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

و�رتباطه  �أر�صه،  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  �الإح�صائية  �لدر��صات  تعك�ص 

من  وبالرغم  �الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  حتت  �ملعاناة  �أ�صكال  كافة  من  بالرغم  بها 

�لعي�ص  من  يعاين  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  �أن  ومع  �ل�صتات.  يف  �لق�رشي  �للجوء  ظروف 

يوم  �إىل  متطلعني  لفل�صطني،  �ملجاورة  �لبلد�ن  يف  يقيمون  ز�لو�  ما  معظمهم  �أن  �إال  فل�صطني،   خارج 

عودتهم.

�لفل�صطينية  �إىل جانب �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية، �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية لل�صلطة  يدر�ص هذ� �لف�صل، 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث تتو�فر �ملعطيات و�لبيانات �لالزمة لهكذ� در��صات. وبالتاأكيد 

الأن  و�إمكاناته؛  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدر�ت  حقيقة  تعك�ص  ال  �حلالية  �القت�صادية  �ملوؤ�رش�ت  فاإن 

�أو�صلو وبروتوكول  �تفاق  �الحتالل، ومغلول ب�رشوط وقيود  �ل�صلطة و�قع حتت هيمنة  �قت�صاد 

باري�ص. ولكن هذه �ملوؤ�رش�ت تتيح معرفة �لو�قع �القت�صادي �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع، ومدى 

�ال�صتغالل و�ل�صلوك �لب�صع �لذي يار�صه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّد �الإن�صان �لفل�صطيني ومو�رده 

و�إمكاناته.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

�أرقاماً  �إح�صائياته �ل�صابقة، وقدَّم  قام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، باإعادة �لنظر يف 

وقد  �لفل�صطيني؛  �لد�خل  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينيني،  الأعد�د  تقدير�ته  خاللها  من  خف�ص  حمدَّثة، 

�أما تلك �لتي ال يوفرها �جلهاز، فقد  قمنا باعتماد �الإح�صائيات وفق �ملعطيات �لتي قدمها �جلهاز. 

بنينا �إح�صاء�تنا على ما يتوفر لدينا من معطيات. مع مالحظة �ل�صعوبة �ل�صديدة يف معرفة �أعد�د 

�لفل�صطينيني يف �خلارج، و�لت�صارب يف بياناتها.

نحو  2019 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت   ت�صري 

مقد�رها  زيادة  بن�صبة   ،2018 �صنة  نهاية  مليون   13.05 بنحو  مقارنة  فل�صطيني  مليون   13.35

2.3% )�نظر جدول 2/1(.

مقدمة
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فل�صطينيني  �إىل  �الإقامة  مكان  ح�صب  �لفل�صطينيون  يتوزع   ،2019 �صنة  تقدير�ت  ووفق 

نحو  ي�صكلون  ن�صمة  ماليني   6.637 بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  يقيمون 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.039 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %49.7

مليون   1.597 ونحو  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إجمايل  من   %37.7 ن�صبته  ما  �أي   ،1967 �صنة 

 %12 �أي بن�صبة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �لتي �حتلت �صنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   فل�صطيني يقيمون يف 

)�نظر جدول 2/1(.

 ،2019 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.713 بنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

�ملجاورة  �لعربية  �لدول  يف  معظمهم  ويرتكز  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.3 نحو  ي�صكلون 

فيها  �الأردنية(  �جلن�صية  يحملون  )معظمهم  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر  �لتي  �الأردن،  وخ�صو�صاً 

�لعربية  �لدول  �أما يف باقي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  32.1% من  �أي بن�صبة  4.29 ماليني ن�صمة،  بنحو 

12.7%، يرتكز معظمهم يف �لدول  1.696 مليون فل�صطيني بن�صبة  فيقدر عدد �لفل�صطينيني بنحو 

�لعربية �ملجاورة: لبنان، و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي. يف حني يبلغ عدد �لفل�صطينيني 

�لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إجمايل  من   %5.5 ن�صبته  ما  �أي  �ألفاً   727 نحو  �الأجنبية  �لدول   يف 

)�نظر جدول 2/1(. 

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. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية كان بناء 

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

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

فل�صطيني، منهم  13.05 مليون  �لعامل نحو  �لفل�صطينيني يف  فبلغ عدد   2018 �صنة  نهاية  �أما يف 

يف  يقيمون  فل�صطيني  مليون   1.568 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   4.915

�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.567 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

منهم 4.187 ماليني فل�صطيني يف �الأردن، و1.663 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد 

�لفل�صطينيني نحو 717 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 2/1(. 
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1
جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2018 و2019 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20182019

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

2,95422.63,02022.6ال�شفة الغربية

1,961152,01915.1قطاع غزة

1,568121,597.512الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”*

6,48349.66,636.549.7فل�شطينيو الداخل

**
4,18732.14,29032.1الأردن

1,66312.71,69612.7الدول العربية الأخرى

7175.5727.55.5الدول الأجنبية

6,56750.36,713.550.3فل�شطينيو اخلارج

13,05010013,350100املجموع الكلي

 بالن�صبة للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، فهي ال ت�صمل �ملو�طنني يف �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967 
*

مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف �ملقابل تن�رش 

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

�لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.918 مليون ن�صمة ل�صنة 2019، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني �رشقي �لقد�ص 

25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد  2018( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ  �ألفاً )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة   358 �لذي بلغ نحو 

ي�صبح نحو 1.535 مليون ن�صمة، بناء على �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

 بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني يف �الأردن، فقد متّ تقديره باالعتماد على �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �صنة 2009، 
**

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

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :2016 و�لتي تقدر بـ 2.47%. �نظر

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2019 )%(
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2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2019 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو 5.039 ماليني 

 )%40.1( ن�صمة  مليون  و2.019   ،)%59.9( �لغربية  �ل�صفة  يف  ماليني   3.02 نحو  منهم  ن�صمة، 

�ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطينيني يف  2.5%، حيث بلغ عدد  �لنمو قد بلغت  �أن ن�صبة  �أي   يف قطاع غزة. 

نحو 4.915 مليون يف نهاية �صنة 2018.

42.2% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة  �أن ما يقارب  �إىل   2017 وت�صري �الإح�صاء�ت �ملتوفرة ل�صنة 

�لالجئني  ن�صبة  كانت  حيث   ،1948 �ملحتلة  فل�صطني  �أبناء  من  الجئون  هم  غزة  وقطاع  �لغربية 

غزة  قطاع  يف  �لالجئني  ن�صبة  بلغت  حني  يف  �ل�صفة،  �صكان  �إجمايل  من   %26.3 �لغربية  �ل�صفة  يف 

66.1% من �إجمايل �صكان �لقطاع. وباالعتماد على �لن�صب �ملتوفرة، يقدر عدد �لالجئني ل�صنة 2019 

 بنحو 2.129 مليون الجئ )نحو 794 �ألف الجئ يف �ل�صفة �لغربية، ونحو 1.335 مليون الجئ يف 

قطاع غزة(.

جدول 2/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني )من اأبناء 1948( يف كل من

2
ال�شفة والقطاع 2018–2019 )بالألف ن�شمة(

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

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2018

2,95460.177726.3ال�شفة الغربية

1,96139.91,29666.1قطاع غزة

4,9151002,07342.2ال�شفة والقطاع

2019

3,02059.979426.3ال�شفة الغربية

2,01940.11,33566.1قطاع غزة

5,0391002,12942.2ال�شفة والقطاع

 مالحظة: �أعد�د �صنتي 2018 و2019 تقديرية باالعتماد على �لن�صب �ملئوية �لتي ن�رشها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني 

                  )26.3% من �إجمايل �صكان �ل�صفة الجئون، و66.1% من �صكان �لقطاع(.

فاإن   ،2019 ل�صنة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  على  �ملو�طنني  لتوزيع  وبالن�صبة 

�أو  ن�صمة  �ألف   752.8( �ملو�طنني  من  عدد  �أكب  على  حتتوي  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  ت�صري  �لبيانات 

�ألف   687.3 �صجلت  �لتي  غزة  حمافظة  ثم  ومن  و�لقطاع(،  �ل�صفة  مو�طني  من   %14.9 ي�صكل  ما 

ن�صمة �أو 13.6% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع، ومن ثم حمافظة �لقد�ص �لتي بلغ عدد �لفل�صطينيني 

فيها 456.6 �ألف ن�صمة �أو ما يقارب 9.1% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 
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حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1% من �إجمايل فل�صطينيي 

�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:

 جدول 2/3: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة 

3
ل�شنتي 2018 و2019 )بالألف ن�شمة(

املحافظة
20182019

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2,953.960.13,019.959.9ال�شفة الغربية

3226.6328.76.5جنني

62.41.363.81.3طوبا�ص و�الأغو�ر �ل�صمالية

190.23.9193.63.8طولكرم

396.28.1403.98نابل�ص

115.22.3117.72.3قلقيلية

77.51.679.31.6�صلفيت

336.86.8344.16.8ر�م �هلل و�لبرية

50.9151.91�أريحا و�الأغو�ر

446.69.1456.69.1�لقد�ص

222.64.5227.54.5بيت حلم

733.514.9752.814.9�خلليل

1,961.439.92,01940.1قطاع غزة

383.87.8396.97.9�صمال غزة

670.113.6687.313.6غزة

2825.7290.25.8دير �لبلح

383.77.8395.67.9خانيون�ص

241.852494.9رفح

4,915.31005,038.9100ال�شفة والقطاع

ويكننا �أن ن�صف �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة باأنه جمتمع فتي، حيث �إن 

15 عاماً، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة  �أعمارهم عن  �أكرث من ثلث �الأفر�د )38.3%( تقل 

�لغربية وقطاع غزة؛ فقد بلغت �لن�صبة 36.3% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 41.4% يف قطاع غزة )�نظر 

2/4(. وت�صري �الإح�صاء�ت �إىل �أن �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني  جدول 

�لثاين  و�لن�صف  �لعمر،  هذ�  من  �أ�صغر  �ل�صكان  عدد  ن�صف  �أن  �أي  �لعدد،  ناحية  من  مت�صاويتني 
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�إىل  عاماً   16.4 من   2019-2000 �لفرتة  خالل  �رتفع  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  منه(  �أكب 

20.7 عاماً. وعند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها 

يالحظ �أن �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة �لغربية قد �زد�د من 17.4 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 21.7 عاماً يف 

�صنة 2019، �أما يف قطاع غزة فقد �رتفع �لعمر �لو�صيط من 14.9 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 19.2 عاماً 

 
4
يف �صنة 2019.

