل 3كثر تفصيًال  خا� على قطا" غز�. �هو تقييم ملخَّ
”�القتصا�  بعنو�}  �لد�لي  �لبنك   o'ُيصد  {3 �لمتوقع  �لتحديث   Fسيا ضمن 

�لفلسطيني �®فاF �نتعاشه“ في نيسا}/jبريل ٢٠٠٦.
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ُتجبر �لمو'ِّ�ين ��لُمنتجين �لفلسطينيين على �فع 3جو' 3صحا�/  -z
سائقي �لشاحنا	 �هم جالسو} في �لمعبر من ��} عمل لفتر�	 

طويلة.

�لشحن   عمليا	  على  �لقائمين  من  �لمقدمة  للتقا'ير/�لبالغا	  �فقًا   •
��لُمنتجين، فإ} �لمعبر ��3 �لى نتائج غير فعالة على �لصعيد �لمالي على 
جانبي �لحد�� نتيجة �الفتقا' jلى jجر��r	 ��ضحة يمكن �لتنبؤ بها. �من 
�لممكن توقُّع هذo �لنتيجة في �3 �ضع يخضع فيه حجم �لتجا'� jلى 
مر�قبة شديد�، �يتم فيه تعديل �إلجر��r	 من ��} مالحظة لهذ� �لتعديل 

�3 بمالحظة ضئيلة له.

يستخدf �لمعبر نهج ”مقياb ��حد يالئم �لجميع“ ”فيما يتعلق بعملية   •
تفتيش �لبضائع حيث يتم �ستخد�f نهج ��لية ��حد� لتفتيش مختلف �نو�" 
�لبضائع“. �هذ� �لنهج ال يتو�فق مع كل من �إلجر��r	 �ألمنية ��إل��'� 

�لفعَّالة للبضائع.

ترتبط �لمشكال	 في معبر كا'ني، �3ًال �قبل كل شيr، بإ��'� �لمعبر �بخطو�	 
�لعمل فيه. �قد �بتاعت �لوكالة �ألمريكية للتنمية �لد�لية لحكومة jسر�ئيل، في 
�آل�نة �ألخير�، تكنولوجيا	 مسح ضوئي جديد� �ُبنًى تحتية ��عمة لها بلغت 
قيمتها عد� ماليين من �لد�ال'�	، �يجر� تركيبها حاليًا في �لجانب �إلسر�ئيلي 
من �لجد�'. �لكن على �لرُّغم من هذo �لتكنولوجيا �لحديثة، فإ} تصميم �لمعبر 
��نسيا� �لحركة َعْبرo، �فق بنيته �لهيكلية �لر�هنة، يستند�} jلى �لمحافظة على 
نظاf �لتحميل ”من ظهر �لى ظهر“، �'بما يتطلبا}، في حقيقة �ألمر، طبقًة 
بعد  �لجديد�  �الجهز�   oهذ  Xمن خال للبضائع  �لضوئي  �لمسح  من  sضافيًة 
�جتياcها �لمرحلة �أل�لى من تنزيل �لبضائع �عبو'ها jلى 3جهز� �لمسح �لضوئي 
�لتفتيش٥. �يبد� 3} خطط حكومة jسر�ئيل إلقامة معابر جديد� في  �خاليا 
�لضفة �لغربية (مثل �لمعبر �لقائم في طولكرf/شير jفريمr تقوِّ� نظاf ”�لتحميل 
من ظهر �لى ظهر“ 'غم �جو� �ليل مفا�o 3} هذ� �لنظاf – كما هو منفِّذ 
 ocل من منظو' تجا'�، عائقًا فعليًا ال يمكن تجا� في �لوضع �لر�هن – يشكِّ

لحركة �لبضائع  �لتنافسية.

�كما حاجج �لبنك �لد�لي �®خر�} في �لعديد من �لمناسبا	، فإ} شر�r 3جهز� 
مسح ضوئي jضافية �معد�	 3خر� لن تعالج �لوضع �لر�هن ما لم يتم نشرها 
ضمن نظاf ُمَد�' بطريقة تامٍة متقنة٦ٍ. �ال يوجد �ليل يثبت 3} نظامًا من هذ� 

١ �3حت �لتقا'ير �لصحفية، في �آل�نة �ألخير�، بأّ} حكومة jسر�ئيل تنظر في جعل معبر كا'ني معبر�ً 

��ليًا، �ألمر �لذ� من شأنه 3} يعني jلغاr �التحا� شبه �لجمركي �لقائم حاليًا، ��لذ� تم �ضعه موضع 
�لتنفيذ بمقتضى بر�توكوX با'يس.

٢ يتم تنزيل كل �لحموال	 �تمريرها من خالX فتحة في �لجد�' �لحد��� �3 �ضعها على �أل'u في 

خاليا �لتخليص �لجمركي ”clearing cells“ في �لجد�' قبل jعا�� تحميلها في �لشاحنا	 في �لجانب 
�آلخر من �لجد�'. �عال�� على �لك، يتم �لتعامل مع جميع �لبضائع عن قر� شديد منها �من ��} 
فصلها عن بعضها بعضًا حسب نو" �لبضاعة. مما يعني 3} �لبضاعة �لقذ'� (مثل �لحصى ��لحيو�نا	 

�لحية) يتم �لتعامل معها في مكا} يمكنها فيه 3} تلّوI �لسلع �لز'�عية ��الستهالكية.

٣ �لكثير من �لمنتجين �لفلسطينيين ال توجد لديهم �سائل ُيمكن �العتما� عليها لضما} مو�صلة نقل 

�لبضاعة حالما تعبر jلى jسر�ئيل، �3 مو�صلة نقل �لبضاعة �لمستو'�� قبل �صولها jلى غز�. �لكن 
يضمن �لُمنتجو} ��لمستو'��} �لفلسطينيو} �لنفا� jلى �لسوF، فإنهم بذلك يعتمد�} �عتما��ً كبير�ً 
 oسر�ئيل باتجاj من 	إلسر�ئيليين لتخليص �لبضاعة �لتي تصل، �لضما} مغا�'� �لصا�'�� rعلى �لوسطا

3سو�F �لد�X �لثالثة �ألخر�.

٤ �لبضاعة �لتي تخرz من �لضفة �لغربية متوجهًة jلى غز� تكو} قد خضعت بالفعل jلى jجر�r �لحماية 

�لمعّز�c عندما تغا�' �لضفة �لغربية �تدخل jلى jسر�ئيل. �ال يبد� 3} هنا سببًا يتعلق باألمن لحجز 
هذo �لبضائع في معبر كا'ني قبل 3} تدخل غز� أل} �لشاحنا	 ��لسائقين ��لبضائع تكو} حر� �لحركة 
��خل jسر�ئيل. �ال تخضع �لُمنتجا	 �لتي يتم تحميلها في jسر�ئيل لتفتيش 3مني قبل �صولها jلى معبر 

كا'ني، ال بل jنها ُتعطى �أل�لوية لد� �صولها jلى هنا.

٥ لم يبد3 �لنظاf �لجديد �لعمل َبْعُد، لذ� فإ} �لعمليا	 ال يمكن تقييمها من قبل �لبنك �لد�لي.

�لتفتيش في معبر   fخاله في نظا�j لذ� تم� �لضوئي للشاحنا	،  �لمسح   cجها Fُخفاj ٦  لقد 3ظهَر

كا'ني في �لنصف �أل�X من عاf ٢٠٠٥ بهد� تحسين �نسيا� �لبضاعة، جو�نَب �لقصو' في �ألجهز� 
��لمعد�	 �لحديثة �لتي تعمل في فر�j Ïجر�ئي. �قد تم تركيب جهاc �لمسح �لضوئي، �لذ� موَّلته 
�لسلطة �لوطنية، في �لجانب �إلسر�ئيلي من معبر كا'ني. فبدًال من �ستعماله لتسريع �لتخليص �آلمن 
للبضاعة، فقد تم �ستخد�مه للتفتيش على �لحا�يا	 �لفا'غة �لخا'جة من غز�. �هي عملية يمكن 3} 

تتم بسرعة 3كبر باستخد�f طرF 3قل كلفة (�3 باستخد�f تكنولوجيا �لليز').

ÒåÀ@ø@êb‰€aÎ@Ú«böj€a@Ú◊äy

3نشىr  معبر كا'ني، �هو �لمْعَبر �لوحيد �لقائم حاليًا لعمليا	 تصدير ��ستير�� 
�لبضاعة، ��لذ� يخدf سكا} قطا" غز� �لبالغ عد�هم (١,٤) مليو} شخص، 
خالX فتر� مضطربة من �لعالقا	 �لثنائية �بتد�rً من فجو� مجّهز� ببو�بة على 
حد�� قطا" غز� ��نتهاrً بالمرفق �لمعقَّد غير �لفعاX �لموجو� في �لوقت �لحاضر. 
�من �لناحية �لما�ية ��إلجر�ئية، يعتبر معبر كا'ني تتويجًا الستجابا	 �'تجالية 
لحو��I محد��، �هجما	 j'هابية �تحّوال	 في �لسياسة �لعامة١. �كما 3عر� 
�لبنك �لد�لي في تقا'ير سابقة، فإ} عالz �لترتيبا	 �لُمختلَّة �ظيفيًا في �لوقت 

�لحاضر، يتطلب عملية jصال� jجر�ئية �ما�ية شاملة.

يمثِّل معبر كا'ني عائقا  ما�يًا َخِطر�ً للتجا'� �لفلسطينية، متضمنًا خطة   •
مصممة  تتسبَّب في حد�I حاال	 تأخير غير ضر�'ية، �تلحق �لضر' 
بالبضائع، �تحدُّ بد'جة شديد� من مقد�' �لبضائع �لد�خلة ��لخا'جة من 

�لمعَبر٢.

�يعمل �لمعبر كعائق  مهم غير جمركي للتجا'�، ��لك نتيجة للضو�بط   •
��لعمليا	 �لتي:

تجنُّب  عملية  �لفلسطينيين  ��لمستو'�ين  �لمصدِّ'ين  على  ُتصعِّب   -3
�ستخد�f �لوسطاr ��لتجا' �إلسر�ئيليين٣.

�- تميِّز ضد �لبضاعة �لتي تدخل من �لضفة �لغربية ��لتي تخرz من 
غز�٤.
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�لقبيل يجر� تطويرo، بل يبد� 3ّ} هنا مقا�مة مستمر� لنشر معايير �لخدمة، 
�لإلجر��r	 ��لرسوf ��لتقدf �لمحد�� من حيث jعد�� jجر��r	 تشغيل ��ضحة، 

تتشا' في تطبيقها 3طر�� متعا�نة في كال جانبي �لحد��.

لقد فاقمت �لسلطة �لفلسطينية هذo �لمشكال	 بتباطئها في تأسيس جهاc خدماتي 
موحد للحد��. فهذ� �لجهاc ضر�'� لضما} �جو� ��j'� حد��ية فعَّالة �®منة، 
�من شأنه 3} ُيعزcِّ بد'جة كبير� قد'� �لسلطة �لفلسطينية على تحّمل �لمسؤ�لية 
�لثالثة �ألخر�.   Xلبرية مع �لد�� �لبحر� ��لمطا' ��لحد��   rلمينا�  �'��j عن
�من شأ} هذo �لمكتسبا	 3} تنشأ من �جو� �نشاr جهاc �طني موحد  يكو}  
د للقو�نين  مسؤ�ال  عن jيصاX �لخدما	 �لمتكاملة �يتمضن �لك �لتطبيق �لموحَّ
��ألنظمة ��لمحافظة على �لعالقا	 �ألساسية مع �لقطا" �لخا�، �مع �لجما' 

�إلسر�ئيلية �3من �لحد�� �مع 3جهز�  �لخدما	 �لحد��ية للد�X �ألجنبية.

�لحركة  �تفاقية  في   fلتز�� ��جو�  كا'ني  معبر  تشغيل  ساعا	  تمديد  'غم 
 fلى ١٥٠ شاحنة في �ليوj برفع مستو� �إلنتاجية في معبر كا'ني Xلوصو��
بحلوX ٣١ كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٥، فما يز�X �لعمل في �لمعبر يتخبَّط 
في �لعمليا	 ��لمشكال	 ��تها �لموصوفة 3عالo. �ُتوحي �لبيانا	 �لمقدمة من 
”بالْترْيد Paltrade“ – �هي من jحد� شركا	 �لقطا" �لخا� �لفلسطيني، 
منذ  كا'ني  معبر  عبر  �لشاحنا	  �نسيا�  حركة  بمر�قبة   fتقو� قامت  �لتي 
ن متو�صل في حركة �لبضاعة عبر  حزير�}/يونيو ٢٠٠٥ – بأنه ال يوجد تحسُّ
 Iفقًا لشركة بالْترْيد �مكتب �لمبعو�� .o�3 بعد pمعبر كا'ني قبل فك �ال'تبا
بلغ   ،vتبا��ال �لتي سبقت فك  �لستة  �ألشهر  ففي  �لرباعية،  لّلجنة  �لخا� 
متوسط عد9 �لشاحنا: �لتي خرجت من غز7 ٤٣ شاحنة يوميًا، ثمَّ ١٨ 
شاحنة يوميًا في Hيلو</سبتمبر �تشرين �أل�</Hكتوبر ٢٠٠٥. ��بتد�Yً من 
متوسط  بلغ  شباv/فبر�ير،  منتصف  �حتى   ٢٠٠٥ �لثاني/نوفمبر  تشرين 

�نسيا~ �لشاحنا:، مر	 Hخر{، ٤٣ شاحنة فقط يوميا٧ًَ.

�مع 3} هنا بعض �ألسابيع �لتي تجا�c فيها متوسط حركة �نسيا� �لشاحنا	 
٦٠ شاحنة في �ليوf (�هو متوسط ما يز�X 3قل بكثير من طاقة �لمعبر �لتشغيلية 
�فق حسابا	 �لبنك �لد�لي) jال 3} معبر كا'ني كا} مغلقًا تمامًا �بتد�rً من 
�لمرتفع  �لمستو�  �بأخذ  شباp/فبر�ير٨.   ٥ �حتى  �لثاني/يناير  كانو}   ١٥
للطلب على �لصا�'�	 �لز'�عية 3ثناr هذo �لفتر� بعين �العتبا'، فإ} �لخسائر 
فقد  �جوهرية.  كبير�   Xتز� �ال  كانت  �لفلسطيني  �القتصا�  تكبدها  �لتي 
بلغت تقدير�	 �لخسائر، �لتي 3عدها مقا�لو �لوكالة �ألمريكية للتنمية �لد�لية 

�لثاني/يناير، حو�لي (٤,١)  �ألياf من ٢٣-٢٩ كانو}  �لذ� يضم  لألسبو" 
مليو} ��ال' 3مريكي تقريبًا للسلع �لز'�عية. 3ما تقدير�	 تلك �لخسائر �لتي 
 “Paltrade تكبَّدها �لمصدِّ'�} �لفلسطينيو}، ��لتي 3عدتها شركة ”بالْترْيد
للمد� ١٥ كانو} �لثاني/يناير �حتى ٣ شباp/فبر�ير، فقد بلغت (١٠,١) مليو} 
 Xال' 3مريكي. كما 3} �لخسائر �لتي شهدها �القتصا� �إلسر�ئيلي في مجا��
 rياcلى غز�، �تلك �لتي تحّملها منتجو �ألj ألخر� �لمتجهة� 	ألغذية ��لو�'���
غز�)  jلى  (نسبة  �لغزِّية  �لمشاغل  يستخدمو}  �لذين  �إلسر�ئيليو}  ��ألنسجة 
في �لعمل بالقطعة �في �ضع �للمسا	 �ألخير� على �لمنتجا	، ستكو} هي 
�ألخر� كبير� �جوهرية 'غم عدf توفُّر تقدير�	 لها. �عال�� على �لك، فإ} 
هذ� �لتفا�	 �لو�سع �لنطاF في 3'قاf 3عد�� �لشاحنا	 �لتي تتدفق يوميًا على 
 Iلى عدs� لى �لوثو� بهاs قطا" غز� تظهر بوضو� 3} �لحركة تظل تفتقر
sمكانية �لتنبؤ بها بصو'� �ستثنائية. �هي بالتالي تشكل عامًال مثبطًا قويًا من 
حيث جذ� �ستثما'�	 �لقطا" �لخا� �تعزيزها في قطا" غز�. ��بتد�rً من 
لحظة jعد�� هذ� �لتقييم، فإ} معبر كا'ني كا} �ال يز�X مغلقًا مرً� 3خر� (�3 

�بتد�rً من ٢٣ شباp/فبر�ير)٩.

�لبديل لمعبر كا'ني  �لفلسطينية 3} يوفِّر  �لخاضع للسيطر�  ُيمكن لمعبر 'فح 
لبعض �لصا�'�	 �لمباشر� jلى �لد�X �لثالثة �ألخر�؛ �3 من ��} �لحاجة jلى 
�لمر�' عبر jسر�ئيل، �تسمح �تفاقية �لحركة ��لعبو' بالتصدير عبر معبر 'فح. 
'ين �لفلسطينيين نقل �لبضائع عبر معبر 'فح. غير 3}  �قد حا�X عد� من �لمصدِّ
هذo �لمحا�لة لم تكن ممكنًة، �ال تز�X غير ممكنة من �لناحية �لعملية. �توحي 
�لمصرية  �لشاحنا	   Xخو� لمنع  ُبِذَلت  قد  جهو��ً  بأ}  �للفظية  �إلثبا	  �3لة 
�لمنتجا	 منه، في حين 3} حكومة jسر�ئيل   zلى معبر 'فح إلخر�j �لفا'غة 
معا���  jلى مصر، من  �لمنتجا	  لنقل  تغا�' 'فح  فلسطينية  3ية شاحنة  تمنع 
�لدخوj Xلى قطا" غز� (حتى �j} كانت تنتقل فقط jلى �لجانب �لمصر� من 
�لحد�� لنقل �لبضائع jلى شاحنة مصرية). �مع 3} معبر 'فح ُيعتبر في �لمرحلة 
�لر�هنة �لمعبر �لحد��� �لوحيد �لذ� يخضع لسيطر� �لسلطة �لفلسطينية، jال 
3نه يجد' �ستكشا� jمكانية تطوير سلسلة تو'يد جديد� من شأنها 3} تنقل 
�لبضائع  �لفلسطينية jلى ��لة ثالثة 3ُخر� عن طريق �لشحن �لعبو'� (�لتر�نزيت) 

عبر �لمو�نئ �لمصرية.

حركة �تنقل �لناb-  تم تحقيق تحسينا	 مهمة للمسافرين �لفلسطينيين �لد�خلين 
jلى غز� ��لخا'جين منها. ��فقًا للبيانا	 �لتي �فَّرها مكتب �لمبعوI �لخا� 

٧ هذo �لمتوسطا	 تضم �لبيانا	 �لتي تم جمعها حتى نهاية يوf ١٧ شباp/فبر�ير.

٨ 3غلقت حكومة jسر�ئيل �لمعبر �ستجابة لما قيل jنه �ليل على �جو� نفق. ��ستجابة لذلك، فقد قامت 

�لسلطة �لفلسطينية بعمليا	 حفر، �لكن طبيعة هذ� �لتهديد لم يتم حسمها. فتمت jعا�� فتح �لمعبر بعد 
عشرين يومًا، �لكن �لعمليا	 3ُعيقت بسبب �لضر' �لذ� لحق بالمنطقة جرr�َّ �لبحث عن �لنفق.

٩ تدَّعي حكومة jسر�ئيل 3ّ} هنا �'تجاجا	 قد ُتعز� jلى �جو� نشاp في �لنفق. �يقوX �لجانب 

�لفلسطيني من �لمحطة �لحد��ية jنه ال يوجد �3 �ليل على �لك، �jنهم بد��2 بالفعل في �لحفر في 
�لمْعَبر بناrً على طلب حكومة jسر�ئيل 3ثناr فتر� �إلغالF: كانو} �لثاني/يناير – شباp/فبر�ير. �قد 
عرضت حكومة jسر�ئيل jمكانية نقل �لبضاعة عبر كيرf شالوKerem Shalom f في �لجانب �لجنوبي 
من غز�. �'فضت �لسلطة �لفلسطينية �لك �لعرu �ستنا��ً jلى j {3غالF معبر كا'ني غير مضمو} كما 

.Xتفاقية �لحركة ��لوصو� f3نه مخالف ألحكا
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للَّجنة �لرباعية، فقد ����c عد� �لمسافرين عبر معبر 'فح من متوسط يومي بلغ 
حو�لي ٥٨٠ مسافر�ً خالX �لمد� كانو} �لثاني/يناير – حزير�}/يونيو ٢٠٠٥، 
 o'مقد� يومي  متوسط  jلى  �إلسر�ئيلية،  للوالية  يخضع  'فح  معبر  كا}  حيث 
حو�لي ١٣٦٠ مسافر�ً خالX �لمد� تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ – شباp/فبر�ير 
٢٠٠٦ عندما تم نقل معبر 'فح jلى �الية �لسلطة �لفلسطينية تحت jشر�� 
 ،EU BAM لمر�قبين� rفقًا لهؤال�� .EU BAM مر�قبي �التحا� �أل�'�بي
فقد تم تسجيل �لمسافر 'قم ١٠٠,٠٠٠ عبر معبر 'فح في ظل هذo �لترتيبا	 
�لجديد� بتا'يخ ٧ شباp/فبر�ير ٢٠٠٥. �يبد� 3} عمليا	 مْعَبر 'فح تفي تمامًا 

بحجم �لطلب على هذo �لعمليا	 من جانب �لمسافرين.

 Xتغيير ضئيل نسبيًا في �لحركة �ليومية لتدفق �لعما Iفي �لوقت ��ته، لقد حد�
�'جاX �ألعماX عبر معبر jيريتز jلى jسر�ئيل. فمنذ تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، 
بلغ �لمتوسط �ليومي لعد� �لعاملين �'جاX �ألعماX �لد�خلين jلى jسر�ئيل َعْبر 
َمعَبر jيريتز ١٢٨٤ عامًال �'جل 3عماX، مقا'نًة بما مجموعه ١٨٤١ عامل 
�'جل 3عماX يوميًا خالX �لمد� كانو} �لثاني/يناير–حزير�}/يونيو ٢٠٠٥ ١٠. 
�مع 3} حركة �نسيا� �لعماX في معظم �لفتر�	 قد بلغ متوسطها �ليومي �لعد� 
قبل فك �ال'تباp مباشر� (حو�لي ١٩٢٥ في  �لذ� كا} سائد�ً  تقريبًا  نفسه 
�ليوj ،(fال 3} معبر jيريتز قد عانى هو �آلخر من فتر�	 شهد	 jغالقًا تامًا مثل 
�ألسبو" �ألخير من كانو} �أل�X/�يسمبر �معظم كانو} �لثاني/يناير. �يظل عد� 
�لعاملين 3قل بكثير من �لعد� �لذ� �لتزمت به حكومة jسر�ئيل في شباp/فبر�ير 
٢٠٠٥ عندما كانت هنا مؤشر�	 على jمكانية توفير ١٥,٠٠٠ تصريح لكي 

يتسنَّى توفير �ستقر�' لالقتصا� �لفلسطيني على �لمد� �لقصير١١.

