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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية

تفر�ص �ل�صعوبات و�لتحديات �لناجتة عن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعن ت�صتت �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف بيئات خمتلفة وحتت �أنظمة �صيا�صية متعددة، نف�صها على �لدر��صات 

�لفل�صطينية. فمهما بلغت درجة �حلر�ص و�لدقة ملعرفة  �ل�صكانية و�القت�صادية  �ملتعلقة باحلالتني 

�أعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني، فاإنه و�إن كنا ن�صتطيع �حل�صول على �أرقام �أقرب للدقة يف د�خل فل�صطني، 

فاإن حتديد �أعد�د �لفل�صطينيني يف �خلارج ال يكن �إال �أن تكون �أمر�ً تقديرياً. فالعديد من �لبلد�ن �لتي 

يقيم فيها فل�صطينيون ال تقدِّم �إح�صائيات خا�صة بهم؛ كما �أن �لكثري من �لفل�صطينيني يتم ت�صجيلهم 

ُمقاربة مو�صوعية  ُنقدم  �أن  �لف�صل حاولنا  �لتي ح�صلو� عليها. ويف هذ�  وفق �جلن�صيات �جلديدة 

الأعد�د �لفل�صطينيني وفق �ملعلومات و�لبيانات �ملوثوقة �ملتاحة.

يف  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  مو�صوعية  ُمقاربة  تقدمي  مبكان  �ل�صعوبة  فمن  خرى، 
ُ
�أ جهة  ومن 

وتد�خل  �متز�ج  مع  �ل�صكانية،  �ملقاربات  من  وغمو�صاً  تعقيد�ً  �أكرث  �الأمر  ي�صبح  حيث  �لعامل، 

�أحو�لهم �ملعي�صية و�أن�صطتهم �القت�صادية يف �لبلد�ن و�لبيئات �لتي يعي�صونها. ولذلك فاإن �جلانب 

�القت�صادي يف هذ� �لف�صل يدر�ص �الأو�صاع �القت�صادية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حتت مظلة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية؛ حيث تتوفر �ملعطيات و�ملعلومات �لالزمة.  

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية قد مّت �إعد�دها بناء على �ملعطيات �ملتوفرة 

�لتقرير،  “بروفات”  2018. وقد ظهرت موؤ�رش�ت حُمدَّثة بعد �النتهاء تقريباً من  �أو�ئل �صنة  حتى 

�أ�صا�صها؛  على  �لف�صل  هذ�  حترير  �إعادة  مبكان  �ل�صعوبة  من  جعل  مما  للمطبعة،  �إر�صاله  وقبيل 

�أن هذه �ملعطيات ال حتدث فرقاً كبري�ً على �خلط �لعام للدر��صة و��صتنتاجاتها. كما �أننا  خ�صو�صاً 

�صرن�عي عملية �لتحديث يف �لتقرير �لقادم باإذن �هلل.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

نحو   2017 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  ت�صري 

13.026 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 12.706 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2016، بن�صبة زيادة مقد�رها 

2.52l%. بينما بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صنة 2016 نحو 2.75l% مقارنة ب�صنة 2015، �لتي بلغ جمموع 

.
1
�لفل�صطينيني فيها 12.366 مليون ن�صمة

مقدمة
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ووفق تقدير�ت �صنة 2017، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

50.6l% من  يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.587 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.022 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

ما ن�صبته 38.6l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو 1.565 مليون فل�صطيني يقيمون 
يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12l% )�نظر جدول 2/1(.

�أما �لفل�صطينيون يف �ل�صتات، فيقدر عددهم بنحو 6.439 ماليني ن�صمة يف نهاية 2017، ي�صكلون 

نحو 49.4l% من فل�صطينيي �لعامل، ويرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة وخ�صو�صاً �الأردن، 

�لتي يقدر عدد �لفل�صطينيني )معظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية( فيها بنحو 4.087 ماليني ن�صمة، 

�لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من   %31.4l بن�صبة  �أي 

12.6l%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان،  1.646 مليون فل�صطيني بن�صبة  بنحو 

و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي. يف حني يبلغ عدد �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية نحو 

706 �آالف �أي ما ن�صبته 5.4l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 2/1(. 

جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2016 و2017 )بالألف ن�شمة(2

مكان الإقامة
2016*2017

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة 

�شنة 1967

2,972.123.43,046.423.4ال�شفة الغربية
1,912.2151,975.315.2قطاع غزة

1,531.712.11,565.412الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”**

3,98831.44,086.531.4الأردن***

1,606.712.61,646.412.6الدول العربية الأخرى

695.75.5706.15.4الدول الأجنبية

12,706.410013,026.1100املجموع الكلي

%3.3lو �لغربية،  لل�صفة   %2.5l )بو�قع  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة   %2.8l بزيادة  تقديرية،  �أعد�د  هي   2017 �صنة  �أعد�د   * 

لقطاع غزة(، و2.2l% لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، و2.47l% للدول �لعربية �الأخرى، و1.5l% للدول �الأجنبية. 

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فهي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   ** 

�صنة 1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. 

�أن  �لفل�صطيني، حيث جند  �ملركزي لالإح�صاء  �أرقام �جلهاز  تختلف عن  �أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  �ملقابل تن�رش  يف 

و�إذ� ما حذفنا عدد   ،2017 ل�صنة  1.838 مليون ن�صمة  بلغ نحو   1948 �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �لعرب يف  �لفل�صطينيني  عدد 

2016( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ �ألفاً )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة   342  مو�طني �رشقي �لقد�ص �لذي بلغ نحو 

25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.47 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

�لفل�صطيني لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   *** 

�الإح�صاء�ت  د�ئرة  عن  �ل�صادرة  �ل�صنوي  �لنمو  معدالت  على  وباالعتماد   ،3,240,473 عددهم  بلغ  حيث   ،2009 �صنة 

dosweb.dos.gov.jo/ar/l :2.47%. �نظرl لعامة �الأردنية للفرتة 2009–2016 و�لتي تقدر بـ�
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2017 )%(

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �الأعد�د هي �أعد�د تقديرية، خ�صو�صاً خارج فل�صطني حيث ي�صعب 

عمل �إح�صاء�ت دقيقة لهم. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية كان 

مع   ،)%1.5l( �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  بيانات  يف  �مل�صتخدمة  �لنمو  ن�صبة  على  بناء 

.%2l مالحظة �أن ن�صبة زيادة �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية ُيفرت�ص �أال تقل عن

12.706 مليون فل�صطيني، منهم  2016 فبلغ عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل نحو  �أما يف نهاية �صنة 

يف  يقيمون  فل�صطيني  مليون   1.532 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   4.884
�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.29 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

منهم 3.988 ماليني فل�صطيني يف �الأردن، و1.607 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد 

�لفل�صطينيني نحو 696 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 2/1(. 

2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.02 ماليني  2017 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

يف   )%39.3l( فرد  مليون  و1.975   ،)%60.7l( �لغربية  �ل�صفة  يف  ماليني   3.046 نحو  منهم  فرد، 

2.8l% حيث بلغ عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع نحو  قطاع غزة. �أي �أن ن�صبة �لنمو قد بلغت 

4.88 ماليني فرد يف نهاية �صنة 2016.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %42.9l �أن  �إىل   ،2017 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

2.156 مليون  1948، حيث يقدر عددهم بنحو  �أبناء فل�صطني �ملحتلة  وقطاع غزة هم الجئون من 

مو�طني  جممل  من   %27.1l بن�صبة  الجئ  �ألف   827 نحو  �لغربية  �ل�صفة  يف  عددهم  بلغ  �إذ  الجئ. 

67.3l% من جممل  �ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.329 مليون الجئ بن�صبة 

مو�طني قطاع غزة.
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جدول 2/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني )من اأبناء 1948( يف كل من

ال�شفة والقطاع 2016–32017

مكان الإقامةال�شنة
الالجئون )فل�شطينيو 1948(املواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2016

2,972,06960.8806,73527.1ال�شفة الغربية
1,912,26739.21,286,90767.3قطاع غزة

4,884,3361002,093,64242.9ال�شفة والقطاع

2017

3,046,37160.7826,90327.1ال�شفة الغربية
1,975,37239.31,329,37567.3قطاع غزة

5,021,7431002,156,27842.9ال�شفة والقطاع

�الأفر�د  ن�صبة  قدرت  حيث  فتي،  جمتمع  باأنه  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ويتاز 

و��صح  �ختالف  وجود  مع   ،%38.9l بـ   2017 �صنة  منت�صف  يف  عاماً   15 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين 

يف  %42.6l مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %36.6l �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة   بني 

�لذي  )�لعمر  �لو�صيط  �لعمر  يف  طفيف  �رتفاع  �إىل  �لبيانات  وت�صري   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع 

يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� 

�لعمر و�لن�صف �لثاين �أكب منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �ل�صنو�ت 2000–2016، حيث 

كان �لعمر �لو�صيط 16.4 عاماً يف �صنة 2000، بينما بلغ 20 عاماً يف �صنة 2016. وعند مقارنة �لبيانات 

بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها يالحظ �ختالف �لعمر �لو�صيط، 

2016، يف  21.2 عاماً يف �صنة  2000 �إىل  17.4 عاماً يف �صنة  حيث �رتفع �لعمر يف �ل�صفة �لغربية من 

.
حني �رتفع �لعمر �لو�صيط يف قطاع غزة من 14.9 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 18.4 عاماً يف �صنة 42016

من جهة �أخرى ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 

فاأكرث( 2.9l% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.3l% يف �ل�صفة  فقد بلغت ن�صبة كبار �ل�صن )65 عاماً 

من بدء�ً  �ل�صن  كبار  ن�صبة  �حت�صاب  مّت  �إذ�  �أما   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع  يف   %2.4lو  �لغربية 

 %5.1l 4.6% من جممل �ل�صكان يف منت�صف �صنة 2017، بو�قعl 60 عاماً فاأكرث، فاإن �لن�صبة ت�صبح

يف �ل�صفة �لغربية و3.9l% يف قطاع غزة )�نظر جدول 2/5(.

�لعقد  بد�ية  منذ  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  معدالت  يف  ملحوظاً  حت�صناً  و�لقطاع  �ل�صفة  وت�صهد 

�الأخري من �لقرن �لع�رشين، حيث �رتفع معدل توقع �لبقاء على قيد �حلياة مبقد�ر 5–8 �أعو�م خالل 

�لع�رشين �صنة �ملا�صية، �إذ �رتفع لكل من �لذكور و�الإناث من 67 عاماً يف �صنة 1992 �إىل 72.3 عاماً 

2017، مع توقعات بارتفاع هذ� �ملعدل خالل �ل�صنو�ت  للذكور و75.4 عاماً لالإناث منت�صف �صنة 

.
�لقادمة لي�صل �إىل نحو 72.8 عاماً للذكور، و75.7 عاماً لالإناث يف �صنة 52020
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�ل�صفة  يف   %18.5l بو�قع  م�صن،  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %17.2l �أن  �لبيانات  و�أظهرت 

�لغربية و14.9l% يف قطاع غزة، و�أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي ير�أ�صها م�صن يكون يف 

�لعادة �صغري�ً ن�صبياً، �إذ بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي ير�أ�صها م�صن 3.3 �أفر�د )بو�قع 3 �أفر�د يف 

.
6
�ل�صفة �لغربية و4 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.9 �أفر�د لالأ�رش �لتي ير�أ�صها غري م�صن

وقد �أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن هناك ن�صبة عالية من �مل�صنني �الأميني، فقد بلغت ن�صبة كبار 

�ل�صن �الأميني 25.5l% وهم يثلون 62l% من �الأميني �لبالغني )15 عاماً فاأكرث( يف �ملجتمع �لفل�صطيني 

ككل. مع �لعلم �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د 15 عاماً فاأكرث يف �ل�صفة و�لقطاع لل�صنة نف�صها ال تتجاوز 

.
7
1.4l( �%3.1l% للذكور مقابل 4.8l% لالإناث(

مليون   2.52 نحو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 �صنة  منت�صف  يف  �لذكور  عدد  وبلغ 

�ل�صفة  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.7 مقد�رها  جن�ص  بن�صبة  �أنثى،  مليون   2.43 مقابل  ذكر 

 �لغربية فقد بلغ عدد �لذكور نحو 1.53 مليون ذكر مقابل 1.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها

103.4 ذكور لكل مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 988 �ألف ذكر مقابل 956 �ألف 

.
8
�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 ذكور لكل مئة �أنثى

�لعمل �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  باأن  �لبيانات   ت�صري 

يف   72.3 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2016. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 66.6 �صنة 2016، �أما يف قطاع 

 .
غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 82.1 �صنة 92016

كما ت�صري �لتوقعات �ل�صكانية �إىل �أن معدل �ملو�ليد �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صينخف�ص 

�أما على م�صتوى   .2020 �صنة  29 مولود�ً  �إىل   2016 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  30.9 مولود�ً  من 

�ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر 

معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 28.5 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني، يف حني 

.
10

قدر يف قطاع غزة بنحو 35.8 مولود�ً لل�صنة نف�صها

قورنت  ما  �إذ�  ن�صبياً  منخف�صة  �خلام  �لوفيات  معدالت  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لبيانات  وت�صري 

 باملعدالت �ل�صائدة يف �لدول �لعربية. كما يتوقع �نخفا�ص معدالت �لوفيات �خلام يف �ل�صفة �لغربية 

�ألف  3.4 حاالت وفاة لكل  �إىل   2016 �ألف من �ملو�طنني �صنة  3.5 حاالت وفاة لكل  وقطاع غزة من 

معدل يف  �صئيالً  فارقاً  هناك  �أن  فيالحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .
112020 �صنة  �ملو�طنني   من 
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حاالت   3.7 �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام  �لوفيات 

وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية، يف حني بلغ 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من 

.
12

�ملو�طنني يف قطاع غزة

وقد بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( منت�صف �صنة 

2016 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 2.8l%، بو�قع 2.5l% يف �ل�صفة �لغربية و3.3l% يف قطاع غزة. 

�ل�صفة  يف  �خل�صوبة  وتعد  �لقادمة.  �ل�صنو�ت  خالل  هي  كما  �لنمو  معدالت  تبقى  �أن  �ملتوقع  ومن 

ويعود  �الأخرى.  �لدول  يف  حالياً  �ل�صائدة  بامل�صتويات  قورنت  ما  �إذ�  مرتفعة  غزة  وقطاع  �لغربية 

�رتفاع م�صتويات �خل�صوبة �إىل �لزو�ج �ملبكر خ�صو�صاً لالإناث، و�لرغبة يف �الإجناب، باالإ�صافة �إىل 

.
13

�لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني

�النخفا�ص،  يف  بد�أ  �لفل�صطينية  �ملر�أة  لدى  �خل�صوبة  معدل  �أن  على  توؤكد  دالئل  هنالك 

�لفل�صطيني �لعنقودي  �إىل نتائج �مل�صح  خ�صو�صاً منذ �لعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين. فا�صتناد�ً 

�لغربية �ل�صفة  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  على  �نخفا�ص  طر�أ  فقد   ،2014 ل�صنة  �ملوؤ�رش�ت   متعدد 

وقطاع غزة، حيث بلغ 4.1 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما عند مقارنة 

�ل�صفة بالقطاع فيالحظ ��صتمر�ر �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلية يف قطاع غزة بالن�صبة لل�صفة �لغربية 

مقابل �لغربية  �ل�صفة  يف   2013–2011 للفرتة  مو�ليد   3.7 بلغ  حيث   ،2013–1997 �لفرتة   خالل 

5.6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 4.5 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 

.
6.9 مو�ليد يف �صنة 141997

ويالحظ �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مقارنة بالدول �لعربية؛ �إذ 

بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية يف �الأردن 3.5 مو�ليد، ويف م�رش 3.5 مو�ليد، ويف تون�ص 2.4 مو�ليد وذلك 

.
15

يف �صنة 2016، لذ� ُتعّد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �ملناطق ذ�ت �مل�صتوى �ملرتفع يف �خل�صوبة

�لغربية �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  طر�أ  �أنه  �إىل   2016 �صنة  بيانات   ت�صري 

 وقطاع غزة مقارنة مع �صنة 1997، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.2 �أفر�د �صنة 2016

مقارنة مع 6.4 �أفر�د �صنة 1997. كما �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية �إىل 4.8 �أفر�د 

�صنة 2016 مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 1997، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة 

 .
�إىل 5.7 �أفر�د يف �صنة 2016 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 161997

�إجمايل  من   %85.7l غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2015 ل�صنة  �لنووية  �الأ�رش  ن�صبة  وبلغت 

 %0.1l 4% �أ�رش من �صخ�ص و�حد، وبلغت ن�صبة �الأ�رش �ملركبةl10.2% �أ�رش ممتدة، وl الأ�رش، وهناك�

)�نظر جدول 2/3(. 
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جدول 2/3: التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 172015

املوؤ�رش
اأ�رشة من �شخ�س 

واحد )%(

اأ�رشة نووية 

)%(
اأ�رشة ممتدة 

)%(
اأ�رشة مركبة 

)%(
املجموع

متو�شط حجم 

الأ�رشة )فرد لكل 

اأ�رشة معي�شية(

ال�شفة 

الغربية
4.686.39.1–1004.9

2.884.712.40.11005.7قطاع غزة

ال�شفة 

والقطاع
485.710.20.11005.2

التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 2015 )%(

وت�صري بيانات �صنة 2016، �إىل �أن 11l% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

بو�قع 12l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. وغالباً ما يكون حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها �أنثى 

2016 يف �ل�صفة و�لقطاع �أنثى �صنة   �صغري�ً ن�صبياً، حيث بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها 

.
18

3 �أفر�د مقارنًة مبتو�صط مقد�ره 5.7 �أفر�د لالأ�رشة �لتي يرت�أ�صها ذكر
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خا�ص،  ب�صكل  غزة  قطاع  ويف  عام  ب�صكل  مرتفعة  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صكانية  �لكثافة  �أن  كما 