�لو�صيط  �لعمر  �أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  �أقل منه يف  �لو�صيط يف قطاع غزة  �لعمر  �أن  وبالرغم من 

يف �لقطاع �رتفع خالل �لفرتة 2000-2019 بن�صبة 28.9%، بينما �رتفع �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة 

بن�صبة 24.7% فقط خالل �لفرتة نف�صها.

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

فقد بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين �أعمارهم 65 عاماً �أو �أكرث 3.3% من جممل �ل�صكان، بو�قع 3.6% يف 

�ل�صفة �لغربية و2.8% يف قطاع غزة �صنة 2019. وهنا �أي�صاً نالحظ �أن �ملجتمع �لفل�صطيني يف قطاع 

 
5
غزة �أكرث �صباباً من �ملجتمع يف �ل�صفة �لغربية.

و�أظهرت بيانات �صنة 2017 �أن 16% من �الأ�رش ير�أ�صها رّب �أ�رشة م�صن، بو�قع 17% يف �ل�صفة 

�لغربية و14% يف قطاع غزة، كما �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 3.7 �أفر�د )بو�قع 3.3 �أفر�د يف 

6
�ل�صفة �لغربية و4.3 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.4 �أفر�د لالأ�رش �لتي ير�أ�صها غري م�صن.

�أي  ينهو�  مل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صن  كبار  من   %42 �أن  �إىل  �لبيانات  �أ�صارت  وقد 

�أنهو�  �لذين  �ل�صن  كبار  ن�صبة  تتجاوز  مل  حني  يف  لالإناث(،  و%56  للذكور   %26( تعليمية  مرحلة 

فاأكرث  عاماً   18 بلغو�  �لذين  �ل�صكان  جممل  من   %26 �أن  �لعلم  مع   .%15 فاأعلى  �ملتو�صط  مرحلة 

 
7
يحملون �لدبلوم �ملتو�صط فاأعلى )25% للذكور مقابل 27% لالإناث(.

�أما فيما يتعلق بتوزيع �الأفر�د ح�صب �جلن�ص، فقد بلغ عدد �لذكور نهاية �صنة 2019 يف �ل�صفة 

�لغربية وقطاع غزة نحو 2.56 مليون ذكر مقابل 2.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.2 

ذكور لكل مئة �أنثى. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ عدد �لذكور نحو 1.02 مليون ذكر مقابل 996 �ألف 

�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 102.4 ذكور لكل مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف �ل�صفة �لغربية 

 
8
نحو 1.54 مليون ذكر مقابل 1.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 104 ذكور لكل مئة �أنثى.

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

يف   71.2 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

يف  �أما   ،2019 �صنة   66.2 �إىل   2000 �صنة   94.3 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �نخف�صت  حيث   و�لقطاع؛ 
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بيانات  ت�صري  كما   
9
.2019 �صنة   79.2 �إىل   2000 �صنة  يف   112.8 من  �نخف�صت  فقد  غزة   قطاع 

�صنة 2018 �إىل �أن 11% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بو�قع 12% يف �ل�صفة 

10
�لغربية و9% يف قطاع غزة.

�أما بالن�صبة للموؤ�رش�ت �ملتعلقة بالبقاء على قيد �حلياة، فت�صري �لبيانات �إىل �رتفاع �لعمر �ملتوقع 

 72.9 �إىل   2000 70.7 عاماً يف �صنة  عند �لوالدة للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بحيث �رتفع من 

عاماً يف �صنة 2019 للذكور، ومن 72.2 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 75.2 عاماً يف �صنة 2019 لالإناث، مع 

وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة عند �لوالدة يف 

قطاع غزة 73.6 عاماً )بو�قع 72.5 عاماً للذكور، و74.7 عاماً لالإناث(، يف حني بلغ يف �ل�صفة �لغربية 

�لرئي�صية  �الأ�صباب  2019. ومن  لالإناث( �صنة  للذكور، و75.5 عاماً  73.2 عاماً  )بو�قع  74.3 عاماً 

معدالت  و�نخفا�ص  �ل�صحي،  �مل�صتوى  ن  حت�صُّ �لوالدة،  عند  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  فرتة  الرتفاع 

وفيات �لر�صع و�الأطفال )�نظر جدول 2/4(.

حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خلام  �لوفيات  معدالت  �نخفا�ص  �إىل  �لبيانات  وت�صري 

�نخف�ص �ملعدل من 4.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2000 �إىل 3.7 حاالت لكل �ألف من 

�ملو�طنني �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فرقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام 

لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ معدل �لوفيات �خلام �صنة 2019 يف �ل�صفة �لغربية 

)�نظر  �ملو�طنني يف قطاع غزة  �ألف من  لكل  3.5 حاالت  �ملو�طنني، مقابل  �ألف من  لكل  3.9 حاالت 

جدول 2/4(. 

ويالحظ �نخفا�ص يف معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من 3.6% �صنة 2000 �إىل 2.5% �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة، 

فيالحظ �أن معدل �لزيادة �لطبيعية لل�صكان يف قطاع غزة �نخف�ص �إىل 2.9% بينما �نخف�ص �إىل %2.2 

 
11

يف �ل�صفة �لغربية.

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

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

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

�أما عند مقارنة   .1999 5.9 مو�ليد يف �صنة  2011–2013 مقابل  4.1 مو�ليد للفرتة  غزة، حيث بلغ 

بال�صفة  مقارنة  غزة  قطاع  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  �رتفاع  ��صتمر�ر  فيالحظ  بالقطاع  �ل�صفة 

�لغربية  �ل�صفة  يف   2013–2011 للفرتة  مو�ليد   3.7 بلغ  حيث   ،2013–1999 �لفرتة  خالل  �لغربية 

مقابل 5.5 مو�ليد يف �صنة 1999. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 4.5 مو�ليد للفرتة 2011–2013 

12
مقابل 6.8 مو�ليد يف �صنة 1999.
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وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  �إىل   2019 �صنة  بيانات  وت�صري 

 2000 �صنة  �أفر�د   6.1 من  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  حيث   ،2000 �صنة  مع  مقارنة  غزة 

�أفر�د  5.7 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  كما   .2019 �صنة  �أفر�د   5  �إىل 

�صنة 2000 �إىل 4.6 �أفر�د �صنة 2019، ومن 6.9 �أفر�د �صنة 2000 �إىل 5.7 �أفر�د يف قطاع غزة )�نظر 

جدول 2/4(. 

�إىل   2017 �صنة  بيانات  فت�صري  �لو�حدة(،  �لغرفة  يف  �الأفر�د  )عدد  �ل�صكن  كثافة  بخ�صو�ص  �أما 

 �أن كثافة �ل�صكن يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة مع �ل�صفة �لغربية، حيث بلغ متو�صط كثافة �ل�صكن

�لكلي  �ملتو�صط  ويبلغ  �لغربية.  �ل�صفة  يف  غرفة  فرد�ً/   1.3 مقابل  غزة،  قطاع  يف  غرفة  فرد�ً/   1.6

لل�صفة و�لقطاع 1.4 فرد�ً/ غرفة )�نظر جدول 2/4(.

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

بو�قع 85% يف �ل�صفة �لغربية و83% يف قطاع غزة. وتفيد �لبيانات �إىل �أن 62% من �الأ�رش يف �ل�صفة 

و�لقطاع ي�صتخدمون مياه �ل�رشب �الآمنة، ح�صب تعريف موؤ�رش�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، حيث 

 وهو ما يعطي 
13

بلغت هذه �لن�صبة 95% يف �ل�صفة �لغربية و11% يف قطاع غزة، وذلك ل�صنة 2017.

موؤ�رش�ت مقلقة جد�ً حول �صحة �ملو�طنني يف �لقطاع.

�ملو�ليد  معدالت  يف  �نخفا�ص  �أي�صاً  �الأ�رشة،  حجم  متو�صط  �نخفا�ص  �إىل  باالإ�صافة  ويالحظ، 

�ألف من �ملو�طنني �صنة  40.9 مولود�ً لكل  �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث �نخف�ص من 

2000 �إىل 30.2 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2019. �أما على م�صتوى �ملنطقة فهناك تبايٌن يف 

معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2019 

يف �ل�صفة �لغربية بنحو 27.7 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني مقابل 34 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني 

يف قطاع غزة لل�صنة نف�صها )�نظر جدول 2/4(. 