لمجموعتين من jجر��r	 �لنظاf �لمعر�� � ”�لتحميل من ظهر �لى ظهر“ 
�jلى فتر�	 تأخير طويلة، �بخاصة عندما تدخل jلى غز�، مما يفقد �لبضائع 
jسر�ئيل.  من  �لمستو'��  بالُمنتجا	  مقا'نة  �لتنافس  على  قد'تها  �لفلسطينية 
�عال�� على �لك، ففي �لفتر�	 �لتي ُتغلق فيها jسر�ئيل ُسُبل �لدخوj Xلى غز� 
��لخر�z منها كما هو �لحاX في �لوقت �لحاضر، فإ} غيا� ممر ��ئم للربط 
 Fبين �لقطا" ��لضفة يعني 3} �لمنتجين ال يستطيعو} حتى بيع �لبضائع في �لسو
�لبضائع  بين هاتين  �لفلسطينية بكاملها١٢. �نتيجة لذلك، فإ} تدفق  �لمحلية 
�لمنطقتين �لفلسطينيتين تعتبر في حد��ها �لدنيا. �قد 3شا' �لبنك �لد�لي، في 
كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٤، jلى 3} ”�لحركة غير �لمقيِّد� للناb ��لبضائع 
بين غز� ��لضفة �لغربية 3مٌر تقتضيه �لحاجة لكي يتم 'بطهما معًا باعتبا'هما 
�لفلسطيني، �لكي يتم �ضع �ألساb �لمطلو�  �إلقليمين �لمحليين لالقتصا� 
لد�لة فلسطينية قابلة للحيا� ��لنمو. �من شأ} �جو� ممر عملي فعَّاX يربط 
ُيساعد على  3كبر حجمًا، �3}  فعَّالة  فلسطينية ��خلية  3} يخلق سوقًا  بينهما 
تحقيق �لتقا'� في �السعا' ��لمد�خيل بين �لضفة �لغربية �قطا" غز�  �تأمين 
ممر ينطلق من �قتصا� �لضفة �لغربية jلى ميناr غز� �لبحر� في �لمستقبل“. �قد 
�عمت ”�تفاقية �لحركة ��لعبو'“ �جهة �لنظر هذo مع �جو� �لتز�f بالبدr بتسيير 
قو�فل من حافال	 �لمسافرين �لتي تر�فقها قو�	 �لحماية بين �إلقليمين: �لضفة 
�لتي  �لبضاعة  ��لقطا"، بحلوX ١٥ كانو} �أل�X/�يسمبر، �قو�فل شاحنا	 
تر�فقها قو�	 �لحماية، بحلوX ١٥ كانو} �لثاني/يناير. �قد مرَّ هذ�} �لموعد�} 

�لنهائيا}، �مع �لك لم يتم �لوفاr بتلك �اللتز�ما	.

�من حيث تأمين ممر ��ئم يربط بين �لضفة ��لقطا"، فقد 3عدَّ موظفو �لبنك 
�لد�لي مذكر� موجز� حوX هذ� �لموضو" ضمن �'قة عمل مؤ'خة في ١٩ 
حزير�}/يونيو بعنو�} ”�لربط �لجغر�في بين قطا" غز� ��لضفة �لغربية – سكٌة 
حديديٌة مقا'نًة بطريق“. �يرعى �لبنك �لد�لي، بمشا'كة من �لوكالة �ألمريكية 
للتنمية �لد�لية، عملية jجر�r �'�سة للجد�� �القتصا�ية لمختلف خيا'�	 هذ� 
�لممر بما في �لك خيا' jنشاr طريق مغمو' تحت �أل'sunken” u“ �خيا' 
jنشاr سكة حديدية، ��لك بهد� تأسيس ممر ®من �قابل للحيا� �قتصا�يًا يربط 
بين �إلقليمين �لفلسطينيين: �لضفة �لغربية �قطا" غز�. �يتوقع 3} تظهر نتائج 

�'�سة �لجد�� هذo في نيسا}/jبريل ٢٠٠٦.

١٠ حسب �لبيانا	 �لتي �فرها مكتب �لمبعوI �لخا� لّلجنة �لرباعية.

١١ في �لمناقشا	 �لتي ُعقد	 مع �لبنك �لد�لي في ��3خر ٢٠٠٤، �3َضحت حكومة jسر�ئيل 3نها 

ستقوf على �لمد� �لقصير بإصد�' ١٥,٠٠٠ تصريح jلى �لغزِّنِّين � ٢٠,٠٠٠ تصريح jلى 3هالي �لضفة 
�لغربية. �قد تم تأكيد هذ� �لفهم للبنك �لد�لي في شباp/فبر�ير ٢٠٠٥ (�نظر: �القتصا� �لفلسطيني 

�®فاF �نتعاشه)، كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٥.

 Fغر�j فبر�ير، فقد تم/pمعبر كا'ني معظم كانو} �لثاني/يناير �شبا Fغالj بسبب ،X١٢ على سبيل �لمثا

�لسوF �لغزِّية بالمنتجا	 �لتي كانت متَّجهة jلى 3سو�j Fسر�ئيل �3سو�F �لد�X �لثالثة �ألخر�. �قد 
كا} من �لممكن بيع هذo �لمنتجا	 �تحقيق �أل'با� منها في سوF �لضفة �لغربية لو كانت هنا �سيلة 

إليصالها jلى �لضفة كاستعماX قو�فل �لشاحنا	 �لتي تر�فقها قو�	 لحمايتها مثًال. 

@ÒåÀ@�bİ”Î@ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a@¥i@¬bjmâ¸a

لقد ُقطعت �لر��بط �القتصا�ية ��الجتماعية بين قطا" غز� ��لضفة �لغربية، على 
نطاF ��سع، منذ بد�ية �النتفاضة. فباستثناr �لتصا'يح �لتي ُتمنح لعد� محد�� 
من  قليًال جد�ً  فإ} عد��ً  �لمستو�،  �لرفيعي  ��لمسؤ�لين   Xألعما�  Xمن 'جا
�لسكا} �لمقيمين في �لضفة �لغربية يستطيعو} cيا'� �لقطا"، ��لعكس صحيح. 
�شحنا	 �لبضاعة �لتي ُتنقل بالتر�نزيت بين �لضفة �لغربية �قطا" غز� تخضع 
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١٣ عشية �ندال" �النتفاضة، كا} هنا حو�لي ١٠ نقاp تفتيش في �لضفة �لغربية (معظمها حوX مدينة 

�لقدb). �بحلوX عاf ٢٠٠٣، تجا�c عد� �لعو�ئق من مختلف �ألنو�" ٧٠٠ عائقًا، مما j ��3لى تقطيع 
�3صاX �لضفة �لغربية تقطيعًا شديد�ً. �تعمل هذo �لعو�ئق 3يضًا على سدِّ jمكانية �لوصوj Xلى �لعديد من 
�لطرF �لرئيسة في �لضفة �لغربية، �لتي ُيقتصر �ستعمالها حاليًا، جزئيًا �3 كليًا، على �إلسر�ئيليين (من 
�لجيش ��لمستوطنين). �يقوf �لبنك �لد�لي في �لوقت �لر�هن بوضع �للمسا	 �ألخير� على تقرير عن 
�لمستوطنا	 ��لحركة ��لتنقل في �لضفة �لغربية، سيتنا�X تحليل �لوضع �لر�هن بالمزيد من �لتفصيل.

�لعو�ئق �لما�ية لالقتصا� �لفلسطيني، بقي ثابتًا نسبيًا: ٦٢ نقطة تفتيش مأهولة 
في تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، �٥٢ نقطة في ®�/3غسطس ٢٠٠٥ � ٥٥ 

نقطة في تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ � ٥٨ نقطة في �لوقت �لحاضر.

�3فى  تقويم  على  �القتصا�ية  �لمر�قبة  تقرير  �سيحتو�  ص.  ملخَّ تقويم   هذ� 
لموضو" �لممر�	 �تسهيل �لتجا'� في �لضفة ��لقطا"، علمًا بأ}َّ �لبنك �لد�لي 
�لتقرير، �سو� يقدمه في نيسا}/jبريل ٢٠٠٦ jلى  يقوf حاليًا بإعد�� �لك 

لجنة �ال'تباp �لخاصة.

Ô‹ÅaÜ€a@÷˝À⁄a

لقد عمل فك �ال'تباp �إلسر�ئيلي على جعل قطا" غز� حرَّ�ً خاليًا من عمليا	 
ن �لوضع، �لذ� كا} سائد�ً 3ثناr �النتفاضة، تحسينًا  �إلغالF �لد�خلي، مما حسَّ
�لمستقبلي  �لوضع  �لغربية لم تشهد �لشيr نفسه. �يظّل  كبير�ً. �لكن �لضفة 
�ضعًا  �لغربية  �لضفة  في   Fلطر� على  �لمقامة  ��لحو�جز  �لتفتيش   pنقا  fلنظا
غير ��ضح �لمعالم١٣. �يقوf مكتب �ألمم �لمتحد� لتنسيق �لشؤ�} �إلنسانية 
بصو'� ��'ية منتظمة بمر�قبة �لوضع �لر�هن لهذo �لعو�ئق، �هو يقدf �لتقا'ير 
عنها. ��فقًا للمكتب �لمذكو'، فقد تم خفض عد� �لحو�جز �لثابتة من ٦٨٠ 
حاجز�ً في تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٤ jلى حو�لي ٣٩٦ حاجز�ً في تشرين 
jلى  بمقد�' ١٠٠ حاجز   ���c� قد  �لعد�  3} هذ�  �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. غير 
٤٨٤ حاجز�ً تقريبًا. �بتد�rً من شباp/فبر�ير ٢٠٠٦. �عال�� على �لك، فإ} 
 Xلتفتيش �لمأهولة، �لتي يتألف منها �لشكل �ألكثر خطو'� من 3شكا� pعد� نقا
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�لجد�< ١ – �لتقدير�: �لمتوقعة لالقتصا9 �لكلي ٢٠٠٥-٢٠٠٨
سينا�يو ”عدI حد�� تغيير�: مفاجئة“

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥

٤,٢٦٤ ٤,٢٧٢ ٤,٢٩٦ ٤,٠٤٤ �لناتج �لمحلي �إلجمالي (بالمليو} 
��ال' 3مريكي)

٪ ١,٧٠- ٪ ٢,٣٠- ٪ ٤,٩٠ ٪ ٦,٣٠ معدX �لنمو �لحقيقي

١,٠٩٩ ١,١٣٦ ١,١٨٣ ١,١٥٢ حصة �لفر� من �لناتج �لمحلي 
�إلجمالي (بالد�ال' �ألمريكي)

٪ ٤,٩٠- ٪ ٥,٥٦- ٪  ١,٣٠ ٪ ٢,٧٠ معدX �لنمو �لحقيقي

 ١,٤٣٣  ١,٥٣٣  ١,٦٤٨  ١,٦٥٧ حصة �لفر� من �لدخل �إلجمالي �لمتا� 
لإلنفاF (بالد�ال' �ألمريكي)

٪ ٨,٥٠- ٪ ٨,٦٠- ٪ ٢,٦٠- ٪ ٤,٣٠ معدX �لنمو �لحقيقي

٪ ٣٤ ٪ ٢٩ ٪ ٢٢ ٪ ٢٣ معدX �لبطالة

٪ ٥١ ٪ ٤٨ ٪ ٤٣ ٪ ٤٤ معدX �لفقر

 p٢٠٠٦. �لناتج �لمحلي �إلجمالي يقيس �لنشا b'موظفي �لبنك �لد�لي، ®��'/ما 	لمصد': توقعا�
�إلنتاجي ��خل �لضفة �لغربية �قطا" غز�. �لدخل �إلجمالي �لمتا� لإلنفاF (�3 للتصر� به) يقيس 

jجمالي �لدخل بما في �لك تحويال	 �لعاملين ��لمعونا	 �لخا'جية ��لتحويال	 �لحالية �ألخر�.

في ®��'/ما'b ٢٠٠٦، 3جر� موظفو �لبنك �لد�لي تحليًال ألثر �القتصا� �لكلي 
�لمحتمل لعد� من �لتد�بير �لتي تخضع حاليًا للد'�سة �لفعلية من قبل حكومة 
jسر�ئيل �مجتمع �لمانحين. (j} عد��ً من هذo �لتد�بير يتم تنفيذo بالفعل. �نظر 
 Iحد� fعد” سينا'يو  نمذجة  3يضًا،  �لمقا'نة   uألغر� تمت،  �قد   .(o�3نا
تغيير�	 مفاجئة“. �يتضمن هذ� �لسينا'يو، بصفة 3ساسية، �الستمر�' في تنفيذ 
تد�بير �لسياسا	 �لتي كانت موضوعة موضع �لتنفيذ في نهاية عاf ٢٠٠٥، بما 
في �لك �لقيو� �لحالية �لمفر�ضة على �لتجا'� ��لحركة �لد�خلية ��لتخفيض 
�لمتو�صل في عد� �لفلسطينيين �لذين ُيمنحو} تصا'يح للعمل ��خل jسر�ئيل 
���خل �لمستوطنا	 �إلسر�ئيلية. �في ظل تنفيذ هذ� �لسينا'يو، فإ} ®فاF �القتصا� 
' في �لماضي ضر�'�  ر بالخير. �كا} �لبنك �لد�لي قد َقدَّ �لفلسطيني ال تبشِّ

�لو�'��	  متنوعة:  مصا�'  من  ��لمستقا�  حد�ثة  �َألكثر  �القتصا�ية  �لبيانا	 
�لفلسطينية من jسر�ئيل ��لصا�'�	 �لفلسطينية jلى jسر�ئيل حتى نهاية �لربع �لر�بع 
من عاf ٢٠٠٥، �بيانا	 تشغيل �لفلسطينيين ��خل مناطق �لسلطة �لفلسطينية 
حتى نهاية �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، �بيانا	 �لقطا" �لمصرفي حتى نهاية 
تشرين �أل�X/3كتوبر ��لبيانا	 �لمالية حتى نهاية عاf ٢٠٠٥، �بيانا	 �ألسعا' 
حتى نهاية شباp/فبر�ير ٢٠٠٦. توحي بأ} �النتعا� �القتصا�� �لذ� بد3 في 
�لنصف  في  بشكل خا�  قويًا  �لنمو  �لعاf. �كا}   Xستمر طو��  ٢٠٠٣ fعا
�أل�X من عاf ٢٠٠٥ – �ال سيما في مجاX �لتشغيل. َبْيَد 3نه مع فرu حالة 
�إلغالF �لصا'f 3ثنا�cj rلة �لمستوطنا	 �إلسر�ئيلية من قطا" غز�، �مع �الفتقا' 
jلى ”مكاسب فكِّ �ال'تباp“ بسبب �ستمر�' تلك �لحالة طو�X ما تبقَّى من 
�لعاf، فقد تباطأ �لنمو �القتصا�� تباطؤ�ً كبير�ً. كما 3} �ستمر�' �لقيو� على 
 rٌلبضاعة، سو�� �لغربية، �بشكل خا� على  بين قطا" غز� ��لضفة  �لحركة 
�لقا�مة منها jلى قطا" غز� f3 �لخا'جة منه َعْبر jسر�ئيل، jضافة jلى �لتخفيضا	 
�لمحتملة في عد� �لعاملين �لفلسطينيين �لذين تم منحهم تصا'يح عمل للعمل 
ًة تمامًا.  ��خل jسر�ئيل، توحي كلها بأ} ®فاF �لنمو �لمستقبلي تعتبر ®فاقًا َهشَّ
�عال�� على �لك، فإ} �أل��r �القتصا�� في عاf ٢٠٠٦ يتعرu بشد� jلى 
حاال	 تعليق تحويل حكومة jسر�ئيل لإلير���	 �لجمركية، �jلى �لتخفيضا	 
في �لمساعد�	 �لخا'جية للسلطة �لفلسطينية من مجتمع �لمانحين �لد�ليين. 
مر�  نمو سلبي  jلى   Xَّالقتصا�� سيتحو� �لنمو  فإ}  �لسينا'يو،  هذ�  �في ظل 
�لسنو�	  شهدتها  �لتي  �لمعدال	  لتلك  مماثلة  بمعدال	  منخفضًا  3خر�، 

�أل�لى من �النتفاضة.
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تحقيق معدال	 للنمو �لسنو� في �لناتج �لمحلي �إلجمالي �لحقيقي في حد�� 
١٠ في �لمئة لخفض معدال	 �لبطالة بصو'� سريعة، �إلعا�� معدال	 �نتشا' 
�لفقر jلى مستويا	 مقبولة. غير 3} معدال	 �لنمو �لحقيقي في �لناتج �لمحلي 
' لها: ١٠ في �لمئة،  �إلجمالي في ظل هذ� �لوضع بلغت 3قل من �لهد� �لمقدَّ
 ٢٠٠٦ f٢٠٠٥ �من ٤,٩ في �لمئة في عا fمتر�جعًة من ٦,٣ في �لمئة في عا
 Xَ٢٠٠٨، فإ} �لدُّخو fعا Xلتالية. �بحلو� 	نمو سلبي في �لسنو� 	لى معدالj
�لحقيقية كما ُتقاb بحصة �خل �لفر� من �لدخل �إلجمالي �لمتا� لإلنفاF تقل 
بنسبة ١٩ في �لمئة عن عاf ٢٠٠٥. �قد �'تفعت معدال	 �لبطالة jلى نسبة 
٣٤ في �لمئة من مجمو" �لقو� �لعاملة، كما �'تفعت معدال	 �نتشا' �لفقر 

.(١ Xلجد��) .{لتشمل نسبة ٥١ في �لمئة من �لسكا

�لجد�< ٢ – �لتقدير�: �لمتوقعة لالقتصا9 �لكلي ٢٠٠٥-٢٠٠٨
 	�سينا�يو ”تعليق تحويال: �إلير��9: �لجمركية، ��لقيو9 �لمفر�ضة على �لتجا

��لعمل، ��نخفا� تدفقا: �لمعونة“

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

�لناتج �لمحلي �إلجمالي 
(بالمليو} ��ال' 3مريكي)

٤,٠٤٤٢,٩١٠٢,٨٣٥٢,٨٥١

-١,٠٠٪-٤,٣٠٪-٢٤,٥٠٪٦,٣٠٪معدX �لنمو �لحقيقي

حصة �لفر� من �لناتج 
�لمحلي �إلجمالي 

(بالد�ال' �ألمريكي)

١,١٥٢٨٠٢٧٥٤٧٣٥

-٤,٢٠٪-٧,٤٠٪-٢٧,١٠٪٢,٧٠٪معدX �لنمو �لحقيقي

حصة �لفر� من �لدخل 
 Fإلجمالي �لمتا� لإلنفا�

(بالد�ال' �ألمريكي)

١,٦٥٧١,١٩٩١,٠٨٩١,٠٢٠

--٣٠,٠٠٪٤,٣٠٪معدX �لنمو �لحقيقي
٪١٠,٨٠

٪٨,٣٠-

٤٧٪٤٤٪٤٠٪٢٣٪معدX �لبطالة

٧٤٪٧٢٪٦٧٪٤٤٪معدX �نتشا' �لفقر

.١ X٢٠٠٦. '�جع 3يضًا �لمالحظة �لخاصة بالجد� b'موظفي �لبنك �لد�لي، ®��'/ما 	توقُّعا

غير 3} هذ� �لسينا'يو ال ُيعتبر 3نه يمثِّل ”�لحالة �ألسو3“، �ال ُيَعدُّ 3نه �لسينا'يو 
jير���	  �لحاضر  �لوقت  في  تحتجز  jسر�ئيل  فحكومة  �حتماًال“.  ”�ألكثر 
�لتخليص �لجمركي (�لتعرفا	 �لجمركية على �لو�'��	 �ضريبة �لقيمة �لمضافة 
�لتي تقوf �لجما' �إلسر�ئيلية بتحصيلها نيابة عن �لسلطة �لفلسطينية). �يتم في 
�� �تحقيق  �لوقت �لحاضر 3يضًا �لنظر بنشاp في فرj uغالقا	 حد��ية مشدَّ

خفض 3سر" في عد� �لتصا'يح �لتي يتم jصد�'ها للعماX �لفلسطينيين. �في 
�لوقت ��ته، ينظر �لمانحو} كذلك في خفض �لمساعد�	 �لخا'جية للسلطة 

�لفلسطينية، �من �لمحتمل �لقضاr على �عم �لمو�cنة برمته.

�في ظل هذ� �لسينا'يو، تتر�جع كل من ِحصة �لفر� من �لناتج �لمحلي �إلجمالي 
�لحقيقي بنسبة ٢٧ في �لمئة خالX عاf ٢٠٠٦، ��لدُّخوX �لشخصية (حصة 
�لفر� من �لدخل �إلجمالي �لحقيقي �لمتا� لإلنفاF) بنسبة ٣٠ في �لمئة؛ �3 
تتر�جع بانكما� في �لنشاp �القتصا�� لمد� سنة، �ُيعا�X هذ� �لتر�جع كسا��ً 
عميقًا. كما 3} �لمزيد من �لتر�جعا	 خالX �لسنتين �لتاليتين (لعاf ٢٠٠٦) ترفع 
 fعا Xلى ٧٤ في �لمئة بحلوj نتشا' �لفقر� Xلى ٤٧ في �لمئة �معدj نسبة �لبطالة
 f٢٠٠٨. �'بما يصل �لتر�جع �لتر�كمي في �لناتج �لمحلي �إلجمالي منذ عا

.(٢ Xلجد��) ٢٠٠٨ fعا Xلى ٥٥ في �لمئة بحلوj ١٩٩٩

�بناrً على �لك، فإ} �آلفاF �القتصا�ية �لقصير� �لمد� للضفة �لغربية �قطا" غز� 
تعتمد بد'جة حرجة على عد� من �لقر�'�	 �لحاسمة من قبل �ألطر�� كافة. 
��لزمن �حدo هو �لذ� سُينِبئ �لجميع عن �3ٍّ من �لسينا'يوهين �لموّضحين 
3عالo، هو �لذ� سيكو} في نهاية �لمطا� �لتنبؤ �ألكثر �قًة. (للحصوX على 
�لمزيد من �لمعلوما	 بشأ} هذين �لسينا'يوهين ��الفتر�ضا	 �لكامنة خلفهما، 
�نظر ”�لنشر� �القتصا�ية �لتحديثية ��لنظر� �لمستقبلية �لمحتملة“، �لبنك �لد�لي، 

١٥ ®��'/ما'b ٢٠٠٦. �هذ� �لتقرير موجو� في �لصفحة ١٠).