بو�قع و�لقطاع،  �ل�صفة  يف   
2
فرد�ً/كم  823 نحو   2017 ل�صنة  �ملقدرة  �ل�صكانية  �لكثافة  بلغت   �إذ 

.
19

 يف قطاع غزة
2
 يف �ل�صفة �لغربية مقابل 5,324 فرد�ً/ كم

2
532 فرد�ً/ كم

�أنهو�  �لذين  فاأكرث(  عاماً   15( �الأفر�د  ن�صبة  �أن  و�لقطاع  �ل�صفة  يف   2016 �صنة  بيانات  وت�صري 

�أّي  �أما ن�صبة �الأفر�د �لذين مل ينهو�   .%14l مرحلة �لتعليم �جلامعي، بكالوريو�ص فاأعلى، قد بلغت 

مرحلة تعليمية فبلغت 9l%. كما �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 15 عاماً فاأكرث بلغت 

1.4l%، يف حني  �لن�صبة ب�صكل كبري بني �لذكور و�الإناث، فبلغت بني �لذكور  3.1l%، وتتفاوت هذه 

 .
بلغت بني �الإناث 20%4.8

 ،%77l �أفر�د �الأ�رشة نحو  وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد 

�ل�صفة  �أ�رش  88l% من  �أن  �إىل  �لبيانات  �لغربية و72l% يف قطاع غزة. وتفيد  �ل�صفة  بو�قع 79l% يف 

و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكنٍ، �مل�صدُر �لرئي�صي للمياِه فيها �صبكُة مياٍه عامٍة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 

يف  تقريباً  �الأ�رش  جميع  �أن  و�أظهرت �لبيانات  غزة،  قطاع  يف   %94l مقابل   %83l �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن مت�صلة بال�صبكة �لعامة للكهرباء. كما �أن قر�بة 37l% من �الأ�رش 

�لفل�صطينية تقيم يف م�صاكن مو�صولة بحفر �مت�صا�صية �أو �صماء للتخل�ص من �ملياه �لعادمة بو�قع 

62l% من �الأ�رش �لفل�صطينية تقيم يف  56l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. يف حني �أن هناك 

م�صاكن مو�صولة ب�صبكة �رشف �صحي، بو�قع 43l% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 91l% يف قطاع غزة، 

 .
وذلك ل�صنة 212016

ويتوزع �ملو�طنون �لفل�صطينيون على 16 حمافظة، منها 5 حمافظات يف قطاع غزة، و11 حمافظة 

لعدد  ن�صبة  �أعلى  �صجلت  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل   2016 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�ملو�طنني حيث بلغت 15.1l% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت 

ما ن�صبته 13.4l%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 8.8l%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 

حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1.1l% من �إجمايل �ملو�طنني يف 

�ل�صفة و�لقطاع. و�جلدول �لتايل يثل توزيع �ملو�طنني، ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني، يف حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة:
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جدول 2/4: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة ل�شنتي 2007 و222016

معدل النمو ال�شنوي20072016املحافظة

2016–2007
2,345,1072,972,0692.7ال�شفة الغربية

256,212322,9462.6جنني
48,77167,6903.7طوبا�ص
158,213187,6311.9طولكرم
321,493394,1972.3نابل�ص
91,046114,9942.6قلقيلية
59,46473,1832.3�صلفيت

278,018362,4453ر�م �هلل و�لبرية
41,72454,2323�أريحا و�الأغو�ر

362,521431,8662�لقد�ص
176,515224,5752.7بيت حلم

551,130738,3103.3�خلليل
1,416,5391,912,2673.4قطاع غزة
270,245383,3674�صمال غزة

496,410655,8813.1غزة
205,534277,9063.4دير �لبلح
270,979357,7593.1خانيون�ص

173,371237,3543.6رفح

3,761,6464,884,3362.9ال�شفة والقطاع

عدد املواطنني يف حمافظات ال�شفة الغربية 2016
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عدد املواطنني يف حمافظات قطاع غزة 2016

جدول 2/5: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة23

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

4,952,168 1,943,398 3,008,770 عدد ال�شكان )منت�شف 2017(

823 5,324 532 الكثافة ال�شكانية منت�شف �شنة 2017 )فرد/كم2(

2.8 3.3 2.5 معدل الزيادة الطبيعية )2016(

72.1 71.5 72.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2016(

75.2 74.6 75.5 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2016(

18.2 19.6 17 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2014(

3.5 3.6 3.4 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2016(

38.9 42.6 36.6 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%(

)منت�شف 2017(

29.7 29.5 29.9 ً ال�شباب 15–29 عاما

26.8 24 28.4 30–59 عاماً 

4.6 3.9 5.1 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.6 1.9 1.6 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2016(
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ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2017 )%(

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

ُت�صري �لتقدير�ت �ملتوفرة �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني �ملقدر يف نهاية �صنة 2017 يف فل�صطني �ملحتلة 

فل�صطيني  مليون   1.532 بنحو  مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.565 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة 

�صنة 2016. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” نهاية �صنة 2015 

للذكور و33.5l% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة   %34.3l قد بلغت  15 عاماً  �لـ  �الأفر�د دون  �أن ن�صبة 

 .
24

�الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 4l% للذكور و4.8l% لالإناث

وح�صب �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة 2015، فقد بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” 

3.2 مو�ليد لكل �مر�أة. كما �أ�صارت بيانات �ل�صنة نف�صها �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 

4.6 �أفر�د لكل �أ�رشة. وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام نحو 23.6 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني. 

كما بلغ معدل �لوفيات �خلام 2.9 حالة وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني، �أما معدل وفيات 

�لر�صع فكان 6.2 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء. وهذه �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب 

يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد J1 من حمافظة �لقد�ص، كما 

ال ت�صمل �لعرب �للبنانيني �لذين �نتقلو� لالإقامة �ملوؤقتة يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي 

.
25

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل

وب�صبب �ل�صيا�صات �القت�صادية �لتي تنتهجها “�إ�رش�ئيل”، تعي�ص ن�صف �لعائالت �لفل�صطينية 

و�مل�صلمة على وجه �خل�صو�ص يف فقر مدقع، يف حني يوجد 60l% من �الأطفال حتت خّط �لفقر.
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Central Bureau of Statistics (CBS)l وبح�صب معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

يبلغ “�إ�رش�ئيل”(  يف  )�أي   48 فل�صطينيي  من  �مل�صلمني  عدد  جممل  فاإن   ،2015 �صنة   نهاية 

�أكب  �مل�صيحيني. ويعي�ص  �ألفاً من  �لدرزية، و130  �لطائفة  �ألفاً من   137 1.489 مليون، بينما هناك 

جتمع للعرب يف �ملنطقة �ل�صمالية )42.1l%(، يليها �لقد�ص )19.1l%(، ثم منطقة حيفا )14.3l%(. كما 

.
26

ُتظهر �الإح�صائيات نف�صها �أن �مل�صلمني يتميزون باأن معظمهم من جيل �ل�صباب

ج. الأردن:

4.087 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2017 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.988 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2016، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

وباالعتماد على بيانات د�ئرة �الإح�صاء �الأردنية، بلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 2.47l% �صنة 2016، 

. وح�صب �لبيانات 
27

وهي ن�صبة ت�صمل كافة �الأردنيني، مبن فيهم �الأردنيون من �أ�صول فل�صطينية

�لفل�صطينية يف  �الأ�رشة  �لفل�صطيني فقد بلغ متو�صط حجم  �ملركزي لالإح�صاء  �ملتوفرة من �جلهاز 

�الأردن 4.8 �أفر�د ل�صنة 2010، كما بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية للن�صاء �لفل�صطينيات يف �الأردن نحو 

3.3 مو�ليد لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان. كما بلغ معدل 

وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف �الأردن 22.6 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
28

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

وح�صب �إح�صاء�ت وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the )�الأونرو�(

2017/1/1، مقارنة مع  2,286,643 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  فاإن هناك   Near East (UNRWA)l

2,247,768 الجئاً م�صجالً يف 2016/1/1. ويعي�ص نحو 17.4l% منهم، �أي نحو 400 �ألف يف �ملخيمات 

 .
�لفل�صطينية �لع�رش �ملوجودة يف �الأردن، وذلك وفق تقدير�ت مطلع �صنة 292017

بدورها  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  د�ئرة  طريق  عن  �الأردنية  �حلكومة  مع  �الأونرو�  وتتعاون 

ت�صكل جلنة ت�صمى “جلنة حت�صني �ملخيم”، تختار �أع�صاءها من قادة و�صخ�صيات �ملخيم. وتقوم 

�لتحتية  �لبنية  حت�صني  �أجل  من  �لثالثة  �جلهات  هذه  فتتعاون  �لبلدية،  �ملجال�ص  بدور  �للجنة  هذه 

للمخيمات، من طرق وممر�ت و�صبكات �رشف �ملياه.

الجئي من  �ألف   100 نحو  با�صتثناء  �الأردنية،  باجلن�صية  �الأردن  يف  �لالجئني  جميع   ويتمتع 

لهوؤالء  �الأردنية  �حلكومة  ومتنح   .1967 �صنة  حتى  �مل�رشي  �حلكم  تتبع  كانت  �لتي  غزة  قطاع 

.
30

جو�ز�ت �صفر موؤقتة، ويقيم نحو 24 �ألفاً منهم يف خميم جر�ص
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د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 618,128 ن�صمة يف 2017/1/1، 

مقارنة مع 630,035 ن�صمة يف 312016/1/1.  

فقد  عليهم،  �لد�خلي  و�ل�رش�ع  �ل�صورية  �الأزمة  �نعكا�صات  من  �صورية  فل�صطينيو  عانى  وقد 

بنحو د�خلياً  نزحو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   ،2018/1/30 يف  �الأونرو�،  وكالة   قدرت 

�ألف   148 �لفل�صطينيني �لذين ��صطرو� للجوء خارج �صورية نحو  . وبلغ عدد �لالجئني 
32ً

�ألفا  254

الجئ موزعني كما يلي:

جدول 2/6: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج ح�شب جمموعة العمل

من اأجل فل�شطينيي �شورية 2018/1/30 )بالألف ن�شمة(33

املجموعتركيا واأوروباقطاع غزةم�رشالأردنلبنانالبلد

31176193148العدد

مالحظة: و�صل نحو 85 �ألف الجئ فل�صطيني �صوري �إىل �أوروبا حتى نهاية 2016.

�لذين ظلو� يف �صورية بحاجة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  95l% من  �أكرث من  فاإن  �الأونرو�  وح�صب 

للم�صاعدة �لعاجلة، �أي نحو 438 �ألف الجئ، ظلو� يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�لنقدية �لتي 

.
34

تقدمها �الأونرو� يف تلبية �أدنى �حتياجاتهم

فيها  توجد  �لتي  �ملناطق  يف  �لو�قعة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  �أغلب  تعر�صت  وقد 

�صد�مات م�صلحة، �إىل عمليات تدمري كلي وجزئي؛ مما �أدى �إىل نزوح �صكان هذه �ملخيمات ب�صكل 

كلي �أو جزئي �إىل مناطق �أكرث �أمناً ن�صبياً، ومن بقي فيها عانى من �حل�صار، ونق�ص �خلدمات و�ملو�د 

تدمري  مّت  �للذين  وحندر�ت  �لريموك  خميمي  �ملخيمات  هذه  ر�أ�ص  على  وياأتي  �الأ�صا�صية.  �لغذ�ئية 

. وعند �الطالع على �أعد�د �ل�صحايا، و�ملعتقلني، 
35ً

�أكرث من 80l% من مبانيها تدمري�ً كامالً وجزئيا

و�ملفقودين، يت�صح لنا ما يكابده �لالجئون �لفل�صطينيون يف �صورية من ��صتهد�ف ومعاناة، فقد بلغ 

عدد �ل�صحايا �لفل�صطينيني نتيجة لل�رش�ع �لقائم يف �صورية حتى 2018/1/30 ما جمموعه 3,642 

280 مفقود�ً، �أما عدد �ملعتقلني فبلغ  463 �مر�أة، بينما بلغ عدد �ملفقودين  �صحية موثقة من بينهم 

.
36ً

1,652 معتقال

 2009 �صنة  �صورية  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  حول  �أيدينا  بني  �ملتوفرة  �لبيانات  �أحدث  ت�صري 

65 عاماً  33.1l%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم  15 عاماً بلغت  �أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 

فاأكرث 4.4l%. كما �أ�صارت بيانات �صنة 2010 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية )يف �صورية( 

�لكلي �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%1.6l �ل�صنوي  �لنمو  معدل  وبلغ  �أفر�د،   4.1  بلغ 
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يف �صنة 2010 للفل�صطينيني يف �صورية 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً 

لكل �ألف من �ل�صكان، كما بلغ معدل وفيات �لر�صع 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
37

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هـ . لبنان:

يف  كمقيمني   2017/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

ن�صمة  504,376 مع  مقارنة  �ملخيمات(  يف  منهم   %48.9l نحو  )يعي�ص  فرد�ً   532,173  لبنان 

.
يف 382016/1/1

�حلو�ر جلنة  تنفيذه  توىل  و�لذي  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  �إح�صاء  نتائج  �أظهرت   وقد 

و�لتي  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  �ملركزي  �الإح�صاء  و�إد�رة  �لفل�صطيني   - �للبناين 

�أُعلنت يف 2017/12/21، �أن عددهم يبلغ نحو 175 �ألف فل�صطيني. وهذ� يبز مدى “�لنزيف” �لذي 

ع  ُت�صجِّ وقد  �خلارج.  �إىل  لبنان  لفل�صطينيي  �لكبري  �لهجرة  وحجم  �لفل�صطيني  �ملجتمع  له  تعر�ص 

لتخفيف  منا�صبة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �للبنانية  �ل�صيا�صية  و�لقوى  �ل�صلطات  �الأعد�د  هذه  معرفة 

هذه  ت�صتخدم  �أن  يخ�صى  �أنه  غري  و�لعمل.  �لتملك  حّق  �إعطاوؤهم  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينيني،  معاناة 

بامل�صاعي  للدفع  ت�صتخدم  �أو  �الأونرو�؛  �إىل  �مل�صاعد�ت  لتقلي�ص  �ملانحة  �لدول  من  كذريعة  �لنتائج 

�أن  �لتعد�د  �أظهرت نتائج  . كما 
39

�لفل�صطينيني �لتي ت�صتهدف توطني �لالجئني  �لغربية �الإ�رش�ئيلية 

نحو 45l% من �لالجئني �لفل�صطينيني يقيمون يف �ملخيمات، و�أن 4.9l% من �لالجئني يلكون جن�صية 

�اللتحاق  ن�صبة  بلغت  بينما  �أميون،  �لالجئني  من   %7.2l نحو  وهناك  �لفل�صطينية.  �جلن�صية  غري 

يف  �مل�صمولني  �الأفر�د  من   %18.4l �لبطالة  ن�صبة  وبلغت   ،%93.6l عاماً   13–3 من  لالأفر�د  بالتعليم 

 .
40

�لقوى �لعاملة، كما بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة 4 �أفر�د

2011، �أن ن�صبة �الأفر�د دون  تظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان �صنة 

6.1l%، وبلغت  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  �لذين تبلغ  31.1l%، يف حني بلغت ن�صبة  بلغت  15 عاماً  �لـ 

�أن متو�صط  �إىل   2011 �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة  �أ�صارت  �أنثى. كما  لكل مئة  98.2 ذكر�ً  ن�صبة �جلن�ص 

حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.4 �أفر�د. من جانب �آخر بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي 2.8 مولود�ً لكل 

�مر�أة، يف حني بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف لبنان 15 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما 

.
41

بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/7، نود �أن ن�صري 

�إىل �أن بع�ص �ملعطيات تكون �أحياناً ل�صنو�ت خمتلفة، مما قد ُيخّل بعملية �ملقارنة، ولكنها على �أي 

حال تظل مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 
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�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها   •
يف لبنان.

فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم �الأردن، و�أدنى  65 عاماً  �لذين يبلغون  �ل�صن  �أعلى ن�صبة لكبار  �أن   •
ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة.

تليها و�صورية،  �الأردن  ثم  غزة،  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن   • 
“�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق مع �الجتاه  �ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف 

�لعام للمو�ليد يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، حيث ظّل قطاع غزة يثل �ل�صد�رة من ناحية �ملو�ليد، وهو 

ما ي�صكل �صغوطاً �صكانية على �لقطاع �ملحدود �الإمكانيات و�لذي يعاين من ح�صار خانق. 

�أن معدالت �لوفاة �خلام بقيت مرتفعة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 3.5 حاالت   •
وفاة �صنة 2016، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، وخ�صو�صاً عمليات �لقتل �لتي متار�صها.