�لفل�صطينيني  من   %58.7 �أن  �إىل   2019 �صنة  بيانات  فت�صري  �لزو�ج،  خل�صائ�ص  بالن�صبة  �أما 

14 عاماً فاأكرث  57.8% من جممل �لذكور �لذين بلغو�  14 عاماً فاأكرث متزوجون، و�أن  �لذين بلغو� 

1.1% من جممل �ملو�طنني �لذين  59.6% من �الإناث. بينما بلغت ن�صبة �ملطلقني  متزوجون مقابل 

بلغت �أعمارهم 14 عاماً فاأكرث. وت�صري حاالت �لزو�ج �مل�صجلة يف �صنة 2018 �إىل �نخفا�ص عدد عقود 

�صنة  43,515 عقد�ً  �إىل   2017 �صنة  47,218 عقد�ً  2017، حيث �نخف�صت من  �لزو�ج مقارنة ب�صنة 

2018. و�نخف�ص معدل �لزو�ج �لعام �إىل 9 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2018 )بو�قع 

9.7 حاالت يف �ل�صفة، و7.8 حاالت يف قطاع غزة( مقارنة بـ 10 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني 

 
14

�صنة 2017.
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2017 �إىل �أن ن�صبة �الأفر�د  وبالن�صبة خل�صائ�ص �ل�صكان �ملتعلقة بالتعليم، فت�صري بيانات �صنة 

)10 �صنو�ت فاأكرث( �لذين �أكملو� مرحلة �لتعليم �لثانوية بلغت 19.4% يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

و�أن ن�صبة �الأمية لالأفر�د �لذين بلغو� 10 �صنو�ت فاأكرث ت�صكل 2.9% من جمموع �ل�صكان. ويالحظ 

�أن ن�صبة �الأمية قد �نخف�صت لدى �الإناث و�لذكور، بالرغم من �أن ن�صبة �الأمية لدى �الإناث ظلّت �أعلى 

عند مقارنتها مع �لذكور، حيث بلغت 4.3% لدى �الإناث و1.5% لدى �لذكور يف �صنة 2017، مقارنة 

مدى على  كبري�ً  �نخفا�صاً  ي�صكل  مما   ،1997 �صنة  يف  �لذكور  عند  و%6.7  �الإناث  عند   %16.8  بـ 

�ل�صكان  بني  �الأمية  معدل  فبلغ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما  �الإناث.  عند  وخ�صو�صاً  عاماً،   20

وذلك غزة،  قطاع  يف   %2.4 مقابل  �ل�صفة  يف   %3 فاأكرث  عاماً   15 يبلغون  �لذين   �لفل�صطينيني 

15
ل�صنة 2018.

16
جدول 2/4: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

836 5,533 534 الكثافة ال�شكانية )فرد/كم2( )2019(

2.5 2.9 2.2 معدل الزيادة الطبيعية )2019(

5 5.7 4.6 متو�شط حجم الأ�رشة )2019(

72.9 72.5 73.2 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2019(

75.2 74.7 75.5 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2019(

30.2 34 27.7 معدل املواليد اخلام )مولود لكل األف من ال�شكان( )2019(

3.7 3.5 3.9 معدل الوفيات اخلام )وفاة لكل األف من ال�شكان( )2019(

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(

38.3 41.4 36.6 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%( 

)2019(

28.8 29 28.9 ً ال�شباب 15–29 عاما

25.3 28.9 27.5 30–59 عاماً 

4.4 5.7 5.2 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.4 1.6 1.3 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2017(
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ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2019

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

�ملحتلة  فل�صطني  يف   2019 �صنة  نهاية  يف  �ملقدر  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت   ُت�صري 

1.568 مليون فل�صطيني  1.598 مليون فل�صطيني مقارنة بنحو  بلغ نحو  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة 

“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينيني يف  لل�صكان  �لعمري  �ملتوفرة حول �لرتكيب  �لبيانات  2018. وتظهر  �صنة 

للذكور   %32.8 عاماً   15 �لـ  دون  �الأفر�د  ن�صبة  بلغت  حيث  فتي  جمتمع  �أنه   2018 �صنة  نهاية   يف 

و31.8% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث نحو 4.4% للذكور 

و5.3% لالإناث )�نظر جدول 2/6(.

بلغت  1948 فل�صطينيات  لدى  �خل�صوبة  ن�صبة  فاإن   ،2018 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

وت�صري  �أ�رشة.  لكل  �أفر�د   4.5 �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  وبلغ  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.04

�لبيانات �إىل �أن معدل �ملو�ليد �خلام بلغ نحو 23.3 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان، �أما بالن�صبة ملعدل 

�لوفيات �خلام فقد بلغ 2.8 حالة وفاة لكل �ألف من �ل�صكان. وبلغ معدل وفيات �لر�صع 5.4 حاالت 

�جلوالن  ه�صبة  يف  �لعرب  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  �لبيانات  وهذه  �الأحياء.  �ملو�ليد  من  �ألف  لكل  وفاة 

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

هذه  جميع  حت�صي  “�إ�رش�ئيل”  �إن  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ملوؤقتة  لالإقامة  �نتقلو�  �لذين  �للبنانيني 

�لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل )�نظر جدول 2/6(. 
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 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  وبح�صب 

(CBS) يف نهاية �صنة 2018 )�لتي ت�صم �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �أي�صاً( فاإن جممل عدد �مل�صلمني 
من فل�صطينيي 48 يبلغ نحو 1.598 مليون بن�صبة 85%، بينما هناك 143 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية 

17
بن�صبة 7.6%، و135 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.2.

ج. الأردن:

مع  مقارنة  ن�صمة،  ماليني   4.29 بنحو   2019 �صنة  نهاية  يف  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر 

4.187 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2018، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

ويبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي لل�صكان 2.47% يف �صنة 2016، وفق بيانات د�ئرة �الإح�صاء �الأردنية، 

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

2010 �أن معدل �خل�صوبة �لكلية للن�صاء  �ملتوفرة من �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني ل�صنة 

�لفل�صطينيات يف �الأردن بلغ 3.3 مو�ليد لكل �مر�أة، ومعدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من 

�ل�صكان. وبلغ معدل وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية 22.6 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي، 

بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة من �لعمر 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

وت�صري در��صة �أعدتها موؤ�ص�صة فافوFAFO Foundation  حول �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ملخيمات 

�لفل�صطينية يف �الأردن �صنة 2011، �أن 39.9% من �صكان �ملخيمات هم دون �لـ 15 عاماً من �لعمر، 

�الأ�رشة د�خل  بلغ متو�صط حجم  4.3%. كما  بلغت  فاأكرث  65 عاماً  بلغو�  �لذين  �الأفر�د  ن�صبة  و�أن 

18
�ملخيمات 5.1 �أفر�د لكل �أ�رشة.

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�(

Near East (UNRWA)، فاإن هناك 2,376,481 الجئاً م�صجالً، وذلك يف 2019/2/1، مقارنة مع 
2,327,540 الجئاً م�صجالً يف 2018/1/1. ويعي�ص نحو 17.3% منهم، �أي نحو 412 �ألفاً يف �ملخيمات 

19
�لفل�صطينية �لع�رش �ملوجودة يف �الأردن، وذلك وفق تقدير�ت مطلع �صنة 2019.

د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 643,142 ن�صمة يف 2019/2/1، 

 
20

مقارنة بـ 631,111 ن�صمة يف 2018/1/1.
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وقد عانى فل�صطينيو �صورية من �نعكا�صات �الأزمة �ل�صورية و�ل�رش�ع �لد�خلي عليهم، ووثقت 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  �نتهاكات ج�صدية كبرية بحق  فل�صطينيي �صورية  �أجل  �لعمل من  جمموعة 

�أن وك�صفت   ،2019 يوليو  متوز/  وحتى   2011 �صنة  �صورية  على  �حلرب  بد�ية  منذ  �صورية،   يف 

5,258 فل�صطينياً تعر�صو� النتهاكات ج�صدية جر�ء �لعنف �ملتو��صل يف �صورية، عالوة على �آالف 
21

�جلرحى �لذين �أ�صيبو� الأ�صباب خمتلفة منذ بدء �أحد�ث �حلرب.

 ،2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وك�صفت 

بلغ  2011 منذ  �صورية  يف  �ل�رش�ع  ب�صبب  ماتو�  �أو  قتلو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   �أن 

من  �الأكب  و�لعدد  قنا�صة،  بر�صا�ص  ق�صو�  الجئاً   311 منهم  الجئة،   487 بينهم  الجئني،   4,006
22

�لالجئني �لذين ق�صو� كان يف خميم �لريموك لالجئني �لفل�صطينيني جنوب دم�صق.

وك�صف فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، يف ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2019، عن توثيقه لوجود 329 الجئاً فل�صطينياً مفقود�ً منذ بدء �أحد�ث �حلرب يف �صورية، 

23
منهم 37 الجئة.

 2020 ل�صنة  �لطارئ  “�لند�ء  عنو�ن  حتت  �أ�صدرته  �لذي  تقريرها  يف  �الأونرو�  وكالة  و�أعلنت 

ب�صاأن �أزمة �صورية �الإقليمية”، �أن 438 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ظلو� د�خل �لبالد. 

وقدَّرت �أن ثلثي �لالجئني �لفل�صطينيني قد نزحو� عن مناطقهم �الأ�صلية مرة و�حدة على �الأقل منذ 

بد�ية �لنز�ع، وما ز�ل نحو 40% منهم مهجرين د�خل �صورية يف نهاية �صنة 2019، و�أن 91% منهم 

يعانون من �لفقر. كما �أعلنت �لوكالة �أن 27,700 الجئاً فل�صطينياً من �صورية يُتوقع بقاوؤهم يف لبنان 

يف �صنة 2020، يقيم 45% منهم يف خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، و89% منهم يعي�صون 

24
يف فقر، و55% منهم ال يلكون م�صتند�ت �إقامة قانونية �صاحلة.

�لنز�ع،  �ندالع  للجوء خارج �صورية، منذ  �لذين ��صطرو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بلغ عدد  وقد 

نحو 183 �ألف الجئ، وذلك بح�صب جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف �صباط/ فب�ير 

2020، موزعني كما يلي:

جدول 2/5: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج �شباط/ فرباير 252020

املجموعاأوروبااليونانتركياال�شودانغزةم�رشالأردنلبنانالبلد

27,70017,3433,50035050010,0004,000120,000183,393العدد
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وب�صبب �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لر�هنة، و�حلرب يف �صورية، فاإن �لبيانات �ملتوفرة حول �الأو�صاع 

�أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري   ،2010-2009 للفرتة  هي  �صورية  يف  للفل�صطينيني  و�الأ�رشية  �الجتماعية 

33.1%، يف  بلغت  15 عاماً  �لـ  �لفل�صطيني يف �صورية جمتمع فتي، و�أن ن�صبة �الأفر�د دون  �ملجتمع 

2009. و�أ�صارت بيانات  4.4%، وذلك ل�صنة  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  �لذين تبلغ  حني بلغت ن�صبة 

�صنة 2010 �إىل �أن معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف �صورية بلغ 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ 

معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف، وبلغت ن�صبة �لنمو 1.6%. �أما بالن�صبة للوفيات، فقد بلغ 

�ألف مولود، بينما بلغ معدل  28.2 حالة وفاة لكل  معدل �لوفيات �لُر�ّصع للفل�صطينيني يف �صورية 

 
26

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي.