ÚÓuâb®a@Òâbvn€a

ظهر	 3همية �لتجا'� في تعزيز �لنمو �القتصا�� بجالr مر�'�ً �تكر�'�ً، �بخاصة 
بالنسبة للد�X �لصغير� �لنامية. �بالنسبة للضفة �لغربية �قطا" غز�، فإ} �لتجا'� 
 fلها 3} تؤ�� ��'�ً متز�يد�ً على �لد�� ' �لد�لية َغَد	 مهمة بالفعل، �من �لمقدَّ
في �لمستقبل. �خالX �لسنو�	 �لست �لماضية، مثَّلت �لو�'��	 من �لبضائع 
�لتامة �لصنع، ��لخدما	، ��ألجهز� ��لمعد�	 ��لُمدخال	 �لوسيطة �لُمستخدمة 
في �إلنتاz �لمحلي، نسبة ٧٠ في �لمئة تقريبًا من �لناتج �لمحلي �إلجمالي، 
في حين مثَّلت صا�'�	 �لبضائع ��لخدما	 نسبة تتر��� بين ١٥ �٢٠ في 
�لمئة من �لناتج �لمحلي �إلجمالي. لكن هذo �لد'جة �لكبير� من �النفتا� لن 
 Fتكو} من ��} مخاطر، فهي تتر �لضفة �لغربية �قطا" غز� ُعرضة لإلغال
�لخا'جي �لذ� يفرضه �إلسر�ئيليو} – مما يقطع شريا} �لحيا� �لحيو� هذ� 

عن �لعالم �لخا'جي.

 rلتجا'� تعاني من سو� oمما يؤسف له بالنسبة للتحليل �إلحصائي، فإ} هذ�
�لتسجيل، ��لك أل} معظمها يتم فيما بين �لضفة �لغربية �jسر�ئيل حيث ال توجد 
بينهما محطا	 جمركية قائمة لتسجيل كمية �قيمة �لبضاعة �لتي تعبر بينهما 
(خالفًا للتجا'� بين قطا" غز� �jسر�ئيل �لتي يتم jحصا2ها). غير 3} �لمكتب 
�لتجا'ية،  �لتدفقا	  لتلك  تقدير�	  يضع   	�rلإلحصا �إلسر�ئيلي  �لمركز� 
�نحن بد�'نا نعتمد على تلك �لبيانا	 في 'سم صو'� تطوُّ' هذo �لتجا'� منذ 
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١ في عاf ٢٠٠٢، مثَّلت �لصا�'�	 jلى jسر�ئيل من �لضفة �لغربية �قطا" غز� نسبة ٩٠ في �لمئة 

من مجمو" �لصا�'�	 �لفلسطينية، في حين مثَّلت �لو�'��	 من jسر�ئيل �3 َعْبرها (jلى �لضفة �لغربية 
�قطا" غز�) نسبة ٩٨ في �لمئة من مجمو" �لو�'��	 �لفلسطينية. (�كانت نسبة ٥٥ في �لمئة تقريبًا 

من هذo �لو�'��	 بضاعة jسر�ئيلية، �ما تبقى كا} قا�مًا من ��X ثالثة 3خر�).

عاf ١٩٩٨. �مع 3} تقدير�	 �لك �لمكتب تغطي فقط تجا'� �لفلسطينيين 
مع jسر�ئيل، �ال تغطي مباشر� تجا'تهم مع بقية ��X �لعالم، فإ} �لتجا'� مع 
jسر�ئيل تمثِّل �لجزr �ألكبر من مجمو" �لتجا'� �لفلسطينية١. �عال�� على �لك، 
فإ} حصصًا مهمة من �لبضاعة �لمستو'�� من jسر�ئيل تنشأ فعليًا في ��X ثالثة 

3خر�، �هي ما تعر� �صطالحًا بعبا'� ”�لو�'��	 غير �لمباشر�“.

كما 3} �ألثر �لذ� خلَّفته حاال	 �إلغالF بعد �ندال" �النتفاضة في 3يلوX/سبتمبر 
٢٠٠٠، ��'جة تضييق �لخناF في تلك �لحاال	 – بصو'� متصاعد� �تد'يجية 
– حتى نهاية صيف عاf ٢٠٠٢، �نعكس بوضو� في �نخفاu �لتجا'� �لفلسطينية 
مع jسر�ئيل. �قد �نخفضت ��'��	 �لبضاعة ��} مستو� �لمليا' شيكل jسر�ئيلي 
جديد (٢٠١ مليو} ��ال' 3مريكي) في �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٢. (�كانت 
تلك �لو�'��	 قد بلغت �'�تها في �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٠: (١,٩) مليا' 
jسر�ئيلي جديد (�3 ما يعا�X ٤٧٨ مليو} ��ال' 3مريكي). �من تلك �لنقطة 
فصاعد�ً، كا} �لنمو في �لو�'��	 مستقر�ً بصو'� ثابتة، �بلغ معدله (٢,١) مليا' 
 fسر�ئيلي جديد (٤٦٣ مليو} ��ال' 3مريكي) لكل 'بع من 3'با" عاj شيكل
٢٠٠٥. �كا} �لنمو في �لو�'��	 قويًا بشكل خا� في عاf ٢٠٠٤ (3كثر 
من ٣٠ في �لمئة). فبحلوX �لنصف �لثاني من �لك �لعاf، �نتعشت �لو�'��	 
�لفلسطينية من jسر�ئيل �نتعاشًا تامًا لتبلغ مستو�ها قبل �النتفاضة، ���صلت jثبا	 

حد�I �لمزيد من �لنمو (١٠ في �لمئة) في ٢٠٠٥ (�لشكل ١).

.	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �إلسر�ئيلي لإلحصا�

�لقد �تَّبعت �تجاها	 صا�'�	 �لبضاعة jلى jسر�ئيل نمو�جًا مماثًال نوعًا ما 
 X3قل من �لك بكثير. فقد بلغ معد 	مع 3نها كانت بمستويا 	لو�'��� zلنمو�
صا�'�	 �لبضاعة ٣٢٥ مليو} شيكل jسر�ئيلي جديد (ما يعا�X ٨٠ مليو} 
��ال' 3مريكي) قبل �ندال" �النتفاضة عاf ٢٠٠٠. �قد ��صلت هذo �لصا�'�	 
تر�جعها حتى نهاية صيف ٢٠٠٢ قبل معا��تها لالنتعا� في �لنصف �لثاني من 
�لعاf نفسه �في عاf ٢٠٠٣ – فبلغت �3نى نقطة لها فقط في �لربع �لر�بع من 

عاf ٢٠٠٣، �مقد�'ها ٢٠٧ ماليين شيكل jسر�ئيلي جديد (٤٧ مليو} ��ال' 
3مريكي). �كما هو �لحاX بالنسبة للو�'��	، فقد شهد عاf ٢٠٠٤ نمو�ً قويًا 
جد�ً ��c عن ٤٠ في �لمئة مقا'نة بعاf ٢٠٠٣. �مع 3} �التجاها	 كانت ثابتة 
غير متقلبة بصفة 3ساسية في عاf ٢٠٠٥، jال 3نها كانت في نهاية �لعاf تتجه 
jلى �النخفاu. �بالرغم من �لك، فقد بقيت �لصا�'�	 jلى jسر�ئيل: ٣٣٠ 
مليو} شيكل jسر�ئيلي جديد (٧١ مليو} ��ال' 3مريكي)، خالX �لربع �لر�بع 
من عاf ٢٠٠٥، 3على من مستو�ها في �لربع �لثالث قبل �النتفاضة – ٢٠٠٠ 

(�لشكل ٢).

	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �إلسر�ئيلي لإلحصا�

�ثمة ما ال يقل عن ثالثة عو�مل تشر� �النخفاu في �لصا�'�	 �لفلسطينية 
من  �أل�لى  �لثالثة   fألعو��  Xخال غز�)  �قطا"  �لغربية  (�لضفة  شهدته  �لذ� 
�النتفاضة، �هي: �لزيا�� في تكاليف �لنقل نتيجة �إلغالF �لد�خلي مما جعل 
 Xُّتنافسية من مثيالتها، (�نظر �لشكل ١٤)، �تحو �لفلسطينية 3قل  �لمنتجا	 
�لمشترين �ألجانب jلى مصا�' بديلة تتمتع بد'جة 3على من �لثقة في �لتو'يد 
(�لعرu) ��لك في مو�جهة منهم لحاال	 �النقطا" في jنتاz �شحن �لمنتجا	 
�لمنتجين   Xُّتحو� ��لخا'جي،  �لد�خلي   Fإلغال� حاال	  بسبب  �لفلسطينية 
�لفلسطينيين jلى �ألسو�F �لد�خلية للخدما	. �مع 3} نظاf �إلغالF ظلَّ نافذ�ً 
خالX عاf ٢٠٠٤، jال ��j َّ{3'ته في �لك �لحين كانت قد 3صبحت قابلًة للتنبؤ 
�النتعا�  في  3ساسيًا  عامًال  ل  مما شكَّ قبل،   �� من  بكثير  3كبر  بد'جة  بها 
�القتصا�� لهذo �لسنو�	. �قد تمثَّل 3حد جو�نب هذ� �النتعا� في تو�فر قد'� 
 Fلى �لسوj بتز�يد/بتصدير �لبضاعة r3كبر لد� �لمصنِّعين �لفلسطينيين على �لبد
�إلسر�ئيلية (مع 3} مجمو" قيمتها بقي صغير�ً، �3عاقت �لو�'��	 �لفلسطينية 
نموها). �بالتطلع jلى �لمستقبل، فإ} �'جة �صوX �لصا�'�	 �لفلسطينية jلى 
�لعالم �لخا'جي، �لتي تسمح بها �لسلطا	 �إلسر�ئيلية، �ال سيما �لخا'جة من 
� ��j ما كا} �لتر�جع �لبطيr، �لكن �لمستمر بوتير� ثابتة،  قطا" غز�، ستحدِّ
في �لصا�'�	، �لذ� شهدo عاf ٢٠٠٥ سيتو�صل، ��j �3 ما كا} باإلمكا} 

cيا�� معدال	 �لنمو في �لصا�'�	 ���jمتها.  

٢٣

نيسا} ٢٠٠٦



�لفلسطينيين من jسر�ئيل مثَّلت حو�لي ١٨ في �لمئة من مجمو" �خوX هذo �ألسر 
�لُمتاحة لإلنفاF/للتصر� بها في عاf ١٩٩٩. �كا} �النخفاuُ في �لدخل، 
بد�'o، يعني �نخفاضًا في �لطلب على �لبضاعة �لمحلية، كما كا} يعني بالتالي 

مستويا	 �3نى من �لتشغيل (فر� �لعمل) ��خل �لضفة �لغربية �قطا" غز�.

�كذلك عملت �لصعوبا	 �لتي تو�جه تنفيذ �ألعماX ��لمشا'يع ��خل �لضفة 
�لغربية �قطا" غز�، نتيجة حاال	 �إلغالF �لد�خلي �حظر �لتجو�X، �ال سيما 
عاf ٢٠٠٢، على تفاقم �ألثر �لسلبي، �لذ� سّببه فقد�} فر� �لعمل في jسر�ئيل، 
على تشغيل �أليد� �لعاملة ��خل �لضفة �لغربية �قطا" غز�، مما ��3 بالتالي jلى 
حد�c Iيا��	 كبير� في تكاليف �لمعامال	 ��لصفقا	، �حد�I �نقطاعا	 
في ��'�	 �إلنتاz، �خسا'�	 في �لمنتجا	 �لقابلة للتلف، �jلى jنتاz مستوً� 

3قل من �فو'�	 �لحجم.

�لعاملين  عد�  بلغ   ،٢٠٠٢  fعا من  �لثالث  �لربع  في  له  مستو�  �3نى  �في 
 o'مقد� uلفلسطينيين �لذين تم تشغيلهم محليًا ٣٨٧,٣٠٠ عامل؛ �3 بانخفا�
٢٥ في �لمئة عن مستو�o قبل �النتفاضة: �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٠. �قد 
�لثاني من  �لربع   Xعلى �لصعيد �لمحلي مع حلو oنتعشت فر� �لتشغيل هذ�
تم  �لذين  �لفلسطينيين،  فيه عد�   cتجا� �لذ�  �لحد  jلى  عاf ٢٠٠٣، ��لك 
تشغيلهم ��خل �لضفة �لغربية �قطا" غز�، �لمستويا	 �لتي شهدتها فتر� ما قبل 
�النتفاضة. بيد 3} عد� �لعاطلين عن �لعمل ��صل نموo، في �لوقت ��ته، من 
٧٣,٦٠٠ عاطل عن �لعمل في �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٠ قبل �النتفاضة jلى 

.(٢ Xنظر �لجد��) ١٩٧,٨٠٠ في �لوقت �لر�هن

�في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، كا} عد� �لفلسطينيين �لعاملين ��خل �لضفة 
�لغربية ٣٨٤,١٠٠ عامل مقا'نًة بعد�هم قبل �النتفاضة مباشر�: ٣٥٧,٥٠٠ 
عامل؛ �3 بزيا�� مقد�'ها ٩,٤ في �لمئة. �عند �لمستو� �أل�نى له في �لربعين 
�لثاني ��لثالث من عاf ٢٠٠٢، �نخفض هذ� �لعد� jلى ٢٨٢,٢٠٠ � ٢٨٠,٩٠٠ 
على �لتو�لي. �مع 3} هذ� �لعد� يتنامى بشكل عاf �بتد�rً من تلك �لنقطة، من 

�لممكن مشاهد� تقلبا	 موسمية فيه.

ز عا�ً� نمو تشغيل �أليد� �لعاملة في �لربع �لر�بع من كل عاf في �لز'�عة  يتركَّ
 uلى �النخفاj ليعو� هذ� �لنمو ({لتي تشهد حصا� �لزيتو� fبخاصة في �ألعو��)
في �لربع �أل�X من �لعاf �لذ� يليه. �يكو} �لتشغيل، في �لعا��، هو �ألقو� في 

.	�rز �لتشغيل في قطا" �إلنشا �لربعين �لثاني ��لثالث، مع تركُّ

غير 3} �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥ 3ظهر �جو� ضعف في توليد فر� �لعمل 
في �لضفة �لغربية. فقد تر�جع �لتشغيل للربع �لثاني على �لتو�لي، �من �لمحتمل 
3} يستمر �تجاo �لتر�جع هذ� jلى �لربع �أل�X من عاf ٢٠٠٦ بسبب �لعو�مل 

�لموسمية.

٢ نصف هؤالr �لـ ٦٠,٠٠٠ عامل تقريبًا jما 3نهم يحملو} هوية jسر�ئيلية �3 جو�c سفر 3جنبي. �يقدِّ' 

�لبنك �لد�لي 3} ٨٥ في �لمئة من حملة �لهويا	 �إلسر�ئيلية يقيمو} في �لقدb �لشرقية. 3ما �لنسبة 
�لمتبقية من عد� �لعاملين �لفلسطينيين في jسر�ئيل من �لضفة �لغربية، فُيعَتقد 3نها تنقسم مناصفًة تقريبًا 

بين من يحمل منهم تصا'يح عمل �من يعمل بصفة غير مشر�عة (�لعاملو} ”بشكل سرِّ�“).

Ú€bİj€aÎ@›ÓÃín€a

منذ  jسر�ئيل  في  عملهم  فر�  فلسطيني  عامل   ١٠٠,٠٠٠ يقا'�  ما  َفَقَد 
3يلوX/سبتمبر ٢٠٠٠ نتيجة لحاال	 �إلغالF �لخا'جي �لتي تفرضها jسر�ئيل 
على �لضفة ��لقطا". ��فقًا للبيانا	 �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني 
لإلحصا�r	، فقد كا} ١٤٦,٠٠٠ فلسطيني (١١٦,٠٠٠ من �لضفة �لغربية 
بما في �لك �لقدb �لشرقية، �٣٠,٠٠٠ من قطا" غز�) يعملو} في jسر�ئيل 
�لثالث  �لربع   Xخال �إلسر�ئيلية  �لصناعية  ��لمناطق  �إلسر�ئيلية  ��لمستوطنا	 
 rلعاملين �لفلسطينيين 3ثنا� r٢٠٠٠. �في �3نى مستو� بلغه عد� هؤال fمن عا
�لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٢، �نخفض هذ� �لعد� jلى ٣٣,٠٠٠ عامل، قبل 3} 
يعا�� �ال'تفا" في �لربع �لذ� تالj oلى ٥٣,٠٠٠. �منذ �لك �لحين، �ستقر 
عد� �لعاملين في jسر�ئيل ��لمستوطنا	 �إلسر�ئيلية نسبيًا، متعرِّضًا للزيا�� (�3 
�لنقصا}) �فق مد� �إلغالF �لذ� كا} يتم فرضه غد�� بعض �لحو��I �إل'هابية 
jلى �'�ته  �لعاملين  �'تفع عد�   ،٢٠٠٥ fلثاني من عا� �لربع  �لمحد��. �في 
�لتي بلغت ٦٧,٠٠٠ عامل. �بحلوX �لربع �ألخير من عاf ٢٠٠٥، �نخفض 
هذ� �لرقم jلى ٦٠,٠٠٠ عامل (هم بالفعل جميعهم من �لضفة �لغربية بما فيها 

 .٢(٣ Xلجد��) (لشرقية� bلقد�

 uٍنخفا� Iحد� - Xسر�ئيل كا} يعني – �ال يز�j تو�فر فر� عمل 3قل في {j
كبيٍر مهٍم في تحويال	 �لعماX �لفلسطينيين. فوفقًا للبيانا	 �لصا�'� عن �لمكتب 
�لمركز� �إلسر�ئيلي لإلحصا�r	، بلغت تحويال	 �لعماX �لفلسطينيين في �لربع 
�لثالث من عاf ٢٠٠٠، (٣٢١) مليو} ��ال' 3مريكي. في حين بلغت ٥٨ مليو} 
��ال' 3مريكي فقط في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥؛ �3 بتر�جع في �لتحويال	 
بلغت نسبته ٨٢ في �لمئة (�نظر �لشكل ٣). لقد شطب هذ� �لتر�جُع �لكبير 
في �لنصف �لثاني من عاf ٢٠٠٥ شطبًا تامًا �لنموَّ �لذ� شهدته �لتحويال	 في 
�لربعين �أل�َّلين: �j كانت �لتحويال	 في �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٥ قد بلغت 

١١٣ مليو} ��ال' 3مريكي، �هو 3على مستو� بلغته في 3'بع سنو�	.

	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �إلسر�ئيلي لإلحصا�

�قد كا} النخفاu �لتحويال	 عن مستوياتها ما قبل �ندال" �النتفاضة عو�قب 
 Xلعما� �لفلسطينية؛ أل} تحويال	  باالعتبا' على �خل �ألسر  مباشر� جدير� 

٢٤



�لربع   r3ثنا �لقطا"  ��خل  يعملو}  غزّ�   ١٥٧,٧٠٠ كا}  غز�،  قطا"  �في 
�لثالث من عاf ٢٠٠٠. �بحلوX �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٢ – �هي �لنقطة 
�لدنيا لمستو� �لتشغيل في �لقطا" 3ثناr �النتفاضة – �نخفض هذ� �لرقم jلى 
١٠٦,٥٠٠ (�3 بتر�جع نسبته ٣٣ في �لمئة). �بعد حد�I نمو متو�صل في 
فر� �لعمل على مد� عاf كامل، بلغ عد� �لغزِّيين �لذين تم تشغيلهم ��خل 
قطا" غز� ١٧٠,٩٠٠، ��لك قبل �لتر�جع �لذ� تم تسجيله 3ثناr �لربع �لر�بع 

من عاf ٢٠٠٣، ��لذ� خفَّض عد� �لعاملين jلى ١٦٣,٢٠٠ عامل. 

�منذ �لك �لحين، تذبذبت مستويا	 فر� �لعمل ��خل قطا" غز� (منخفضة 
jلى مستوً� بلغ ١٤٦,١٠٠ عامل في �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٤ بسبب �لتر�جع 
�لشديد في �لوضع �ألمني 3ثناr تلك �لفتر�)، ��لك قبل �ستئنا� تلك �لمستويا	 
لمسا'ها �لصعو��. �بحلوX �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، بلغ مستو� �لتشغيل 

على �لصعيد �لمحلي ��خل قطا" غز� ١٨٧,٧٠٠ عامل.

�بالرغم من حد�I �لزيا��	 �ألخير� في �لتشغيل، �مع حد�I نمو سكاني 
3على بقليل من ٤ في �لمئة سنويًا تقريبًا، فقد ����c	 نسب �إلعالة بصو'� 
مثير� لالهتماf خالX فتر� �النتفاضة (ُتحسب نسبة �إلعالة بقسمة مجمو" عد� 

�لسكا} على عد� �ألشخا� �لعاملين منهم). 

ففي حين كا} كل عامل فلسطيني في �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٠ في �لضفة 
 Xلغربية، ُيعيل (٤,٣) شخص، 3صبح هذ� �لعامل يعيل (٥,٢) شخص بحلو�
�إلعالة بصو'�  �'تفعت نسبة  �لر�بع من عاf ٢٠٠٥. �في قطا" غز�،  �لربع 
مثير� لالهتماf بد'جة 3كبر: من (٥,٩) في �لربع �ألخير من �لعاf قبل �ندال" 

�النتفاضة jلى (٧,٧) شخص.

�حسبما ُ�كر 3عالo، فقد ��3 كل من �لعد� �لمتنامي للسكا}، ��لمستويا	 
�لمتر�جعة لتشغيل �لفلسطينيين في jسر�ئيل ��لمستوطنا	 �إلسر�ئيلية، ��الفتقا' 
jلى jيجا� فر� �لعمل في �لضفة �لغربية �قطا" غز� خالX �لعامين �أل�لين من 
عمر �النتفاضة، jلى نمو �لبطالة �معدالتها بصو'� مثير� لالهتماf. فحتى مع 
�لمطلق  �لعد�  �لسنوية �ألخير�، jال 3}  3ثناr �أل'با"  �لعمل  ��cيا� عد� فر� 
بلوغها  تم  �لتي  �لتشغيل  مستويا	  من  بكثير  3كثر  يظل  �لعمل  عن  للعاطلين 
في فتر� ما قبل �النتفاضة. (�بمقتضى �لتعريفا	 �لموحد� لد� منظمة �لعمل 
�لد�لية، فإ} �لشخص ال ُبّد له من 3} يكو} باحثًا عن �لعمل بنشاp حتى يتم 

�عتبا'o ”عاطًال عن �لعمل“).

لقد بلغ معدX �لبطالة �'�ته في �لربع �أل�X من عاf ٢٠٠٣، �j بلغ ٣١,٢ في 
�لمئة. �بالنسبة للسنتين �لتاليتين، تر��� هذ� �لمعدX بين ٢١ �٢٥ في �لمئة، 
��نخفض ��} خط �لـ ٢٠ في �لمئة في �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٥. �لكن 
هذ� �لمستو� لم يدf طويًال، حيث نمت معدال	 �لبطالة في �لنصف �لثاني من 
�لعاf لتصل jلى ٢١,٨ في �لمئة في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥ (�لشكل ٤).