جدول 2/7: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة42

قطاع غزةال�شفة الغربيةاملوؤ�رش
جمموع ال�شفة 

والقطاع
لبنان�شوريةالأردن“اإ�رشائيل”

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(

36.6
(منت�صف 2017)

42.6
(منت�صف 2017)

38.9
(منت�صف 2017)

34.3 ذكور
33.5 �إناث

(نهاية 2015)

39.9
(2011)

33.1
(2009)

31.1
(2011)

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(

3.3
(منت�صف 2017)

2.4
(منت�صف 2017)

2.9
(منت�صف 2017)

4 ذكور
4.8 �إناث

(نهاية 2015)

4.3
(2011)

4.4
(2009)

6.1
(2011)

ن�شبة اجلن�س

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.3

(منت�صف 2017)
103.4

(منت�صف 2017)
103.7

(منت�صف 2017)
102.7
(2015)–100.4

(2009)
98.2

(2011)

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 
ال�شكان(

28.5
(2016)

35.8
(2016)

30.9
(2016)

23.6
(2015)

29.2
(2010)

29.2
(2010)

25.8
(2010)

معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 
ال�شكان(

3.7
(2016)

3.3
(2016)

3.5
(2016)

2.9
(2015)–2.8

(2006)–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(
3.7

(2013–2011)
4.5

(2013–2011)
4.1

(2013–2011)
3.13

(2015)
3.3

(2010)
2.5

(2010)
2.8

(2011)

متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(
4.8

(2016)
5.7

(2016)
5.2

(2016)
4.6

(2015)
4.8

(2010)
4.1

(2010)
4.4

(2011)
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3. الالجئون الفل�شطينيون:

من �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لالجئني �لفل�صطينيني لي�صو� فقط �أولئك �ملقيمني خارج فل�صطني، و�إمنا 

هناك نحو 2.094 مليون الجئ مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967، كما �أن هناك نحو 150 �ألف 

الجئ طردو� من �أر�صهم، لكنهم ما ز�لو� مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”؛ وبالتايل 

فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني ي�صل �إىل نحو 8.534 ماليني الجئ، �أي نحو 67.2l% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2017. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب 

بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان 

عمل �أو �إقامة �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

جدول 2/8: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 432017

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رشائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

806,7351,286,907150,0003,988,030532,173618,128456,399695,7008,534,072العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2017
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كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� �قت�رشت على �لفل�صطينيني �لذين �صجلو� �أنف�صهم 

و�صورية،  و�الأردن،  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  وهي:  �خلم�ص،  عملياتها  مناطق  يف  كالجئني 

ولبنان. وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن هذه �الإح�صاء�ت ال تعك�ص بدقة �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

�لعامل، الأنها ��صتثنت الجئني فل�صطينيني كثريين �أقامو� يف غري مناطق عملها، كما مل ت�صمل كثريين 

من �ملقيمني يف مناطق عملها، الأنهم مل ي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم خلدماتها. وت�صتثني �إح�صاء�تها 

�لالجئني �لفل�صطينيني �لذين جلاأو� �إثر حرب 1967، حيث مّت تهجري نحو 330 �ألف فل�صطيني من 

�أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت ظروف خمتلفة )غري �حلرب(  �أر�صهم، كما 

هي  �لالجئني  بخ�صو�ص  �الأونرو�  �إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �النتباه  يجب  وبالتايل  �لعودة.  من  ومنعو� 

�أعد�د الجئي  �أرقام �الأونرو� كاأرقام حقيقية تعّب عن  �لتعامل مع  �إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن 

�صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط تعّب عن �أرقام من �صجلو� �أنف�صهم 

ويكن �أن يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من �الأونرو� ولي�ص كل �لالجئني �لفل�صطينيني.

�لالجئني  بيانات جديدة الأعد�د  باإعطاء   2013 �صنة  �الأونرو� يف  قامت وكالة  �أخرى،  ناحية  من 

بتحويل  قيامها  �أن  ذكرت  حيث  �ل�صابقة؛  �إح�صائياتها  عن  خمتلفة  بيانات  وهي  عملها،  مناطق  يف 

�صجالتها �إىل �صيغة رقمية، قد مّكنها من تقدمي �إح�صاء�ت �أكرث تف�صيالً. وقامت بت�صنيف �مل�صجلني 

�الآخرين  �مل�صجلني  �إن  وقالت  �آخرين”.  م�صجلني  “�أ�صخا�ص  و�إىل  م�صجلني”  “الجئني  �إىل  لديها 

�الإلكرتوين  موقعها  على  ذلك  معنى  تو�صح  �أن  دون  خدماتها،  لتلقي  �مل�صتحقني  �أولئك  ي�صملون 

�لفل�صطيني، وهو  �لوكالة لالجئ  �مل�صتفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف  بدقة. وقد ي�صمل ذلك 

تعريف قا�رش ال يغطي كافة فئات �لالجئني. 

بنحو  ،2017/1/1 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد   ويقدر 

نحو ويقيم   ،%39l بن�صبة  �الأردن  يف  منهم  مليون   2.287 نحو  يقيم  ن�صمة،  ماليني   5.85 

على  )موزعني   %41.6l بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.433

1.436 مليون بن�صبة 24.5l% يف قطاع غزة، ونحو 997 �ألف بن�صبة 17l% يف �ل�صفة �لغربية(، و�لباقي 

)1.13 مليون بن�صبة 19.3l%) م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لقاطنني يف خميمات �لالجئني 

�لفل�صطينيني نحو 1.666 مليون بن�صبة 28.5l%، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني يف �ملخيمات يف لبنان 

وقطاع غزة هي �الأعلى مقارنة بباقي �ملناطق. و�جلدول �لتايل يو�صح �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني 

�مل�صجلني يف �صجالت �الأونرو� ح�صب مناطق عملها.
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جدول 2/9: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب مناطق عملها

يف 442017/1/1

املنطقة
الالجئون 

امل�شجلون

اأ�شخا�س 

م�شجلون 

اآخرون

جمموع 

الأ�شخا�س 

امل�شجلني

عدد 

املخيمات

عدد الأفراد

يف املخيمات

ن�شبة الأفراد 

املقيمني يف املخيمات 

)%(

ال�شفة 

الغربية
809,738187,435997,17319242,25724.3

1,348,53687,0801,435,6168578,69440.3قطاع غزة

463,66450,131513,79512260,10650.6لبنان

543,01475,114618,1289186,85830.2�شورية*

2,175,491111,1522,286,64310397,73917.4الأردن

5,340,443510,9125,851,355581,665,65428.5املجموع

* كافة �الأرقام �ملدونة حتت خانة �صورية متثل تقدير�ً �صاري �ملفعول طاملا �أن �لو�صع يف �صورية ما يز�ل غري م�صتقر.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2017/1/1
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2017/1/1

بني  �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  �أن   ،2016 ل�صنة  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  و�أظهرت 

 %45.5l مقابل   %46.1l بلغت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقيمني  فاأكرث،  عاماً   15 �لالجئني 

. من جانب �آخر، ت�صري �لبيانات باأن هناك فرقاً و��صحاً على م�صتوى معدالت 
45

لدى غري �لالجئني

�إذ يرتفع معدل �لبطالة بني �لالجئني  �لبطالة يف �ل�صفة و�لقطاع بني �لالجئني وبني غري �لالجئني، 

.
46

لي�صل �إىل 33.3l% مقابل 22.3l% بني غري �لالجئني

لالأفر�د   2016 �صنة  خالل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �الأمية  ن�صبة  �أن  ويالحظ 

�لالجئني  ن�صبة  �رتفعت  كما   ،%3.3l �لالجئني  لغري  بلغت  حني  يف   ،%2.7l بلغت  قد  فاأكرث  عاماً   15

�لفل�صطينيني 15 عاماً فاأكرث �حلا�صلني على درجة �لبكالوريو�ص فاأعلى، �إذ بلغت 14.9l% من جممل 

 .%12.6l لالجئني )15 عاماً فاأكرث(، يف حني بلغت لغري �لالجئني�

و�أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن 43.3l% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن على 

�صكل د�ر، فكانت لالأ�رش غري �لالجئة 50.2l% مقابل 34.1l% لالأ�رش �لالجئة، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

65.2l% لالأ�رش �لالجئة(، كما بلغت ن�صبة  �)46.4l% لالأ�رش غري �لالجئة،   %54.4l �لتي ت�صكن �صقة 

�الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم يف م�صكن م�صتاأجر 10.6l%، يف حني بلغت ن�صبة �الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم 

.
يف م�صكن ملك 72.1l% ل�صنة 472016

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

�أن هذه �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع �ليهودي �ال�صتيطاين 

�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ نحو 6.587 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2017، يف حني بلغ عدد 
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على  وبناء  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقدير�ت  على  بناء  ن�صمة  ماليني   6.558 �ليهود 

معدالت �لنمو �ل�صنوية، و�لبالغة 2.8l% للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، و2.2l% لفل�صطينيي 1948 

 2017 �صنة  نهاية  مع  �ليهود  عدد  جتاوز  قد  �لفل�صطينيني  عدد  فاإن  لليهود؛   %1.9lو “�إ�رش�ئيل”، 
بنحو 30 �ألفاً؛ و�صت�صبح ن�صبة �ليهود �ملقيمني يف فل�صطني نحو 49l% فقط من �ل�صكان وذلك يف �صنة 

2022، حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 7.205 ماليني مقابل نحو 7.511 ماليني فل�صطيني. 

جدول 2/10: عدد الفل�شطينيني واليهود املقّدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(48

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

ال�شفة والقطاع
فل�شطني املحتلة �شنة 1948 

فل�شطني التاريخية“اإ�رشائيل”

20144,616.41,462.56,078.96,219.2
20154,749.51,471.26,220.76,334.5
20164,884.31,531.76,4166,446.1
20175,021.71,565.46,587.16,557.7
20185,162.31,599.86,762.16,682.3
20195,306.91,6356,941.96,809.3
20205,455.41,6717,126.46,938.6
20215,608.21,707.87,3167,070.5
20225,765.21,745.37,510.57,204.8

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحّق العودة 2016–2017:

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  تعد�د  ي�صكلون ن�صف  �لذين  �ل�صتات،  �لفل�صطينيون يف  �لالجئون  و��صل 

بفل�صطني  �رتباطهم  على  توؤكد  �لتي  و�الأن�صطة  �لفعاليات  �إقامة   ،2017–2016 �صنتي  خالل 

وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وقد ركزت هذه �لفعاليات و�الأن�صطة على �أهمية �حلفاظ على حّق 

�لعودة، وتذكري �الأجيال �لفل�صطينية �لنا�صئة على �أهمية �لتم�صك باالأر�ص وحّق �لعودة. كما طالبت 

تلك �لفعاليات بريطانيا باالعتذ�ر عن وعد بلفور Balfour Declaration، يف �لذكرى �ل�صنوية �ملئة 

الإ�صد�ره.

�ل�صتات ركيزة  “فل�صطينيو  �صعار  14، حتت  �لـ  �ل�صنوي  �أوروبا  فل�صطينيي  �نعقد موؤمتر  وقد 

وطنية وعودة حتمية”، يف 2016/5/7، يف مدينة ماملو �ل�صويدية، كما عقد فل�صطينيو �أوروبا موؤمترهم 

�ل�صنوي �لـ 15 يف 2017/4/15، يف مدنية روترد�م �لهولندية، حتت �صعار “100 عام.. �صعب ينت�رش 

و�إر�دة ال تنك�رش”، يف ظّل �صغوط كبرية مور�صت من قبل �للوبي �لد�عم لـ“�إ�رش�ئيل” على �حلكومة 

�لهولندية ملنع عقد �ملوؤمتر لكنها ف�صلت، بح�صب �لقائمني عليه. وقد �صارك يف �أعمال �ملوؤمتَرين �آالف 

�صتى  من  جاءته  غفرية  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني 

�أرجاء �لقارة �الأوروبية وخارجها يف ذكرى �لنكبة، وبح�صور قياد�ت و�صخ�صيات فل�صطينية بارزة 

وفاعلة من �لوطن �ملحتل وخارجه، عالوة على ح�صد من �ل�صخ�صيات �لعامة �لعربية و�الإ�صالمية 

�ملوؤمتر خالل  ُنّظم هذ�  فل�صطني. وقد  �ملت�صامنني مع  �ملوؤ�ص�صات وقطاعات  و�الأوروبية، وممثلي 

هاتني �ل�صنتني من ِقبَل موؤ�ص�صة موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، ومركز �لعودة �لفل�صطيني، باال�صرت�ك 

.
49

مع موؤ�ص�صات فل�صطينية �أوروبية

نحو �جتمع  حيث  �خلارج”،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  �إطالق  مّت   2017 �صنة   ويف 

�أ�صقاع �الأر�ص للم�صاركة فيه على مدى  �إ�صطنبول �لرتكية من كل  �آالف فل�صطيني يف مدينة  �صتة 

�إليه �صبعون �صخ�صية  25 و2017/2/26. و�صهدت �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر، �لذي دعت  يومي 

�إلقاء �لعديد من �لكلمات �لتي حتدثت عن م�صوغات �نعقاد �ملوؤمتر  �صيا�صية و�أكاديية فل�صطينية، 

وتطلعات �مل�صاركني فيه. و�تهم رئي�ص �ملوؤمتر �أني�ص �لقا�صم، يف كلمة له، قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

با�صرتد�د  مطالباً  �لوطني،  �مل�رشوع  من  و��صتثنتهم  �خلارج،  يف  �لفل�صطينيني  طاقات  عطلت  باأنها 

�صتة �أبو  �صلمان  للموؤمتر  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  �نتقد  كما  �لتحرير.  منظمة  يف  ودورهم”   “حقهم 
ما و�صفه بتهمي�ص فل�صطينيي �خلارج.

بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  من  �صتتخذ  �لعامة  �الأمانة  �أن  للموؤمتر  �لتح�صريية  �للجنة  و�أعلنت 

�لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �أن  حمفوظ  �أبو  ه�صام  �لتح�صريية  �للجنة  رئي�ص  و�أو�صح  لها.  ر�صمياً  مقر�ً 

 للموؤمتر �نتهت �إىل ت�صكيل هيكل تنظيمي على �صكل هيئة عامة ير�أ�صها �أبو �صتة مع ثالثة نو�ب له،
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�لفل�صطيني منري �صفيق  �لكاتب و�ملفكر  �ملبادرة وير�أ�صها  �أ�صحاب  و�أمني �رش، و�أمانة عامة ت�صم 

و�أما نائبه فهو ه�صام �أبو حمفوظ.

وخل�ص �ملوؤمتر، يف بيانه �خلتامي، �إىل �أن �نعقاده “ُي�صكل دعوة خال�صة و�رشخة عالية �ل�صوت 

وتاأكيد  و�لت�صحية،  �لثورة  روح  و��صتعادة  و�لوحدة،  و�لثو�بت  و�ملنطلقات  �الأ�صول  �إىل  للعودة 

�حلّق �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي يف فل�صطني كاملة من �لبحر �إىل �لنهر”. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن 

“�تفاقية �أو�صلو وما تبعها من تنازالت، وف�صاد، وتن�صيق �أمني مع �الحتالل، �أحلقت �رشر�ً فادحاً 
مب�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، وم�صت حقوقه �لثابتة”. و�صدد �ملوؤمتر على “حّق �صعبنا �لفل�صطيني 

يف ممار�صة كافة �أ�صكال �لن�صال و�ملقاومة �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، ويعتبها حقاً م�رشوعاً لل�صعب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  �ملوؤمتر  وطالب  �لدولية”.  و�لقو�نني  �ل�صماوية  �ل�رش�ئع  كفلته  �لفل�صطيني 

 بـ“�لوحدة على قاعدة �اللتز�م ببنامج �ملقاومة و�مليثاق �لقومي �لعام 1964، و�لوطني �لفل�صطيني

.
�لعام 1968”50

كتلة  فيها  �لفل�صطينيون  وُي�صكل  �لفل�صطيني،  للحّق  منا�رشة  �لالتينية  �أمريكا  دول  ز�لت  وما 

ب�رشية و�قت�صادية ذ�ت وزن مهم. ويف كانون �لثاين/ يناير 2017 ُعقد موؤمتر�ن للجالية �لفل�صطينية 

�لق�صية  خدمة  يف  دورهم  وتفعيل  �لالتينية  �أمريكا  دول  فل�صطينيي  جهود  توحيد  بهدف  هناك، 

�لفل�صطينية؛ ففي ت�صيلي، �جتمع ممثلون عن 14 جهة ُت�صكل مرجعية لفل�صطينيي �أمريكا �لالتينية 

�لفل�صطينية يف  �لفيدر�لية  )6–2017/1/8(، بدعوة من  �أيام  �صانتياغو، على مدة ثالثة  �لعا�صمة  يف 

�أعلن �ملجتمعون عن توجههم لعقد  Palestinian Federation of Chile (FPCH)l. وقد  ت�صيلي 

موؤمترهم �ل�صنوي �الأول يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017.

 Confederation of )كوبالك(  �لالتينية  و�أمريكا  للكاريبي  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  �حتاد  �أما 

فقد   ،Palestinian Communities in Latin America and the Caribbean (COPLAC)l

�ختتم يف �صانتياغو �أي�صاً، يف 2017/1/11، �جتماعاً حت�صريياً للموؤمتر �لر�بع لالحتاد، بعد ربع قرن 

من جتميد ن�صاط �الحتاد، يف خطوة و�صفت باأنها رد�ً على فعالية �صانتياغو �الأوىل. وُعقد موؤمتر 

حممود  �لرئي�ص  و�أكد  نيكار�غو�،  عا�صمة  ماناغو�،  يف   ،2017/10/22–19 �لفرتة  خالل  كوبالك 

“�أهمية حّل  �ملتحدة ح�صام زملط، على  �لواليات  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  عبا�ص، يف ر�صالة تالها 

ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني حالً عادالً وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية”، 

فيما قال �الأمني �لعام لكوبالك ح�صن �صافية: “منّر مبرحلة �صعبة ويف مثل هذه �ملر�حل، ال بّد من 

.
ر�ّص �ل�صفوف مع �الأ�صدقاء”51

وعلى �لرغم من معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، وحرمانهم من �أب�صط حقوقهم �ملدنية 

و�ل�صيا�صية، �أ�صدرت وكالة �الأونرو� يف بد�ية �صنة 2016 قر�ر�ً يق�صي بتخفي�ص خدماتها �ل�صحية 
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باإقليم لبنان وحده دون دول �الأقاليم �الأخرى. مما دفع �لالجئون هناك �إىل �إعالن رف�صهم �لقاطع 

“�لظاملة” �لتي �تخذتها �الأونرو�، وطالبت �الأونرو� بالرت�جع عن هذه  لكافة �لقر�ر�ت و�الإجر�ء�ت 

�ل�صيا�صات و�إعادة كل �خلدمات و�لتقديات �لتي قل�صتها. و�أعلنت قيادة �لف�صائل و�لقوى �لوطنية 

�أمام مكاتب  �لفل�صطينية يف لبنان �الإ�رش�ب �لعام، وتنفيذ وقفة �حتجاجية جماهريية  و�الإ�صالمية 

مدر�ء �الأونرو� يف �ملخيمات، و�صّددت على تو��صل �حلر�ك �ل�صعبي حتى ترت�جع �إد�رة �الأونرو� عن 

�لفل�صطينية  �ملخيمات  عّمت  �لتي  �الحتجاجية  �لتحركات  و��صتمرت  �لظاملة”.  “�لتع�صفية  قر�ر�تها 

الأكرث من مئة يوم، حتى قّررت �الأونرو� يف 2016/4/16 جتميد �لعمل بـ“خطة �ال�صت�صفاء” )تقلي�ص 

.
52

�خلدمات �ل�صحية(

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

ُيعدُّ �لناجت �ملحلي �الإجمايل مقيا�صاً جتميعياً لالإنتاج �لذي يتم خالل فرتة زمنية حمددة، ويقدر 

للباحثني  �أهميته  �ملقيا�ص  ولهذ�   .
53

�الأ�صا�ص باالأ�صعار  �أو  �ملنتجني  باأ�صعار  �أو  �ل�صوق  باأ�صعار  �إما 

يتاح من  �لتنفيذية و�لرقابية و�الإعالمية. حيث  �لقر�ر، يف �جلهات  و�لد�ر�صني و�ملهتمني وملتخذي 

خالله ح�رش وحتديد �إ�صهام خمتلف �الأن�صطة و�لقطاعات يف توليد هذ� �لناجت، وبالتايل ُي�صتفاد منه 

يف قيا�ص �لتطور �القت�صادي حملياً و�إقليمياً ودولياً، مما ي�صكل حافز�ً لالهتمام باإعد�د تقدير�ت هذ� 

�لناجت، و�لت�رشيع باإ�صد�رها ون�رشها تباعاً.