لبنان: هـ. 

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف 2019/2/1 يف لبنان 533,885 ن�صمة 

27
)يعي�ص 50.7% منهم يف �ملخيمات( مقارنة مع 524,340 ن�صمة يف 2018/1/1.

�لفل�صطينية يف  �ملخيمات و�لتجمعات  �لفل�صطينيني يف  �لعام لالجئني  �لتعد�د  نتائج  �أظهرت  وقد 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  36% من  �أن   ،2019 2017، و�لتي �صدرت يف حزير�ن/ يونيو  ل�صنة  لبنان 

�صور،  منطقة  يف  و%15  �ل�صمال،  منطقة  يف  و%25  �صيد�،  منطقة  يف  يتمركزون  لبنان   يف 

و13% يف بريوت، و7% يف منطقة �ل�صوف، و4% يف منطقة �لبقاع. و�أ�صارت �لنتائج �إىل �أن نحو %5 

28
من �لالجئني �لفل�صطينيني يلكون جن�صية غري �جلن�صية �لفل�صطينية.

�لو�فدة” يف  “�لعمالة  2019/6/6 على  �للبنانية يف  �لعمل  �أطلقتها وز�رة  �لتي  �أثارت �حلملة  وقد 

�أنه مّت ��صتهد�فهم �صمن  �أو�صاط �لالجئني �لفل�صطينيني، �لذين �صعرو�  لبنان، ردود فعل كبرية يف 

مل  �لذين  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �ملختلف  و�لقانوين  �ل�صيا�صي  �لو�صع  من  بالرغم  �حلملة،  هذه 

ياأتو� للبنان �أ�صالً بحثاً عن فر�ص عمل، و�إمنا كان قدومهم ب�صبب عملية تهجري ق�رشي قامت بها 

�لع�صابات �ل�صهيونية يف حرب 1948. وقد �حتج �لفل�صطينيون على قر�ر وز�رة �لعمل �للبنانية مبنع 

عمل �لفل�صطينيني دون حيازة �إجاز�ت عمل، من خالل �ملظاهر�ت و�العت�صامات د�خل �ملخيمات، 

�لتي �صهدت غالبيتها �إ�رش�باً �صبه تام �صلَّ �حلركة متاماً يف �ل�صو�رع. وقد ��صتمرت �الحتجاجات 

�أكرث من �صهرين؛ �نتهت بوعود من رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري باإعادة �لنظر يف قر�ر 

�لوز�رة فيما يتعلق بالفل�صطينيني، و�لتاأكيد على �ال�صتناد �إىل �لوثيقة �لتي تو�فقت عليها �الأحز�ب 

�للبنانية، ون�رشت يف كانون �لثاين/ يناير 2017، و�لتي ُتن�صف �إىل حد كبري �لفل�صطينيني يف لبنان، 

وت�صدد على حقهم يف �لعمل.
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يتهمونها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لطبقة  �صّد  لبنان  يف  �صعبي  حر�ك  �نطلق   ،2019/10/17 ويف 

�لدولة  �أجهزة  ينخر  �لذي  �لف�صاد  تف�صي  وب�صبب  و�الجتماعي،  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  بالف�صل 

منه  عانى  �لذي  �القت�صادي،  �لتدهور  من  مزيد  �الأحد�ث،  تطور�ت  تبع  وقد  وموؤ�ص�صاتها. 

�لفل�صطينيني �ملعي�صية �صوء�ً. �أو�صاع  �للبنانيون، بينما ز�دت 

وح�صب بيانات �لتعد�د �لعام لالجئني �لفل�صطينيني يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 

ل�صنة 2017، فاإن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 29%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 

65 عاماً فاأكرث 6.4%. وبلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية يف لبنان 4 �أفر�د، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

يف  �لفل�صطينيات  للن�صاء  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%17.5 ن�صاء  تر�أ�صها  �لتي 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان 2.7 مولود�ً لكل �مر�أة. 

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

نود   ،2/6 جدول  يف  �مللخ�صة  �لرئي�صية،  �لديوجر�فية  �ملوؤ�رش�ت  بع�ص  نقارن  �أن  قبل 

�ملقارنة،  بعملية  ُيخّل  قد  مما  خمتلفة،  ل�صنو�ت  �أحياناً  تكون  �ملعطيات  بع�ص  �أن  �إىل  ن�صري  �أن 

�أبرز �أما  �ملتوفرة.  �الإح�صاء�ت  �أحدث  وفق  عامة،  كموؤ�رش�ت  مفيدة  تظل  حال  �أي  على   ولكنها 

�ملالحظات فهي: 

�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها يف  	·

لبنان.

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صن �لذين يبلغون 65 عاماً فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم يف فل�صطني �ملحتلة  	·

1948 و�صورية، و�أدنى ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة. 

تليها و�صورية،  �الأردن  ثم  غزة،  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن  	·	

�ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل 

يت�صق مع �الجتاه �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. 

3.7 حاالت  �أن معدالت �لوفاة �خلام بقيت مرتفعة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت  	·

وفاة �صنة 2019، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لقمعية و�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، مبا يف ذلك عمليات �لقتل �لتي متار�صها.
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جدول 2/6: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رش
ال�شفة الغربية 

2019
قطاع غزة

2019
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2019

فل�شطني املحتلة 

1948 “اإ�رشائيل”
2018

الأردن

2011
�شورية

)2010–2009(
لبنان

2017

ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل 

 32.8 ذكور36.341.438.3)%(
31.839.933.129 �إناث

ن�شبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث 

4.4 ذكور3.62.83.3)%(
5.34.34.46.4 �إناث

 ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
104102.4103.2102.7

(2015)–100.4102

 معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�شكان(
27.73430.223.329.2

(2010)29.225.8
(2010)

 معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 

ال�شكان(

3.93.53.72.8–2.8
(2006)–

 معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.7
(2013–2011)

4.5
(2013–2011)

4.1
(2013–2011)3.043.3

(2010)2.52.7

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(

4.8
(2017)

5.6
(2017)

5.1
(2017)4.55.14.1

(2010)4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

ي�صكل �لالجئون �لفل�صطينيون حمور�ً رئي�صياً يف �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً فيما يخ�ص 

�صنة  نهاية  مع  الجئ  ماليني   8.7 يقارب  ما  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  و�صل  وقد  �لعودة.  حّق 

 ونود �أن ن�صري هنا �إىل 
30

2018، وهذ� �لعدد ي�صكل ما يقارب ثلثي �لفل�صطينيني يف �لعامل )%66.9(.

�أن �لعدد �ملقدر لالجئني �لفل�صطينيني يختلف عن تقدير�ت وكالة �الأونرو�، وهذ� الأن �لوكالة حت�رش 

عدد �لالجئني يف �الأعد�د �مل�صجلة يف مناطق عملياتها �خلم�ص: �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�الأردن، 

و�صورية، ولبنان. 

من  �الأكب  و�لعدد  �لتاريخية،  فل�صطني  حدود  خارج  يعي�صون  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أغلب  �إن 

جمموع  يبلغ  بديل  مركز  تقدير�ت  ووفق   ،1948 �صنة  �لنكبة  نتيجة  جلاأو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

�لالجئني نحو 6.7 مليون الجئ، منهم 5.55 ماليني م�صجلون لدى وكالة �الأونرو�. وثاين �أكب فئة 

من �لالجئني جلاأو� نتيجة �لنك�صة �صنة 1967، ويقدر عددهم بنحو 1.237 مليون الجئ. ومن �ملهم 

42.4% )2,603,174 الجئ( من �لالجئني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يقيمون يف  �الإ�صارة �إىل �أن نحو 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، باالإ�صافة �إىل نحو 415 �ألف نازح د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 

 و�لدولة �لتي جند فيها �أكب عدد من �لالجئني خارج حدود فل�صطني �لتاريخية هي 
31

يف �صنة 2019.

 
32

�الأردن، بنحو 2,376,481 الجئ �صنة 2019.
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جدول 2/7: توزيع الالجئني والنازحني الفل�شطينيني ح�شب حالة النزوح نهاية 332018

النسبة )%(العدد

5,545,54063.7لجئو �شنة 1948 امل�شجلون لدى الأونروا

1,161,81213.3لجئو �شنة 1948 غري امل�شجلني لدى الأونروا

1,237,46214.2لجئو �شنة 1967

415,8764.8نازحون داخل الأرا�شي املحتلة �شنة 1948

344,5994نازحون داخل الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

8,705,289100املجموع

وتظل �أعد�د �لالجئني �أعد�د�ً تقديرية، خ�صو�صاً عندما يتعلق �الأمر بفل�صطينيي �خلارج، خارج 

�ملناطق �لتي تعمل فيها �الأونرو�؛ حيث ال توجد �إح�صاء�ت ر�صمية، وال معرفة دقيقة بن�صب �لنمو، 

�أماكن عمل و��صتقر�ر جديدة بينما هو  �إىل  �إ�صكاليات �لتكر�ر حيث ينتقل �لالجئ  مع �صعوبة حّل 

و�أبناء  و�صورية،  ولبنان  �الأردن  فل�صطينيي  مع  يحدث  كما  �الأ�صلي  مكانه  يف  حمت�صب  �أو  م�صجل 

�لد�خل �ملقيمني يف �خلارج.

لالجئني  �لكلي  �لعدد  عن  تختلف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلة  �الأعد�د  �أن   2/8 �جلدول  من  ويالحظ 

و�لنازحني �لفل�صطينيني. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� �قت�رشت على �لفل�صطينيني 

غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  وهي:  �خلم�ص،  عملياتها  مناطق  يف  كالجئني  �أنف�صهم  �صجلو�  �لذين 

�أعد�د  بدقة  �الإح�صاء�ت ال تعك�ص  �أن هذه  �إىل  �النتباه  و�الأردن، و�صورية، ولبنان. وبالتايل، يجب 

مناطق  غري  يف  �أقامو�  كثريين  فل�صطينيني  الجئني  ��صتثنت  الأنها  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

عملها، كما مل ت�صمل كثريين من �ملقيمني يف مناطق عملها، الأنهم مل ي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم 

مّت  حيث   ،1967 حرب  �إثر  جلاأو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �إح�صاء�تها  وت�صتثني  خلدماتها. 