�لمصد': �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�r	. بيانا	 �لضفة �لغربية تشمل �لقدb �لشرقية.

�أل} عد��ً كبير�ً من �ألشخا� �لذين ال تتو�فر لهم فرصة عمل قد توقفو� عن 
�لبحث عن فر� �لعمل (�هم ُيعرفو} باسم ”�لعماX �لمحبطين“)، فإنهم ال 
د لد� منظمة �لعمل  يعتبر�} جز�rً من �لقو� �لعاملة �ال يشملهم �لتعريف �لموحَّ
�لد�لية �لخا� بمعدال	 �لبطالة. ���j ما تم 3خذ هؤالr �ألشخا� بعين �العتبا'، 
�لر�بع من عاf ٢٠٠٥، حسب  �لربع   Xلغربية خال� للضفة  �لبطالة   Xفإ} معد
 Xلتعريف ”غير �لرسمي“، كا} يبلغ ٢٧,٧ في �لمئة (�قد �صل هذ� �لمعد�

.(٢٠٠٢ fلى 3على مستو� له ٤٢,٤ في �لمئة في �لربع �لثاني من عاj

غير 3} �لتركيز على عد� �لعاطلين عن �لعمل �عد� ”�لعاملين �لمحبطين“ بدًال 
من �لتركيز على معدال	 �لبطالة ُيظهر مد� �لنمو في فقد�} فر� �لعمل. فمن 
مجمو" هؤالr �لعاطلين ��لمحبطين �لذ� بلغ ٩٥,٣٠٠ عامل في �لربع �لثالث 
من عاf ٢٠٠٠ قبل �ندال" �النتفاضة (٣٧,٩٠٠ عاطل عن �لعمل �٥٧,٤٠٠ 
محبط)، �'تفع هذ� �لمجمو" ليبلغ �'�ته (٢٢٨,٧٠٠ عامل) في �لربع �لثاني 

من عاf ٢٠٠٢ (١٣١,٢٠٠ عاطل �٩٧,٥٠٠ محبط).

٢٥

نيسا} ٢٠٠٦



�لمصد': �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�r	. بيانا	 �لضفة �لغربية تشمل �لقدb �لشرقية.

�بالرُّغم من نمو معدال	 �لتشغيل مؤخر�ً (�تر�جع معدال	 �لبطالة)، jال 3} 
عد� هؤالr �لعاملين يبقى كبيرً�. �في �لحقيقة، فإ} هذ� �لعد� نما نمو�ً كبير�ً 
مهمًا في �لنصف �لثاني من عاf ٢٠٠٥. ففي �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، بلغ 
عد� �لعاطلين عن �لعمل في �لضفة �لغربية ١٢٣,٩٠٠ عامل، jضافة jلى توقُّف 
٤٦,٣٠٠ عامل عن �لبحث عن فر� �لعمل، �بذلك يبلغ مستو� �لبطالة �فق 

”�لتعريف غير �لرسمي“: ١٧٠,٢٠٠ عامل (�لجد�X ٣ ��لشكل ٥).

(pباآلال) لجد�< ٣ – عد9 �لفلسطينيين �لعاملين ��لعاطلين عن �لعمل�
�لربع 
�أل�<

�لربع 
�لثاني

�لربع 
�لثالث

�لربع 
�لر�بع

�لربع 
�أل�<

�لربع 
�لثاني

�لربع 
�لثالث

�لربع 
�لر�بع

�لمعدال: �لسنوية

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥
�لتشغيل

�٣٤٩٣٦٧٣٧١٣٩٤٣٥٩٤١٢٤٠٥٣٨٤٣٣٤٣١٠٢٩٧٣٤٣٣٧٠٣٩٠لعاملو} في �لضفة �لغربية
�١٦٧١٤٦١٥٤١٦٣١٦٧١٧٧١٨٦١٨٨١٤٥١٢٥١٢٨١٦٦١٥٧١٨٠لعاملو} في قطا" غز�

�لعاملو} في jسر�ئيل     
– من �لضفة �لغربية

٤٧٤٥٥٣٤٨٦٠٦٥٦٤٦٠٩٤٦٧٤٥٤٩٤٨٦٢

�لعاملو} في jسر�ئيل     
- من قطا" غز�

٦٠١١٠٢١٠٢٢٢٣٥٢١

٥٦٩٥٥٩٥٨١٦٠٥٥٨٦٦٥٦٦٥٧٦٣٢٥٩٥٥٠٥٤٧٤٥٦٥٥٧٨٦٣٣مجمو� �لعاملين
�لعاطلو� عن �لعمل 

(حسب تعريف منظمة 
�لعمل �لد�لية)

٢٠٢٢٢٤٢١٢٢٠٨٢٠٩١٧٦١٩٣١٩٨١٠٠١٧٠٢١٦١٩٤٢١٢١٩٤

�٦٨٦٧٦٩٦٤٦٤٥٨٦٨٦٥٩٨١١٣١١٧٨٩٦٧٦٤لعماX �لمثبطو}
مجمو� �لعما< �لعاطلين 

عن �لعمل ��لعما< 
�لمثبطين

٢٧١٢٩١٢٨١٢٧٢٢٧٢٢٣٥٢٦١٢٦٣١٩٨٢٨٣٣٣٣٢٨٣٢٧٩٢٥٨

نسب �إلعالة
٥,٧٥,٦٥,٤٥,٣٥,٦٥٥,١٥,٤٤,٧٥,٦٦,٣٥,٧٥,٥٥,٢في �لضفة �لغربية

٧,٦٩,١٨,٧٨,٣٨,٢٧,٧٧,٤٧,٥٦,٦٩,١٩,٣٧,٥٨,٤٧,٧في قطا" غز�
 bلتشغيل في �لضفة �لغربية تشمل �لقد� 	لمناطق �لصناعية �إلسر�ئيلية، �بيانا�� 	سر�ئيل تشمل �لتشغيل في �لمستوطناj لتشغيل للعاملين في� 	مالحظة: بيانا .	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�

�لشرقية. ��لمعدال	 �لسنوية هي معدال	 �أل'بعة 3'با" في تلك �لسنة. �نظر�ً لألخطاr في تد�ير �أل'قاf، فقد ال تتسا�� �لمجاميع مع مجمو" �لمكوِّنا	.

٢٦



٣ �ألنو�" �لثالثة �ألخر� للتشغيل (مفّصلًة حسب �لوضع �لر�هن) هي: «صاحب �لعمل» �هذ� �لنو" 

يمّثل حو�لي ٥ في �لمئة من مجمو" �لعاملين في �لضفة �لغربية � ٣ في �لمئة في قطا" غز�، �»صاحب 
�لمهنة �لحر�» �تبلغ نسبة هذ� �لنو" ٢٨ في �لمئة تقريبًا في �لضفة �لغربية � ٢٣ في �لمئة تقريبًا في 
قطا" غز�، �»عضو �ألسر� �لعامل غير �لمدفو" �ألجر»، �هذ� �لنو" من �لتشغيل يبلغ تقريبًا نسبة ١١ 
في �لمئة من �لعاملين في �لضفة �لغربية � ٩ في �لمئة تقريبًا في قطا" غز�. �حو�لي ٧٠ في �لمئة من 
«3عضاr �ُألَسر غير �لمدفوعي �ألجر» ينخرطو} في �ألعماX �لز'�عية (�تبلغ هذo �لنسبة ٩٠ في �لمئة 
تقريبًا بالنسبة للنساr)، �حو�لي ٢٠ في �لمئة يعملو} في �لتجا'� (متجر 3حد 3عضاr �ألسر� �3 �'شة 

jصال� مثًال). 3ما �لباقو} فهم موcعو} بين �لقطاعا	 �القتصا�ية �لمتبقية �ألخر�.  

٤ أل} �لمتوسط �لبسيط «simple average» يمكن 3} يتأثر بقو� بالقيم �لكبير� �3 �لطرفية (لألشخا� 

ًال jلى نسبة  �لمقيمين بعيد�ً عن مقر jقامتهم outliers»)، فإ} هذ� �لجزr يستخدf متوسطًا حسابيًا ُمَعدَّ
٩٥ في �لمئة «percent trimmed mean 95» لكي يتسنى خفض تأثير هذo �لقيم. فنسبة 3لـ: 
٢,٥ في �لمئة �ألعلى �نسبة 3لـ: ٢,٥ في �لمئة �أل�نى من �لبيانا	 يتم �ستبعا�هما (مما يؤ�� jلى 
�cjلة �الستجابا	 �لطرفية، ��لتي تكو} في بعض �لحاال	 مجّر� نتيجة لإل�خاX غير �لصحيح للبيانا	)، 

ثم يتم بعد �لك 3خذ متوسط نسبة 3لـ ٩٥ في �لمئة �لمتبقية من �لمالحظا	. 

3ما في قطا" غز�، فقد بلغ معدX �لبطالة في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، نسبة 
٢٨,٢ في �لمئة (٧٣,٩٠٠ شخص)، �هو �لربع �لسا�b على �لتو�لي �لذ� 
 fلبطالة ��أل'قا� 	لبطالة من حيث كل من معدال� Xيحقق �نخفاضًا في معد
�لمطلقة للبطالة. (�قد شهد �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٤ 3على معدX للبطالة 
 Xفي غز� حيث بلغ ٩٦,٦٠٠ شخص، �هو ما يعتبر تقريبًا 'قمًا قياسيًا لمعد
�لبطالة: ٣٩,٧ في �لمئة). �كا} معدX �لبطالة في �لقطا" قبل �النتفاضة ١٥,٥ 

في �لمئة (٣٥,٧٠٠ شخص) (�لشكال} ٦ �٧).

.	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�

j} شموX ”�لعاملين �لُمحَبطين“ ُينتج معدًال للبطالة نسبته ٣٣,١ في �لمئة في 
قطا" غز� للربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥. �حسب ”�لتعريف غير �لرسمي“ للبطالة، 
يز��� عد� �لعاطلين عن �لعمل من ٧٣,٩٠٠ شخص jلى ٩٢,٨٠٠ شخص.

	�rلمصد': �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�

ُيمثِّل �لتشغيل بأجر (�3 ”بر�تب“) ”wage employment“ حو�لي ٥٥ 
في �لمئة من مجمو" �لعاملين في �لضفة �لغربية، �ثلثي مجمو" �لعاملين في 

غز�، �هما �لنسبتا} �للتا} بقيتا مستقرتين تقريبًا منذ �ندال" �النتفاضة٣. 

�لنمو  �مع  �النتفاضة.  �ندال"  قبل  بثبا	  ترتفع  �السمية  �ألجو'  كانت  لقد 
�القتصا�� �لذ� شهدته �لضفة ��لقطا" �بتد�rً من صيف ٢٠٠٣ �حتى نهاية 
 X٢٠٠٥، �'تفع متوسط �ألجو' �ليومية مر� 3خر� (�نظر �لشكل ٨). �بحلو
�لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، كا} متوسط �ألجر �ليومي �لذ� يتلقاo �لعامل بأجر 
 ١٥,٢٩ Xسر�ئيلي جديد (ما يعا�j (�ألجير) في �لضفة �لغربية ٧١,٣ شيكل
��ال' 3مريكي). �بالنسبة للعاملين بأجر في قطا" غز�، بلغ متوسط �ألجر �ليومي 
لكل منهم ٦٣,٥ شيكل jسر�ئيلي جديد (ما يعا�X ١٣,٦٢ ��ال' 3مريكي). 
�من با� �لمقا'نة، فإ} متوسط �ألجر �ليومي �لذ� كا} �لفلسطينيو} �لعاملو} 
jسر�ئيلي  شيكل   ١٣٠,٢ بلغ  يتلقونه  �إلسر�ئيلية  ��لمستوطنا	  jسر�ئيل  في 

جديد (٢٧,٩٤ ��ال' 3مريكي)٤.  

�لمصد': حسابا	 موظفي �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى �لبيانا	 �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني 
 .	�rلإلحصا

�لضفة �لغربية تشمل �لقدb �لشرقية. �لمتوسطا	 هي متوسطا	 حسابية معّدلة jلى نسبة ٩٥ في �لمئة 
percent trimmed means 95. �نظر �لحاشية ٤.

٢٧

نيسا} ٢٠٠٦



 ٢٠٠٢ � عامي ٢٠٠١  في    “wage behavior” 'ألجو� سلو  ُيعتبر 
�لعمل  3'با�  ��لك أل}  3قل �ضوحًا؛   ٢٠٠٣ fعا من   Xأل�� �لنصف  �في 
في  �لكبير   pلهبو� مع  للتعامل  �الستر�تيجيا	  من  متآلفة  مجموعة  �عتمد�� 
جانب �لطلب، �لذ� شهدته هذo �لفتر�. فبعض 3'با� �لعمل خفَّضو� �لر��تب 
في محا�لة منهم للمحافظة على �لفر� �لوظيفية للعاملين لديهم؛ �3 حا�لو� 

عمليًا �لتشا' في �أللم. 

 ٢٠٠٠ fلكن معظمهم خّفضو� مستو� �لتشغيل لديهم. فبين �لربع �لثالث من عا
��لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٠، �نخفض عد� �لعاملين بأجر في �لقطا" �لخا� في 
�لضفة �لغربية بمقد�' ٢٨,٥٠٠ عامل. �بحلوX �لربع �لثاني من عاf ٢٠٠٢، لم 
َيُعْد ٢٧,٩٠٠ عامٍل بأجر ®خرين يعملو} في �لقطا" �لخا� في �لضفة �لغربية، 
�هذ� يمثل �نخفاضًا بنسبة ٤٨ في �لمئة عن مستو�o في �لربع �ألخير قبل �ندال" 

�النتفاضة حينما كا} ١١٧,٦٠٠ عامل يعملو} بأجر بصو'� منتظمة. 

�قد 3خذ �النخفاu في قطا" غز� طابعًا فجائيًا 3كبر: فمع 3} ٤٣,٠٠ عامٍل 
غزِّ� �حتفظو�، بصو'� منتظمة، بوظائف مدفوعة �ألجر في �لربع �لثالث من 
 fلى ٢٢,٦٠٠ في �لربع �لر�بع من عاj ال 3} �لك �لرقم �نخفضj ،٢٠٠٠ fعا
٢٠٠٠، �3صبح ٢,٩٠٠ عامل ®خر في �لقطا" �لخا� من ��} �ظيفة مدفوعة 
 u٢٠٠٢؛ �3 بانخفا fلثالث من عا� �لربع   Xألجر، بصو'� منتظمة، بحلو�

بلغت نسبته ٥٩ في �لمئة. 

�في 3غلب �ألحيا}، كا} X�3َّ َمْن ُيفصَل من �لعمل �لعماXُ �ألقل مها'� (��أل�نى 
�لعمل نفسه  �لخبر� في  �لذين لديهم عد� 3قل من سنو�	   Xُلعما�  �3 3جر�ً)، 
�لوظيفة  لَشْغلهم  نتيجة  3جر�ً  �ألقل   Xلعما� �لغالب من  في  (�مر� 3خر�، هم 
 ،X�3لئك �لعما oلفتر� 3قل). �نتيجة لذلك، فإ} متوسط �ألجر �ليومي �لذ� تلّقا
jلى  فعليًا من 'بع سنو�  يز���   {3 �لممكن  �ستمر تشغيلهم، كا} من  �لذين 

�لربع �لذ� يليه. 

�بناr على �لك، فإ} �لتركيز على بيانا	 متوسط �ألجو' لكل �لعاملين بأجر، 
ًال نوعًا ما؛ ��لك ألنها ال تأخذ بعين �العتبا' ما  يمكن 3} تكو} مؤشر�ً ُمظِّ
ُيعر� بمصطلح ”3ثر تركيبة �لعاملين composition effect“: 3ثر �لتغيير�	 
�لتي تطر3 في عد� �ألشخا� �لُمستخَدمين (�لعاملين)، �3 �لتغيير�	 �لتي تطر3 في 
توcيع فر� �لعمل بأجر حسب �لقطا" (على سبيل �لمثاX، �لعماX �لز'�عيو} 
يتلّقو} '��تب 3قل مما يتلقَّاo �لعماX �لصانعو})، �3 حسب نو" 'ّ� �لعمل 

(كالسلطة �لوطنية مقا'نة بالقطا" �لخا� مثًال، �نظر �لشكلين ٩ �١٠). 

�يصحُّ هذ� بشكل خا� في قطا" غز�، حيث لم يشهد �لقطا" cيا�� كبير� في 
�لتشغيل من قبل �لسلطة �لفلسطينية فحسب (�هي cيا�� حدثت 3يضًا في �لضفة 
�لغربية)، بل شهد 3يضًا �ختالفًا كبير�ً مهمًا في �ألجو' لد� �لسلطة �لوطنية مقا'نًة 
باألجو' في �لقطا" �لخا�٥.  jّ} �لنظر jلى معدX متوسط �ألجو' عمومًا في 

قطا" غز� يخلط معًا بصو'� غير ��ضحة �يناميكيتين مختلفتين جد�ً. 

�لمصد': حسابا	 موظفي �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى �لبيانا	 �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني 
 .	�rلإلحصا

jلى نسبة ٩٥ في  لٌة  ُمَعدَّ �لمتوسطا	 هي متوسطا	 حسابية  �لشرقية.   bلقد� �لغربية تشمل  �لضفة 
�لمئة. �نظر �لحاشية ٤.

�لمصد': حسابا	 موظفي �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى �لبيانا	 �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني 
.	�rلإلحصا

لٌة jلى نسبة ٩٥ في �لمئة. �نظر �لحاشية ٤. �لمتوسطا	 هي متوسطا	 حسابية ُمعدَّ

٥ في �لضفة �لغربية، كا} متوسط �ألجو' �ليومية للعاملين لد� �لسلطة 3قل بمقد�' ١١ شيكًال jسر�ئيليًا 

جديد�ً من متوسط �ألجو' للعاملين في �لقطا" �لخا� حتى نهاية �لربع �لثالث من عاf ٢٠٠٣. �كا} 
�لك �لمتوسطا} متسا�يين تقريبًا في �لعامين �لتاليين. �في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥، حدثت فجو� 
بينهما لصالح �لعاملين لد� �لسلطة �لفلسطينية، حيث كا} متوسط �ألجو' �ليومية لديها 3على بمقد�' 
(٤,٥) شيكل jسر�ئيلي جديد عن متوسط �ألجو' �ليومية لد� �لقطا" �لخا�. 3ما في قطا" غز� فقد 
كا} متوسط �ألجو' �ليومية للعاملين لد� �لسلطة �لفلسطينية 3على منه لد� �لقطا" �لخا� بمقد�' 
 fلعا �لر�بع  �لربع  ��بتد�rً من   .٢٠٠٣ fلثالث من عا� �لربع  نهاية  حتى  jسر�ئيليًا جديد�ً  ١٢ شيكًال 
َطي �ألجو' لد� �لسلطة �لفلسطينية ��لقطا" �لخا� jلى 3} بلغ ٣٤  ٢٠٠٣، �تّسع �لفرF بين متوسِّ
شيكًال jسر�ئيليًا في �لربع �لر�بع من عاf ٢٠٠٥. �قد تجا�c	 �ألجو' �ليومية للعاملين لد� �لسلطة 
�لفلسطينية في �لضفة �لغربية، بشكل عاf، 3جو' �لعاملين لديها في قطا" غز�، بحو�لي ٤ شيكال	 

jسر�ئيلية جديد� على مد� �لسنو�	 �لست �لماضية. 

٢٨



�بالنسبة للعاملين بأجر �لذين �ستمر�� في �لعمل، فقد فاقم �لتر�جُع في متوسط 
�ألجو' �لحقيقية، طو�X معظم �لفتر�، 3ثَر �لزيا�� في نسب �إلعالة طو�X مد� 
�النتفاضة (��اللتز�f �لضمني �لمفر�u على �لعاملين �لفلسطينيين لدعم �ألعد�� 
�لمتز�يد� من 3عضاr �ألسر �لممتد�). 3ما �لتضخم فقد كا} �ال يز�X يعني �نخفاضًا 
باالعتبا' في �لقو� �لشر�ئية للعاملين بأجر في �لقطا" �لخا�، مع 3}  جدير�ً 
3جو'هم �السمية بقيت ثابتًة تقريبًا، في حين 3} �لزيا�� في 3جو' �لعاملين لد� 
�لقطا" �لعاf عّوضت 3ثر �لتضّخم �فاقته. ففي �لضفة �لغربية، تر�جع متوسط 
�ألجو' �لحقيقية لد� �لقطا" �لخا� بنسبة ١٧,٩ في �لمئة منذ �لربع �لر�بع 
من عاf ٢٠٠٠، بينما �نخفض �لك �لمتوسط لد� �لقطا" �لعاf بنسبة ١,١ 
 uفي �لمئة فقط (�نظر �لشكل ١١). 3ما في قطا" غز�، فكانت نسبة �نخفا
هذ� �لمتوسط في �لقطا" �لخا� ١٣ في �لمئة في مقابل cيا�� بنسبة ١٠,٩ 

في �لمئة في عد� �لعاملين بأجر في �لقطا" �لعاf (�نظر �لشكل ١٢). 

 
�لمصد': حسابا	 موظفي �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى بيانا	 �ألجو' �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� 
لٌة  �لفلسطيني لإلحصا�r	. �لضفة �لغربية تشمل �لقدb �لشرقية. �لمتوسطا	 هي متوسطا	 حسابية ُمعدَّ
jلى نسبة ٩٥ في �لمئة، �مخّفضة بمقتضى مؤشر�	 �ألسعا' للمستهلك لما تبقى من �لعاملين في �لضفة 

 .٢٠٠٠=١٠٠ fلى �لربع �لر�بع من عاj سنا�هاj عا��j لغربية، مع�

�لمصد': حسابا	 موظفي �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى بيانا	 �ألجو' �لصا�'� عن �لمكتب �لمركز� 
لٌة jلى نسبة ٩٥ في �لمئة، �مخّفضة  �لفلسطيني لإلحصا�r	. �لمتوسطا	 هي متوسطا	 حسابية معدَّ
 fعا من  �لر�بع  �لربع  jلى  jسنا�ها  jعا��  مع  غز�،  لقطا"  للمستهلك  �ألسعا'  مؤشر�	  بمقتضى 

 .٢٠٠٠=١٠٠

âb»ç˛a

�لجديد – في  �إلسر�ئيلي  بالشيكل  للمستهلك – محسوبًة  �َألسعا'  �'تفعت 
كل من �لضفة �لغربية �قطا" غز� خالX عاf ٢٠٠٥: بنسبة ٢,٩ في �لمئة في 
�لضفة �لغربية � ١,٢ في �لمئة في قطا" غز�. فبالنسبة للضفة �لغربية، ال تمّثل 
هذo �لنسبة �3 تغيير عن معدX �لتضخم �لمسجل لعاf ٢٠٠٤ (�لذ� كا} 3يضًا 
�لتضخم (٣,٢ في   Xنخفاضًا عن معد� 3نها تمثل  �لمئة)، في حين  ٢,٩ في 
�لمئة) �لذ� تم تسجيله لعاf ٢٠٠٤ في قطا" غز�. �خالX �لشهرين �أل�لين 
 �j – ٢٠٠٦، فإّ} مستو� �لتضخم في �لضفة �لغربية لم يتغّير فعليًا fمن عا
�نخفض jلى ٢,٨ في �لمئة، في حين 3نه �'تفع في غز� بشكل ملحوÜ ليصل 
jلى ٢,٧ في �لمئة مقا'نة بمستو� �لفتر� كانو} �لثاني/يناير – شباp/فبر�ير 

٢٠٠٥ (�لشكل ١٣). 