وما يز�ل هذ� �ملقيا�ص من �أبرز �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �مل�صتخدمة و�أو�صعها �نت�صار�ً، بالرغم من 

�لتحفظات �لعديدة ب�صاأنه، خ�صو�صاً مع �ختالف �لقوة �ل�رش�ئية للدوالر حملياً عن �لقوة �ل�رش�ئية 

.
54ً

�ملكافئة له خارجيا

�ملحلي  �ال�صتثمار  �رتفاع  على  �الإيجابية  �نعكا�صاته  �ملرتفع  �حلقيقي  �الإجمايل  �ملحلي  وللناجت 

وزيادة عائد�ته م�صتقبالً، ويف زيادة ثقة �مل�صتثمرين �الأجانب وبالتايل زيادة تدفقات �ال�صتثمار�ت 

 .
55

�الأجنبية �ملبا�رشة، مع منو �أقل يف �لدَّين �خلارجي، كن�صبة ٍ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

ح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يالحظ تبايٌن يف منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

خالل �لفرتة 2014–2017، �إذ كان �صالباً �صنة 2014 نظر�ً للحرب �الإ�رش�ئيلية �صّد قطاع غزة، غري 

جاءت  ولكن   .2016 �صنة   %4.7lو  2015 �صنة   %3.4l �إىل  لي�صل  فتز�يد  ن  �لتح�صُّ يف  �أخذ  �لناجت  �أن 
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تقدير�ت �صنة 2017 خميبة لالآمال، ��صتناد�ً �إىل �لنتائج �لفعلية للربع �لثالث ل�صنة 2017، حيث بلغ 

هذ� �لنمو 2.6l% فقط )�نظر جدول 2/11(. 

وكان �صندوق �لنقد �لدويل International Monetary Fund قد �أكد يف تقريره �أن منو �لناجت 

لنمو  ��صتناد�ً  �ل�صابقة(  �ل�صنة  4l% يف  3l% )مقابل نحو  2017 �صيتباطاأ لنحو  �ملحلي �الإجمايل �صنة 

ٍ يف ن�صيب �لفرد من �لناجت.  2.7l% يف �ل�صفة، و4.5l% يف غزة. وهذ� �لنمو يقود �إىل خف�ص  مقد�ره 

�لعدد  ��صتيعاب  م�صتوى  من  بكثري  �أقل  ُتعدُّ  �لتي  �لن�صبة،  هذه  من  ت�صاوؤمه  �ل�صندوق  �أبدى  كذلك 

�آفاق �لنمو بالقدرة  �لكبري لل�صباب �جلدد �لد�خلني ل�صوق �لعمل، وربط �أي حت�صن موؤثر ود�ئم يف 

�أن يربطها بتحرير  �الأوىل  �أن  �نفر�ج �صيا�صي؛ مع  بـ“عملية �صالم جديدة” وحدوث  �اللتز�م  على 

كافية  فل�صطينية  عمل  فر�ص  وتوليد  �لنمو  �إحياء  �إعادة  �أو  �إطالق  وُيعدُّ  �الحتالل.  و�إنهاء  �الأر�ص 

�لتحديَّ �لرئي�صي، يف ظّل �صعوبات، �أبرزها: عدم �ليقني �ل�صيا�صي �ملتز�يد، وتر�جع تدفقات �ملعونة 

�خلارجية، وعدم كفاية �ال�صتثمار �ملتدفق للبالد، و�لقيود �ملفرو�صة على حركة �ملبادالت، وتنّقل 

�الأفر�د بني �ل�صفة وغزة من جهة وبني �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية و�خلارج من جهة �أخرى. وعليه، 

فاإن �الختناقات �لتي ي�صهدها �القت�صاد �لفل�صطيني، نتيجة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صيا�صاته، هي 

.
56

�ل�صبب �ملبا�رش لبطء هذ� �لنمو

جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(57

تنبوؤات** تقديري* فعلي

البيان

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

14,151 13,825 13,613.2 13,269.7 12,673 12,252.9 12,275.2 12,008.9
الناجت املحلي 

الإجمايل

2.4+ 1.6+ 2.6+ 4.7+ 3.4+ 0.18– 2.2+ 6.3+
معدل النمو اأو 

الرتاجع ال�شنوي 

)%(

�لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  �إح�صاء�ت �جلهاز  بناًء على  �لو�ردة  �الأرقام   مالحظة: 

،2015 هي  �الأ�صا�ص  �صنة  �أن  كما   .1967 �صنة  �لغربية  لل�صفة  �حتاللها  بعيد  عنوة  “�إ�رش�ئيل”  �صّمته  �لذي   �لقد�ص 

و�صوف ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.
** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012-2019 وال�شيناريوهات املحتملة )%(

�أنه �صيف�صي لنمو  �لعام،  �إىل خط �الجتاه  ��صتناد�ً   2019–2018 �لنمو ل�صنتي  وت�صري توقعات 

�صنوي حمدود يبلغ 1.6l% و2.4l% على �لتو�يل ك�صيناريو �أ�صا�صي َيتَّفق مع حالة عدم �ليقني �لتي 

�إال باإز�لة �لقيود  تعي�صها مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أما �لنمو �ملرتفع كتوقع تفاوؤيل فال يتحقق 

�خلارجية �لتي تتحكم فيها “�إ�رش�ئيل” و�لقيود �ملحلية �لتي هي من م�صوؤولية �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�لنمو  معدل  لرفع  توظيفها  يكن  كامنة  فل�صطينية  �إمكانات  وجود  �لتفاوؤيل  �لتوقع  يعزز  ومما 

. ويف 
58

�ل�صنوي �إىل 7l% يف �ملتو�صط، م�صحوباً بتوفري فر�ص عمل كبرية يف كل من �ل�صفة و�لقطاع

�لد�خلي تتجاذبه قوى عديدة  �لو�صع  �أن  �ملت�صائم لي�ص م�صتبعد�ً، باعتبار  �ل�صيناريو  �ملقابل، فاإن 

تت�صابك يف روؤيتها، وتاأثريها على �ل�صاأن �لفل�صطيني، قد يف�صي يف تقديرنا �إىل منو �صلبي يف �ل�صنتني 

�لقادمتني )2018–2019( يف حدود –4l% �صنوياً، مما يتطلب من �أ�صحاب �لقر�ر �إعد�د �لعدة ملختلف 

�ل�صيناريوهات.
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ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2016 و2017، ففي �لقطاع 

�لثالث  �الأرباع  تقدير�ت  على  بناء   ،2017 �صنة   %0.2l وبن�صبة   ،2016 �صنة   %8.3l بن�صبة  �رتفع 

3.5l% و3.4l% لل�صنتني �ملذكورتني على �لتو�يل. �أما عن  �الأوىل، مقابل منو �إيجابي يف �ل�صفة قدره 

�إ�صهام كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي، فقد كانت ح�صة �ل�صفة ل�صنة 2017 عالية 

جمموع  من  ح�صتهما  �أن  من  بالرغم  غزة،  يف  فقط   %25l مقابل  �لناجت،  جمموع  من   %75l ومثلت 

�ل�صكان تقدر بنحو 60l% �إىل 40l% على �لتو�يل.

جدول 2/12: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017

59
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

20128,73672.73,294.227.412,008.9100

20138,825.471.83,478.928.312,275.2100

20149,293.775.92,954.224.112,252.9100

20159,538.975.33,134.124.712,673100

20169,874.174.43,395.625.613,269.7100

*201710,211.7753,401.52513,613.2100

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

مالحظة: قام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني بتحديث �صنة �الأ�صا�ص للح�صابات �لقومية باالأ�صعار �لثابتة لت�صبح 2015. 

وبناء عليه، ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أنه يف ظّل �حلفاظ على ن�صب �لنمو �لتاريخية بناء على تو�صيات نظام �حل�صابات �لقومية 2008 

فاإن ذلك يوؤدي �إىل فقد�ن خا�صية �جلمع Loss of additivity ملكونات �لناجت �ملحلي �الإجمايل ما قبل �صنة 2015، وهذ� يعني 

�أن حا�صل جمع �ملكونات �لفرعية الأي متغري ال تت�صاوى مع قيم �ملتغري �لتي مّت �حل�صول عليها بطريقة �ال�صتقر�ء �لرجعي 

للبيانات على م�صتوى تفا�صيل �الأن�صطة �القت�صادية و�ملناطق. بينما حتافظ �لبيانات لل�صنو�ت 2015 وما بعدها على خا�صية 

�جلمع. وينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �ملتعلقة بذلك.
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الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

جدول 2/13: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(60

2017*20122013201420152016ال�شنة

ال�شفة الغربية

8,7368,825.49,293.79,538.99,874.110,211.7القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
6+1+5.3+2.6+3.5+3.4+

قطاع غزة

3,294.23,478.92,954.23,134.13,395.63,401.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
7+5.6+15.1–6.1+8.3+0.2+

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”:

عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 317.745 مليار 

347.791 مليار دوالر بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل ل�صنة  2016، كما بلغ  دوالر �صنة 

 %2,422l2,367% وl( ً2017، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 24 �صعفا

لالحتالل  �لب�صع  �النعكا�ص  مدى  على  و��صح  موؤ�رش  وهو  �لتو�يل(.  على  و2017   2016 ل�صنتي 

�الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني، وعلى مدى ��صتغالل �الحتالل للمو�رد �لفل�صطينية، ومنعه 

�لفل�صطينيني من ��صتخد�م طاقاتهم و�إمكاناتهم بحرية وكفاءة.
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جدول 2/14: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(61

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة الناجت الفل�شطيني اإىل 

الناجت الإ�رشائيلي )%(

201211,279.4257,1574.4

201312,476292,6024.3

201412,715.6308,4604.1

201512,673299,3204.2

201613,425.7317,7454.2

*201714,359.1347,7914.1

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية:

�ملالية  �أهميته  �القت�صادي، وله  �الأد�ء  �الإجمايل م�صتوى  �ملحلي  �لناجت  �لفرد من  يعك�ص ن�صيب 

�لبالغة يف �لوقوف على دخول �الأفر�د، وم�صتوياتهم �ملعي�صية، وقدر�تهم على �لوفاء بالتز�ماتهم 

�ال�صتهالكية و�الدخارية، وطاقات �ملجتمع �ال�صتثمارية. وعليه، فاإن �رتفاع ح�صة �لفرد من �لناجت 

 .
62

ت�صهم ب�صكل مبا�رش يف حت�صني �لرفاه �الجتماعي
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اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

يالحظ من �جلدول �لتايل حدوث �نخفا�ص يف ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �صنتي 

�صئيلة  بن�صبة  �رتفع  ثم  �لتو�يل،  على  دوالر  و2,852.4  دوالر   2,944 بلغ  حيث   ،2014–2013
1.2l% �صنة 2016. ولكنه ظّل دون م�صتو�ه يف �صنة 2012 �لبالغ  0.4l% وبن�صبة  �صنة 2015 بلغت 

2,967.5 دوالر�ً.

2017 )وفق تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل(  و��صتمر�ر�ً لهذ� �لرت�جع، فاإن ن�صيب �لفرد �صنة 

�لناجت  منو  هبوط  ب�صبب  وذلك   %0.2l– مقد�رها  �صالبة  وبن�صبة  دوالر�ً   2,918 �إىل  �صينخف�ص 

�الإجمايل. و�صي�صتمر هذ� �النخفا�ص خالل �صنتي 2018–2019 كرتجمة النخفا�ص �لناجت �الإجمايل 

بحيث يبلغ –1.3l% و–0.3l% على �لتو�يل.

جدول 2/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(63

البيان
تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019
2,967.52,9442,852.42,863.92,922.92,9182,8822,873القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي 

)%(
3.1+0.8–3.1–0.4+2.1+0.2–1.3–0.3–

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(
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ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

بالقطاع مقارنة  �ل�صفة  م�صتوى  على  مرتفعاً  كان  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن   يالحظ 

�صنة 2016، حيث بلغ يف �ل�صفة 3,689.4 دوالر�ً، مقابل 1,822 دوالر�ً يف �لقطاع، مع فارق يف معدل 

�لنمو لكل منهما مقارنة بال�صنة �ل�صابقة. وح�صب �الأرقام �لتقديرية لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

بينما   ،2016 �صنة  عن   %1.4l بن�صبة  دوالر�ً   3,741 �إىل  �ل�صفة  يف  �لفرد  ن�صيب  ف�صريتفع   2017

�صينخف�ص �إىل 1,757.5 دوالر�ً يف غزة بن�صبة –3.5l% )�نظر جدول 2/16(. 

 %49.4l وتت�صح �لفجوة �لكبرية بني �ل�صفة و�لقطاع، فقد مثّل متو�صط ن�صيب �لفرد يف �لقطاع

و47l% فقط من نظريه يف �ل�صفة ل�صنتي 2016–2017 على �لتو�يل، يف حني �صّكل ن�صيب �لفرد يف 

. وذلك كنتيجة 
642000–1994 79l% يف �ملتو�صط من مثيله يف �ل�صفة خالل �ل�صنو�ت  �لقطاع نحو 

مبا�رشة للتفاوت �الإنتاجي و�ل�ّصخ �ملايل بني �ملنطقتني، �إ�صافة �إىل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�صدَّد على 

�لقطاع، �إ�صافة �إىل �إغالق �ل�صلطات �مل�رشية للحدود مع �لقطاع معظم �أيام �ل�صنة.

�لدخل  من  �لفرد  ن�صيب  �أن  و�لقطاع،  �ل�صفة  م�صتوى  على  �لرت�جع  هذ�  جزئياً  يعو�ص  ومما 

 2016 �صنة  �صئيل  حت�صن  مع  �لالحقة  �ل�صنو�ت  يف  م�صتمر�ً  �رتفاعاً  حقق  �الإجمايل  �ملتاح  �لقومي 

.
65ً

و�صل �إىل 2,216 دوالر�

تركز  مدى  على  و�لتعرف  �لفجوة  هذه  �أ�صباب  على  �أكب  ب�صكل  للوقوف  مدعاة  �صبق  ما  �إن 

مب�صتوى  للنهو�ص  �ملالئمة  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  �نتهاج  و�رشورة  توزيعها،  وعد�لة  �لرثو�ت 

�النتاجية و�الأد�ء وت�صويب �الأو�صاع �لر�هنة.