تهجري نحو 330 �ألف فل�صطيني من �أر�صهم، كما �أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني 

�إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �النتباه  يجب  وبالتايل  �لعودة.  من  ومنعو�  �حلرب(  )غري  خمتلفة  ظروف  حتت 

�الأونرو� بخ�صو�ص �لالجئني هي �إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن �لتعامل مع �أرقام �الأونرو� كاأرقام 

حقيقية تعبّ عن �أعد�د �لالجئني �صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط 

�الأونرو� ولي�ص كل  �أن يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من  �أنف�صهم ويكن  �أرقام من �صجلو�  تعّب عن 

�لالجئني �لفل�صطينيني.
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ثلث  من  �أقل  ي�صكلون   58 �لـ  �ملخيمات  يف  �مل�صجلني  �الأ�صخا�ص  ن�صبة  �أن  �أي�صاً  �ملالحظ  ومن 

ن�صبة  �أعلى  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري  حيث  �الأونرو�.  �إح�صائيات وكالة  بناء على  �مل�صجلني،  �لالجئني 

من �الأ�صخا�ص �مل�صجلني يف �ملخيمات هي يف لبنان، وت�صل نحو 50.7% من �لالجئني �مل�صجلني، ثم 

قطاع غزة حيث ي�صكلون 37.8% من �لالجئني �مل�صجلني. 

 جدول 2/8: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا 

ح�شب مناطق عملها يف 342019/2/1

املجموعلبنان�شوريةالأردنقطاع غزةال�شفة الغربية

846,4651,421,2822,242,579560,139475,0755,545,540الالجئون امل�شجلون

201,525149,013133,90283,00358,810626,253اأ�شخا�س  م�شجلون اآخرون

1,047,9901,570,2952,376,481643,142533,8856,171,793جمموع الأ�شخا�س امل�شجلني

ن�شبة الزيادة يف تعداد 

الأ�شخا�س امل�شجلني خالل 

ال�شنة املا�شية )%(

2.53.62.11.91.82.5

1981091258عدد املخيمات الر�شمية

الأ�شخا�س امل�شجلون يف 

املخيمات 
256,758593,990412,054194,993270,6141,728,409

ن�شبة الأ�شخا�س امل�شجلني يف 

املخيمات اإىل جمموع الأ�شخا�س 

امل�شجلني )%(

24.537.817.330.350.728

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2019/2/1
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2019/2/1

وكانت وكالة �الأونرو� قد قامت يف �صنة 2013 باإعطاء بيانات جديدة الأعد�د �لالجئني يف مناطق 

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

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

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

�الإلكرتوين بدقة. وقد  �أن تو�صح معنى ذلك على موقعها  �مل�صتحقني لتلقي خدماتها، دون  �أولئك 

ي�صمل ذلك �مل�صتفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف �لوكالة لالجئ �لفل�صطيني، وهو تعريف قا�رش 

�أ�صالً، ال يغطي كافة فئات �لالجئني.

وت�صري �لبيانات يف �جلدول 2/9 �إىل �أن جمتمعات �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� 

�لالجئني  من   %30.8 �إن  حيث  عام،  ب�صكل  للفل�صطينيني  مماثل  نحو  على  فتية،  جمتمعات  هي 

�مل�صجلني لديها �أطفال دون �صِنّ 18 عاماً، �أعالها يف قطاع غزة )42.5%( و�أدناها يف لبنان )%22.7(.

�لغربية وقطاع غزة هي  �ل�صفة  �لالجئني يف  �أن معدالت �خل�صوبة بني  �إىل  �لبيانات  كما ت�صري 

�الأعلى مقارنة مع باقي مناطق عمل �لوكالة �خلم�ص )3.6 مولود لكل �مر�أة(، كما هو �حلال بالن�صبة 

�أما   .2018 ل�صنة  وذلك  معي�صية(،  �أ�رشة  لكل  فرد   5.6( و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  ملتو�صط 

بالن�صبة ملعدل �الإعالة )عدد �الأ�صخا�ص �ملعالني لكل مئة �صخ�ص يف �صّن �لعمل 15–64( لدى �لالجئني 

بن�صبة  �أ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  وهذ�   ،)91.2( غزة  قطاع  يف  كبري  ب�صكل  مرتفعة  فهي  �مل�صجلني 

�لبطالة  ظّل  يف  حتدياً  ت�صكل  قد  �لن�صبة  هذه  �أن  �إىل  �الإ�صارة  �ملهم  ومن  عاماً،   15 دون  �الأ�صخا�ص 

�ملرتفعة و�الأو�صاع �القت�صادية �ملتدهورة.  
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جدول 2/9: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت 

الأونروا ح�شب مناطق عملها 352018

املجموعلبنان�شوريةالأردنال�شفة الغربيةقطاع غزة

42.528.426.329.222.730.8ن�شبة الأفراد دون 18 عاماً )%(

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(
5.65.65.24.84.75.3

 معدل اخل�شوبة 

)مولود لكل امراأة(
3.63.63.22.72.73.2

91.273.152.363.457.965.6معدل الإعالة

�أما بالن�صبة للخ�صائ�ص �ملعي�صية لدى �لالجئني �لفل�صطينيني، فت�صري �لبيانات �ملتوفرة من قبل 

 �إىل �أن �لالجئني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 
�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف منت�صف 362019

�لالجئني �الأفر�د  لدى  �لبطالة  ن�صبة  بلغت  حيث  غريهم،  من  �أكب  ب�صكل  للبطالة  معر�صني   غزة 

فيالحظ  �ملنطقة،  م�صتوى  على  �أما  �لالجئني.  لغري   %24 مقابل   %40 نحو  فاأكرث(  عاماً   15(

يف �لن�صبة  ت�صل  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لالجئني  بني  �لبطالة  معدالت  يف  كبري   فرق 

 �أما يف لبنان، بلغت ن�صبة �لبطالة 
37

�ل�صفة �لغربية �إىل نحو 19% مقابل 54% لالجئني يف قطاع غزة.

�لعاملة، كما تزيد  �لقوى  �مل�صاركني يف  55% من  فاأكرث( نحو  �لفل�صطينني )15 عاماً  لدى �لالجئني 

�أو�خر �صنة  لبنان  �الأحو�ل �القت�صادية يف  65%؛ وهي ن�صبة ز�دت نتيجة تدهور  �لفقر عن  ن�صبة 

�أن ن�صبة �لفقر لدى  �إىل   كما ت�صري �لبيانات 
38

.)2015 2019 )وفق در��صة �جلامعة �الأمريكية �صنة 

 %45.4 �إىل  ت�صل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  د�خل  �ملخيمات  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 
39

مقابل 29.4% يف �ملدن و18.7% يف �لريف.

�أما بخ�صو�ص �لتح�صيل �لعلمي، فت�صري �لبيانات �إىل �أن �لالجئني يتقدمون على غري �لالجئني 

يف �لتعليم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ حيث ي�صل معدل �الأمية �إىل 2.5% بني �لالجئني )15 عاماً 

فاأكرث( مقابل 3% عند غري �لالجئني، كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن ن�صبة �لالجئني �حلا�صلني على درجة 

 
40

�لبكالوري�ص فاأعلى نحو 16% مقابل 14% عند غري �لالجئني.

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 

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

للجهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ نحو 6.64 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2019، يف حني 
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بلغ عدد �ليهود 6.78 ماليني ن�صمة بناء على تقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، وبناء 

على معدالت �لنمو �ل�صنوية، فمن �ملتوقع �أن يزيد عدد �لفل�صطينيني عن عدد �ليهود، بحيث ي�صبح 

ي�صتمر  �أن  �ملتوقع  ومن   ،2022 �صنة  يف  فل�صطيني  ماليني   7.14 مقابل  ماليني   7.13 �ليهود  عدد 

�لتز�يد عب �ل�صنو�ت �لقادمة.

41
جدول 2/10: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2019-2027 )بالألف ن�شمة(

عدد اليهودعدد الفل�شطينيني يف فل�شطني التاريخيةال�شنة

20196,6366,778

20206,7996,893

20216,9667,010

20227,1377,129

20237,3127,250

20247,4917,374

20257,6757,499

20267,8637,627

20278,0567,756

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2019-2027 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحق العودة:

“�صفقة  خالل  من  ق�صيته،  ت�صفية  ملحاوالت  مقاومته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و��صل 

ومقد�صاته،  �أر�صه  يف  حقه  لتاأكيد  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فعالياته  وو��صل  وغريها.  �لقرن” 

تابع  وقد  خدماتها.  و�إنهاء  �الأونرو�  وكالة  ت�صفية  حماوالت  و�جه  كما  �لعودة،  حقّ  وخ�صو�صاً 

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

وحقوقهم  بفل�صطني  �رتباطهم  على  توؤكد  �لتي  و�الأن�صطة  �لفعاليات  �إقامة   ،2019–2018 �صنتي   

�لتاريخية �لثابتة فيها، وتذكري �الأجيال �لفل�صطينية �لنا�صئة باأهمية �لعودة و�لتم�صك باالأر�ص.

وقد عقد موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 16، حتت �صعار “�صبعون عاماً و�إننا لعائدون”، 

�ل�صنوي موؤمترهم  �أوروبا  فل�صطينيو  عقد  كما  �الإيطالية،  ميالنو  مدينة  يف   ،2018/4/29  يف 

و�ل�صمود “بالوحدة  �صعار  حتت  �لدمناركية،  كوبنهاغن  مدينة  يف   ،2019/4/27 يف   17  �لـ 

�لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �آالف  �ملوؤمتَرين  �أعمال  يف  �صارك  �صنعود”. وقد  حتماً 

�الأوروبية وخارجها يف ذكرى  �لقارة  �أرجاء  توّزعو� على وفود وجماهري غفرية جاءت من �صتى 

وخارجه،  �ملحتل  �لوطن  من  وفاعلة  بارزة  فل�صطينية  و�صخ�صيات  قياد�ت  وبح�صور  �لنكبة، 

�ملوؤ�ص�صات  وممثلي  و�الأوروبية،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعامة  �ل�صخ�صيات  من  ح�صد  على  عالوة 

موؤ�ص�صة  �ل�صنتني  هاتني  خالل  �ملوؤمتر  هذ�  نّظم  وقد  فل�صطني.  مع  �ملت�صامنني  وقطاعات 

فل�صطينية  موؤ�ص�صات  مع  باال�صرت�ك  �لفل�صطيني،  �لعودة  ومركز  �أوروبا،  فل�صطينيي   موؤمتر 

42
�أوروبية.