�لمصد': حسابا	 �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى بيانا	 �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�r	. يوضح 
�لشكل متوسطا	 متحركة لثالثة 3شهر 3عيد jسنا�ها jلى �لربع �لثالث (تموc/يوليو - 3يلوX/سبتمبر) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

لقد قا� مؤشُر �ألسعا' للمستهلك (”�لرقم �لقياسي ألسعا' �لمستهلك“) �لخا� 
بقطاعي �لمرطبا	 ��لتبغ، �لزيا�َ� �لتي حدثت في هذ� �لمؤشر في �لضفة �لغربية 
عاf ٢٠٠٥، مرتفعًا بنسبة ٥,٧٪ في �لعاf �لماضي، jلى جانب �'تفا" مؤشر 
3سعا' قطا" �لبضائع ��لخدما	 �لمتنوعة، بنسبة ٤,١ في �لمئة، ��'تفا" مؤشر 
3سعا' قطا" �إلسكا} بنسبة ٤ في �لمئة. �هذo هي �لمر� �أل�لى منذ �ندال" 
�النتفاضة �لتي لم يحّل فيها قطا" �لنقل ��التصاال	 في �لمرتبة �أل�لى �3 �لمرتبة 
�لثانية للقطاعا	 �لتي ُتسهم في تضخم �ألسعا' للمستهلك في �لضفة �لغربية. 
ففي عاf ٢٠٠٤، �'تفع jسهاf هذ� �لمكوِّ} (�3 قطا" �لنقل ��التصاال	) بنسبة 
٥,٦ في �لمئة، �في عاf ٢٠٠٢ �'تفع بنسبة ٢١,٩ في �لمئة؛ ��لك '�جع، 
في نسبة كبير� منه، jلى 3ثر �إلغالF �لد�خلي (�نظر �3ناo). �بالنسبة للشهرين 
�أل�لين من عاf ٢٠٠٦، تسا'عت تكاليف �لنقل ��لمو�صال	 مر� 3خر� مرتفعًة 
بنسبة ٥,٥ في �لمئة مقا'نة بأ�X شهرين من �لعاf �لماضي، �هي cيا�� قا�تها 
�لزيا��	 في 3سعا' �لبنزين. 3ما �لقطاعا	 �ألخر� �لتي ُتسهم في قيا�� �لتضخم 
في �لضفة �لغربية فهي حتى هذ� �لتا'يخ من عاf ٢٠٠٦: �لبضائع ��لخدما	 

٢٩
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�لمتنوعة (مرتفعة 3سعا'ها بنسبة ٦,٤ في �لمئة)، ��إلسكا} (مرتفعة 3سعا'ها 
بنسبة ٥ في �لمئة)، ��لمرطبا	 ��لتبغ (مرتفعة 3سعا'o بنسبة ٤,٤ في �لمئة)، 

مقا'نة بالفتر� كانو} �لثاني/يناير – شباp/فبر�ير ٢٠٠٥. 

�في قطا" غز�، مّثل مؤشر �لمو�� �لغذ�ئية في عاf ٢٠٠٤ �لزيا�� �لثانية �لكبر� 
ضمن مكّونا	 مؤشر �ألسعا' للمستهلك، مرتفعًا بنسبة ٤,٨ في �لمئة (مقا'نة 
بزيا�� مقد�'ها ٣,٥ في �لمئة في عاf ٢٠٠٣). �قد �ستقر	 تكاليف �لمو�� 
 f٢٠٠٥، مرتفعة بنسبة ٠,٥ في �لمئة فقط عن مستو�ها في عا fلغذ�ئية في عا�
٢٠٠٤. �قد قا�	 �لزيا��	 في �لعاf �لماضي 3سعاُ' قطا" �إلسكا} �3سعاُ' 
قطا" �لمرطبا	 ��لتبغ، مرتفعة 3سعا' كل منهما بنسبة ٥ في �لمئة. �قد �'تفع 
مؤشر 3سعا' �لنقل ��التصاال	 بنسبة ٢,٨ في �لمئة، �هي نسبة تبلغ تقريبًا نصف 
�لزيا�� �لتي شهدها عاf ٢٠٠٤، حينما قا�	 3سعاُ' هذ� �لمكّو} �لزيا�َ� في 
مؤشر �ألسعا' للمستهلك في قطا" غز�، حيث ����c	 بنسبة ٥,٧ في �لمئة. 
�حتى هذo �للحظة من عاf ٢٠٠٦، تقو� 3سعا' �لنقل ��التصاال	 هذ� �ال'تفا" 
بنسبة ٥,٧ في �لمئة مقا'نًة بأ�X شهرين من عاf ٢٠٠٥، �هي نسبة تمّثل 3كثر 
من ضعفي معدX �لزيا�� �لتي تم تسجيلها حتى �آل} في مؤشر �ألسعا' �لكلي 
للمستهلك في قطا" غز�. �أل} �لكثير مما ُيستهلك في �لضفة �لغربية �قطا" 
غز� هو �لبضائع �لمستو'��، فإ} �لتغّير�	 في 3سعا' صر� �لشيكل في مقابل 
 uفإ} �النخفا ،Xلد�ال' يمكن 3} تؤثر على �ألسعا' محليًا. فعلى سبيل �لمثا�
 ٢٠٠٢ f٢٠٠١ �في �قت مبكر من عا fفي قيمة �لشيكل �إلسر�ئيلي في عا
(�قد كا} هذ� �النخفاu قويًا بصو'� خاصة في �لفتر� تشرين �لثاني/نوفمبر 
٢٠٠١ – نيسا}/jبريل ٢٠٠٢، �هو ممثٌَّل كحركة صعو�ية في �لشكل ١٤)، 
�ما تالo من �'تفا"، �بخاصة في �لفتر� شباp/فبر�ير – تموc/يوليو ٢٠٠٣ 
 X(�هو ُممثٌَّل كحركة نز�لية في �لشكل ��ته)، يتطابقا} مع فتر� من تسا'" معد

.٢٠٠٣ f٢٠٠٢ �ما تال �لك من تباطؤ في عا fعا Xلتضّخم خال�

�أل�X/�يسمبر  كانو}  jلى   ٢٠٠٠ �أل�X/�يسمبر  كانو}  من  �لفتر�   Xفخال
 X٢٠٠١، َفَقَد �لشيكل ٤,٩ في �لمئة من قيمته مقابل �لد�ال' �ألمريكي. �خال
�لفتر� من كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠١ jلى 3يا'/مايو ٢٠٠٢، َضُعَفْت قيمة 
�لشيكل 3يضًا بنسبة ١٥,٩ في �لمئة. �نتيجة لذلك، فقد �'تفعت – بصو'� 
ميكانيكية – 3سعا' �لبضائع �لمعبَّر عنها بالشيكل �إلسر�ئيلي، ��لمستو'�� jلى 
jسر�ئيل من ��X 3خر� �'�r �لبحا' – �من ثم jلى �لضفة �لغربية �قطا" غز�. 
كما �'تفع �لمؤشر �لكلي لألسعا' �لمعر�ضة على �لمستهلك – محسوبًا بالشيكل 
�إلسر�ئيلي 3يضًا - �لكن ليس بالقد' نفسه، �jنما jلى �لحد �لذ� تكو} معه سلة 
�لسوF لمؤشر �ألسعا' �لمعر�ضة على �لمستهلك تتألف من بضائع �خدما	 
مستو'�� ُمسعَّر� بالد�ال' �ألمريكي (كاإليجا'�	 مثًال). �مع �عتبا' 3} قيمة 
نهاية  �حتى  شباp/فبر�ير ٢٠٠٣  من  �ال'تفا" –  في  ®خذ�  كانت  �لشيكل 
كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٣، فقد تعّزc	 قيمته بنسبة ٩,٧ في �لمئة مقابل 
قيمة �لد�ال' (١١,٧ في �لمئة منذ هبوp �لشيكل jلى 3ضعف مستو� له في 
م،  3يا'/مايو ٢٠٠٢): فقد 3صبحت �لو�'��	 3'خص سعر�ً، �قّل معدX �لتضخُّ
محسوبًا بالشيكل، jلى �لحد �لذ� ُيمّر' فيه �لمستو'��} هذo �النخفاضا	 

فعليًا jلى �لمستهلكين مقا'نة بزيا�� هو�مش �أل'با� لديهم. 

�لمصد': �لبنك �لمركز� �إلسر�ئيلي

�3ثناr عاf ٢٠٠٤، ضُعفت قيمة �لشيكل مقابل �لد�ال' في �لبد�ية، منخفضة 
بنسبة ٤,٦ في �لمئة حتى نهاية مايو/3يا'، ثم َقوَيت بعد �لك. �بحلوX نهاية 
قيمة  كانت   ،٢٠٠٥ fعا �في  �لمئة.  في   ١,٢ نسبة  �لشيكل  �لعاf، كسب 
 ،fمن �لعا Xلنصف �أل�� Xلى حد كبير خالj لشيكل مقابل �لد�ال' مستقر��
ثم ضعفت فخسر ٦,٥ في �لمئة من قيمته في مقابل �لد�ال' خالX �لمد� من 
كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٤ jلى كانو} �أل�X �يسمبر ٢٠٠٥. �بالنسبة لألشهر 
�لستة �ألخير�، كا} سعر �لشيكل مقابل �لد�ال' مستقر�ً تقريبًا، �j بلغ (٤,٦٧) 
في نهاية ®��'/ما'b ٢٠٠٦. �لكن ��j ما تسا'" �نخفاu �لشيكل �إلسر�ئيلي 

ن في �التجاها	 �لتضخمية.  �لجديد مر� 3خر�، ُيمكن توقُّع حد�I تحسُّ

�كما يشير �لشكل ١٣، فإّ} هنا �'جة من �لنظامية في نمط cيا��	 �ألسعا' 
3سعا'  في   ٢٠٠٥  fعا شهدها  �لتي  �لزيا��  من  كبير  فمقد�'   .fلعا�  Xخال
�لمستهلك �لكلية حدI خالX �لربع �أل�X من �لعاf، تبعتها تر�جعا	 متو�ضعة 
مر�  �ألسعا'  في  cيا��	   Iحد� مع   ،fلعا� �لك  �خريف  3شهر صيف  في 
3خر� في �لربع �ألخير منه. �قد تمت مالحظة �جو� طابع موسمي مماثل 

لهذ� �النخفاu في �ألسعا' في �لعامين ٢٠٠٣ �٢٠٠٤. 

�ُتظهر 3سعا' �لمو�� �لغذ�ئية، بشكل عاf، تأثير�	 موسمية قوية، �j ترتفع �'�تها 
3ثناr �لربع �أل�X من �لعاf (�نظر �لشكل ١٥). �كما جر	 عليه �لعا��، فإ} 
3سعا' �لمو�� �لغذ�ئية تتر�جع في �لربعين �لثاني ��لثالث من �لعاf قبل 3} تعا�� 
�'تفاعها باعتد�X مر� 3خر� في �لربع �ألخير منه، �هو نمو�z من �لمحتمل 3} 
يستمر طو�X عاf ٢٠٠٦. فعلى مد�' عاf ٢٠٠٥، �'تفع مؤشر 3َسعا' �لمو�� 
�لغذ�ئية بنسبة ٢,٧ في �لمئة في �لضفة �لغربية، �بنسبة ٠,٥ في �لمئة في قطا" 
غز�. �بمقا'نة �لفتر� كانو} �لثاني/يناير – شباp/فبر�ير ٢٠٠٦ بأ�X شهرين 
من عاf ٢٠٠٥، نجد 3} 3سعا' �لمو�� �لغذ�ئية �'تفعت بنسبة ١ في �لمئة في 

�لضفة �لغربية، �بنسبة ٣,٣ في �لمئة في قطا" غز�.
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عند �ستبعا� �لمو�� �لغذ�ئية من مؤشر �ألسعا' للمستهلك (من 3جل �cjلة 3ثر 
موسمية �لمو�� �لغذ�ئية)، نجد 3} هذ� �لمؤشر قد �'تفع في �لضفة �لغربية بنسبة 
٢,٨ في �لمئة في عاf ٢٠٠٥. 3ما في قطا" غز�، فقد �'تفع هذ� �لمؤشر للمو�� 
غير �لغذ�ئية بنسبة ١,٥ في �لمئة في �لعاf �لماضي. �هذo �لمعدال	 هي �3نى 
من �لمعدال	 �لتي شهدتها �لسنو�	 �لسابقة. (ففي عاf ٢٠٠١، �'تفعت 3سعا' 
�لمو�� غير �لغذ�ئية بنسبة ٤,٤ في �لمئة في �لضفة �لغربية، ��نخفضت بنسبة 
٠,٢ في �لمئة في قطا" غز�. 3ما في عاf ٢٠٠٢، فقد �'تفعت 3سعا' �لمو�� 
غير �لغذ�ئية بنسبة ٨,٦ في �لمئة في �لضفة �لغربية �بنسبة ٢,٣ في �لمئة في 
قطا" غز�. 3ما في عاf ٢٠٠٣، فقد بلغ هذ� �ال'تفا" ٤,٤ في �لمئة في �لضفة 
�لغربية، �٢,١ في �لمئة في قطا" غز�. �3ما في عاf ٢٠٠٥، فقد �'تفع بنسبة 

٣,٧ في �لمئة في �لضفة �لغربية �بنسبة ١,٩ في �لمئة في قطا" غز�).

�عند �ستبعا� مؤشر 3سعا' قطا" �لنقل ��التصاال	 3يضًا – 3سعا' �لنقل هي 
�ألكثر تأثر�ً بالتغّير�	 في نظاf �إلغالF (�كذلك بالتغّير�	 في �ألسعا' �لعالمية 
للطاقة، ��لتي يمكن 3} تكو} متقلبة تمامًا) – تبرcُ صو'ُ� �3ضح للتغّير�	 في 
�ألسعا' �لعامة. �يمكن �لنظر jلى هذ� �لمؤشر كمقياb ”للتضّخم �ألساسي“. 
فأسعا' �لمو�� غير �لغذ�ئية �3سعا' �لخدما	 �ألخر� غير �لنقل، �'تفعت هي 
�ألخر� في �لضفة �لغربية بنسبة ٢,٩ في �لمئة في ٢٠٠٥، �بنسبة ١,٣ في 

�لمئة في قطا" غز� (�لشكل ١٧). 
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�في حين 3} 3سعا' �لمو�� �لغذ�ئية تشر� �لكثير من عنصر �لموسمية �لذ� يظهر 
في مؤشر �ألسعا' للمستهلك، �3ّ} حركا	 3سعا' �لصر� تساعد في تفسير 
 Xألساسية في 3سعا' �لبضائع �لمعر�ضة للمستهلك ��لقابلة للتد��� 	التجاها�
(�ال سّيما في 3سعا' �لمو�� غير �لغذ�ئية �ألقل تأثر�ً بموسمية �ألسعا')، فإ} 
� (�لمفر�u على �لضفة �لغربية �قطا" غز�) خالX �النتفاضة  �إلغالF �لمشدَّ

3َّثر عمومًا على �ألسعا' �لمعر�ضة للمستهلك.

لقد حدI هذ� �لتأثر من خالX قنو�	 مباشر� �غير مباشر� في ®} معًا. �لمباشر� 
للمستهلك  �ألسعا'  مؤشر  ضمن  �لنقل  مكوِّ}  في  �لتغّير�	   Xخال من  منها 
(�لذ� يقيس 3سعا' �لنقل �لتي ����c	 نتيجة تفاقم �إلغالF مثل 3جو' سيا'�	 
�لتاكسي)، �غير �لمباشر� منها من خال�c� Xيا� تكاليف �لشحن �لتي �'تفعت 
بالنسبة للمنتجين ��لموcعين، ��لتي تم بالتالي تمريرها كزيا��	 في �ألسعا' 
�عتبا'ها  �لمستهلكو} في �لسوF، �تّم  �لتي يو�جهها  �لبضائع  �لنهائية لجميع 
 ،X. (على سبيل �لمثا	لمكوِّنا� oألسعا' �لخاصة بهذ� 	في مؤشر� 	كزيا��
�لزيا��	 في 3سعا' �لمو�� �لغذ�ئية �لناتجة عن �'تفا" تكاليف �لشحن ��لقابلية 
�لعالية لتلف �لمو�� �لغذ�ئية �فسا�ها بسبب �لتأخير ��لضر' جر�r �لتنزيل ��لتحميل 

.(back-to back) �cلتفتيش �ألمني �لمعز� 	لمتكر' في محطا�

 fلذ� �'تبط باندال" �النتفاضة في خريف عا� ،Fلقد 3ّثر تضييُق قبضة �إلغال
٢٠٠٠، على كل من قطا" غز� ��لضفة �لغربية، في حين 3} �لتدخال	 �لعسكرية 
�إلسر�ئيلية في �لضفة �لغربية في خريف ٢٠٠١ �'بيع ٢٠٠٢، تفّسر �لفرF في 
حركة مؤشر 3سعا' �لنقل في �لضفة �لغربية �قطا" غز� خالX هذo �لسنو�	. 
�في �لو�قع، فإ} هذo ُتَعدُّ صدما	 ��	 تأثير سلبي، 'فعت مستو� مؤشر 3سعا' 
�لنقل في �لضفة �لغربية (�ُينظر jليها كخطو�	 صعو�ية في �لشكل ١٦). �في 
عاf ٢٠٠٤، شهد	 كل من �لضفة �لغربية �قطا" غز� cيا��	 متناسبة في 
3سعا' �لنقل: ٥,٦ في �لمئة في �لضفة �لغربية � ٥,٧ في �لمئة في قطا" غز�. 
�في عاf ٢٠٠٥، �ستمر	 �لحركة في jظها' cيا��	 مو�cية مقد�'ها ٢,٨ 

في �لمئة في قطا" غز� � ٣ في �لمئة في �لضفة �لغربية. 

٣١

نيسا} ٢٠٠٦



�لمصد': حسابا	 �لبنك �لد�لي �ستنا��ً jلى بيانا	 �لمكتب �لمركز� �لفلسطيني لإلحصا�r	. يوضح 
�لشكل متوسطا	 متحركة لثالثة 3شهر 3ُعيد jسنا�ها jلى �لربع �لثالث (تموc/يوليو - 3يلوX/سبتمبر) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

jّ} معدال	 �لتضخم �ألساسية هذo متو�فقة مع معدال	 �لتضخم في �لسنو�	 
�لسابقة. ففي عاf ٢٠٠٤، �'تفعت 3سعا' �لمو�� غير �لغذ�ئية �3سعا' �لخدما	 
�ألخر� غير �لنقل بنسبة ٣ في �لمئة في �لضفة �لغربية �٠,٩ في �لمئة في قطا" 
غز�. �3ثناr عاf ٢٠٠٣، �'تفعت 3سعا' �لمو�� غير �لغذ�ئية �3سعا' �لخدما	 
�ألخر� غير �لنقل بنسبة ٢,٩ في �لمئة في �لضفة �لغربية � ١,٨ في �لمئة في قطا" 
غز�. (خالX عاf ٢٠٠٢، �'تفعت 3سعا' �لمو�� غير �لغذ�ئية �3سعا' �لخدما	 
�ألخر� غير �لنقل بنسبة ٤,٧ في �لمئة في �لضفة �لغربية �بنسبة ٢,٢ في �لمئة 
في غز�. �ُتعز� �لنسبة �ألكثر �'تفاعًا في �لضفة، jلى حد كبير، jلى �ألثر غير 
�لمباشر �لذ� يحدثه �إلغالF على �ألسعا'. �3ما في عاf ٢٠٠١، فقد �'تفعت 
هذo �ألسعا' بنسبة ٢ في �لمئة في �لضفة �لغربية ��نخفضت في قطا" غز� بنسبة 
 b٢٠٠٦، �'تفع مقيا f١,٦ في �لمئة). �على مد� �لشهرين �أل�لين من عا
”�لتضخم �ألساسي“ هذ� �'تفاعًا طفيفًا عن �لنسب �لتي شهدها �لعاf �لماضي: 

بنسبة ٣,٥ في �لمئة في �لضفة �لغربية � ١,٨ في �لمئة في قطا" غز�).

٣٢



 .٢٠٠٤ fلمحلي �إلجمالي مقا'نًة بمبلغ ٥٧٤ مليو} ��ال' 3مريكي في عا�
�قد تلقَّت �لمو�cنة �عمًا خا'جيًا بلغ ٣٤٩ مليو} ��ال' 3مريكي فقط، �هو 
�عٌم يسا�� تقريبًا مستو� �لدعم �لذ� تلقته �لمو�cنة في عاf ٢٠٠٤، �لكنه 
يصل تقريبًا jلى نصف �لدعم �لذ� كا} متوقعًا في �لمو�cنة (٦٥٤ مليو} ��ال' 
3مريكي).٣ �قد تم تمويل �لفجو� �لمالية �لناتجة عن �لك، بصفة 'ئيسة، من 
َلف �لنقدية �لو�'�� من صند�F �الستثما'�	 �لفلسطينية، �من �القتر�u غير  �لسُّ
 Fصند� Xى من 3صو ط له من �لبنو �لمحلية،٤ �لذ� غالبًا ما كا} ُيغطَّ �لُمخطَّ

�الستثما'�	 �لفلسطينية.

/zإلنتا� ضريبة  jير���	  من  كًال  غالبيته  في  لإلير���	  �لقو�   rأل��� 3ظهر 
�الستهال �لتي ��c	 قيمتها نتيجة �'تفا" 3سعا' �لنفط، �تحويال	 �أل'با� 
�الستثنائية �لُمتحقِّقة من �لشركا	 �لمملوكة للسلطة �لفلسطينية، ��لتحسينا	 
�لذ� ُتحصله حكومة  �لجمركي  �لتخليص  jير���	  �إل��'ية. ��'تفع jجمالي 
jسر�ئيل٥ نيابة عن �لسلطة �لوطنية �لفلسطينية jلى 3كثر من ٧٤٠ مليو} ��ال' 
 cَّقد تعز� .(٢٠٠٤ fيا�� بنسبة ٢٠ في �لمئة عن مستو�ها في عاc) 3مريكي

١ �القتصا� �لفلسطيني ��مكانيا	 تعافيه – تقرير �لمتابعة �القتصا�ية 'قم ١ �لمرفو" �لى �للجنة �لوقتية، 

�يسمبر ٢٠٠٥.