جدول 2/16: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

66
2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2017*20122013201420152016ال�شنة

ال�شفة الغربية

3,636.13,575.83,665.23,661.73,689.43,741القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
3.2+1.7–2.5+0.1–0.8+1.4+

قطاع غزة

2,003.32,044.71,678.51,7221,8221,757.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
3.4+2.1+17.9–2.6+5.8+3.5–

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رشائيل”:

ن�صيب  مبتو�صط  يتعلق  فيما  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بني  كبرية  فجوة  هناك 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  مناطق  يف  �جلارية(  )باالأ�صعار  بلغ  �إذ  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   �لفرد 

�لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف  �لتو�يل،  على  و2017   2016 ل�صنتي  دوالر�ً  و3,078  دوالر�ً   2,957

دوالر�ً  و40,035  دوالر�ً   37,192 �جلارية(  )باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي 

بنحو �لفل�صطيني  نظريه  عن  يزيد  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  يجعل  مما  نف�صها.   للفرتة 

�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   13

�لطبيعي لالقت�صاد �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت 

�أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات  �لذي يعي�ص فيه �لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين 

عمل قا�صية حتت �الحتالل، مما ينعك�ص �صلباً على م�صتويات �الأجور و�ملعي�صة و�الّدخار. ومن ثم 

فاإن هناك فجوة كبرية تف�صل بني �جلانبني، تتيح للفرد �الإ�رش�ئيلي �لتمتع مب�صتوى معي�صي مرتفع 

مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.
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جدول 2/17: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 

2012–2017 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(67

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رشائيلي )%(

20122,78732,5228.6

20132,99236,3218.2

20142,96037,5627.9

20152,86435,7318

20162,95737,1928

*20173,07840,0357.7

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

2012–2017 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام: 

�صد�د  �أو  تنموية  الأغر��ص  �لعامة  �الإير�د�ت  م�صادر  من  ��صتثنائياً  م�صدر�ً  �لعام  �لدَّين  ي�صكل 

موؤ�رش�ت  وت�صهم  عليها.  �ملتفق  �ل�رشوط  بكافة  بالوفاء  �اللتز�م  مع  �لدولة،  ملو�زنة  طارئ  عجز 

�لدَّين �لعام يف فهم طبيعة �لعالقة بني تطور�ت هذ� �لدَّين و�أد�ء �القت�صاد �لكلي من جهة وبني مالية 

�حلكومة ب�صكل خا�ص من جهة �أخرى، كما ت�صهم يف تقييم تطور�ت �لدَّين و�لقدرة على �لتعامل معه 

 .
68

و�إد�رته
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69
جدول 2/18: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية ومتاأخراته 2012–2019 )باملليون دولر(

البيان

تنبوؤات**فعلي

20122013201420152016*201720182019

1,3851,2681,1281,4671,4401,4911,5021,541الدَّين الداخلي

1,0981,1091,0891,0711,0441,0351,0221,006الدَّين اخلارجي

2,4832,3772,2172,5382,4842,5262,5232,548اإجمايل الدَّين العام

1,4931,9672,7372,9513,1663,2493,8534,213متاأخرات الدَّين احلكومي

3,9764,3444,9545,4895,6505,7756,3766,760اإجمايل الدَّين العام �شامالً املتاأخرات

اجمايل الدَّين العام �شامالً املتاأخرات 

كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )%(
34.332.741.141.142.539.644.145.7

* ح�صب بيانات �لربع �لثالث ل�صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

تطور الدَّين العام ومتاأخراته 2012-2019 )باملليون دولر(
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تطور الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية ومتاأخراته 2012-2019 )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/18 يت�صح �أن �لدَّين �لعام ب�صوره �ملختلفة ما يز�ل مرتفعاً بالرغم من �لتح�صن 

بن�صبة  �خلارجي  �لدَّين  تناق�ص  حيث  �ل�صابقة،  بال�صنة  مقارنة   2017 �صنة  بيانات  يف  �ملحدود 

دالئل  ومن   .2017 �صنة  من  �لثالث  �لربع  �أرقام  ح�صب   %2.6l بن�صبة  �ملتاأخر�ت  و�رتفعت   ،%0.9l

 ��صتمر�ر بقاء �لدَّين عالياً �أنه �صكل بدون �ملتاأخر�ت نحو 70l% من �صايف �الإير�د�ت �لعامة قبل �ملنح

�صنة 2016 )�نظر جدول 2/19(، �أما عند ح�صاب �ملتاأخر�ت، فاإن �صقف �لدَّين �لعام �حلكومي يرتفع 

2016، مبا يتجاوز �حلد  42.5l% من �لناجت �ملحلي يف نهاية �صنة  �إىل م�صتويات قيا�صية مثلت نحو 

، وهذ� يدلل على �صعف 
70%40 2005 وهو  24 ل�صنة  �لعام رقم  �لدَّين  �مل�صموح به ح�صب قانون 

�ل�صاأن �ملايل �حلكومي و�العتماد �لكبري على �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية غري �ملنتظمة، كما ي�صكل 

�أعباء  �صد�د  و�صعوبات  جهة،  من  �لعامة  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�ر  مع  �خلطورة،  بالغ  مالياً  عبئاً 

%39.6l لدَّين من جهة �أخرى، بالرغم من حدوث �نخفا�ص يف ن�صبة هذ� �لدَّين من �لناجت �ملحلي �إىل� 

�صنة 2017، و�لتي تظل عالية يف كل �الأحو�ل. 

وهذ� يتطلب �لوقوف على �لعو�مل �لرئي�صية �ملتحكمة يف �لدَّين، و�ملتمثلة يف: تطور�ت يف �أد�ء �ملالية 

�أو �لفائ�ص، وتر�كم �ملتاأخر�ت جتاه �لقطاع �خلا�ص و�ملوظفني �لعموميني،  �لعامة من حيث �لعجز 

، وكذلك حجم فو�ئد �لديون �لتي بلغت نحو 
71

و�لتطور�ت ب�صاأن �صعر �رشف �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي

. و�ملطلوب �أن ت�صتمر �حلكومة يف �صيا�صة تقلي�ص �ملديونية ب�صورها 
74 مليون دوالر يف 722016

�ملختلفة و�صوالً لال�صتغناء عنها متاماً ولو على �ملدى �لبعيد.

�لتي  �ملدفوعة  �لفو�ئد  حجم  ِكب  مع  خ�صو�صاً  �لعامة،  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�رية  �صوء  وعلى 

ت�صتحق �صنوياً، وتر�جع �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية، فاإنه يتوقع �أن يظل حجم �لدَّين �لعام ل�صنتي 
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2018–2019 عالياً مرت�وحاً بني 6,400–6,800 مليون دوالر�ً، وذلك ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام. 
وهكذ� ت�صتمر �ملخاطر �لناجمة عن �ملديونية �حلكومية. وعليه، تبدو �ل�رشورة �مللحة �إىل �إعادة �لعمل 

 United Nations Conference on )بنظام منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد

Trade and Development (UNCTAD)l الإد�رة �لدَّين و�لتحليل �ملايل، من �أجل حت�صني جودة �إد�رة 

.
73

�ملال �لعام، وتخفيف �ملخاطر و�صمان ��صتد�مة �أو�صاع �لدَّين �لعام بعيد�ً عن خماطر �إ�صافية

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية: 

تعدُّ �ملو�زنة �لعامة �الأد�ة �الأ�صا�صية �مل�صتخدمة يف �إد�رة �ملال �لعام حت�صيالً و�إنفاقاً مبا يتفق مع 

�الأهد�ف �لتي ت�صعى �إليها �حلكومة، من خالل �إعد�دها لهذه �ملو�زنة، وفقاً لل�صو�بط و�لت�رشيعات 

�ل�صارية، بعيد�ً عن �ملغاالة يف �لتقدير�ت، ومنعاً الأّي جتاوز�ت تخل باالأد�ء. 

 وقد عانت حكومة �لتو�فق على مد�ر �صنتي 2016 و2017 من �صعوبات مالية و�قت�صادية و��صحة،

ب�صبب �عتمادها �لكبري على �لدعم �خلارجي �لذي تقل�صت و�رد�ته مقارنة بال�صنو�ت �ملا�صية.

وفيما يتعلق بتوقعات �صنتي 2018–2019 �مل�صمنة يف �جلدول، ويف ظّل حالة عدم �ليقني ب�صاأن 

�مل�صتجد�ت �مل�صتقبلية حملياً وخارجياً، و�صعوبة بناء �صيناريو حمدد �أو �العتماد عليه، فقد �رتاأينا 

�الأخذ بخط �الجتاه �لعام للنمو 2012–2017 ملوؤ�رش�ت �لو�صع �ملايل �لتي عبت نتائجها عن حماولة 

�ملزج بني رغبة �حلكومة يف خف�ص �لعجز من جهة، وبني �لتاأقلم مع تقل�ص وعدم �نتظام �ملنح من 

جهة �أخرى.

جدول 2/19: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 وفق الأ�شا�س النقدي 

)باملليون دولر(74

تنبوؤات* فعلي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

3,559 3,414 3,652 3,552 2,891 2,791 2,320 2,240 �شايف الإيرادات املحلية

4,080 3,938 3,795 3,662 3,445 3,446 3,251 3,047 النفقات اجلارية

250 238 258 217 176 161 168 211 النفقات التطويرية

4,330 4,176 4,053 3,879 3,621 3,607 3,419 3,258 اإجمايل النفقات العامة

26– 183– 401– 327– 730– 816– 1,099– 1,018– الر�شيد الكلي قبل املنح

547 640 720 766 797 1,230 1,358 932 اإجمايل املنح

521 457 319 439 67 414 259 86– الر�شيد الكلي بعد املنح

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

 2017 63l% يف �صنة  2012–2017 �إىل منو �الإير�د�ت بن�صبة  ي�صري خّط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 

�أما �لنفقات في�صري خّط �الجتاه   .%10.3l 2012، ومبتو�صط �صنوي تر�كمي مقد�ره  مقارنة ب�صنة 

�لعام لل�صنو�ت 2012–2017 لنموها بن�صبة 24.4l% يف �صنة 2017 مقارنة ب�صنة 2012، ومبتو�صط 

�صنوي تر�كمي مقد�ره 4.5l% )�نظر جدول 2/19(. 

و�ملتتبع ملالية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنتي 2016 و2017، يجد �أن �إجمايل �الإنفاق �لعام ب�صقيه 

�جلاري و�لتطويري قد �رتفع مبعدل 7.1l% و4.5l% على �لتو�يل، ومبتو�صط قدره 5.8l%؛ وهو ما 

يعك�ص توجهاً نحو �تباع �صيا�صة تر�صيدية )�نظر جدول 2/19(. 

و�إير�د�ت  �ل�رشيبية  وغري  �ل�رشيبية  �ملحلية  �الإير�د�ت  ت�صمل  و�لتي  �لعامة،  �الإير�د�ت  �أما 

�لفرتة خالل  ملمو�صة  زيادة  حدوث  �إىل  �لبيانات  فت�صري  �ملرجتعة،  و�ل�رش�ئب   �ملقا�صة 

2015–2016، حيث حققت منو�ً بلغ 22.9l% �صنة 2016، ب�صكل يعك�ص حت�صن �الأد�ء، ومبا يتو�ءم 

عليه  ترتب  مما  �لالحقة،  و�ل�صنو�ت   2015 �صنة  من  بدء�ً  كبري  ب�صكل  �خلارجية  �ملنح  تر�جع  مع 

خف�ص �لر�صيد �لكلي قبل �ملنح بنحو 55.2l% ليتدنى �لعجز �إىل 327 مليون دوالر �صنة 2016، غري 

�أن هذ� �لعجز �رتفع �صنة 2017 �إىل 401 مليون دوالر )�نظر جدول 2/19(. وهذه �لنتيجة و�إن كان 

ظاهرها يبدو �إيجابياً قيا�صاً ب�صنة 2015، �إال �أنه يتعذر �ال�صتناد �إىل ��صتمر�ريتها الحقاً، خ�صو�صاً 

رو�تب  من  كبرية  با�صتقطاعات  �حلكومة  قيام  مع  حتقق   2017 �صنة  �لعامة  �لنفقات  خف�ص  و�أن 

موظفيها يف غزة بدء�ً من �آذ�ر/ مار�ص 2017، كو�صيلة �صغط لفر�ص �رشوط �لرئي�ص عبا�ص وقيادة 

فتح على حركة حما�ص يف �لقطاع. ومن ثم �صتزد�د �اللتز�مات �حلكومية بعد �لتو�فق �لذي مّت بني 

�لطرفني يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017. وعليه فيتوقع الحقاً �إ�صافة �أعباء مالية حكومية جديدة.
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خالل  متفاوتة  مب�صتويات  فائ�ص  �إىل  �لعجز  ليتحول  تناق�صها،  من  �لرغم  على  �ملنح،  وجاءت 

�الأ�ص�ص  و�إر�صاء  �القت�صادية  �لظروف  حت�صني  جمال  ويف  ذلك  مو�جهة  ويف   .2017–2012 �لفرتة 

�حلكومي  �الإنفاق  مبعاجلة  يو�صي   The World Bank �لدويل  �لبنك  فاإن  م�صتد�م،  لنمو  �لالزمة 

.
75

وحت�صني م�صتويات �لتح�صيل

2017 جتاه  �أبريل  �لتي �تخذتها �حلكومة مع بد�يات ني�صان/  �لقا�صية  وبالرغم من �الإجر�ء�ت 

�أبناء من  موظفيها  رو�تب  خف�ص  خاللها  من  مّت  و�لتي  حما�ص(  حركة  لتطويع  )�صعياً  غزة   قطاع 

؛ فقد قامت مبجموعة من �الإجر�ء�ت لتح�صني �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية، حيث �لتقى 
76

قطاع غزة

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون  �ملالية  2017 وزير  يونيو  �هلل يف مطلع حزير�ن/  رئي�صها ر�مي �حلمد 

بهدف  �ل�صفة،  يف  �إ�رش�ئيلية  �قت�صادية  ت�صهيالت  تقدمي  �صبل  معه  وبحث   ،Moshe Kahlon
.
77

�لتخفيف من حدة �الأزمة �ملالية �لتي تو�جهها �حلكومة

�القت�صاد  �إنعا�ص  يف  ي�صهم  مبا  �ملنقول  �ملال  يف  �حلقوق  �صمان  نظام  على  �حلكومة  و�صادقت 

�ملتو�صطة  بامل�صاريع  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  وتطويره،  �الأعمال  قطاع  ودعم  �لفل�صطيني 

.
78

و�ل�صغرية

كما وّقعت �حلكومة مع �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني يف �آب/ �أغ�صط�ص 2016 �تفاقية لتنقيب 

�لغاز  حقول  ال�صتغالل  حماولة  �أول  يف  وذلك  �هلل،  ر�م  غرب  رنتي�ص  حقل  من  �لنفط  و��صتخر�ج 

يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �حلكومة  يف  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن  فيما   ،
79

فل�صطني يف  و�لبرتول 

2016/9/13، �أن �ل�صلطة وّقعت مذكرة تفاهم تاريخية مع حكومة �الحتالل لتنظيم قطاع �لطاقة يف 
. كما �أعلن ر�مي �حلمد �هلل، يف 2017/3/22، عن �إطالق خطة عمل الإقامة �صوق �لكهرباء 

80
فل�صطني

 .
81

�جلديد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

��صتعاد �إنه  �لنت�صة  �لف�صاد رفيق  قال رئي�ص هيئة مكافحة  �لف�صاد،  �إطار جهودها ملكافحة   ويف 

70 مليون دوالر خالل خم�ص �صنو�ت، �إال �أن حمققيه �أخفقو� يف �لك�صف عن �أدلة لتبير مز�عم �ختفاء 
مئات �ملاليني من �لدوالر�ت من �أمو�ل �حلكومة، موؤكد�ً �أن هناك حاجة لتعقب ع�رش�ت �ملاليني من 

.
82

�لدوالر�ت �لتي �ختفت يف �خلارج

معب  من  بالقرب  �صناعية  مدينة  �إن�صاء  حول  قر�ر  على  �حلكومة  �صادقت   ،2017/7/11 ويف 

. ويف 2017/7/12، �لتقت وزيرة 
83

ع �أن توفر �أكرث من 20 �ألف فر�صة عمل ترقوميا باخلليل، ُيتوقَّ

�القت�صاد عبري عودة وزير �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني Eli Cohen، وبحثت معه 

للعمل  بالدخول  لهم  ي�صمح  �لذين  �لعمال  عدد  زيادة  ي�صمل  مبا  �القت�صادي  �لتعاون  زيادة  �صبل 

. ويف 
84

�لفل�صطينية �ملدن  �إىل  �الأطعمة و�لكهرباء  “�إ�رش�ئيل”، وزيادة ت�صدير منتجات  �لتجاري يف 

نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017 �لتقى ر�مي �حلمد �هلل وم�صوؤولون كبار يف �ل�صلطة وزير �ملالية 

.
85

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون، وبحثو� معه �إمكانية �إقامة مناطق �صناعية فل�صطينية
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5. العمل والبطالة والفقر:

�الإنتاجية  و�لقدر�ت  للطاقة  ��صتغالالً  يحقق  �الأهمية،  بالغ  ب�رشياً  �قت�صادياً  مورد�ً  �لعمل  يعدُّ 

�ملتاحة، ��صتناد�ً ملهارة �لعامل و�إبد�عاته. وذلك مبر�عاة �أن �لعمل حّق طبيعي مكفول لكل بالغ قادر 

عليه، مما يرتتب عليه متكني �مل�صتغل من �كت�صاب �لدخل �لذي يلبي �حتياجاته، غري �أن فر�صة �لعمل 

�ل�صوق  �لتي تتطلبها وظيفته. ولعجز  �مل�صتغل، وباملو��صفات  �إىل خدمات  �ل�صوق  مرهونة بحاجة 

عن ��صتيعاب عمالة �إ�صافية، تن�صاأ �لبطالة �لتي تكون عالية �أو منخف�صة، د�ئمة �أو موؤقتة، ويف حالتنا 

وخ�صارة  للم�صتغل،  �الإنتاجية  للطاقة  �إهد�ر�ً  وت�صكل  ومزمنة،  عالية  هي  �لفل�صطينية  �لبطالة  فاإن 

له، وفقد�ناً لناجت عمله.  فادحة لتعطُّ

جدول 2/20: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

العاملة والبطالة 2012–2019 )بالألف(86

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

ال�شفة الغربية

743759811828844850887910القوى العاملة

602618668685690733755781العاملون

141141143143154117132129املتعطلون

1918.617.717.318.213.814.914.2ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

371396444471497499543570القوى العاملة

256267249278290286295302العاملون

115129195193207213248268املتعطلون

3132.643.94141.742.745.647.1ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة والقطاع

1,1141,1551,2551,2991,3411,3491,4301,481القوى العاملة

8588859179639801,0191,0501,083العاملون

256270338336361330380398املتعطلون

2323.426.925.926.924.526.526.9ن�شبة البطالة )%(

83.299.4107.3112.7117.2126.6135143العاملون يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى العاملة

والبطالة 2012–2019 )بالألف(

العاملون الفل�شطينيون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2012-2019 )بالألف(
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املتعطلون الفل�شطينيون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2012-2019 )بالألف(

للنمو  طبيعية  نتيجة  وهي  �لعاملة،  �لقوى  �أعد�د  �رتفاع  ��صتمر�ر   2/20 �جلدول  من  يالحظ 

2016–2017. وبلغ  �ل�صكاين. وقد �صاحب ذلك ��صتمر�ر وجود معدالت بطالة مرتفعة يف �صنتي 

جمموع �لقوى �لعاملة يف �ل�صفة و�لقطاع نحو 1.349 مليون فرد �صنة 2017، منها 850 �ألفاً يف �ل�صفة 

 .%44.1l قدره  م�صاركة  ومبعدل  �لقطاع  يف  �ألفاً   499 �أي  و�لباقي   ،%44l قدرها  م�صاركة  وبن�صبة 