ويف كانون �لثاين/ يناير 2018، �أطلق �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج حملة �إلكرتونية بعنو�ن 

مدينة  ن�رشة  بهدف  #�لقد�ص_توحدنا،  بو�صم  تغريد  حملة  يف  وذلك  �الإلكرتوين”،  �لقد�ص  “يوم 
�لقد�ص �ملحتلة، ورف�ص قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب باعتبار �ملدينة عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

43
ودعت �حلملة ال�صتمر�ر �حلر�ك �لعربي و�الإ�صالمي و�لعاملي الأجل �لقد�ص وفل�صطني.

“�صبعينية �لنكبة”  2018/3/14 فعاليات وطنية و�صعبية مبنا�صبة  كما �أطلق �ملوؤمتر �ل�صعبي يف 

�لفل�صطينية، حتت عنو�ن “عائدون”، وذلك بال�رش�كة مع موؤ�ص�صات فل�صطينية عديدة، بهدف جمع 

�جلهود و�لتكاتف بني �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية �لد�عمة لفل�صطني، وتفعيل دور فل�صطينيي �خلارج، 

 ويف �إطار 
44

وح�صد �لطاقات �ملنا�رشة للق�صية، وت�صليط �ل�صوء على معاناة �لالجئني يف �ملخيمات.

هذه �لفعاليات، نظَّم �ملوؤمتر بال�رش�كة مع �جلمعية �لرتكية للت�صامن مع فل�صطني - فيد�ر مهرجاناً 

�إىل  نف�صه  �ل�صهر  يف  �ملوؤمتر  دعا  كما   
45

،2018 �أبريل  ني�صان/  يف  �إ�صطنبول  مدينة  يف  وفنياً  خطابياً 

تنظيم مظاهر�ت �أيام �جُلمع يف جميع �أماكن �لتو�جد �لفل�صطيني وحيثما �أمكن، دعماً مل�صرية �لعودة 

46
�لكبى يف غزة.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

92

وقام �ملوؤمتر بالعديد من �لزيار�ت �لدولية �لتي تهدف �إىل فتح عالقات دولية جديدة و�لتعريف 

 ،2018 �أبريل  ني�صان/  يف  �لهند  زيارة  منها  �لفل�صطينية،  للق�صية  دعماً  �جلهود  وح�صد  باملوؤمتر 

�ملتعلقة  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملوؤمتر  ونظم   .2020/12/19 ويف  نف�صه،  �ل�صهر  يف  لرتكيا  و�أخرى 

بالقد�ص؛ و�لالجئني وحق �لعودة، ومبو�جهة قانون “�لقومية �ليهودية”، و�الأو�صاع يف قطاع غزة، 

47
ومو�جهة �لتطبيع.

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

فيها كتلة ب�رشية و�قت�صادية ذ�ت وزن مهم. ففي �لفرتة 13-2019/6/16، دعت �لقياد�ت �لفاعلة 

للجاليات لعقد �ملوؤمتر �لتاأ�صي�صي �الأول للجاليات يف �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي يف �صان �صلفادور 

لتمثيل  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد  تاأ�صي�ص  عن  �أعلنو�  حيث  بال�صلفادور؛ 

�لبيئة �ل�صيا�صية هناك؛  �جلاليات �لفل�صطينية. وقدم هذ� �الحتاد خطاباً وطنياً متزناً، متنا�صباً مع 

�رشعياً  ممثالً  �لتحرير  مبنظمة  و�العرت�ف  �النق�صام،  ورف�ص  �لوطنية،  �لوحدة  على  �أكد  حيث 

�لعودة،  و�أكد على حّق  �أو�صلو،  �تفاقات  �لفل�صطينية، وطالب باخلروج من  �لثو�بت  وحيد�ً، وعلى 

48
وعلى دعم �ملقاومة على �أ�ص�ص �لقانون �لدويل.

ثانيًا: الو�شع االقت�شادي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

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

ودولياً،  و�إقليمياً  حملياً  �ملهمة  �القت�صادي  �لنمو  موؤ�رش�ت  �أحد  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يثل 

وهو موؤ�رش و��صع �النت�صار يعك�ص تباعاً حركة �لتطور �الإنتاجي، ويعب عنه بالقيم �حلقيقية بعد 

��صتبعاد تغري�ت �الأ�صعار. والأهمية هذ� �ملوؤ�رش حتر�ص خمتلف بلد�ن �لعامل على قيا�صه حتى تكون 

بياناته متاحة للباحثني وملتخذي �لقر�ر، وينتظم �الإح�صاء �لفل�صطيني يف �إ�صد�ر بيانات هذ� �لناجت 

وتطوره �لر�هن وتنبوؤ�ته �مل�صتقبلية.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �جتاه  يت�صح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  بيانات  ح�صب 

�إىل  �لنمو  معدل  تر�جع  حني  ففي   ،2018-2013 �لفرتة  خالل  للتذبذب  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

لل�صنو�ت �الرتفاع مب�صتوى ملحوظ  فاإنه عاود  �الإ�رش�ئيلية  للحرب  كانعكا�ص   2014 �صنة   %0.2 

2015-2017 ومبتو�صط 4.7%، ثم تر�جع مرة �أخرى �صنة 2018 �إىل 1.2%، نظر�ً للتدهور �حلاد 

يف �قت�صاد غزة ومنو �قت�صاد �ل�صفة بوترية �أبطاأ.
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وعلى �مل�صتوى �لدويل و�الإقليمي �نعك�صت �لتطور�ت �لتي حدثت بها �صلبياً على �الأد�ء �ملحلي يف 

49
ظّل هبوط يف مناطق خمتلفة من �لعامل مبا يف ذلك �لدول �ملتقدمة و�ل�صناعية.

�أعقبه  �صنوي  �أ�صا�ص  على  �الأول  �لربع  يف   %4.1 بلغ  للنمو  حت�صن  بد�ية   2019 �صنة  و�صهدت 

تر�جع يف �لربع �لثاين �إىل 2.3% يف �صوء �أزمة �ملقا�صة وتقل�ص �ملنح، ثم تر�جع �أكرث حدة يف �لنمو 

�لنمو  �ل�صائدة. و��صتمر  �ملالية  �لكلي باالأزمات  �لطلب  لتتاأثر مكونات  �لثالث  �لربع  0.6% يف  لنحو 

50
عند م�صتوى متدٍن �أي�صاً يف �لربع �الأخري بلغ 0.9% لتكون حم�صلة �لنمو ل�صنة 2019 هي %1.2.

 وعليه فاإن متو�صط �لنمو ل�صنتي 2018-2019 ظّل منخف�صاً، و��صتقر عند 1.2%؛ مبا يعك�ص 

دون  وحتول  مو�ردهم،  ��صتغالل  من  �لفل�صطينيني  متنع  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ��صتمر�ر 

�تخاذ قر�رهم �مل�صتقل، هذ� بجانب تد�عيات �النق�صام �لفل�صطيني.

�لنقد  ل�صلطة  �الأ�صا�ص  ل�صيناريو  �مل�صرتكة  بالتنبوؤ�ت  �الأخذ  �إىل  فنميل   2020 �صنة  عن  �أما 

 %3.9 مقد�ره  منو�ً  فنتوقع   2021 �صنة  عن  و�أما   ،%2.4 بنحو  لنمو  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء 

�لتي  �لظروف  خمتلف  يعك�ص  مبا  2013-2020؛  لل�صنو�ت  �لعام  �الجتاه  خّط  حدود  يف  وهو 

�لنمو متو�صط  يقدر  وبالتايل  �ملذكورة،  �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بها   مرت 

ل�صنتي 2020-2021 بنحو 3.15%، وهو بالكاد يغطي معدل �لنمو �ل�صكاين.

 جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 بالأ�شعار الثابتة 

51
)باملليون دولر(

توقعاتفعلي

2021*20132014201520162017201820192020البيان

الناجت املحلي 

الإجمايل
13,492.413,471.113,972.415,21115,426.915,616.215,803.616,182.916,806.5

معدل النمو 

ال�شنوي )%(
4.7+0.2–3.7+8.9+1.4+1.2+1.2+2.4+3.9+

 ُح�صبت �صنة 2021 من خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2013-2020 �لبالغة %2.5.
*

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

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

و�صوف ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

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

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2018 و2019، ففي �لقطاع 

�ملعطيات،  على  بناء   ،2019 �صنة   %1.6 مبعدل  و�رتفع   ،2018 �صنة   %3.5 بن�صبة  �ملعدل  �نخف�ص 

�إ�صهام  �أما عن  �لتو�يل.  �ملذكورتني على  لل�صنتني  2.3% و%1.1  �ل�صفة قدره  �إيجابي يف  مقابل منو 

كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي، فهناك تر�جع و��صح يف ح�صة غزة منذ �صنة 2014 

وتدين  �صعف  على  يدلُّ  مما   ،2019-2018 ل�صنتي   %18.1 �إىل   2013 �صنة   %24.6 من  لتنخف�ص 

منو �لناجت �ملحلي يف �لقطاع، لذ� فاحلاجة ما�صة لبذل جهد كبري لزيادة معدل �لنمو �لفل�صطيني زيادة 

ملمو�صة كمح�صلة لزيادة �لنمو �ملت�صارع يف �ل�صفة و�لقطاع. يف �ملقابل مثلت ح�صة �ل�صفة %81.9 

 من جمموع �لناجت ل�صنة 2019، بالرغم من �أن ح�صتها من جمموع �ل�صكان تقدر بنحو 60% �إىل %40

لقطاع غزة.
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جدول 2/12: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019 

52
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

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

201310,171.975.43,320.524.613,492.4100

201410,610.478.82,860.721.213,471.1100

201511,072.379.22,900.120.813,972.4100

201612,046.179.23,164.920.815,211100

201712,505.581.12,921.418.915,426.9100

201812,797.381.92,818.918.115,616.2100

*201912,938.681.92,86518.115,803.6100

 ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات �ملتاحة، �لتي روعي 
*

فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني.

الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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 جدول 2/13: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2013–2019

53
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

تقديريفعلي

2019*201320142015201620172018ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

10,171.910,610.411,072.312,046.112,505.512,797.312,938.6القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع  

+1.1+2.3+3.8+8.8+4.4+4.3+3.7ال�شنوي )%(

قطاع غزة

3,320.52,860.72,900.13,164.92,921.42,818.92,865القيمة

 معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
8.9+13.8–1.4+9.1+7.7–3.5–1.6+

 ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات �ملتاحة، �لتي روعي 
*

فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل، ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني وتعد�د �ل�صكان.

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 369.924 مليار 

390.166 مليار دوالر بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل ل�صنة  2018، كما بلغ  دوالر �صنة 

2019، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 23 �صعفاً )2,273% و%2,319 

لالحتالل  �لب�صع  �النعكا�ص  مدى  على  و��صح  موؤ�رش  وهو  �لتو�يل(.  على  و2019   2018 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.

جدول 2/14: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2013–2019

54
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

ن�شبة الناجت الفل�شطيني اإىل الناجت الإ�رشائيلي )%(“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

201313,515.5292,7464.6

201413,989.7309,6044.5

201513,972.4300,0404.7

201615,405.4318,9484.8

201716,128353,2394.6

201816,276.6369,9244.4
*201916,822.9390,1664.3

 بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*



97

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

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2013–2019

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل:

�أو �ملتوقع حدوثه، ويرتبط  يعك�ص هذ� �ملوؤ�رش متو�صط ح�صة �لفرد �لو�حد من �لناجت �ملتحقق 

�حلقيقي.  �لفرد  لدخل  مهم  مقيا�ص  وهو  �ل�صكان؛  بنمو  وعك�صياً  للناجت  �الإجمايل  بالنمو  طردياً 

�الأغنياء  بني  �لكبرية  و�لفجوة  �الأفر�د،  دخول  بني  �لفروق  حقيقة  يخفي  فاإنه  �أهميته  من  وبالرغم 

و�لفقر�ء، ومن حمافظة الأخرى.

اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

بلغ ن�صيب �لفرد يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 3,373 دوالر�ً يف �صنة 2019 مقابل 3,418 دوالر�ً 

لنحو  فل�صطينياً  تر�جع  قد  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن   2/15 �جلدول  من  ويت�صح   .2018 �صنة  يف 

1.3% ل�صنتي 2018 و2019، وذلك ل�صعف �لنمو �الإجمايل مع ��صتمر�ر �لنمو �ل�صكاين �ملرتفع. �أما 

عند مقارنة دخل �لفرد بني �ل�صفة وغزة، فالتفاوت كبري و�لفروق عالية ل�صالح �ل�صفة، بالرغم من 

�لفرد  �لذي ر�فقه تر�جع ملحوظ يف غزة بحيث مثلت ح�صة  �ملذكورة،  �لفرتة  منوها �ملحدود عب 

�لتو�يل. وهي فروق  2013 و2019 على  46.3% و29.6% من نظريه يف �ل�صفة ل�صنتي  �لقطاع  يف 

نا�صئة يف جوهرها عن حالتي �حل�صار و��صتمر�ر �النق�صام و�نعد�م �تباع �صيا�صات �إنتاجية حمددة 

يف مو�جهة هذه �حلالة )�نظر جدول 2/16(.
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و�أما عن �صنة 2020 فمن �ملتوقع �أن يكون منوها �صالباً بنحو 0.1%، مقابل توقع منو قدره %2.3 

ل�صنة 2021 ومبتو�صط 1.1% ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام مع تر�جع ملحوظ يف غزة وحت�صن ن�صبي 

يف �ل�صفة مما يدلل على ��صتمر�ر �ت�صاع �لفجوة يف ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي بني �ملنطقتني. 

جدول 2/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2021-2013 

55
بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

توقعاتفعلي

201320142015201620172018 20192020*2021

3,314.53,2333,277.93,489.83,463.13,417.73,373.33,370.23,446.9القيمة

معدل النمو اأو 

الرتاجع ال�شنوي )%(
2.2+2.5-1.4+6.5+0.8-1.3-1.3-0.1-2.3+

 �صنة 2021 ُح�صبت من خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2013-2020 �لبالغة %0.5.
*

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013–2021

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

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 2018، حيث بلغ يف �ل�صفة نحو 4,854 دوالر�ً، مقابل نحو 1,458 دوالر�ً يف �لقطاع، مع فارق 

�نخفا�ص يف ن�صيب  �لتقدير�ت فهناك  �ل�صابقة. وح�صب  بال�صنة  لكل منهما مقارنة  �لنمو  يف معدل 

�لفرد يف �ل�صفة �صنة 2019 �إىل نحو 4,812 دوالر�ً بن�صبة 0.9% عن �صنة 2018، و�نخفا�ص �إىل نحو 

1,439 دوالر�ً يف غزة بن�صبة 1.3% )�نظر جدول 2/16(. 

علماً  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مثيله  ثلث  نحو  غزة  قطاع  يف  حالياً  �لفردي  �لدخل  متو�صط  وي�صكل 

مبا�رشة  نتيجة  وذلك   
56

.2000-1994 �ل�صنو�ت  خالل  �ملتو�صط  يف   %85 نحو  ي�صاوي  كان  باأنه 
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للتفاوت �الإنتاجي و�ل�ّصخ �ملايل بني �ملنطقتني، �إ�صافة �إىل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�صدَّد على �لقطاع، 

ومما يعو�ص جزئياً هذ�  �لقطاع.  مع  �حلدود  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  قبل  من  �ملتخذة  و�الإجر�ء�ت 

�لرت�جع على م�صتوى �ل�صفة و�لقطاع، �أن ن�صيب �لفرد من �لدخل �لقومي �ملتاح �الإجمايل حقق حت�صناً 

57
جزئياً يف �ل�صنو�ت �لالحقة و�صل �إىل 3,784.5 دوالر�ً �صنة 2018.

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

58
2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

ال�شنة
تقديريفعلي

2013201420152016201720182019

ال�شفة 

الغربية

4,262.34,358.74,460.84,761.14,8514,854.44,811.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.6+2.3+2.3+6.7+1.9+0.1+0.9–

قطاع غزة

1,971.51,651.31,628.91,730.81,556.61,458.31,438.9القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.9-16.2–1.4–6.3+10.1–6.3–1.3–

 مالحظة: ال توجد بيانات تف�صيلية لكّل من �ل�صفة و�لقطاع ل�صنة 2019، وبناء على ذلك فقد جرى تقديرهما بناء على �ملعطيات 

               �ملتاحة �لتي روعي فيها ناجت �الأرباع �لثالث �الأوىل، ومعدل منو �لناجت �لفل�صطيني وتعد�د �ل�صكان.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2013–2019 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(
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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 

�لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، �إذ بلغ )باالأ�صعار �جلارية( يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 3,562 

�الإ�رش�ئيلي  �لفرد  بلغ ن�صيب  �لتو�يل، يف حني  2018 و2019 على  ل�صنتي  دوالر�ً و3,602 دوالر�ً 

للفرتة نف�صها.  41,654 دوالر�ً و43,218 دوالر�ً  �لناجت �ملحلي �الإجمايل )باالأ�صعار �جلارية(  من 

مما يجعل متو�صط ن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 12 �صعفاً. ويعود 

لالقت�صاد  �لطبيعي  �لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك 

�إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت �لذي يعي�ص فيه  �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي 

�لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين �أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات 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.

جدول 2/17: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

59
2013–2019 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

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

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رشائيلي )%(

20133,320.236,3399.1

20143,357.537,7018.9

20153,277.935,8179.2

20163,534.437,3339.5

20173,620.540,5578.9

20183,562.341,6548.6

*20193,60243,2188.3

 بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

2013–2019 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام:

حمددة  �أغر��ص  يف  ال�صتخد�مه  �ال�صتثنائية  �حلكومية  �الإير�د�ت  �أ�صكال  �أحد  �لعام  �لدين  يعدُّ 

متكن �جلهة �ملدينة من �صد�د �لدين و�أعبائه يف مو�عيد حمددة، كما يعدُّ �أحد �لق�صايا �ملهمة، الرتباطه 

بالعد�لة �الجتماعية ومب�صتوى �ملعي�صة حا�رش�ً وم�صتقبالً، خ�صو�صاً عند تر�كم �لدين ومتاأخر�ته 

�لتز�م  وعدم  �ل�صنوي  �ملايل  لدعمها  �ملتحدة  �لواليات  وقف  �أ�صبابها  �أهم  من  و�لتي  �مل�صتحقة، 

“�إ�رش�ئيل” بتحويل �أمو�ل �ملقا�صة بانتظام. و�لدين �لعام هو نتاج �ل�صيا�صة �ملالية لل�صلطة وعجز 
�لر�صيد �جلاري للمو�زنة و�لو�صع �ملايل �له�ص وغري �مل�صتد�م، �أما زيادته فرتجع لنمو �الإنفاق �لعام 

�ملحلية  �ملو�رد  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صيطرة  لل�صلطة  �ملوؤ�ص�صاتي  و�لتو�صع  �صو�بط  دون 

ل�صنة   24 رقم  �لعام  �لدين  لقانون  �حلكومي  �القرت��ص  ويخ�صع  �ملقا�صة.  حتويالت  يف  و�لتحكم 

40% من  2005 ومبوجبه ال يجوز �أن يزيد ر�صيد �لدين �لعام �لقائم يف �أي وقت من �الأوقات عن 
60

�لناجت �ملحلي �الإجمايل.