٢ في تقرير �لمتابعة �القتصا�ية # ١ (�لمصد' �لسابق) قد'نا بأ} �جمالي �لنتاz �لد�خلي �لفعلي قد 

يبلغ ٨,٧٪ عاf ٢٠٠٥، �قد �ظهر	 �لمعطيا	 �القتصا�ية �لتي تم �لكشف عنها منذ �لك �لحين، 
 Xالقتصا�ية خال� 	٢٠٠٥، �} �لتطو'� fلعمل للربعين �لثالث ��لر�بع من �لعا� Fسو 	ها بياناc3بر�

�لنصف �لثاني من عاf ٢٠٠٥ كانت 3قل �يجابية مما كا} متوقعا.

٣ يقيس �لدخل �لقومي �لمتا� كل �لمو�'� �لمتوفر� لالقتصا� بما في �لك تحويال	 �لمعونا	 

 � �لدخل  �جمالي  من   ٪٦٨) �مريكي  ��ال'  مليا'  عاf ٢٠٠٥ حو�لي ٢,٨  في  �لو�'��	  بلغت   ٤

�لمضافة ( (١٥٪ من  بالقيمة  مليو} ��ال'  �لفلسطينية ٦٠٠  �لصا�'�	  �لمتا�) في حين ساهمت 
�جمالي �لناتج � �لمتا�)

٥ �نظر www.worldban.org.ps: تقويم مؤقت لتسهيال	 �لتجا'� ��لمعابر, فبر�ير ٢٠٠٦ 
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*����c �لعجز �لمالي للسلطة �لوطنية �لفلسطينية cيا�ً� كبيرً� في عاf ٢٠٠٥ نظر�ً 
ال�cيا� �لنفقا	 بنسبة 3كبر من �إلير���	 �لقو� �لمكافئ ��لُمعّوu لها. فمع 
3} �إلير���	 ����c	 بنسبة ٣٦ في �لمئة �بلغت 3كثر من (١,٢) مليا' ��ال' 
3مريكي في عاf ٢٠٠٥، فقد ����c	 �لنفقا	٢ cيا�� حا�� 3يضًا بنسبة ٣٠ 
في �لمئة �بلغت حو�لي (٢) مليا'� ��ال' 3مريكي. �نتيجة لذلك، فقد بلغ 
�لعجز ٧٧٧ مليو} ��ال' 3مريكي في عاf ٢٠٠٥، �3 ١٧ في �لمئة من �لناتج 

Öbñn”¸a@¬bí‰€a

 ،٢٠٠٥ fعا rمع 3} �النتعا� �القتصا�� في �لضفة �لغربية �قطا" غز� �ستمر 3ثنا
jال 3} �لنشاp �القتصا�� يظل معتمد�ً بد'جة عالية على �لمستجد�	 �لسياسية 
 ' ��ألمنية. فالناتج �لمحلي �إلجمالي �لحقيقي �ستمر في �لنمو بنسبة مئوية تقدَّ
بحو�لي ٦ في �لمئة في عاf ٢٠٠٥، �قد قا�j oلى �لك كل من �لزيا�� �لجوهرية 
في �إلنفاF �لحكومي ��لنشاp �لمتز�يد في قطاعا	 �إلنشا�r	 ��لنقل ��لتجا'� 
�لبطالة   Xع �القتصا��، �نخفض معد �لنمو/�لتوسُّ ��لعقا'�	. �تو�فقًا مع هذ� 
jلى ٢٣,٥ في �لمئة في �قت متأخر من عاf ٢٠٠٥. �قد ظلَّ �لمعدX �لسنو� 
�لمئة في عاf ٢٠٠٥. ١ �مع �لك، فقد  م منخفضًا، بنسبة ٣,٦ في  للتضخُّ
بقيت ظر�� تنمية �لقطا" �لخا� مقيِّد� بفعل �لوضع �ألمني �لمتقلب �لقابل 
لالنفجا'، �بالقيو� �إلسر�ئيلية على حركة �لمر�'/�لعبو' ��إلنشا�r	 �لتوسعية 
�لجديد� للجد�' �لفاصل. �نتيجة لذلك، فقد بقي �لنشاp �القتصا�� مكبوتًا 
عند مستويا	 3قل بكثير من jمكاناته. �قد كا} �تفاF تشرين �لثاني/نوفمبر 
ب بها نحو تسهيل  ٢٠٠٥ حوX �لحركة �jمكانية �لوصوX بمثابة خطو� مرحَّ
بعض �لقيو� �لمفر�ضة على حركة �لفلسطينيين ��لبضائع �لفلسطينية، �لكن لم 

.Fضئيل جد�ً من �لك �التفا rيتم َبْعُد تنفيذ سو� جز
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�لتأكد  �jعا��  �لضريبية  �لمر�قبة  ن  �لنفط �تحسِّ 3سعا'  با'تفا"  �ال'تفا"  هذ� 
من صحتها. �قد بلغت تحويال	 �إلير���	 هذo حو�لي ثلثي jجمالي jير���	 
�لسلطة �لوطنية �لفلسطينية. �����c	 �إلير���	 �لمحلية jلى ما يقا'� (٠,٥) 
مليا' ��ال' 3مريكي بسبب �لزيا�� �لكبير� في �أل'با� �لمدفوعة jلى �لسلطة 
�لوطنية �لفلسطينية من صند�F �الستثما'�	 �لفلسطينية، ��لزيا�� �لكبير� في 
'سوf �لترخيص �لو�'�� من �التصاال	 �لسلكية ��لالسلكية، ��'تفا" مدخوال	 
ضريبة �لدخل نتيجة �ال'تفا" في �ألجو' ��لتغيير�	 في jجر��r	 ��j'� �إلير���	. 
�قد بلغ jجمالي �إلير���	 حو�لي ٢٧ في �لمئة من �لناتج �لمحلي �إلجمالي 
في عاf ٢٠٠٥ ٦، �هو يماثل نسبة معدX �إلير���	 في ��X �لمنطقة �ألخر� 

غير �لُمنتجة للنفط.

 rحتو�� في خطة   o'ُّتصو تم  مما  بكثير  3سر"  بوتير�  �ألجو'  فاتو'�  �'تفعت 
فاتو'� �ألجو'٧ ��لك '�جع jلى �لزيا��	 �لكبير� في �لر��تب. فقد 'فع قانو} 
�ألجهز� �ألمنية٨ معدX �ألجو' �لشهرية ألفر�� �ألجهز� �ألمنية بنسبة ٣٤ في 
�لمئة٩ خالX �لفتر� من حزير�}/يونيو jلى كانو} �أل�X/�يسمبر، في حين بقي 
تغير:  �لتقا'ير، كما هو ��}  3فا�	  �ألمنية، حسبما  3فر�� �ألجهز�  مجمو" 
٥٧,٠٦٧ ('غم �لتعاقد مع حو�لي ١٤,٠٠٠ متد'� – �نظر �3ناo). �jضافة 
 ،١٩٩٨ ١٠ fلى �لك، فبعد �لمرحلة �لثانية من تنفيذ قانو} �لخدمة �لمدنية لعاj
تم 'فع معدX �ألجر �لشهر� للعاملين في نظاf �لخدمة �لمدنية بنسبة ١٦ في 
�لمئة تقريبًا خالX �لفتر� من حزير�}/يونيو jلى كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٥. 
�بلغ صافي مجمو" �لموظفين �لُمستجدين في �لخدمة �لمدنية ٣,٦٦٦ شخصًا، 

 .fلى ٧٩,٧٠٥ موظفين مع نهاية �لعاj مما 'فع مجمو" كو��' �لخدمة �لمدنية
�على �لعموf، فقد �'تفعت فاتو'� �ألجو' من ٨٧٠ مليو} ��ال' 3مريكي jلى 
�لقو�   rلأل�� 3نه نظر�ً  َبْيد  مليا' ��ال' 3مريكي بين عامي ٢٠٠٤ �٢٠٠٥. 
لإلير���	، فقد هبطت نسبة ”فاتو'� �ألجو' jلى jجمالي �إلير���	“ jلى ٨٢ 
في �لمئة في عاf ٢٠٠٥ – ٨٤ في �لمئة في �لربع �ألخير من �لعاf، منخفضة 

من ٩١ في �لمئة في �لسنة �لسابقة.

بين عامي ٢٠٠٤  �'تفاعًا حا��ً  �لنفقا	 في ”بنو� غير �ألجو'“١١  �'تفعت 
�٢٠٠٥ من ٤٨٥ مليو} ��ال' 3مريكي jلى ٦٣٧ مليو} ��ال' 3مريكي؛ ��لك 
'�جع بصفة 'ئيسة jلى �ال'تفا" في �لتحويال	، �jلى حد ما، jلى �ال'تفا" في 
�لنفقا	 �لتشغيلية. �قد 3ظهر �ال'تفا" في �لتحويال	 عد��ً 3كبر من �لمتقاعدين، 
jضافة jلى jظها' معدX 3على للر�تب �لتقاعد� لكل متقاعد بعد jقر�' قانو} 
د١٢، �cيا��	 �لر��تب في منتصف �لعاf، �قد عملت هي �ألخر�  �لتقاعد �لموحَّ
3يضًا على cيا�� �إلسهاما	 �لتقاعدية للسلطة �لوطنية �لفلسطينية. �قد تأثر	 
�لتحويال	 3يضًا تأثر�ً كبير�ً مهمًا بتنفيذ �لبرنامج �لمؤقت لمنافع �لبطالة للمر� 
�أل�لى، �بتنفيذ برنامج ®خر في �لربع �ألخير من �لعاf لتجنيد متد'بين في قو�	 
ز	 �لزيا��	 في نفقا	 �لتشغيل، في معظمها، في �ألجهز�  �ألمن.١٣ �قد تركَّ
�ألمنية �خدمة �لديو}،١٤ مع jظها' خدمة �لديو} مستوً� 3على من �للجوj rلى 

�لتمويل �لمحلي في �لسنو�	 �لقليلة �ألخير�.

٦ ال تشمل هذo �أل'قاf �لعماX �لفلسطينيين �لذين يحملو} بطاقة هوية �لقدb �لشرقية. �قد كا} من بين 

عد� ٤٤,٨٠٠ عامال هؤالr عد� ١٨,٨٠٠ عامل يحملو} تصا'يح عمل سا'ية �حو�لى ١٨,٦٠٠ 
كانو� يتسللو} من �لضفة �لغربية للعمل بصو'� غير شرعية في حين كا} هنا ٧٤٠٠ يحملو} بطاقة 

�لهوية �السر�ئيلية �� جو�c سفر �جنبي.

٧ في تقرير �لمتابعة �القتصا�ية �أل�X �لذ� �عدo �لبنك �لد�لي (مصد' سابق) �ستخدf ما مجموعه 

 Iيها في ميز�نية �كالة �لغو f١,١ مليا' ��ال', �هذ� ما �ستثنى مبلغ ٢٠٠ مليو} ��ال' تم �السها
�لنظامية.(�هو تقليد اليز�X مرعيا منذ بدr عملية ��سلو ��لك لتمييز �لمعونة �الضافية �لمترتبة على 

.fعملية �لسال

٨ في مجالي �لتعليم �ألساسي ��لثانو�, توظف �لسلطة حو�لي ٣٠,٠٠٠ موظفا (حو�لي ٦٤٪ من 

مجمو" �لعاملين في مجاX �لتعليم ككل) �تدير ٧٦٪ من جميع �لمد�'b �لعاملة (١٦٦٠ من ٢١٩٠) 
 ١١,٠٠٠ X لصحة فانها توفر �ظائف عمل� Xما في مجا� .b'٦٧٪ من طلبة �لمد� X توفر �لتعليم�
موظف يدير�} ٦٢ من مجمل �لمر�فق �لصحية (٨٠٠ من ١٢٩٠) �هذo �لنسب ستبد� �شد �ضوحا 

بكثير ��� �ستثنينا مخيما	 �لالجئين �لتي تقدf �كالة �لغوI هذo �لخدما	 فيها.

٩ لهذo �ألسبا� فإننا نفترu با} �لزيا�� في تدفق �لمعونا	 �النسانية / �لعاجلة لعاf ٢٠٠٦ ستكو} 

٢٠٠٥ fمحد��� بـ ٢٠٪ مقا'نة بعا

١٠ �نظر مثال: ٢٧ شهر�: �النتفاضة � �الغالقا	 ��الcمة �القتصا�ية �لفلسطينية, �لملحق 'قم ١ �لبنك 

�لسلطة هو ١٣٥٠٠٠ موظف  لد�  �لموظفين   Xمعد عاf ٢٠٠٥ كا}  في  مايو ٢٠٠٣.  �لد�لي، 
باستخد�f نسبة �عتما�ية ٦,٠ (نسبة عد� �لسكا} �لى عد� �الشخا� �لموظفين) �هو ما يوحي با} 
 Xمعيشتهم مباشر� من خال 	٨١٠٠٠٠ شخصا �� ٢٣٪ من مجمو" �لسكا} كانو� يتلقو} نفقا

مرتباتهم �لتي تدفعها �لسلطة �لوطنية.

 Xلعما� X٢٠٠٧ مع �ستمر�' �خو fلعمل بتصا'يح �لعمل �لفلسطينية بنهاية عا� rنها� u١١ هذ� يفتر

من �لضفة �لغربية �لذين يحملو} جو��c	 سفر 3جنبية. �قد تكونت �'قاf �لعماX في هذ� �لسينا'يو 
من ثالثة عناصر : 3- حملة �لتصا'يح (� بلغ معدلهم �ليومي حو�لي ١٨٨٠٠ في عاf ٢٠٠٥، � هو 
ما نفترu بانه يتناقص تد'يجيا عاf ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ �فقا للنو�يا �لتي تم �العال} عنها �لى حو�لي 
١٦١٠٠ عاf ٢٠٠٦ � ١٢٧٠٠ عاf ٢٠٠٧) �- �لعماX غير �لشرعيين/ �لسريين من �لضفة �لغربية 
 f٢٠٠٥ ��نخفض �لى �لنصف �3 حو�لي ٩٣٠٠ عا fبلغ معدلهم �ليومي حو�لي ١٨٦٠٠ في عا�)
 	�cلنسبة تماما) جـ- حملة جو�� oستختفي هذ oلعمل في جد�' �لفصل � بعد� r٢٠٠٦ مع �نتها

�لسفر �الجنبية من �هل �لضفة �لغربية (حو�لي ٧٤٠٠).

١٢ في غز� نفترu با} ���'� معبر� كا'ني � �يريز ستظل خاضعة للمزيد من �لقيو� عما كا} عليه 

�لحاX عاf ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالصا�'�	 � �} كانت �لقيو� ستكو} �خف �طأ� فيما يتعلق بالو�'��	. 
�ما في �لضفة �لغربية فاننا نفترu حد�I �لمزيد من �لتشديد في ���'� �لنقاp �لحد��ية (� �كمالها) 

.٢٠٠٦ fعا o2جد�' �لفصل سيكتمل بنا {� �

١٣ من هذ� �لمبلغ تم صر� مبلغ ٦٠ مليو} ��ال' �مريكي حتى تا'يخه من جانب �لنر�يج � �لمجموعة 

�ال�'�بية (� في حالة �لمجموعة �ال�'�بية تم �لصر� لمساعد� �لسلطة �لفلسطينية على �فع فو�تير 
 Fالسر�ئيلية ) كما تم صر� مبلغ ٤٢ مليو} ��ال' من صند�� 	لمر�فق �لمستحقة لصالح �لشركا�

�الصال� �لذ� يديرo �لبنك �لد�لي.

١٤ بحسب توقعا	 �لبنك في �يسمبر ٢٠٠٥ كانت معدال	 قوية من �لنمو �القتصا�� تستند �لى عد� 

من �لمتطلبا	 �لتي تبد� �ال} غير ��قعية : تقليص �جر��r	 �الغالF �السر�ئيلية بشكل كبير, (�لقيو� 
على �لتجا'� �لحد��ية, � �لتنقل ��خل �لضفة �لغربية � �لحركة � �لتجا'� بين غز� � �لضفة �لغربية) � 
�لمحافظة على مستو� عالي من تدفق �لعماX كما هو �لحاX في عاf ٢٠٠٥ (بمعدX ٤٥٠٠٠ عامل 
في �ليوc � ,(fيا�� ملموسة في مستو� �لمعونا	 (بمعدX ٥٠٠ مليو} ��ال' �خر� سنويا للفتر� ما 

بين ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨).

٣٤



����c �إلقر�u �لصافي بشكل حا� في عاf ٢٠٠٥ jلى مبلغ يتجا�c ضعفي 
�لمبلغ �لمخصص له في �لمو�cنة، ��لك بسبب �نعد�f �لقد'�، بشكل عاf، على 
�ستر��� �'تفا" تكاليف منتجا	 �لطاقة. �قد تضمِّن هذ� كًال من �لحاجة jلى 
تغطية عدf سد�� فو�تير �لمر�فق من قبل �لُمستهلكين، ���cيا� توليد �لكهرباr من 
قبل محطة توليد �لكهرباr في غز� باستخد�c fيت �لوقو� �لباهظ �لثمن نسبيًا، 
�لبتر�X. �نتيجة لذلك، فقد تم jنفاF ٣٤٤ مليو}  ��لدعم ألسعا' منتجا	 
��ال' 3مريكي على صافي �إلقر�u في عاf ٢٠٠٥؛ �3 3كثر من ضعف �لمبلغ 

٢٠٠٤. ١٥ fنفاقه في عاj لذ� تم�

 ،٢٠٠٦ f3صًال 3صبح حتى في حالة 3كثر خطر�ً في ��3ئل عا zضُع �لسيولة �لَحر�
بعد �النتخابا	 �لبرلمانية. فحتى مع �ستالj fير���	 �لتخليص �لجمركي من 
حكومة jسر�ئيل، كانت �لسلطة �لوطنية �لفلسطينية تو�جه فجو� ماليًة شهرية 
' بحو�لي ٧٠-٨٠ مليو} ��ال': �3 ثالثة 3ضعا� معدX �لدعم �لخا'جي  تقدَّ
�لذ�  �لكامل  لألثر  �لسنتين �ألخيرتين، نظر�ً  �لسلطة في  تلقَّْته  �لذ�  �لشهر� 
تركته cيا��	 �ألجو' في �لسنة �ألخير� �للتغيير �لذ� تم �jخاله على �لتشريع 
 X�3 في  �لفلسطينية،  �لوطنية  �لسلطة  �ستطاعت  �قد  �لتقاعد.   fبنظا �لخا� 
شهرين من عاf ٢٠٠٦، �فع ما �ستحق عليها من فاتو'� �ألجو'، ��لتحويال	، 
�مشتريا	 �لبضائع ��لخدما	 �ألساسية باستخد�f قر�u بنكية jضافية، �بعض 
مة عن ضريبة �لدخل �مبالغ محد��� من �لدعم �لخا'جي. �قد  �لدفعا	 �لمقدَّ
تم تأخير �لمدفوعا	 �ألخر� �منها مساهما	 �لسلطة في صند�F �لتقاعد. 
غير 3ّ} �نعقا� �لبرلما} �لجديد في منتصف شباp/فبر�ير َحَفَز حكومة jسر�ئيل 
jلى حجز تحويل jير���	 �لتخليص �لجمركي، مما تتسبب في حد�I قصو' 
في صافي �إلير���	 تتر��� قيمته بين ٥٠ �٥٥ مليو} ��ال' 3مريكي شهريًا، 
�في 'فع مقد�' �لفجو� �لمالية �لعامة �لشهرية jلى ما يزيد على ١٣٠ مليو} 

��ال' 3مريكي.

١٥ بحسب توقعا	 �لبنك في �يسمبر ٢٠٠٥ كانت معدال	 قوية من �لنمو �القتصا�� تستند �لى عد� 

من �لمتطلبا	 �لتي تبد� �ال} غير ��قعية: تقليص �جر��r	 �الغالF �السر�ئيلية بشكل كبير، (�لقيو� 
�لغربية)  �لضفة   � غز�  بين  ��لتجا'�  ��لحركة  �لغربية  �لضفة  ��خل  ��لتنقل  �لحد��ية،  �لتجا'�  على 
��لمحافظة على مستو� عالي من تدفق �لعماX كما هو �لحاX في عاf ٢٠٠٥ (بمعدX ٤٥٠٠٠ عامل 
في �ليوc� ،(fيا�� ملموسة في مستو� �لمعونا	 (بمعدX ٥٠٠ مليو} ��ال' �خر� سنويا للفتر� ما 

بين ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨).
١٦ �لتطو'�	 �القتصا�ية �لكلية ��لنظر� �لمستقبلية في �لضفة �لغربية �غز�، من �عد�� صند�F �لنقد 

�لد�لي الجتما" AHLC �لمنعقد في لند} بتا'يخ ١٤ �يسمبر ٢٠٠٥.