كالطلبة �الإنتاجية،  �لعملية  يف  ي�صاركون  ال  معالون  هم  �لبالغني  �ل�صكان  ن�صف  من  �أكرث  �أن   �أي 

ب�صورة  متدنية  ن�صبة  ُتعدُّ  هذه  �مل�صاركة  ون�صبة  وغريهم.  و�ملقعدين  و�ملر�صى  �لبيوت  وربات 

.
87

ملحوظة مقارنة ببلد�ن �أخرى

�ل�صفة  يف  �ألف   733 منهم   ،2017 �صنة  نهاية  يف  مليون   1.019 عددهم  فبلغ  فعالً  �لعاملون  �أما 

بن�صبة 71.9l%، و�لباقون وهم 286 �ألفاً يف �لقطاع بن�صبة 28.1l%. و�أما �لعاملون منهم يف “�إ�رش�ئيل” 

و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة فهم جزء من هذه �لعمالة، حيث بلغ عددهم 126,600 ي�صكلون 

12.4l% من جمموع �لعاملني، مما يعك�ص عجز �ل�صلطة عن توفري �لبد�ئل �ملالئمة، �صو�ء من حيث 

من يعملون يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �مل�صتعمر�ت. ومن حيث �لت�صنيف ح�صب �لفروع �الإنتاجية، جند 

�أن �خلدمات هي �الأكرث ��صتيعاباً بن�صبة 33.3l% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 54.3l% يف قطاع غزة. و�أما 

�لقطاع �لعام في�صتوعب 21.2l% من جمموع �لعاملني بو�قع 15.3l% يف �ل�صفة �لغربية، و36.2l% يف 

.
88

قطاع غزة، مما يدّل على حمدودية فر�ص �لوظائف للقطاع �خلا�ص يف غزة

�ل�صفة  م�صتوى  على   2017 �صنة  �ألفاً   330 عددهم  بلغ  فقد  �لعمل  عن  �ملتعطلني  وب�صاأن 

 �لغربية وقطاع غزة، منهم 117 �ألفاً يف �ل�صفة، و286 �ألفاً يف �لقطاع. وتعدُّ ن�صبة �لبطالة يف �ل�صفة
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و�لقطاع عامة، ويف قطاع غزة حتديد�ً، من بني �لن�صب �الأعلى عاملياً عند مقارنتها مع دول �أخرى، 

“�إ�رش�ئيل” نحو  7l%. ويف  4l%، و�لب�زيل  3l%، و�ل�صني  5l%، و�ليابان  كالواليات �ملتحدة بن�صبة 

 .
5l%، وذلك يف �إح�صائيات �صنة 892016

ومن �خل�صائ�ص �الأخرى للبطالة �لفل�صطينية �رتفاعها ب�صكل ملحوظ بني �الإناث، حيث بلغت 

44.7l%، جر�ء ظروف �صوق �لعمل �لتي تكون عامالً طارد�ً لعمل �لن�صاء،  2016 نحو  خالل �صنة 

خ�صو�صاً �للو�تي يتمتعن مب�صتوى حت�صيلي �أكاديي مرتفع، �إذ بلغت يف �أو�صاطهن 50.6l%. ويف 

�لتجمعات �حل�رشية و�لريفية، وبلغت يف  �ملخيمات عنها يف  �لبطالة يف  �ل�صياق ترتفع معدالت  هذ� 

.
�ملتو�صط نحو 36.9l% �صنة 902016

“�إ�رش�ئيل”، تخفيفاً من حالة �لبطالة  وقد �صمحت �ل�صلطة �لفل�صطينية للفل�صطينيني بالعمل يف 

الرتهانها  �ل�صيا�صة  هذه  ف�صل  �أثبتت  �لعملية  �لتجربة  ولكن  �لدخل؛  مل�صادر  وتوفري�ً  �لعالية، 

. ويعك�ص �العتماد �ملتز�يد للفل�صطينيني على فر�ص �لعمل يف “�إ�رش�ئيل”، 
91

باالإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية

يف ظّل �صّح فر�ص �لتوظيف �ملحلية عالمة على �زدياد �النك�صاف و�لتبعية �القت�صادية �لفل�صطينية، 

على  �ملو�طنني  قدرة  �لعاملة،  �لقوى  يف  �مل�صاركة  م�صتوى  و�نخفا�ص  �لبطالة  �رتفاع  يهدد  كما 

؛ 
92

و�لبعيد �ملتو�صط  �ملدى  على  �القت�صادية  �الأحو�ل  بتدهور  ينذر  مما  �ال�صتثمار،  �أو  �ال�صتهالك 

باالإ�صافة �إىل كونِه ُي�صهم يف تقوية و�زدهار �قت�صاد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �لذي ي�صتخدم �إمكاناته 

يف مزيد من قمع �ل�صعب �لفل�صطيني، وتهويد �الأر�ص و�الإن�صان.

بني �الأطفال  من  �رشيحة  �أن  �إال  عامة،  ب�صورة  �لعمل  فر�ص  �صيق  من  �لرغم   وعلى 

قبل  �لعمل،  �صوق  نحو  طريقها  ت�صق  �لفئة،  هذه  �صكان  جمموع  من   
93%3.2 متثل  عاماً،   17–10

تتنا�صب مع  �ملطلوب، وتعمل يف ظروف قا�صية ال  �لتعلم  �الأدنى من م�صتوى  �حل�صول على �حلد 

�أعمارها، وال حت�صل على �أجور عادلة. وغالباً ما تكون هذه �لعمالة حمرومة من �أّي حقوق يكفلها 

قانون �لعمل �لفل�صطيني، وعليه فاإن ت�صغيل �الأطفال هي ظاهرة مركبة ومتعددة �جلو�نب، وترتبط 

.
94

ب�صكل مبا�رش باالأزمة غري �مل�صبوقة ملعدالت �لبطالة و�لفقر

�إن �أو�صاع �لبطالة �ل�صعبة �أ�صهمت يف �لعديد من �مل�صكالت �الجتماعية و�الأ�رشية ويف �صلوكيات 

 %23.5l �إىل  �ملدخنني  ن�صبة  و�صلت  حيث  كالتدخني  �ل�صباب،  بني  خ�صو�صاً  �صارة  ��صتهالكية 

�أغلبية هوؤالء  �أن  ، بالرغم من 
95

29.5l% يف �ل�صفة و14l% يف غزة �لفل�صطينيني، بو�قع  من جمموع 

�الإنفاق �ل�صحي، وعلى  �نعكا�صات كبرية على  �أ�رش�ر�ً �صحية لها  �ملدخنني من �ملتعطلني، م�صببة 

تدين �لطاقة �الإنتاجية للمدخنني.

�أما عن تنبوؤ�ت �صوق �لعمل �لفل�صطيني خالل �لفرتة 2018–2019 فتبدو �الأمور �صائكة، يتعذر 

�لذي  �مل�صاحلة  فتوقيع  و�ملتجددة.  �ل�صائدة  �الأو�صاع  ظّل  يف  مالئمة  تقدير�ت  �إىل  �لو�صول  معها 
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ويتقا�صون  عملهم  ر�أ�ص  على  لي�صو�  موظفون  فهناك  جديد�ً،  و�قعاً  يفر�ص   2017/10/12 يف  مّت 

رو�تبهم، وهناك من هم على ر�أ�ص عملهم وينتظرون ت�صوية �أو�صاعهم، وهناك �ملف�صولون ب�صبب 

�ل�صكاين  �لنمو  وهناك   ،2005 �صنة  منذ  حائرة  �أو�صاعهم  عالقون،  وهناك  �ل�صيا�صية،  �نتماء�تهم 

�ل�صنوي �ملرتفع �ملقرتن باأعد�د �إ�صافية من �لر�غبني يف �لعمل، وهناك �لنمو �القت�صادي �ل�صعيف، 

�إ�صافة فر�ص جديدة، مما يجعلنا نعتقد ب�صعوبة  �ل�صوق عن  �لتي يعجز فيها  �لر�هنة  و�لعر�قيل 

حتقيق �إجناز�ت ملمو�صة يف ملف �صوق �لعمل �لفل�صطيني.

�لبيت  ترتيب  خطو�ت  �صمن  �الهتمام  من  حقها  �لعالية  �لبطالة  باإعطاء  �حلكومة  �لتز�م  �إن 

�لفل�صطيني �صيهيئ �لفر�صة نحو حماولة �ال�صتفادة من �لفر�ص �ملتاحة د�خلياً وخارجياً، وبامل�صي 

قدماً يف تبني �أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017–2022، و�اللتز�م باالأهد�ف �لعاملية للتنمية �مل�صتد�مة 

 %26.7l 2016–2030، فاإن ما يكن حتقيقه �صيكون �أقل كثري�ً مما يتوقع بحيث ت�صل �لبطالة �إىل

كمتو�صط ل�صنتي 2018–2019. 

و�أما عن �لفقر فريتبط ب�صكل مبا�رش بالبطالة وين�صاأ عنها، ويكون معدل �لفقر عادة �أعلى من 

كفقر�ء.  وي�صنفون  لالأجور  �الأدنى  �حلد  م�صتوى  دون  يعملون  ملن  خ�صو�صاً  �لبطالة  م�صتويات 

�لفل�صطينيني  �ل�صكان  ثلثي  نحو  فاإن  �لعادل،  �لدخل  من  و�حلرمان  �لبطالة  �رتفاع  على  وبناء 

ي�صبحون حتت خّط �لفقر، مع حمدودية �آفاق فر�ص �لعمل و�الأمن، ومن ثّم ت�صهم منظمات دولية 

.
96

يف عونهم على �لك�صب ومتكينهم من �لو�صول �إىل �لغذ�ء و�ملاء

ويف مو�جهة حالة �لفقر تتبنى �حلكومة حالياً برنامج �لتمكني �القت�صادي لل�صعب �لفل�صطيني 

بدء�ً مباأ�ص�صة هذ� �لبنامج يف �إطار زمني حمدد بهدف تو�صيع د�ئرة �مل�صتفيدين من �لفئات �ملهم�صة 

و�لفقرية. كما تتمثل �لروؤية �لوطنية ملكافحة �لفقر يف �مل�صاعي �حلثيثة الإيجاد فر�ص عمل و�صوالً 

وكان   .
97

�الإنتاج عجلة  يف  و�النخر�ط  و�لفقر  �لعوز  د�ئرة  من  �ملهم�صني  و�إخر�ج  �لذ�تي،  لالعتماد 

�الهتمام �حلكومي قد �نطلق مبكر�ً ممثالً باإن�صاء �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لفقر مبوجب قر�ر جمل�ص 

�لوزر�ء يف 2005/1/31 وبرئا�صة وزير �لتخطيط، مع تركيز خطة �لتنمية �القت�صادية، �ل�صارية يف 

�خت�صا�ص بدون  ت�صكيل هيئات ذ�ت  كافياً  فلي�ص  . وعليه، 
98

�لفقر �الهتمام مبكافحة  وقتها، على 

قيامها مبعاجلات حقيقية و�إ�صهامات جوهرية.

وقد ��صتجابت �حلكومة لدعو�ت ممثلي �لعاملني و�أ�صحاب �لعمل، و�صكلت جلنة وز�رية الإعادة 

 .
99

تقييم قانون �ل�صمان �الجتماعي، مبا يحقق �حلماية �لقانونية و�الجتماعية لكافة فئات �ملجتمع

و�أعلنت �حلكومة على ل�صان رئي�صها �حلمد �هلل عن دعمها مل�صاريع �الإ�صكانات �لتعاونية يف بع�ص 

للمجتمع  �ملوجهة  �خلدمات  وتطوير  و�لبطالة،  �لفقر  من  �لتخفيف  يف  ي�صهم  مبا  �ل�صفة،  مناطق 

.
101

، كما قدمت �لدعم �ملايل لتطوير �لو�قع �خلدماتي يف بع�ص قرى �ل�صفة
100

�لفل�صطيني
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ويف 2017/7/3، وّقع وزير �لعمل يف �حلكومة ماأمون �أبو �صهال �تفاقية مع منظمة �لعمل �لدولية 

فل�صطينية  �جتماعي  �صمان  موؤ�ص�صة  الإن�صاء   ،International Labour Organization (ILO)l

 .
102

م�صتقلة الإد�رة نظام �ل�صمان �الجتماعي �جلديد بقيمة 500 �ألف دوالر

�أما �جلوع فيعدُّ نتيجة طبيعية حلالة �لفقر و�حلرمان و�لفاقة �لتي تعي�صها بع�ص �رش�ئح �ملجتمع 

�جلوعى،  هوؤالء  �إىل  دوماً  �لو�صول  �صعوبة  ظّل  يف  �الأ�صا�صية،  باحتياجاتهم  �لوفاء  عن  لعجزهم 

و�صعوبة حتقيق �لعد�لة يف توزيع �الإعانات �لغذ�ئية، لتت�صاعد �ملخاطر �لنا�صئة عن �لفقر، مما يقود 

ل�صوء �لتغذية �لتي تتكامل مع حلقة �لفقر و�جلوع. حيث ت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن حالة �نعد�م �الأمن 

�لغذ�ئي يف فل�صطني مثرية للقلق، و�أن 27l% من جمموع �الأ�رش �لفل�صطينية، تعاين من �نعد�م �الأمن 

.
103

�لغذ�ئي، و�أن �آفاق �مل�صتقبل ال تب�رش باخلري

6. الن�شاط ال�شناعي:

يثل �لن�صاط �ل�صناعي �أحد رو�فع �لنمو �الإنتاجي و�الزدهار �القت�صادي و�لرفاه �الجتماعي، 

لقدرته على �إنتاج كّم هائل من �ملنتجات، مع قدرة كبرية على مو�كبة �لتطور �الإبد�عي و�البتكاري 

لقيمة  حتقيقاً  �جلديدة  �مل�صاريع  الإقامة  �ال�صتثمار�ت  يحفز  مما  �لتكنولوجية،  بالثورة  و�للحاق 

م�صافة عالية، كما ي�صتوعب �أعد�د�ً كبرية من �مل�صتغلني، وله دور كبري يف ��صتغالل �ملو�رد �ملتاحة 

مع �إمكانية �لولوج �إىل �الأ�صو�ق �لعاملية عب �لت�صدير. 

جدول 2/21: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(104

البيان
تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019
35.866.9585048.350.75353التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,481.61,545.11,4611,347.71,431.11,453.21,3941,376ال�شناعة التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
143.1150.2158.7156.2153.8160.3163166

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رشف 

ال�شحي واإدارة النفايات
87.988.884.6102.8106.9110.4115121

1,735.71,842.11,757.71,656.71,740.11,774.51,7301,724املجموع 

الن�شبة املئوية من الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
14.51514.313.113.1131212

–5–3+2+5–5.7–4.6+6.1+13.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي 2012 و2017 )%(

  

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

منوه  بطء  خالل  من  �ل�صناعي  �لن�صاط  يف  و�لتقلب  �مللحوظ  �لرت�جع   2/21 �جلدول  من  يتبني 

�ملحاجر  و��صتغالل  �لتعدين  يف  و�صوحاً  �أكرث  هو  �لرتدي  وهذ�  �ملحلي.  �لناجت  يف  �إ�صهامه  وتدين 

�لذي يرجع لعو�ئق عديدة، ومن جانب �آخر عانى قطاع غزة من �لتدمري �الإ�رش�ئيلي لعدد كبري من 

�ملن�صاآت �الإنتاجية؛ ولالأ�صف مل يتم �إعادة �إعمارها، �إال ب�صكل جزئي �إما بدعم �ملانحني �أو على نفقة 

؛ مما جعل �إ�صهام غزة يف �ل�صناعة حمدود�ً، و�نعك�ص ذلك ب�صكل 
105

مالكيها �أو من خالل �القرت��ص

عام �صلباً على حالة �لنمو �ل�صناعي فل�صطينياً.

�صاملة  روؤية  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  �صندوق  تبنى  فقد  بالطاقة  �لوثيق  �ل�صناعة  والرتباط 

“م�صادر”،  �رشكة  تاأ�صي�ص  جرى  كما  منتجاتها،  �أ�صعار  وخف�ص  ��صتقالليتها  يف  ت�صهم  للطاقة، 

20122017
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فل�صطني”  “نور  برنامج  و�إطالق  �ملتجددة،  و�لطاقة  �لطبيعية  �ملو�رد  و��صتغالل  تطوير  الأغر��ص 

الإنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية كخطوة �أولية يف بع�ص �ملناطق، مع �ل�صعي لتطوير حقل غاز 

حر�صت  فقد  �الإن�صاء�ت  فيها  مبا  �ل�صناعة  والأهمية   .
106

�لفل�صطيني �ل�صاطئ  د�خل  غزة  مارين 

كاأولوية  لها  �ال�صتثمار  وجذب  وت�صجيعها،  دعمها  على   2022–2017 �لوطنية  �ل�صيا�صات  �أجندة 

  .
107

متقدمة

وعند �حلديث عن �ل�صناعة و�لزر�عة معاً فهناك ما يدعو لالهتمام بقدر�تهما �لكامنة على حتقيق 

باخلدمات  مقارنة  و�بتكار�ً  ديناميكية  �أكرث  لكونهما  �لعمالة،  نطاق  وتو�صيع  �حلجم،  يف  ُوُفوَر�ت 

و�لكفاءة  �لتكنولوجي  �لتقدم  على  ي�صجع  مما  عاملياً،  للتد�ول  منتجاتهما  لقابلية  �إ�صافة  و�لبناء؛ 

ومن  وطنية،  لعملة  �الفتقار  �أي�صاً  �لن�صاطني  منو  يعيق  مما  �أنه  غري  دولياً.  �ملناف�صة  على  و�لقدرة 

�لقدرة  ي�صعف  مما  و�حد،  جانب  من  “�إ�رش�ئيل”  تنتهجها  �لتي  �لنقدية  لل�صيا�صات  �خل�صوع  ثم 

.
108ً

�لتناف�صية �لدولية لالقت�صاد �لفل�صطيني �ل�صعيف �أ�صال

و�أما عن �آفاق �لنمو ل�صنتي 2018–2019 فاإن نتائج خط �الجتاه قد دللت بو�صوح على ��صتمر�ر 

تدهور هذ� �لن�صاط، خ�صو�صاً من منظور قيمة �لناجت و�الإ�صهام يف �لناجت �الإجمايل.

7. الن�شاط الزراعي:

ُتعدُّ �لزر�عة ب�صقيها �لنباتي و�حليو�ين عمالً �إنتاجياً بالغ �الأهمية لتوفريها �حتياجات �الأ�صو�ق 

�ملحلية الأكرث �ل�صلع �ل�رشورية، �إ�صافة الإمد�د �ل�صناعات �لتحويلية باحتياجاتها �الأولية، ولتوفريها 

فر�ص عمل كبرية ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش. 

جدول 2/22: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(109

البيان

تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019

574.4525485.2450.1413.5376.1335296القيمة

–4–5–9–8.1–7.2–7.6–8.6–17معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

الن�شبة املئوية من الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
4.84.343.63.12.822

11.510.510.48.77.46.765الإ�شهام يف القوى العاملة )%(

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

وتعك�ص �لتطور�ت �لتي مّر بها �لن�صاط �لزر�عي حالة �لرت�جع تباعاً لقيمته �مل�صافة لينخف�ص 

عرقلة  ظّل  يف   ،2017–2012 �لفرتة  خالل   %2.8l �إىل   %4.8l من  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �إ�صهامه 

وكثافة  �لعازل،  �جلد�ر  هناك  �لغربية  �ل�صفة  ففي  و�لنمو.  �لتطور  مل�صاعي  ممنهجة  �إ�رش�ئيلية 

�ملحا�صيل،  �الأ�صجار، و�ال�صتيالء على  �مل�صتعمر�ت، و�قتالع  �الأر��صي، وبناء  �حلو�جز، و�نتز�ع 

 %85l �ل�صفة وعلى  �أر��صي  62l% من  �أكرث من  �لتحتية، مع �صيطرة �الحتالل على  �لبنية  وتدمري 

من مو�ردها �ملائية، و�لرتب�ص باملز�رعني ومنعهم من �لو�صول �إىل �أر��صيهم. �إ�صافة �إىل �أن �الأر�ص 

.
110

�ل�صاحلة للزر�عة ال ت�صتخدم �إال بن�صبة 21l% و�أن 93l% منها غري مروية

�القرت�ب منه، كما ينع  �أو  �ل�رشيط �حلدودي  �لفل�صطينيني زر�عة  ويف قطاع غزة يحظر على 

�لبحرية �ملخ�ص�صة  �أدنى م�صتوى، مع ت�صييق �مل�صاحة  �إال يف  �لزر�عية  ت�صدير فائ�ص �ملحا�صيل 

لل�صيد ومالحقة �ل�صيادين و�ال�صتيالء على قو�ربهم. 

ويعدُّ تغرّي �ملناخ من �ملعيقات �الأخرى للزر�عة، �لتي �ت�صع مد�ها حملياً و�إقليمياً وعاملياً، و�لتي 

تقلبها،  وزيادة  �لغالت،  �نخفا�ص  بني  �آثارها  ترت�وح  حيث  �لزر�عي،  �لعمل  ظروف  على  توؤثر 

.
111

وخ�صارة �لتنوع �حليوي

وعلى �لرغم من قدرة �لن�صاط �لزر�عي على ��صتيعاب قوى عمالة �إ�صافية �إال �أن ن�صبة �لعاملني 

فيه �نخف�صت ب�صكل ملحوظ من 11.5l% �إىل 6.7l% خالل �لفرتة 2012–2017. وذلك ب�صبب معاناة 

�ملز�رعني من ندرة مياه �لري و�رتفاع تكلفة �الإنتاج و�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني، مما ي�صطرهم للبحث 

عن �أعمال بديلة. 
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�لن�صاط  تدهور  ��صتمر�رية  عن  �لعام  �الجتاه  �أف�صح  فقد   2019–2018 �صنتي  تنبوؤ�ت  وعن 

�ل�صيا�صات  �أجندة  �صمن  و�ملاأمول  للعمالة.  ��صتيعابه  معدل  و�نخفا�ص  منوه،  وتر�جع  �لزر�عي 

�لوطنية خالل �لفرتة 2017–2022 �مل�صي قدماً يف تر�صيخ ��صرت�تيجية و��صحة للن�صاط �لزر�عي، 

�الأهد�ف  نحو  �ملتاح  �لتمويل  وتوجيه  دعمهم،  ملو��صلة  �ملانحني  وحتفيز  �أولوياتها،  وحتديد 

�لرئي�صية، مبا يتفق ومعاجلة حالة �لتدهور �لر�هنة.

8. التبادل التجاري:

يثل �لتبادل �لتجاري �أحد �أ�صكال �لعالقات �القت�صادية �لدولية و�أكرثها �أهمية و�أوفرها مز�يا يف 

ظّل حرية تبادل �ملنتجات؛ �إال �أن حجم ومز�يا �لتبادل وعد�لة توزيعها ال تتحقق د�ئماً بقدر متكافئ 

بني �لدول، الختالف ظروف وقدر�ت وتطلعات كل منها. 

تتمثل �لظاهرة �الأكب يف �لتبادل �لتجاري لل�صلطة �لفل�صطينية يف حتكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بهذ� 

�لتبادل و��صتئثاره باحلجم �الأكب من �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت. وتتمثل �لظاهرة �لثانية �الأ�صا�صية يف 

حالة �لعجز �لتجاري �لهائل لدى �ل�صلطة نتيجة �صيا�صات �الحتالل �لعدو�نية و�ال�صتعمارية. 

جدول 2/23: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(112

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

5,4796,0656,6276,1846,2916,341.36,6196,749حجم التبادل التجاري

7829019449589271,038.11,0621,101ال�شادرات

4,6975,1645,6835,2265,3645,303.25,5575,648الواردات

–4,546–4,495–4,265.1–4,437–4,268–4,739–4,263–3,915العجز

ن�شبة العجز

من اإجمايل الواردات )%(
83.482.683.481.782.780.480.780.3

ن�شبة العجز
من الناجت املحلي )%(113

34.734.237.333.733.129.730.629.7

* ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2012-2019 )باملليون دولر(

مع  عالية  م�صتويات  عند  بقائها  و��صتمر�ر  �لو�رد�ت،  تقلب  يالحظ   2/23 �جلدول  ومن 

�للحاق  على  قدرتها  عدم  مع  �ملنتظم  غري  �لنمو  يف  �الآخذة  �ل�صادر�ت  زيادة  على  �حلر�ص 

بني �صديد  عجز  حالة  يف   2017–2012 بني  �لتجاري  �مليز�ن  بقاء  عليه  ترتب  مما   بالو�رد�ت، 

83.4l–80.4% مقارنة باإجمايل �لو�رد�ت، ثم �جتاه �لر�صيد �لتجاري للهبوط ن�صبياً وفقاً لتقدير�ت 

�صنة 2017، وبقائه مرتفعاً يف كل �الأحو�ل.

مقارنة  %2.6l معدلها  بزيادة   2016 �صنة  دوالر  مليون   5,364 نحو  �لو�رد�ت   وبلغت 

وعليه،   .%3.2l– قدره  وبانخفا�ص  دوالر  مليون   927 نحو  �ل�صادر�ت  بلغت  كما   ،2015 ب�صنة 

نحو �لعجز  وبلغ  �ل�صابقة،  بال�صنة  مقارنة   %4l بن�صبة   2016 ل�صنة  �لتجاري  �مليز�ن  عجز   �رتفع 

4,437 مليون دوالر وبن�صبة 82.7l% من جمموع �لو�رد�ت )�نظر جدول 2/23(.

قدره بانخفا�ص  دوالر  ماليني   5,303 نحو  �إىل  �لو�رد�ت  تر�جعت  فقد   2017 �صنة  يف   و�أما 

60.8 مليون دوالر عن �صنة 2016، ومبعدل قدره –1.1l%. بينما �رتفعت �ل�صادر�ت لت�صل �إىل نحو 

1,038 مليون دوالر، بزيادة معدلها 12l%. وبالتايل �نخف�ص �لعجز �إىل نحو 4,265 مليون دوالر، 

وبنق�ص قدره نحو 172 مليون دوالر مقارنة بال�صنة �ل�صابقة وبن�صبة –3.9l%؛ وعليه، �صتنخف�ص 

ن�صبة �لعجز مقارنة مبجموع �لو�رد�ت �إىل 80.4l% )�نظر جدول 2/23(.
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ويعد �لعجز �لتجاري �لفل�صطيني �لكبري نتيجة مبا�رشة ل�صعف �الإنتاج �ل�صلعي وعجز �ملنتجني 

بالغ  موؤ�رش  وهو   .
114

�لو�رد�ت �أمام  �ملناف�صة  �صعف  �إىل  �إ�صافة  �لت�صدير،  �أ�صو�ق  �إىل  �لنفاذ  عن 

�خلطورة، يعك�ص تدين �الإنتاج �ملحلي، وف�صل �صيا�صتَي �العتماد على �لذ�ت و�الإحالل بدل �لو�رد�ت.

 %58.3l مبعدل  �لو�رد�ت  من  �الأكب  بالن�صيب  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتاأثر  �جلغر�يف  �مل�صتوى  وعلى 

 ،%8.9l7.3% وl 58.2% ل�صنتي 2015–2016 على �لتو�يل، وجاءت تركيا يف �ملرتبة �لثانية بن�صبةlو

تز�ل  فما  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  م�صتوى  وعلى  �لتو�يل.  على   %7.1lو 7lم%  بن�صبة  �ل�صني  ثّم 

2015–2016 على  83.9l% و83.2l% ل�صنتي  �لتي مثلت  ت�صتحوذ على غالبيتها  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل” 
�لتو�يل، مما يعني حر�ص “�إ�رش�ئيل” على عزل �لفل�صطينيني عن �خلارج و�إبقائهم تابعني لها بالرغم 

 من قيام �حلكومة �لفل�صطينية يف 2014/3/14 بت�صكيل فريق الإعد�د �ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صدير

�لت�صديرية  قدر�ته  فَقَد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أن  �إىل  ي�صري  �حلال  و�قع  �أن  �إال   .
1152018–2014

�لكامنة، ب�صبب �لقيود �الإ�رش�ئيلية على �لتجارة، و�صعوبة �لو�صول �إىل �ملو�رد، وعدم �ال�صتقر�ر 

.
116

�ل�صيا�صي و�صعف �حلوكمة و�ملاأ�ص�صة

وو�رد�تها  �ل�صلطة  �صادر�ت  عن  تف�صيلية  بيانات  �لتقرير  هذ�  كتابة  حتى  تتوفر  وال 

ل�صهر لل�صلع  �ملر�صودة  �خلارجية  للتجارة  �الأولية  �لنتائج  ح�صب  �أنه  غري  2017؛  ل�صنة   �ل�صلعية 

�صكلت  فقد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدرها  �لتي   2017 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�الأول/  كانون  ل�صهر  �لو�رد�ت  قيمة  �إجمايل  من   %56.6l “�إ�رش�ئيل”  من  �لفل�صطينية  �لو�رد�ت 

دي�صمب 2017، وعلى م�صتوى �ل�صادر�ت فما تز�ل “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً ت�صتحوذ على غالبيتها �لتي 

 .
بلغت 85.4l% من �إجمايل قيمة �ل�صادر�ت ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 1172017

ومن �جلدير بالذكر، �أن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية تقدم �أرقاماً خمتلفة �إىل حّد ما حول 

�لفل�صطينية  �لو�رد�ت  �أن قيمة  �إىل  �إذ ت�صري  2016؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

�لفل�صطيني بنحو  �لر�صمي  �لرقم  �أعلى من  3,351 مليون دوالر، وهي  “�إ�رش�ئيل” بلغت نحو  من 

228 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 874 مليون دوالر، وهي 

.
118

�أعلى من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 103 ماليني دوالر

وعن موؤ�رش�ت �لتجارة �خلارجية ل�صنتي 2018–2019، فاإن خّط �الجتاه �لعام لهذه �ملوؤ�رش�ت 

يف�صح عن تز�يد عجز �مليز�ن �لتجاري، مما يوؤكد على �رشورة �اللتز�م ب�صيا�صات حازمة لت�صجيع 

�الإنتاج �لوطني و�الإحالل حمل �لو�رد�ت �صمن �أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017–2022؛ كما يوؤكد 

�أهمية �لتوجه �حلكومي �حلايل الإعد�د نظام تعرفة فل�صطيني، بديل عن نظام �لتعرفة �الإ�رش�ئيلي، 

�حليز  من  و�ال�صتفادة  �لعاملية،  �لتجارة  ملنظمة  فل�صطني  الن�صمام  �لر�مية  �ل�صيا�صة  مع  بالتو�زي 

.
�لفل�صطيني �ملتاح، بهدف بناء �قت�صاد م�صتقل وتخفيف �لتبعية لـ“�إ�رش�ئيل”119
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جدول 2/24: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية

120
مع دول خمتارة 2015–2016 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201620152016201520162015

3,894,0023,848,253770,812803,6263,123,1903,044,627“اإ�رشائيل”

480,154382,1613,4683,154476,687379,008تركيا

382,740368,038611382,679368,037ال�شني

183,005202,06951,47960,127131,525141,942الأردن

186,616149,406669921185,947148,485اأملانيا

88,50486,70118,33614,75370,16871,948اململكة العربية ال�شعودية

77,93370,1341,4931,30676,43968,829اإيطاليا

69,31967,8391,2091,56268,11166,277فرن�شا

68,80872,5054418968,36672,416اإ�شبانيا

65,25667,6506518965,19167,461م�رش

65,21965,94110,42610,70054,79355,241اأمريكا

60,22753,8592360,22553,856اأوكرانيا

59,21951,80523,26818,69435,95133,111الإمارات

47,97636,1151,6682,57246,30833,543بولندا

561,289660,80243,10240,114518,188620,686باقي دول العامل

6,290,2676,183,278926,499957,8115,363,7685,225,467املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2016 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2016 )بالألف دولر(

9. امل�شاعدات الأجنبية وتاأثرياتها:

خالل  دوالر  مليار   17.7 بلغ  للفل�صطينيني  مهماً  مالياً  مورد�ً  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  �صكلت 

تاأرجحت بني �الرتفاع  �أنها  843 مليون دوالر، غري  1996–2016، مبتو�صط �صنوي قدره  �لفرتة 

�لفرتة ففي  ��صتخد�مها،  وطرق  �ملنح  هذه  بتخ�صي�صات  تبقى  �لعبة  �أن  �إال   و�النخفا�ص. 

 %92.6l 1996–2000 كان �جلزء �الأكب للمنح يوجه نحو �مل�صاريع �لتطويرية بن�صبة عالية بلغت 

يف �ملتو�صط، ثم �أخذت ح�صة منح �لتطوير بعد ذلك �جتاهاً هبوطياً ب�صكل حاد ومتقلب، حيث �أدت 

 هذه �ل�صيا�صة �إىل حرمان �القت�صاد �لفل�صطيني من �لقيام مب�صاريع حيوية، لها �أهميتها يف تطوير

 .
121

�لبنية �لتحتية و�لتو�صع يف �خلدمات �الأ�صا�صية
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�ملا�صية  �ل�صنو�ت  عب  �القت�صادي  �لن�صاط  حركة  على  تاأثري  �خلارجية  للم�صاعد�ت  كان  و�إذ� 

للعاملني. ويف  �إنتاجية، توفر فر�ص عمل للمتعطلني وتولد دخالً  �أن�صطة  �أنه مل يتم توظيفها يف  �إال 

جميع �الأحو�ل يبقى للمنح و�مل�صاعد�ت دور مهم يف زيادة قدرة �حلكومة على �صد�د ديونها و�لوفاء 

بالتز�ماتها، دون جتاهل ه�صا�صة �لو�صع �ملايل للحكومة، و�رتهانه بتطور�ت �صيا�صة �لبلد�ن �ملانحة 

.
122

وظروفها �القت�صادية

123
جدول 2/25: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 )باملليون دولر(

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

7771,2511,029707608545478381دعم املوازنة العامة

15510720190158175162166دعم امل�شاريع التطويرية

9321,3581,230797766720640547جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي ملجموع 

امل�شاعدات )%(
5.2–45.7+9.4–35.2–3.9–6–20.2–25.3–

ح�شة امل�شاريع التطويرية من جمموع 

امل�شاعدات الأجنبية )%(
16.67.916.311.320.624.32325

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 )باملليون دولر(
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ومن �جلدول 2/25 يت�صح �أن �لدعم �لذي ح�صلت عليه �ل�صلطة �لفل�صطينية مل يكن منتظماً، مع 

لي�صل   2017–2016 �صنتي  �النخفا�ص  هذ�  لي�صتمر   ،2015 �صنة  من  بدء�ً  ملحوظ  هبوطي  �جتاه 

�إىل 766 مليون دوالر �صنة 2016 بن�صبة تر�جع مقد�رها –3.9l% عن �صنة 2015، و�إىل 720 مليون 

دوالر �صنة 2017، بن�صبة تر�جع مقد�رها –6l% عن �صنة 2016. 