Ô€bΩa@�bİ‘€a

يظل �لقطا" �لمالي متينًا �مضمونًا نسبياً.١٦ ُتو�صل ���ئع �لقطا" �لخا� نموها 
بمعدX بطيr مقد�'o ٢ في �لمئة بالغًا حو�لي ٧٧ في �لمئة من �لناتج �لمحلي 
للقطا"  �لممنوحة  �الئتمانا	  نهاية عاf ٢٠٠٥. �قد ��صلت  �إلجمالي في 
�لخا� نموها بوتير� سريعة، مع 3نها بقيت عند مستو� حو�لي ٣٠ في �لمئة 
من �لناتج �لمحلي �إلجمالي في عاf ٢٠٠٥، �هو مستوً� منخفض جد�ً نسبيًا 
قياسًا jلى معدله �إلقليمي. �نتيجة �لك هي �جو� قطا" مصرفي مرتفع �لسيولة، 
 Xتبلغ نسبة �لسيولة فيه حو�لي ٧٤ في �لمئة. َبْيَد 3} سلطة �لنقد �لفلسطينية ما يز�
 b3' كفاية fيجب عليها 3} تحسم �ضع عد� قليل من �لبنو �لتي تعاني من عد
�لماX �غير �لمنتظمة undercapitalized but non-systematic. �قد 
 b٢٠٠٥، �سّجل مؤشر �لقد fعا Xألسهم في ��3ئه �لقو� طو�� Fستمر سو�
cيا�� تعدَّ	 نسبة ٣٠٠ في �لمئة طو�X عاf ٢٠٠٤ بسبب عمليا	 �لمضا'بة. 
غير 3} هذ� �لمؤشر شهد، في �آل�نة �ألخير�، هبوطًا شهريًا مقد�'o ١١,٥ في 
�لثاني/يناير �شباp/فبر�ير ٢٠٠٦، مع 3}  �لمئة تقريبًا خالX كل من كانو} 
مستو� �لمؤشر كا} ال يز�X، مع نهاية شباp/فبر�ير، 3على مما كا} عليه قبل 

سنة مضت، بمقد�' ١١٦ في �لمئة.
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(بالمليو� �9ال� Hمريكي)
٢٠٠٤٢٠٠٥
�لسنة�لربع �لر�بعة�لربع �لثالث�لربع �لثاني�لربع �أل�<�لمو��نة ٥/�Hلي

j٩٥٤١,٠٧٨٢٥٤٣٤٢٢٩١٣٣١١,٢١٧جمالي �إلير���	
٣٣٧٣٩٦٨٦١٥٢٩٥١٤٢٤٧٦   jجمالي �إلير���	 �لمحلية
١٩١٢٣٠٥٣٦٥٦٧٤٦٢٣١          �إلير���	 �لضريبية

١٤٦١٦٦٣٣٨٧٢٨٩٦٢٤٥          �إلير���	 غير �لضريبية
٦١٧٦٨٢١٦٧١٩٠١٩٦١٨٨٧٤٢   jجمالي �لتخليص �لجمركي �لشهر�

�١,٣٥٥١,٥٨٢٣٢٠٤٠٧٤٤٥٤٦٦١,٦٣٨لنفقا	 ٢/١/
٨٧٠٩٣٦٢٣٦٢٣٥٢٥٣٢٧٨١,٠٠١   �ألجو'

٥٣٨٥٦٦١٤٨١٤٩١٥٣١٦٥٦١٤          �لموظفو} �لمدنيو}
٣٣٣٣٧١٨٨٨٦١٠٠١١٣٣٨٧          قو�	 �ألمن ٣/

٤٤٩٦٢٣٨١١٥٥١٧٧١٨٠٥٩٣   نفقا	 3خر� غير �ألجو'
١٩٣٢٦٣٣٦٧٢٥٧٥٣٢١٨          منها ما هو متعلق بالتشغيل

٢٥٧٣٦٠٤٥٨٣١٢٠١٢٧٣٧٥          منها ما هو متعلق بالتحويال	 
�٣٦٢٣٣١٧١٦٨٤٤إلنفاF �لر3سمالي �لممّوX من �لسلطة �لفلسطينية ١/

/٤ u١٥٧١٣٠٥٩٩٣٨٥١٠٧٣٤٤صافي �إلقر�
١٦٢٠١١٥٤١٢'�ِّيا	 ضريبة �لقيمة �لمضافة

-٧٧٧-٢٤٧-٢٤٤-١٦٠-١٢٧-٦٥٤-�٥٧٤لرصيد ١/
�٣٥٣٦٥٤٧١١٧٤٥٤٥١٣٤٩لدعم �لخا'جي للمو�cنة 

-٤٢٨-١٩٦-١٤١٩٠-٠٥٦-�٢٢١لرصيد بعد �عم �لمو�cنة ١/
١٩٠١٩٦٤٢٨-٢٢١٠٥٦١٤مجمو" �لتمويال	 �ألخر�

٠٠١٠٩٦٤١٧٣......    �أل'با� �الستثنائية لصند�F �الستثما'�	 �لفلسطينية
٩٧٩٢١٠٤٣١١٧٣١٣٧    jجمالي jير���	 �لتخليص �لجمركي �لمحتجز� 

٧٤١٠٥٨٤٥٢٣١٥-١٣٤٦٩    صافي �لتمويل من �لبنو �لمحلية
-٧١٩٨-١٤-١٦٢-٢٨-٢٣-٩    صافي �لتغيير في �لمتأخر�	 (- = �لتسديد) ��لمتبقي

(بنسبة مئوية من �لناتج �لمحلي �إلجمالي)
٢٧,١............j٢٣,٤٢٤,٠جمالي �إلير���	 

٣٦,٥............�٣٣,٢٣٥,٣لنفقا	 ٢/١/
٢٢,٣............٢١,٤٢٠,٩    �ألجو'

١٣,٢............١١,٠١٣,٩    غير �ألجو'
٧,٩............٤,٢٣,٣صافي �إلقر�u �'ّ�يا	 ضريبة �لقيمة �لمضافة

-١٧,٣............-١٤,٦-�١٤,١لرصيد ١/
-٩,٥............٠,٠-�٥,٤لرصيد بعد �عم �لمو�cنة ١/

ر�: بنو� �لمذكِّ
٤,٤٨٨............�٤,٠٧٦٤,٤٨٨لناتج �لمحلي �إلجمالي �إلسمي بالد�ال' �ألمريكي

٤,٤٨٤,٣٥٤,٣٦٤,٤١٤,٥٤٤,٦٥٤,٤٩سعر صر� �لشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد/�لد�ال' (متوسط �لفتر�)
١٣٤,٩٨٤١٣٥,٨١١١٣٥,٢٢٦١٣٦,٧٧٢١٣٦,٧٧٢...�١٣٣,١٠٦لتشغيل في �ظائف حكومية (نهاية �لفتر�)

٧٧,٩١٧٧٨,٧٤٤٧٨,١٥٩٧٩,٧٠٥٧٩,٧٠٥...٧٦,٠٣٩          منها: 3جو' �لموظفين �لمدنيين
٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧...٥٧,٠٦٧          منها: 3جو' قو�	 �ألمن

�لمصا�': ��c'� �لمالية �تقدير�	 موظفي صند�F �لنقد �لد�لي
١/ َيستبعد �إلنفاF �لر3سمالي �لممّوX من �لخا'z.   ٢/ َيستبعد صافي �إلنفاF �'ّ�يا	 ضريبة �لقيمة �لمضافة.   ٣/ في مو�cنة ٢٠٠٥، يشمل جميع موظفي ��c'� �لد�خلية �3جهز� �ألمن �لد�خلي. 

٤/ تحويال	 �لسلطة �لفلسطينية �3 مدفوعاتها �لمقتطعة في مصد'ها من قبل حكومة jسر�ئيل من �لمدفوعا	 �لخاصة بإير���	 �لتخليص �لجمركي لقاr �لفو�تير �لمستحقة على �لبلديا	 �لفلسطينية ��لكيانا	 �ألخر�. 
٥/ تم تقدير قيمة �لمو�cنة على 3ساb سعر �لصر� �لفعلي. 3ما سعر �لصر� �لذ� تم �ستخد�مه بد�يًة فهو ٤,٧٠ شيكل jسر�ئيلي جديد لكل ��ال' 3مريكي. 

٣٦



 ،Yلسيد محمد �لمسر�جي ��ألصدقا�� ،vلخير معالي �لو�يرما�� سنقر� Yمسا
�شكرً� لكم على 9عوتكم لي للقائكم ��لتحد� معكم في هذ� �ليوI. لقد 
للمر�  �لتقي بهم  للذين  بنفسي  �لحضو'، �3عر�  ببعض  �لتقيت   {3 سبق لي 
�أل�لى. �سمي هو: ”�يڤيد كريغ“، �قد تولّيت منصب �لمدير ��لممثل �لمقيم 
للبنك �لد�لي في �لضفة �لغربية �قطا" غز�، َخَلفًا للسيد ”نيجل '�برتس“ في 
�لخامس عشر من كانو} �لثاني/يناير من هذ� �لعاf. �نظر�ً لحد�ثة عهد� في 
هذ� �لمنصب، �ما يز�X لد�َّ �لكثير مما ينبغي تعلُّمه حوX �لقضايا �لتي تو�جه 
ب على �جه �لخصو� بهذo �لفرصة �لتي  �لضفة �لغربية �قطا" غز�، فإنني 3'حِّ

�تيحت لي  لالستما" jلى �لمتحدثين �آلخرين �لممثلي �لقطا" �لخا�.

�لد�لي  �لبنك   ��9 عن   Iليو� هذ�  في  sليكم  Hتحد�   �H مني  ُطلب  لقد 
�مؤسساته، بما فيها �لوكالة �لد�لية لضما} �الستثما' �مؤسسة �لتمويل �لد�لية، 
في �لضفة �لغربية �قطا" غز�. �مع c {3مالئي من تلك �لوكالة ��لمؤسسة لم 
يتمكنو� من حضو' هذ� �الجتما" �ليوf لشر� بر�مجهما بالتفصيل لكم، jال 

3نني سأبذX قصا'� جهد� ألعطيكم فكر� عامة عن عملهما عمومًا.

�لكن �سمحو� لي �Hًال H �Hتحد� عن �9� �لبنك �لد�لي في �لد�< �لتي 
تشهد  لنز�عا: مسلحة �H تلك �لتي في طو� �لخر�l من حالة �لنز�عا: 
�لمسلحة عمومًا. �®مل 3} يعزc  هذ� �لحديث �الهمية �لتي يوليها �لبنك �لد�لي   

للقطا" �لخا� كقو� محرِّكة للتنمية.

�كما ال يخفى عليكم، فإ� sعا9	 �إلعما� ��لنمو في مناطق �لنز�� �لمسلح 
تقع في ُصْلب مهماI �لبنك �لد�لي، �لتي يعو� تا'يخها jلى تا'يخ نشأ� �لبنك 
في 3عقا� �لحر� �لعالمية �لثانية. �مع مر�� �لزمن، تطوَّ�: مهامنا � لتتنا�< 
معالجة قضية �نتشا� �لفقر ��لحد منها في جميع �لد�<، بما في �لك تقديم 
 rلنامية في 3نحا� Xلعامة في �لد�� 	لمساعد� �لمالية ��لمساعد� في ُصنع �لسياسا�
�لعالم كافًة. �قد نشأ	 ضمن �لبنك �لد�لي مجموعة جديد� من �لمؤسسا	 �لتي 
تهد� jلى �لتصدِّ� للقضايا �لهامة  مثل قضية تنمية �لقطا" �لخا�، �ضمانا	 
�الستثما'، �فّض �لنز�عا	 �لمتعلقة باالستثما'، من جملة قضايا 3خر� غيرها: 
�ترتبط هذo  �لنشطا	 بعضها ببعض �تشّكل جز�rً من مهمتنا للحّد من �نتشا' 

�لفقر. �كما ال يخفى عليكم جّيدً� Hيضًا، فإ� ُكالًّ من �الضطر�با: ��لنز�عا: 
ل سببًا �نتيجًة للفقر. �لذلك فإ� �لنمو في �لمناطق �لتي تشهد  �لمسلحة تشكِّ

نز�عًا ُيشّكل جزYً� متأصًال من Hجندتنا �لتنموية ككل.
تشكل  �لتنمية في �لوقت �لحاضر في نظر �لمجتمع �لد�لي، ��3ً� بالغَة �ألهمية 
في �لوقاية من: حد�I �الضطر�با	 �لمحتملة �3 َتجدُّ� حد�ثها. �قد بيَّنت 
9��سة Hجر�ها �لبنك �لد�لي عاI ٢٠٠٣ �H �لد�< �لنامية �لتي تفتقر �لى 
ح �H تكو� �كثر عرضة   سياسا: �مؤسسا: قوية �متماسكة 	 من �لُمرجِّ
للمعانا	 جر�Y �لنز�عا: Hكثر من تلك �لتي من �لمحتمل �H تو�جهها �لد�< 
�لغنية بمقد�� ١٥ ضعفًا. �لذلك، فإ} فهَم �لعالقة �لجدلية بين �لتنمية ��لنز�" 
 fفي �3 مكا} من �لعالم. �هذ� يستلز f3ثر مستد� I3مٌر بالغ �ألهمية إلحد�
3يضًا 3} يعمل �3 برنامج للمساعد� على ضر�'� �ضع �ترسيخ �ألسس �لالcمة  

.fللنمو �لمستد�

����9: �لمساعد�: �لتي يقدمها �لبن �لد�لي للد�< �لمتأثر	 بالنز�� �يا9	 
ملحوظة �جوهرية منذ عاI ١٩٩٠،). ��قعت نقطة �لتحو< نحو توجه �9لي 
متعد9 �الطر�p في �لعاI ١٩٩٤هنا في �لضفة �لغربية �قطا� غز	 عندما 
طلب مجتمع �لمانحين �لد�ليين من �لبنك �لد�لي ��j'� صنا�يق �ئتما} متعد�� 
�قد  غز	.  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في   fلسال� عملية  لدعم  (��لية)  �ألطر�� 
 rلى بناj ضافةj ،قامة �لسلطة �لفلسطينيةj� منها في تأسيس Fصند� X�3 ساعد
قد'�تها على تقديم �لخدما	 �لعامة. �قامت �لصنا�يق �الئتمانية �لمتعاقبة بتوفير 
مستلزما	 تنفيذ �لمشا'يع �لطا'ئة إليجا� فر� �لعمل ��لتشغيل (للفلسطينيين) 

خالX فتر� من �لنز�" �لمتجد�.

 ��شكل �الطا� �لعاI لهذ7  �لسياسة �نه �باالضافة �لى �عا9	 �لبناY ��العما
للبنية �لتحتية ال بد �� يقوI  �لبنك �لد�لي ��لمانحين �آلخرين بدعم  تطوير 
�لمؤسسا: �بناY �لقد��: �لال�مة للتنمية �لمستد�مة �لتي ُيحرِّكها �يقو9ها 
يتطلب  �هذ�   .R9لما�  ��إلعما بعملية  قيامهم  sلى  sضافة  �لخا�،  �لقطا� 
�جو� سياسا	 عامة حصيفة إل��'� �القتصا� �لكلي، ��جو� �لحكم �لرشيد، 
��لنمو �توليد فر� �لعمل �3 �لتشغيل، �توفير jمكانية �لحصوX على �لخدما	 

ÒåÀ@�bİ”Î@ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a@ø@Ô€ÎÜ€a@Ÿ‰j€a@pbübí„
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@ÒåÀ@�bİ”Î@ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a@ø@Ô€ÎÜ€a@Ÿ‰j€a@Úr»i@èÓˆâ@

!a@‚aâ@ø@òb®a@�bİ‘‹€@�b‡nua
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�ألمو'   oفإ} هذ �ألما} �الجتماعي. �باختصا' شديد،  �الجتماعية �شبكا	 
تتعلق بإقامة �ُألسس �الجتماعية ��القتصا�ية القتصا� �لسوF  فاعل 

�بعبا�	 Hخر{، فإ� sعا9	 �إلعما� في �لفتر	 �لتي تعقب �نتهاY �لنز�� ال تعني 
فحسب �النتقا< من حالة �لنز�� sلى حالة �لسلم، بل تعني Hيضًا �النتقا< من 

ه sلى �قتصا9 �لسو�. �القتصا9 �لموجَّ
��آل�، 9عوني Hنتقل sلى برنامج �لبنك �لد�لي في �لضفة �لغربية �قطا� غز	. 
فمنذ عاf ١٩٩٤، ��فق مجلس ��j'� �لبنك، �لذ� يمثِّل �لمائة �3'بع �ثمانين 
��لًة �لتي تمتلك �لبنك، على تنفيذ ٣٤ مشر�عًا تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليو} ��ال' 
�لمشا'يع على   oِمَنح. �قد �شتملت هذ ُثلثها جاr على هيئة  تقريبًا،  3مريكي 
مجموعة متنوعة من �لمجاال	 �بتد�rً بالكهرباr �مر�'�ً بإ��'� �أل'�ضي ��لتعليم 
��نتهاrً بالخدما	 �الجتماعية �ألخر�. �قد تم صر� ما مجموعه ٤٣٥ مليو} 
��ال' 3مريكي على هذo �لمشا'يع حتى �ليوf. �قد قمنا بتجميع �تصنيف بياٍ} 

موجز بهذo �لمشا'يع سيتم توcيعه عليكم في نهاية هذ� �الجتما".

�فيما يتعلق بدعم  �لقطا� �لخا� بشكل عاI، فا� �لبنك �لد�لي يو�صل 
�سهاماته في مجاال: �إلصالحا: �لمؤسسية �لتي Hبر�تها للتّو، �كذلك على 
تهيئة �لبيئة �لعامة لألعما< ��القتصا9، بما في mلك �بشكل �ساسي تحسين 
sمكانية �لوصو< ��لحركة 9خوًال sلى �لضفة �لغربية �قطا� غز	 �خر�جًا 
��الستمر�'   rللبقا �لفلسطيني  �القتصا�  قابلية   َّ{3 ��ضحا   با	  فقد  منهما. 
للفلسطينيين  يسمح  للتجا'�  لوجستي   fنظا jيجا�  على  تعتمد  �لمستقبل  في 
�بضاعتهم،  بالحركة ��لتنقل بحرية ��ما} �بصو'� يمكن �العتما� عليها من 

3جل توفير  مبد3 �لتنافسية في �سعا' �لبضائع.

�لكي يتسنى جذ~ �ستثما��: �لقطا� �لخا� ��9sمتها، يحتاl �لمستثمر�� 
به ��لتنبؤ  �لوثو�  ُيمكنهم   Iلى �جو9 نظاs �لغربية �قطا� غز	  في �لضفة 
بما يفعله. �يمكن لعناصر هذ� �لنظاf 3} تشمل حرية �لحركة �لد�خلية ��خل 
قطا" غز� ��لضفة �لغربية �فيما بينهما، �َعْبر �لحد�� �إلسر�ئيلية jلى jسر�ئيل 
�3 َعْبرها jلى �لد�X �ألخر�، ��لنفا� �لمباشر jلى �لد�X �ألخر� َعْبر �لحد�� 
�لبرية jلى مصر ��أل'�}، jضافة jلى حرية �لحركة �لبحرية ��لجوية. �قد تم 
�صف هذ� �لنظاf بالتفصيل في عد� من تقا'ير �لبنك �لد�لي �لمتو�فر� في موقعه 
�إلليكتر�ني على �إلنترنت www.worldbank.org/ps. �لألسف، فإ} 
تقا'يرنا يفيد بأ}َّ �لنظاf �لموجو� حاليًا، لم يتغيَّر فعليًا عن �لنظاf �لذ� كا} 

موجو��ً في كانو} �أل�X/�يسمبر ٢٠٠٤.

�ال شك عندR �نكم تد�كو� جميعا  �Hَّ �لوضع �لسياسي �لر�هن قد خلق 
شيئًا قليًال من �لرِّيبة في بر�مج عمل مجتمع �لمانحين. �فيما يتعلق بالبنك 
 oللغاية �تنفيذ fٌلد�لي، فإ} برنامَج عملنا �لحالي �لمؤلف من ١٢ مشر�عًا متقد�
مستشا'ين  قبل  من  فعليًا   oتنفيذ يتم  مشا'يعنا  من  �ألكبر   rلجز�� يتو�صل. 
مناقصة  عمليا	   Xمن خال معهم  �لتعاقد  تم  �لخا�،  �لقطا"  من  �مقا�لين 
تنافسية، متو�فقة مع معايير �لبنك �لد�لي. �سو� يعتمد برنامجنا �مشا'يعنا 

في �لمستقبل، كما هو ��قع �لحاX حتى �آل}، على �لتفويض �لذ� ُيعطى لنا 
في �لمستقبل من مجلس ��j'� �لبنك.

 Rيو�صل �لبنك �لد�لي �لعمل على توفير خبر�ته �تحليالته �القتصا9ية، �لذ�
�مقا�نة   bقيا في  �ستخد�مها  على  �لفلسطينية  ��لسلطة  �لمانحو�   ~H9
تكاليف �منافع سياساتهم �لعامة. jننا �آل} بصد� jنجاc ”�لمذكر� �القتصا�ية 
للضفة �لغربية �قطا" غز�“، jضافة jلى jنجاc ”مذكر� �لمر�قبة �القتصا�ية“ 
�للتين سيتم تقديمهما jلى لجنة �ال'تباp �لخاصة، �jلى �لمجتمع ككل. �سيتم 
في هاتين �لمذكرتين �لتحليليتين تحليل ��' �لقطا" �لخا� كمحّر للنمو، 
�مناقشة �لقيو� �لتي تعترu سبيل نمو �لقطا" �لخا�. �سو� نقدf تقييمًا 
مبدئيًا حوX كيفية سير �ألمو' �لمتعلقة بالقطا" �لخا� منذ �ندال" �النتفاضة 
�لثانية مقا'نًة بالمستويا	 �لتي كانت سائد� قبل �ندال" �النتفاضة، �ما �لذ� 

يمكن عمله لتحسين �لتنافسية في ظل �لُمناà �لسياسي �لر�هن.

يضاp �لى mلك، سيو�صل �لبنك �لد�لي �لقياI بد��7 كسيكرتا�ية لمجموعة 
عمل �لقطا� �لخا�، بما في mلك �إلشر�p على تنفيذ مختلف جو�نب �لبيا�  
 R9لمشتر� للقطا� �لخا� �لفلسطيني �إلسر�ئيلي حو< تعزيز �لنمو �القتصا�
في �لضفة �لغربية �قطا� غز	. لقد تم �التفاF على هذ� �لبيا} خالX مؤتمر 
�لمستثمرين �لذ� ُعقد في لند} في كانو} �أل�X/�يسمبر من �لعاf �لماضي، �تم 
تقديمه jلى غو'�} بر��}، �cير �لمالية �لبريطانية. �كما يمكن �} تتوقعو�، فقد 
ز	 �ألهد�� �لرئيسة للبيا} على cيا�� مستو� كفا�r حركة �لفلسطينيين  'كَّ
�بضاعتهم ��'جة �لوثوF بها، �على حماية �لمستثمرين �3عمالهم، �تقليص 
�سو�  �لخا�.  �لقطا"  مستثمر�  تو�جه  �لتي  ��لتنظيمية  �لقانونية  �لعقبا	 
ُيعقد �الجتما" �أل�X للَّجنة �لتنفيذية يوf غٍد في �لقدb �سيضع 3جند� (برنامج 

عمل) �للَّجنة للسنة �لقا�مة.

�سمحو� لي �آل� �H �لفت  �نتباهكم ��هتمامكم  sلى جانب rخر من جو�نب 
عمل �لبنك �لد�لي مع �لقطا� �لخا�. �أل} ”يوسف حبش“ (من مؤسسة 
�لتمويل �لد�لية) �هي كما �سلفت �حد�  ممؤسسا	 �لبنك �لد�لي �لشقيقة   
�هي �'�" �لبنك �لذ� يعنى بالقطا" �لخا� لم يتمكن من حضو' �الجتما" 
هذ� �ليوf، فإنني ��3 3} 3منح  نفسي حرية �لتحدI قليًال عن هذo �لمؤسسة 
�لتي  يعمل �لبنك �لد�لي معها عن كثب. فقبل �ندال" �النتفاضة،نشطت مؤسسة 
�لتمويل �لد�لية جد�ً: �لضفة �لغربية �قطا� غز	، ��لتزمت بما مجموعه ٥٤ 
مليو} ��ال' 3مريكي في ١٥ شركة، تم صر� مبلغ ٣١ مليو} ��ال' 3مريكي 
منها، بما في �لك �ستثما'�	 في �ألسهم �حقوF �لملكية بلغت قيمتها ١٤ 
ز	 هذo �لمؤسسة، منذ 3يلوX/سبتمبر ٢٠٠٠،  مليو} ��ال' 3مريكي. �قد 'كَّ
على ��j'� هذo �لمحفظة �الستثما'ية، �قلَّصت مد� ظهو'ها �حضو'ها تقليصًا 
بشكل كبير. �بحلوX 3يلوX/سبتمبر ٢٠٠٥، بلغت قيمة محفظتها �الستثما'ية 

�لقائمة حاليًا ١٥ مليو} ��ال' 3مريكي في ١١ شركة.