ومرة �أخرى، فاإن جوهر �مل�صكلة يكمن يف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�إن �أي �إجر�ء�ت حت�صينية حتت 

�الحتالل لن تعالج �الأزمة من جذورها. وب�صكل عام فهناك عدد من �ملقرتحات �ملرحلية للتعامل مع 

�إ�صكالية تناق�ص م�صاعد�ت �ملانحني، مثل حت�صني مناخ �ال�صتثمار و�لقدرة على �ملناف�صة وم�صاعدة 

�ل�رشكات �جلديدة على دخول �ل�صوق، وتعزيز دور �لقطاع �خلا�ص وزيادة قدر�ته �ال�صتيعابية، 

وهذ� مرهون بتخفيف �لقيود �الإ�رش�ئيلية على �لتجارة �خلارجية وتي�صري �لو�صول �إىل �ملو�رد يف 

�ملتو�صط خ�صو�صاً عب تكثيف  �الأمد  �ملانحني يف  �إىل غزة، مما يحفز دعم  �لطرق  �ملنطقة ج وفتح 

 .
124

�ملباحثات بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

�مل�صاعد�ت لنحو �لعام عن توقع تر�جع  �أف�صح �الجتاه  2018–2019 فقد   وعن تنبوؤ�ت �صنتي 

�قت�صادية  �أو�صاعاً  يعك�ص  متناق�ص  �جتاه  يف  �ملذكورتني،  لل�صنتني  كمتو�صط  دوالر  مليون   594

م�صتقبلية غاية يف �ل�صعوبة، تقت�صي �الهتمام بها مبكر�ً ودون �نتظار. 

�أما فيما يتعلق باجلهات و�لدول �ملانحة يف �صنة 2017، فقد ت�صدرت �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

(PEGASE) قائمة �مل�صاعد�ت مببلغ 240.3 مليون دوالر، ثم �ل�صعودية مببلغ 92.1 مليون دوالر، 

يليها �لبنك �لدويل مببلغ 76.2 مليون دوالر. ومن �ملالحظ �أن متويل �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

مببلغ �ل�صعودية  تلتها  دوالر،  مليون   205 مببلغ  �أي�صاً   2016 ل�صنة  �ملانحة  �لدول  ت�صدر   قد 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ثم  دوالر،  مليون   94.4 مببلغ  �لدويل  �لبنك  تبعها  دوالر،  مليون   183

�لواليات  �أن  �إىل  �أ�صارت  قد  �ملالية  وز�رة  وكانت   .)2/26 جدول  )�نظر  دوالر  مليون   76.5 مببلغ 

، غري �أن �لتقرير �الأمريكي حول دعم �لفل�صطينيني 
�ملتحدة مل تدعم مو�زنة �ل�صلطة �صنة 1252015

�أن  Congressional Research Services (CRS)l ذكر  �لكوجنر�ص  �أبحاث  و�ل�صادر عن خدمة 

 .
�لدعم �ملقدم للفل�صطينيني بلغ 361 مليون دوالر �صنة 1262015

54l% من  ويالحظ �نخفا�ص �لتمويل �لعربي ل�صنتي 2016–2017، حيث �نخف�صت ن�صبته �إىل 

جممل �لتمويل �لدويل �صنة 2016 و�إىل 36.4l% �صنة 2017، بعد �أن كانت قد و�صلت �إىل ما ي�صاوي 

87.7l% من �لدعم �لدويل �صنة 2015. كما ت�صري �الأرقام �إىل �نخفا�ص دعم �ل�صعودية و�لبنك �لدويل 

بن�صبة 49.7l% و19.3l% على �لتو�يل عن �صنة 2017. 
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جدول 2/26: م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2014–2017 

127
)باملليون دولر(

2014201520162017امل�شدر
410330.3212.9145.2متويل الدول العربية

197.3241.718392.1– �ململكة �لعربية �ل�صعودية

51.652.526.752– �جلز�ئر

–––146.3– قطر

7.57.33.21.1– م�رش

––7.328.8– ُعمان

619.7376.7393.6399.3متويل املجتمع الدويل

246.7222.9205240.3– �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية

255.1131.494.476.2– �لبنك �لدويل

76.573.6–106.5– �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

10.48.617.79.2– فرن�صا

––4.9–– رو�صيا

–––1– ماليزيا

––8.9–– �لهند

203.489.1153.9175التمويل التطويري

1,233.1796.1760.4719.5املجموع

م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2017 )باملليون دولر(
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10. النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:

و�كب  �إذ  ومناح ٍ�صتى،  �جتاهات  و�أخذت  غزة  على  للح�صار  �القت�صادية  �النعكا�صات  تعددت 

�حل�صار خطو�ت ت�صعيدية ممنهجة، فالقيود على حركة �لب�صائع من و�إىل قطاع غزة بر�ً وبحر�ً 

. وتاأثر كل رجل وكل �مر�أة ب�صكل مبا�رش 
128

�أ�صهمت يف تقوي�ص �لظروف �حلياتية لل�صكان وجو�ً 

. كما �أن �حلروب و�العتد�ء�ت 
129

باحلرب يف �صنة 2014 ف�صارو� بحاجة ملحة للم�صاعد�ت �الإن�صانية

تعذر  مع  خ�صو�صاً  �لنا�ص،  معاناة  وز�دت  �لكامنة،  �لقطاع  قدر�ت  �أنهكت  قد  �ملدمرة  �الإ�رش�ئيلية 

2017، مل  �ملزيد يف عدو�ن جديد. وحتى  �إعمار جزء، حتى يتم تدمري  �أن يعاد  �الإعمار. فما  �إعادة 

7,333 منزالً  2014، وما يز�ل  43l% من ��صتحقاقات عدو�ن �صنة  �إعادة �الإعمار  يتجاوز م�صتوى 

مهدماً ونحو 65 �ألف مهجر، وقد خلفت �حلرب ماآ�صي عديدة بحيث �أ�صاب �لفقر نحو 1.3 مليون 

�صديد  ركود  من  معاناة  ظّل  يف  وذلك   .
130

�ملدقع �لفقر  م�صتوى  يف  �ألف   600 من  �أكرث  منهم  ن�صمة، 

تز�يد  بينما   ،%1.44l يتجاوز  ال  �ملحلي  �لناجت  يف  �صنوي  منو  مع  �ملا�صية،  �لع�رش  �ل�صنو�ت  خالل 

. كما ُيعدُّ �لعجز يف �الأمن �لغذ�ئي �أحد �أبرز 
131

عدد �صكان �لقطاع بن�صبة 38.4l% خالل �لفرتة نف�صها

مع  هذ�  ويرت�فق   .
132%80 �صكل  �إذ  م�صبوق،  غري  عجز  وهو  للح�صار،  �القت�صادية  �النعكا�صات 

تز�يد �أعد�د ون�صب �لبطالة، و�رشب ن�صاط �لقطاع �خلا�ص، وتر�جع �الأد�ء �القت�صادي �صو�ًء على 

 .
133

�ملدى �لق�صري �أم �ملتو�صط

من�صاأة   225 �أ�صاب  �لدمار  فاإن  �الأخرية  �حلرب  خالل  �القت�صادية  �ملن�صاآت  تدمري  وحول 

 ،
2
11.2 كم �أر�ص زر�عية مب�صاحة  2,181 قطعة  �صناعية، و1,578 من�صاأة جتارية، كما ت�رشرت 

ت�صمل �لدفيئات، و�ملعد�ت، ومو�تري �ملياه، ومز�رع �لدو�جن، و�ملناحل، ومز�رع �الأ�صماك، وغرف 

.
134

وقو�رب �ل�صيادين

و�لعربي،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �صببه  عجز  من  يعاين  غزة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  فاإن  هذ�،  وعلى 

و�إعاقة �حلركة و�لو�صول �إىل �ملو�رد �لطبيعية و�الأ�صو�ق، و�الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي جعلت من غزة 

و�الجتماعية  �القت�صادية  حقوقهم  مببادئ  �ملو�طنني  متتع  دون  يحول  م�صوهاً،  �قت�صادياً  هيكالً 

، بل �أف�صت �إىل تر�جع هذه �حلقوق يف خمالفة و��صحة و�رشيحة اللتز�مات �الحتالل 
135

و�ل�صيا�صية

؛ وهو ما ي�صكل نزعاً للقدر�ت �لتنموية، لت�صبح غزة عاجزة 
136

�الإ�رش�ئيلي مبوجب �لقو�نني �لدولية

�إذ� ما بقي �لو�صع على حاله، وذلك كاأثر مبا�رش للح�صار �لظامل وغري   ،2020 عن �حلياة بحلول 

. ول�صعور �ل�صباب باالإحباط �ل�صديد، فاإن رغبتهم يف �لهجرة تز�يدت 
137

�لقانوين و�حلروب �ملتتالية

�لتوجه من  ، بالرغم مما يكتنف هذ� 
138

37l% يف غزة، و15l% يف �ل�صفة 2015 بنحو  وقدرت �صنة 

خماطر كبرية، وفقد�ن للطاقات �الإنتاجية �لب�رشية.
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على  �لكارثية  تد�عياتها  خمافة  �صديد�ً  قلقاً  هناك  فاإن  �مل�صت�رشية،  �لكهرباء  الأزمة  بالن�صبة  �أما 

�لزر�عي  �لن�صاط  على  �مل�صكلة  هذه  �نعك�صت  حيث   .
139ً

�أ�صال �ملتدهورة  �الإن�صانية  �الأو�صاع 

وقدر�ت �ملز�رعني على ت�صويق وتخزين منتجاتهم. كما تكبد �القت�صاد �لفل�صطيني خ�صائر فادحة 

�ل�صائدة  �الأو�صاع  ب�صبب  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً  لالأ�رشة  �ليومية  �ملعي�صية  �إىل تردي �حلياة  �أدت 

و�ال�صتقطاعات �ملالية �جلديدة بدء�ً من ني�صان/ �أبريل 2017، �لتي ر�كمت خماوف جديدة خلطو�ت 

�أخرى قادمة، �صعياً الإ�صغال �لنا�ص يف همومهم وتعميق م�صاكلهم، �إ�صافة حلاالت �الإحالة �إىل �لتقاعد 

.
140

�لق�رشي الآالف �لع�صكريني و�ملدنيني

2016 و2017  �لتو�فق لقطاع غزة على مد�ر �صنتي  �لتي قدمتها حكومة  �مل�صاعد�ت  وقد بدت 

متو��صعة ن�صبياً بالنظر �إىل ��صتمر�ر حالة �النق�صام، �إال �أن ذلك مل ينع من مو��صلة تقدمي �لعديد 

من �مل�صاعد�ت يف �ملجاالت �القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صحية.

�أبو �صهال عن متويل خم�صني  �لعمل ماأمون  �إعالن وزير  �أهم �مل�صاريع �القت�صادية،  ولعل من 

�ألف   50 �إىل خطط ت�صغيلية ال�صتيعاب  ، باالإ�صافة 
141

�ألف دوالر لكل م�رشوع  15 بقيمة  م�رشوعاً 

�لعائالت  �آالف  �لتو�فق يف رعاية  . و��صتمرت حكومة 
142

)2018–2016( �أعو�م  خريج خالل ثالثة 

وذوي �الأحو�ل �ملعي�صية �ل�صعبة د�خل �لقطاع عب منحة مالية كل عدة �أ�صهر، �إال �أن وز�رة �ل�صوؤون 

.
143

�الجتماعية بغزة �تهمت �حلكومة بحجب �مل�صاعد�ت عن مئات �الأ�رش و�حلاالت �ملحتاجة

�إن�صاين ال  �أنها عبء  �أو  �مل�صتقرة و�الآمنة  �نعد�م فر�ص �حلياة  �لر�هنة يف غزة  وال تعني �حلالة 

يحتمل، بقدر ما يجب �أن ينظر الإمكانياتها �لتنموية �لتي يقودها �صكانها �ملبدعون �ل�صامدون، فغزة 

متلك �إمكانات و�عدة قادرة على ��صرتد�د قدر�تها و��صتغالل طاقاتها، من خالل منهج جديد لدعم 

�أو�صاعها  مع  تتفاعل  ��صرت�تيجية  على  يقوم  �القت�صادية،  و�لتنمية  �لتعايف  يحقق  �خلا�ص  �لقطاع 

نحو  خطوة  �ال�صرت�تيجية  ومتثل  م�صتد�مة،  حملية  تنمية  ح�صبانها  يف  وتاأخذ  �ملتجذرة،  �لركودية 

روؤية م�صرتكة للتنمية �القت�صادية بني �ملانحني، و�مل�صتثمرين، ورجال �الأعمال، و�ملوؤ�ص�صات غري 

�لربحية، وممثلي �حلكومة، ووحد�ت �حلكم �ملحلي، مبنظور �صمويل ومبر�عاة �النعكا�صات �لبيئية، 

.
144

بهدف تعظيم �لفر�ص �القت�صادية وحت�صني �أحو�ل �ل�صكان

ل�صنتي �لفل�صطينية  �ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  حتملها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لر�صالة   �إن 

�أعد�د  جتاوز  يف  جنح  �أر�صه  على  �ل�صامد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هي   2017–2016

�ل�صعب  ن�صف  نحو  هو  فل�صطني  يف  بقي  من  �أن  من  بالرغم  و�أنه  �لتاريخية؛  فل�صطني  يف  �ليهود 

�ليهود  �أعد�د  جتاوز  �أو  معادلة  من  متكنو�  �لطبيعية  �لزيادة  خالل  من  �أنهم  �إال  فقط،  �لفل�صطيني 

�إىل و�صلت  ��صتيطانية  ��صتعمارية  هجرة  موجات   2017–1948 �لفرتة  يف  �إليها  �أ�صيف   �لتي 

خال�شة
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�أن ذلك ي�صيب بالقلق قادة �مل�رشوع �ل�صهيوين بعد نحو  . وال �صّك 
145

3.23 ماليني يهودي نحو 

120 عاماً على �إطالق م�رشوعهم، وبعد 70عاماً على �إن�صاء كيانهم “�إ�رش�ئيل”. ولهذ�، ينبغي �لتنبه 

�إىل �أي خطو�ت قد ُيقدم عليها �ل�صهاينة ملحاولة تهجري �لفل�صطينيني �أو �لتخل�ص من بع�ص �أعد�دهم؛ 

كما ينبغي بذل كل �جلهود يف دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وثباته على �أر�صه.

وهي  “�لالجئ”  �صفة  يحملون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ثلثي  من  �أكرث  ز�ل  فما  �أخرى،  جهة  من 

�لتاريخية.  فل�صطني  خارج  يعي�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  ز�ل  وما  �لعامل؛  يف  ن�صبة  �أعلى 

غري �أن �أكرث من ثالثة �أرباع فل�صطينيي �خلارج يقيمون يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني 

و�ملدن  و�لقرى  �ملنازل  �إىل  �لعودة  حّق  على  فل�صطيني  �إجماع  ثمة  �أن  كما  �الأردن.  يف  وخ�صو�صاً 

�ل�صعب  بحقوق  �ملرتبطة  و�لفعاليات  �الأن�صطة  يف  ملحوظ  تز�يد  مع  �لالجئون؛  منها  خرج 
ُ
�أ �لتي 

فب�ير  �صباط/  يف  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �إطالق  �أبرزها  من  كان  و�لتي  �لفل�صطيني، 

2017. وبالرغم من ق�صوة �لظروف �لتي يعي�صها �لالجئون خ�صو�صاً يف �صورية ولبنان و�لعر�ق، 

وما ر�فق ذلك من “نزيف” وحاالت جلوء جديدة �إىل بلد�ن �لعامل، �إال �أن �لفل�صطيني �أينما كان ظلت 

عيناه متجهة �إىل فل�صطني.

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد  معاناة  �صتظل  �القت�صادي،  �جلانب  يف 

على م�صتمر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  د�م  وما  م�صتمر�ً،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  د�م  ما   م�صتمرة، 

قطاع غزة؛ وما د�م هذ� �القت�صاد مرتهناً التفاقيات �أو�صلو وبروتوكوالت باري�ص �لتي “�رشعنت” 

عملياً هيمنة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني. وظهرت حالة �الختالل �القت�صادي 

�أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف  2016–2017 عند مالحظة  �لهائلة يف �صنتي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 24 �صعفاً، و�أن دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه �لفل�صطيني يف �ل�صفة 

و�حدة  جغر�فية  بيئة  يف  يعي�صان  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  كال  �أن  مع  �صعفاً،   13 بنحو  و�لقطاع 

)فل�صطني �لتاريخية(. كما تظهر �لهيمنة �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية عند مالحظة �أن �أكرث من 58l% من 

83l% من �صادر�ت �ل�صلطة تذهب  “�إ�رش�ئيل” و�أن �أكرث من  و�رد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية تاأتي من 

�إىل “�إ�رش�ئيل”. كما تبز خطورة �الإ�صكالية وعمقها عندما نالحظ �أن �أكرث من ثلثي ميز�نية �ل�صلطة 

�لطرف  �بتز�ز  يف  عادة  ت�صتخدمها  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”  جتمعها  �لتي  “�ملقا�صة”  و�رد�ت  من  ياأتي 

�لفل�صطيني.

وتبقى ن�صب �لفقر و�لبطالة من �لن�صب �الأعلى عاملياً، وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، لي�ص ل�صعف 

�الإ�رش�ئيلي يلعب دور�ً مبا�رش�ً وغري مبا�رش  �لفل�صطينيني، ولكن الأن �الحتالل  قدر�ت و�إمكانات 

�أم ب�صبب �صيا�صاته  بر�ً وبحر�ً وجو�ً،  �ل�صلطة وخمارجها  يف ذلك، �صو�ء ب�صبب حتكمه يف مد�خل 

�لتع�صفية، �أم ب�صبب ح�صاره �خلانق على قطاع غزة.
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وت�صتثمر  �حلقيقية  �إمكاناته  تعك�ص  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  حقيقية  النطالقة  �أفق  ثمة  ولي�ص 

�ل�صلطة  عاتق  على  يقع  �أنه  غري  �الإ�رش�ئيلي.  و�حل�صار  �الحتالل  بانتهاء  �إال  �لب�رشية  مو�رده 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  ال�صتقاللية  �ملمكنة  �الإجر�ء�ت  كل  �تخاذ  على  �لعمل  م�صوؤولية  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  تعريف  �إعادة  عاتقها  على  يقع  كما  �الإ�رش�ئيلي؛  �القت�صاد  عن  وف�صله 

�أو  �لرتف  مظاهر  �أو  �ال�صتهالكي  باالقت�صاد  مرتبطة  مظاهر  �أي  و�إنهاء  مقاوم،  وطني  كاقت�صاد 

�لف�صاد �ملايل.