فرصًة  ثمة   َّ�H �لد�لية  �لتمويل  تعتقد مؤسسة  �لمستقبل،  sلى  تطلُّعها  �في 
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ُيمكن �H تتو�فر لها لمعا�9	 �لدخو< sلى �لسو� �لفلسطينية، �هي تخطط 
إلعا9	 �النخر�v في قطا� غز	 بمنتجاتها �الستثما�ية �لتقليدية، �عن طريق 
توفير �لمساعد	 �لفنية من خال< ”شر�كة �لمشا�يع �لخاصة لمنطقة �لشر� 
�أل�سط �شما< sفريقيا“، �لتي ُتعرH pيضًا من خال< مختصر باللغة �إلنجليزية  
من  �لد�لية  �لتمويل  لمؤسسة  تابعة   Fٌِفَر �نتهت  لقد   .“PEP-MENA”
jتماf ترسيم �تحديد  مهماتها، �لها�فة jلى تقييم فر� �لقطا" �لخا�. �تنظر 
�لمؤسسة حاليًا في �الستثما'�	 في �لقطا" �لمالي، �في �لصناعة ��لخدما	 
�لتي يمكن 3} تشمَل  تمويل �ألعماX �لصغير� بمشا'كة �لبنو �لمحلية، �jقامة 
فندj� ،Fقامة مستشفًى خا� في غز�، ��ستثما'�ً للغاc خا'z �لضفة ��لقطا"، 

�jقامة مناطق صناعية.

ط مؤسسة �لتمويل �لد�لية، من خال< ”شر�كة �لمشا�يع �لخاصة  كما تخطِّ
�يا9	  خال<  من  �لدعم  لتوفير  sفريقيا“،  �شما<  �أل�سط  �لشر�  لمنطقة 
�لمساعد	 �لفنية لتنمية �لمشا�يع �لصغير	 جد� ��لصغير	 ��لمتوسطة بما في 
�9�	 �لمشا�يع �لصغير	 ��لمتوسطة، ��لمساعد� s يب على�mلك برنامج �لتد
للبنو  �الستشا'ية  ��لخدما	  �لصغير�،  �لمشا'يع  تمويل  لمؤسسا	  �لفنية 
لمساعدتها في 'عاية cبائن �لمشا'يع �لصغير� ��لمتوسطة بما في �لك تقديم 
��لمتوسطة،  �لصغير�  �لمشا'يع  لقطا"  تحليل   rجر�j�  ،u/�لقر�	الئتمانا�
 	�rإلنشا�� ،fلز'�عية، ��لحجر ��لرخا� Xلنمو مثل �ألعما� 	يستهد� قطاعا
�صناعة �لد��r. �سيتم بشكل عاf تصميم تدخال	 (مبا�'�	) �لمساعد� �لفنية 

 uقر� لتسهيل حصولها على  ��لمتوسطة   �لصغير�  �لمشا'يع  تطوير  بهد� 
�خدما	 �خر� من �لبنو.

�لد�لية  �لوكالة  Hال �هي:  �لد�لي  �لبنك  sلى  تنتمي  Hُخر{  �هنا� مؤسسة 
لضما� �الستثما�. �تقوf هذo �لوكالة، منذ عاf ١٩٩٨، بإ��'� صند�F �ئتما} 
�لغربية  �لضفة  للتأمين على �الستثما'�	 في  3مريكي  مليو} ��ال'  قيمته ٢٣ 
�قطا" غز� ضد �لمخاطر �لسياسية مثل تحويل/نقل �لعمال	، �نز" �لُملكية 
لغايا	 �لمصلحة �لعامة، ��لحر� ��الضطر�با	 �لمدنية. �قد تم تمويل هذ� 
�لصند�F من �لسلطة �لوطنية بمقتضى قرu من �لبنك �لد�لي �بنك �الستثما' 
�أل�'�بي �حكومة �ليابا}. �يخضع �لصند�F حاليًا jلى فرu سقف حدo �ألعلى 
٥ ماليين ��ال' 3مريكي لكل مشر�"، �سيطلب من �لمانحين �مكانية �عا�� 

�لنظر في 'فع هذ� �لسقف من �جل �ستهد�� مشا'يع 3كبر.

هذ� هو ملّخص موجز لعمل �لبنك �لد�لي �محفظته �الستثما�ية �لحالية �ما 
sلى mلك. ��ms ما كا� لديكم �غبة في �لحصو< على �لمزيد من �لمعلوما: 
حو< Hية مسألة من هذ7 �لمسائل، فنرجو منكم  �يا�	 موقعنا �إلليكتر�ني 

على �إلنترنت �ال تتر��99 في �التصا< بنا. 
�لكم �لشكر
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تحمل حقوF �لمر�3 في سياF عملية �الصال� �لقانوني ��لقضائي معنًى خاصًا. 
في  �لغربية �قطا" غز� تجر�  �لضفة  في  �} عملية �الصال� �الصال�  �بما 
�لوقت �لر�هن  فال ُبّد من jيالr �هتماf خا� لضما} حصوX �لمر�3 على فرصة 
 ،fألساسية. �بشكل عا� Fلعد�لة �مما'سة �لحقو� متسا�ية في �لوصوj Xلى 
يو�جهها  �لتي  ��تها  �لعو�ئق  تو�جه  غز�  �قطا"  �لغربية  �لضفة  في  �لمر�3  فإ} 
جميع �لمو�طنين في �لوصوj Xلى �لعد�لة: نظاf بطيr �غير كفؤ، �jطا' قانوني 
ضعيف، �عدf تنفيذ قر�'�	 �لمحاكم  تضا� جميعا �لى جملة من �لقيو�. 
غير 3ّ} هنا �لعديد من �لعقبا	 �لفريد� من نوعها ��لخاصة بمحنة �لمر�3 في 
 oعلى هذ rلمجتمع �لمدني �لضو� rلضفة �لغربية �قطا" غز�. �قد سّلط 3عضا�
�لعقبا	 �3بر�cها للبنك �لد�لي من خالX �لد'�سا	 �لمستمر� �لتي يجريها 
�لبنك حوX فر� �لوصوj Xلى �لعد�لة. �فيما يلي بيا} موجز بالمعوقا	 �لرئيسة 

�لتي حد�ها �لمجتمع �لمدني:

كفاية للمر�3 من 3جل �لبقاr، �توفير �لرعاية لألطفاX. �من �لُمستجد�	 
�إليجابية jنشاr صند�F للنفقة من قبل �لسلطة �لفلسطينية، يضمن تلقِّي 
�لنساr لمستحقا	 �لنفقة؛ أل} jنفا�  قر�'�	 �لمحاكم بحق �ألz��c كا} 

محفوفًا بالكثير من �لمشكال	.

�لمشكلة  �لجنسي  �لتحّر�  يمثل  �لعمل،  في  �لحقو�  يتعلق �  �فيما   •
�لرئيسة �لتي تعاني منها �لمر�3 في مكا} �لعمل.
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'غم 3}  �إلطا' �لقانوني في �لضفة �لغربية �قطا" غز� محفو� بالمشكال	، jال 
3نه ال يعتبر �لمشكلة �لرئيسة �لتي تو�جه �لنساr في هذo �ال'�ضي. بل j} �لمشكلة 
تكمن في عدf تطبيق �لقو�نين �عدf تنفيذ قر�'�	 �لمحاكم، �هما �لعقبتا} 
�لرئيستا} �للتا} تعيقا} مما'سة �لمر�3 لحقوقها �ألساسية. �لك 3}  تعذ' تنفيذ 
قر�'�	 �لمحاكم، ُتْجَبُر �لنساr على �لتحّوj Xلى ®ليا	 عمل غير 'سمية للعد�لة، 

�هذo �الخير� بشكل عاf توفر مستو� 3قل  من �لحماية  لحقوF �لمر�3.

ما يز�X �لقانو� �لجنائي ينص على 3} قتل 3حد 3عضاr �ألسر� لغايا	   •
�لمحافظة على ”�لشر�“ يعتبر عامًال مخفِّفًا لُتَهم �لقتل �لعمد.

لم يتم تعديل قانو� �ألسر	 منذ عاf ١٩٧٦، مما جعل �لعديد من نصوصه   •
�لمتعلقة  �لقو�نين  تلك  �خصوصا  �لحاضر،  للعصر  ُمو�كبة  غير  تصبح 
�لنفقة في حاال	 �لطالF، ��لتي تنص على مبالغ ال توفر  بمستحقا	 
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للقيو� �لمفر�ضة على كل من حرية �لحركة ��لقد'� على تغيير مكا} �إلقامة 
بطريقة قانونية 3ثٌر كبير على �لمر�3 �لفلسطينية، خصوصا في �لقدb �لشرقية. 
��فقًا للعديد من �لر��يا	 �لتي نقلتها منظما	 �لمجتمع �لمدني، فإ} �لمقيمين 
فلسطينيا	  من  (�يتز�جن)  يتز�جو}  �لذين  �لغربية  �لضفة  في  (��لمقيما	) 
(�فلسطينيين) يحملن (�يحملو}) بطاقة هوية مقدسية ال ُيمنحو} هم 3نفسهم 
بطاقا	 هوية بطريقة منهجية نظامية. �حتى في �لضفة �لغربية، فإ} �لسيطر� 
�إل��'ية على تعيين �تحديد �إلقامة �لرسمية 3مر يفتقر jلى �لوضو�. �يتوقع 3}  
 rلقيو� �تد�عياتها حد� مع قر� �النتها� oلتي تحدثها هذ� 	تزيد  �إلشكاليا

من jقامة جد�' �لفصل، خصوصا  في �لقدb �لشرقية.

 bمن �لضفة �لغربية، �للو�تي يتز�جن 'جاًال من �لقد rغالبًا ما تو�جه �لنسا  •
�لشرقية، مشكال	 في تأمين �لحصوX على بطاقا: هوية مقدسية. فإ}  
3قمن في �لقدb �لشرقية، فإنهن ُيجبر} على �لحّد من حركتهن لكي ال 
يتم �لتعر� عليهن �jعا�تهن jلى �لضفة �لغربية. ��لنساr �للو�تي يعشن في 
هذ� �لوضع معّرضا	 بد'جة كبير� jلى �لخطر ألنهن يملكن مقد'�  ضئيلًة 
على مما'سة حقوقهن. فهّن، على سبيل �لمثاX، ال يستطعن 'فع قضية 
طالj Fلى �لمحاكم �إلسر�ئيلية. ���j ما 'فعن �عوً� بذلك jلى محاكم 
�لسلطة �لفلسطينية، فال يمكن jنفا� قر�' �لمحكمة بحق ��c3جهن ألنهن 
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ُيقمن في �لقدb �لشرقية. كما 3} �ألطفاX �لمو�ليد لمثل هذo �لزيجا	 
يو�جهو} مشكال	 كبير� في تأمين �لحصوX على هويا	 مقدسية.

تو�جه �لنساr من قطا" غز� �للو�تي يتز�جن من 'جاX من �لضفة �لغربية   •
�لصعوبا	 ��تها؛ حيث يجب عليهن 3} يطلبن تغيير مكا} jقامتهن من 
 r، �تو�جه هؤال	لطلبا� oلى هذj سر�ئيل، �نا�'�ً ما ُيستجا�j حكومة
�لنسو� ��� ما ��صلن �القامة في �لضفة �لغربية خطر نقلهن بالقو� �لى قطا" 
غز� ��� لم تتوفر لديهن بطاقا	 �لهوية �لمطلوبة. ��لوضع نفسه تقريبا  
ينطبق على �لنساr من �لضفة �لغربية �قطا" غز� �للو�تي يتز�جن من �لعر� 
�لفلسطينيين �إلسر�ئيليين، �بخاصة أل} �لتعديال	 �لتي �3ُخلت على قانو} 
�لجنسية �إلسر�ئيلي ُتقّيد بشد� قد'� �لعر� �لفلسطينيين �إلسر�ئيليين على 

�لز��z من 3شخا� من �لضفة �لغربية �3 قطا" غز�.

في  يعيشو}  ��لذين  �لمقدسية،  �لهوية  لحملة  يولد�}  �لذين  �ألطفا<   •
ال  ألنهم  مقدسية  هويا	  على   Xلحصو� يستطيعو}  ال  �لغربية  �لضفة 
ة في �لحصوX على هويا	  يعيشو} في �لقدb، �يو�جهو} صعوبة جمَّ
 Xلحصو� 	لمخا�� �لى حقيقة �} طلبا� oمن �لضفة �لغربية. �تعو� هذ
على بطاقا	 �لهوية  في �لضفة �لغربية تحتاz �لى �لحصوX على مو�فقة 
 {3 jلى  jسر�ئيل  ُتنّبه حكومة   {3 ُيمكن  �لتي  �السر�ئيلية  �لد�خلية   �'�c�
حملة �لهوية �لمقدسية يقيمو} خا'z �لقدb �لشرقية، �ألمر �لذ� يؤ�� 

jلى jلغاr هوياتهم �لمقدسية.

z�c يما'b �لعنف ضدها لن تحصل على �الجر�r �لقانوني �لناجع. ال 
 Xخاصة بحضانة �ألطفا fفي تنفيذ 3حكا 	بل �قد تو�جه 3يضًا مشكال

.Fلطال��

�من �لناحية �لعملية، فإ} �لعديد من �لنساr يضطر'} jلى jحضا' قر�'�	   •
من محكمة لد� �لسلطة �لفلسطينية ��ستخد�مها كأساb للتفا�u من 
�لعد�لة غير   oعمل هذ 	ليا®  {ّ3 �لرسمية مع  �لعد�لة غير  قنو�	   Xخال
��ئما مستوً�  توّفر  �� �جهوية ال  عائلية  (مثل جلسا	 صلح  �لرسمية 

مالئمًا من �لحماية لحقوF �لمر�3.

\x^@Ú‘İ‰Ωa@ø@Ú€aÜ»€a@µg@fiÏïÏ€a

�فقًا التفاقا	 �3سلو، فإ} محاكم �لسلطة �لفلسطينية ليس لها �الية �3 سلطة  
قضائية في �لمنطقة ”z“. �بدًال من �لك، فإ} حكومة jسر�ئيل لها �الختصا� 
�لكامل في �لمسائل �لمدنية ��ألمنية في هذo �لمنطقة. �من �لناحية �لعملية، فقد 
�حتفظت حكومة jسر�ئيل بالسلطة على �لمسائل �لمدنية معينة ��j'� �أل'�ضي، 
�لسلطة  لمحاكم  �لو�قع  �ألمر  بحكم  �سمحت  �تخطيطها.  �لمنطقة  �تنظيم 
�لمنطقتين ”3لف“ � ”باr“ على مسائل 3خر�  �لفلسطينية باالختصا� في 

كقانو} �ألسر� مثًال.

�لنساr �للو�تي يسعين للحصوX على �لطالF �3 على 3مر ”منع �القتر��“    •
بحق z��c3 يما'سو} �لعنف ضدهن، يحتجن في �لعا�� jلى 'فع �عو� 
jلى jحد� محاكم �لسلطة �لفلسطينية في �لمنطقة ”3“ �3 في �لمنطقة 
”�“. (مناطق �لضفة �لغربية �لتي تخضع ال��'� �لسلطة �لفلسطينية)  غير 
3} 3ية قر�'�	 تصد' ال ُبدَّ لها من 3} ُتنّفذ من خالX حكومة jسر�ئيل، 
�لتي لها �الختصا� �لمدني ��ألمني �لتاf في �لمنطقة ”z“. �بناr على 
من  �القتر��“  ”منع  3مر  على   Xللحصو تسعى  �لتي  �لمر�3  فإ}  �لك، 

bËi@ÛïÏΩa@pby˝ï⁄a

للتصد� لتلك �لعقبا	، تعتبر �لتوصيا: �إلصالحية �لتالية �3لويا	:

عين �لعامين، �بخاصة تحديد معايير  �الستثما' في �لسلطة �لقضائية ��لمدَّ  •
��ضحة لتعيين هذo �لكو��' �ترقيتها.

غير  �لمتر�كمة  �لقضايا  لتقليص  �لعامين  عين  ��لمدَّ �لقضا�  عد�  cيا��   •
�لمفصوX فيها.

�عم jنفا� قر�'�	 �لمحاكم.  •

تعزيز �لعالقة بين �لمحاكم ��لشرطة.  •

تأمين �لتد'يب �لقضائي على قضايا �لمر�3.  •

تشجيع �لفلسطينيين على �ستخد�f نظاf �لمحاكم �لرسمي بدًال من �لقطا"   •
غير �لرسمي.

٤١
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مشر�" نمو�جي با�' �ليه �لبنك �لد�لي بالتعا�} مع �التحا� �ال�'�بي يحقق 
نتائج ��لية �يجابية. يهد� �لى �عم �لمشا'يع �البد�عية في �لجامعا	 ��لكليا	 
�لفلسطينية خطو�	 �يجابية في �لمرحلة �ال�لى من تنفيذo باتجاo �عتما� �لشفافية 
في تخصيص �توcيع �المو�X �لها�فة �لى �عم هذ �لمشا'يع قي �لضفة �لغربية 

�قطا" غز�.

�تبلغ قيمة �لمشر�" ��� بد3 �لعمل على تنفيذo في �ال�نة �الخير� بتمويل من 
�لبنك �لد�لي ��التحا� �ال�'�بي خمسة عشر مليو} ��ال' �ميركي: ١٠ ماليين 

��ال' 3مريكي من �لبنك �لد�لي �٥ ماليين يو'� من �التحا� �أل�'�بي، 

�يهد� �لمشر�" �لى: 

تحسين بيئة صنع �لقر�' إل��'� �لتعليم �لعالي، ��لحكم �لرشيد �ضما}   -١
�لجو��.

�لعالي  �لتعليم  لمؤسسا	  ��لخا'جية  �لد�خلية   �rلكفا� مستو�  cيا��   -٢
كخطو� �3لى نحو تحقيق �الستد�مة.

خلق �لحو�فز، �توفير �ألسس �لضر�'ية لتحسين جو�� �لمؤسسا	 �لتعليمية   -٣
�مالrمتها �jنصافها، لتلبية �الحتياجا	 �الجتماعية �القتصا�ية للسكا} 

�لفلسطينيين.

قاf �لمشر�" بإ�خاX ®ليا	 عمل، من جملة خطو�	 3خر�، تهد� jلى ضما} 
�جو� مستوً� من �لتنافس بين مشا'يع �لتعليم �لعالي �لساعية jلى تحسين جو�� 
�مالrَمة �لخدما	 �لتعليمية. فقد تم تأسيس ”صند�F تحسين جو�� خدما	 
�لتعليم“ QIF (�لذ� يموِّله �لبنك �لد�لي باالشتر� مع �لبعثة �أل�'�بية) كهيئة 
مستقلة مرجعيتها مجلس مؤلف من ممثلين عن �ألكا�يميين ��لقطا" �لخا� 

�مجلس �لتعليم �لعالي �هيئة �العتما� �ضما} �لجو��.

j} جميع �لجامعا	 ��لكليا	 مؤهلة لتقديم طلبا	 للحصوX على �لمنح �لتي 
�لتعليم، شرp 3} يكو} لديها خطة  يقدمها صند�F تحسين جو�� خدما	 

 fتقو  ،oهذ �لعمل  ®لية  jطا'  �ضمن  �لذ�	.  �تقييم  �لجو��  لضما}  ��ضحة 
�لجامعا	 ��لكليا	 بتقديم مقترحاتها jلى ”نظاf �لمر�جعة �لمهنية للمقترحا	 
 peer review scoring” “من قبل �ألقر�} �ألكا�يميين 	تقييمها بالد'جا�
system“. �ُتمنح �أل�لوية في تقديم �لِمَنح jلى �لمقترحا	 �لتي تتو�فق مع 
 fلخطط �لتنموية �لمقر'� في قطا" �لتعليم لد� �لسلطة �لفلسطينية. �يتم �الهتما�

��لتركيز بقو� على �لمشا'يع �لتي:

تسعى jلى jعد�� �تطوير �لمو�'� �لبشرية jضافة jلى تطوير جو�� �لبر�مج   -3
�لتعليمية.

�لتأكيد على jقامة �لشر�كا	 بين �لجامعا	 ��لكليا	 �لمحلية ��لد�لية   -�
��لعامة ��لخاصة.

�'�سة �إلمكانا	 �لمحتملة لوجو� مو�'� بديلة للتمويل ��إلير���	.  -z

��ظهر	 �لجامعا	 ��لكليا	 في جميع 3نحاr �لضفة �لغربية �قطا" غز�  نشاطا 
مكثفا �لى جهة  jعد�� �تقديم �لمقترحا	 jلى ”صند�F تحسين جو�� خدما	 
�لتعليم“. �j تم تقديم ٤٢ مقترحًا jلى �لصند�F خالX �ألشهر �لستة �أل�لى من 
تنفيذ �لمشر�"، ��فق مجلس �لصند�F على تسعة مقترحا	 منها حتى تا'يخ 
�لمقترحا	   oلتي 3جر�ها. �هذ� �لوثيقة في جولة �الختيا' �أل�لى   oعد�� هذj
 Xفي مجا I3خر�: تأسيس �حد� تد'يب �3بحا 	تشمل، من بين مقترحا
�لتكنولوجيا �لحيوية في معهد �لبوليتكنيك �لفلسطيني في �لخليل، �تطوير برنامج 
بيت لحم،  �لحجم في جامعة  �لصغير� ��لمتوسطة  �لمهنية لمشا'يع  �لدبلوما 
��jخاX برنامج �لماجستير في �لتغذية �لسريرية بجامعة �ألcهر، ��jخاX برنامج 

لتصنيع ���j'� �لغذ�r في كلية �لعلوf ��لمجتمع في '�f �هللا.

3ظهر هذ� �لمشر�" �جو� jمكانا	 كامنة �هامة جد�،  لالبتكا' ��إلبد�" لد� 
 fُلتعليم �لعالي �لفلسطينية. �ضافة �لى �نه 3ثبت عمليا  نجا�  نظا� 	مؤسسا
�لمر�جعة �لمهنية للمقترحا	 من ِقَبل �ألقر�} �ألكا�يميين في �لمجتمع �ألكا�يمي 

�لمحلي ما يعزc �مكانية  حقيقية لنجا� هذ� �لمشر�" �لنمو�جي.
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