وكانت �ل�صلطة �لفل�صطينية قد جلاأت دوماً �إىل �القرت��ص )خا�صة �ملحلي( لتغطية عجز مو�زناتها 

ل�صد�د  �ال�صتد�نة  تتجدد  �لعجز  فجوة  ��صتمر�ر  ومع  تطويرية.  �أو  �إنتاجية  مل�صاريع  ولي�ص  �لعامة 

�لتز�مات م�صتحقة، �أو للقيام بخدمات ت�صتد �حلاجة �إليها. 
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61
جدول 2/18: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(

توقعات*فعلي

2021 20132014201520162017201820192020البيان

1,2681,1281,4671,4401,5011,3381,5771,5861,635الدين العام املحلي

1,1091,0891,0711,0441,0421,0321,2181,1131,119الدين العام اخلارجي

2,3772,2172,5382,4842,5432,3702,7952,6982,754اإجمايل الدين العام

معدل منو اإجمايل 

الدين العام
4.3–6.7–14.5 +2.1–2.4+6.8–17.9+3.5–2.1+

الناجت املحلي الجمايل

بالأ�شعار اجلارية
13,515.513,989.713,972.415,405.416,12816,276.616,822.917,53718,132

اإجمايل الدين اإىل الناجت 

املحلي الإجمايل )%(
17.615.818.216.115.814.616.615.415.2

 ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2019-2013.
*

الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(
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 %17.9 مبعدل   2019 �صنة  متز�يد�ً  �جتاهاً  �أخذ  �ملحلي  �لدين  �أن  يت�صح   2/18 �جلدول  ومن 

%56.4 �إىل   2013 �صنة   %53.3 من  �لعام  �لدين  جمموع  �إىل  ح�صته  ولرتتفع  �صبقه  مبا   مقارنة 

�ملوؤ�ص�صات  تن�صيط  مببر�ت  �إجر�ء�ته،  وب�صاطة  عليه  �حل�صول  ل�صهولة  وذلك   ،2019 �صنة 

�الإقر��صية، و�أن �لفو�ئد �ملرتتبة عليه تعود �إيجابياً على �القت�صاد �لفل�صطيني.

�أما �لدين �خلارجي فقد ظّل م�صتقر�ً ن�صبياً عب �لفرتة �ملذكورة، مع تقلب ن�صبته �إىل �لناجت �ملحلي 

بال�صنة  2019 مقارنة  �صنة   %17.9 بن�صبة  �لدين ب�صكل ملحوظ  �رتفع جمموع  �الإجمايل، يف حني 

�لتي �صبقتها، وظلت ن�صبته �إىل �لناجت �الإجمايل م�صتقرة مع بع�ص �لتقلب علماً باأن جزء�ً من �لتغري�ت 

�حلا�صلة يف هذ� �لبند ترتبط �أ�صا�صاً بتغري�ت �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل، وبالتايل تختلف 

62
قيمة �لدين من وقت الآخر ح�صب �لعملة �مل�صتخدمة.

غري �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صعيها الإخفاء خماطر �لدين �لعام ��صتحدثت م�صطلح “متاأخر�ت 

�أنه يف حدود ن�صب مقبولة  �لدين  �ل�صد�د الإظهار  �لد�خلي موؤجلة  �لدين  �لدين”؛ وهي �رشيحة من 

بحكم ما تتمتع به �حلكومة من نفوذ بالرغم من �أ�رش�ر هذه �خلطوة. وقد توزعت وتنوعت هذه 

دوالر�ً  مليون   3,900 نحو   2019 �لر�بع  �لربع  نهاية  �ملرت�كمة  قيمتها  �صايف  بلغ  بحيث  �ملتاأخر�ت 

�لر�بع  �لربع  14% مقارنة بنهاية  2019، وبنحو  �لثالث  �لربع  5% مقارنة بنهاية  منخف�صة بنحو 

 ومتثل هذه �لن�صبة �ملرتفعة من �ملتاأخر�ت 23.1% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل على �أ�صا�ص 
63

.2018

�صنوي، وباإ�صافتها �إىل جمموع �لدين �لعام ي�صبح �ملجموع �صامالً �ملتاأخر�ت 6,695 مليار دوالر، 

وبن�صبة 39.8% مبا يقارب �لن�صبة �مل�صموح بها وهي 40% فقط، وعليه يكون ن�صيب �لفرد �لو�حد 

من جمموع �لدين على �مل�صتوى �لفل�صطيني نحو 1,329 دوالر�ً. 

وبلغت �لفو�ئد �لربوية �مل�صتحقة على �لدين �حلكومي عن �صنة 2019، نحو 52.6 مليون دوالر 

دوالر مليون   46.9 نحو  بلغ  فقد  نف�صها  �لفرتة  عن  منها  دفعه  مّت  ما  �أما  �صيكل(،  مليون   187.9( 

و��صتنز�فاً  �لعامة  �خلزينة  على  �إ�صافية  �أعباًء  “�لفو�ئد”  هذه  وت�صكل  �صيكل(.  مليون   167.5(

64
ملو�ردها، مما يقت�صي �حلد منها قدر �ال�صتطاعة.

%2.1 بنحو  يتز�يد  ثم   ،%3.5 لنحو   2020 �صنة  �صيرت�جع  �لدين  جمموع  فاإن   وباملح�صلة، 

�صنة 2021 ومبتو�صط قدره 0.7% كموؤ�رش لتقلب �رتفاع �لدين وعمق �أزمة �ملديونية �لعامة، وذلك 

لكونه �رتفع ب�صدة �صنة 2019، مع توقع �رتفاعه �أي�صاً يف �صنة 2021 وفقاً خلط �الجتاه �لعام.
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4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية:

متثل �ملو�زنة �لعامة ذلك �ل�صق من �لن�صاط �ملايل �لذي ت�صطلع به �حلكومة يف مهامها �ل�صيادية، 

كم�صوؤوليات تتطلب حت�صيل �الأمو�ل يف �إطار �لت�رشيعات �ل�صارية. ويتم ترتيب هذ� �لن�صاط من خالل 

�ملو�زنة �لعامة كاأد�ة متكن �ل�صلطة �ملخت�صة من مز�ولة �أن�صطتها، ويف �ملح�صلة جتتهد وز�رة �ملالية 

و�لتخطيط بحكم �الخت�صا�ص بتقدمي مو�زنة �صنوية تن�صجم مع �ملو�رد �ملتاحة ومبر�عاة �ملتغري�ت 

 غري �أن 
65

�ل�صيا�صية و�لتطور�ت �لد�خلية �صمن �لتوجه نحو �العتماد على �لذ�ت يف زيادة �الإير�د�ت،

�ل�صلطة �لفل�صطينية مل تقم باإ�صد�ر مو�زنة 2019، و�أ�صدرت بديالً عنها مو�زنة للطو�رئ. 

 جدول 2/19: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 وفق الأ�شا�س النقدي

66
)باملليون دولر(

البيان

*فعلي
توقعات

201320142015201620172018201920202021

2,3202,7912,8913,5523,6523,4633,2803,5133,858�شافي الإيرادات العامة

8528759131,3171,2221,3461,214اإيرادات محلية

1,6912,0542,0472,3322,4832,2552,203اإيرادات المقا�شة

-138-138-53-97-69-138-223اإرجاعات �شريبية

3,2513,4463,4453,6623,7953,6543,9464,1164,163اإجمالي النفقات

1,8141,9001,7601,9271,9541,6581,862رواتب واأجور

1,2261,2591,3521,4211,5331,6821,693غير الأجور

211287301270266268319�شافي القرا�س

003244424673مخ�ش�شات مدفوعات

-305-603-666-191-143-110-554-655-931الر�شيد الجاري

168161176217258277199266281النفقات التطويرية

الر�شيد الكلي قبل الدعم 

)عجز(
1,099-816-730-327-401-468-865-869-586-

1,3581,230797766720664488444.4372.4مجموع الدعم

-214-425-25941467439319196377الر�شيد الكلي بعد الدعم

 ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2019-2013.
*
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 املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 وفق الأ�شا�س النقدي

)باملليون دولر(

ومقا�صة  حملية  �إير�د�ت  ي�صمل  �لذي  �لعامة  �الإير�د�ت  �صايف  �أن   2/19 �جلدول  من  ويت�صح 

��صتمر  كما  �ملقا�صة،  �أمو�ل  لهبوط  وذلك   %5.2 مبعدل   2018 �صنة  تر�جع  �رشيبية  و�إرجاعات 

تر�جع �صايف �الإير�د�ت �لعامة �صنة 2019 لنحو 5.3% ال�صتمر�ر تناق�ص �ملقا�صة وتر�جع �الإير�د�ت 

�ملحلية.

حتويلية  نفقات  غالبيتها  �لتي  �الأجور  وغري  و�لرو�تب،  �الأجور  �جلارية:  �لنفقات  وت�صمل 

كمخ�ص�صات �جتماعية و�أخرى ت�صغيلية لت�صيري �الأعمال، ثّم �صايف �لقرو�ص �مل�صتقطعة من جانب 

لهيئات  م�صتحقة  و�إير�د�ت  ك�رش�ئب  �أخرى  خم�ص�صات  ثم  متنوعة،  خدمات  مقابل  “�إ�رش�ئيل” 
�حلكم �ملحلي.

عجز�ً  �أحدث  مما   ،2019 �صنة   %8 مبعدل  تز�يدت  �جلارية  �لنفقات  فاإن  عامة،  ب�صورة 

�صنتي يف  متناق�صاً  �جتاهاً  �لعجز  هذ�  يتخذ  �أن  �ملتوقع  من  �أنه  �إال  �جلاري،  �لر�صيد  يف   كبري�ً 

2020-2021 باملقارنة مع �صنة 2019، وذلك على �صوء توقع زيادة �صايف �الإير�د�ت �لعامة باأعلى 

من زيادة جمموع �لنفقات �جلارية، مما �أحدث عجز�ً يف �لر�صيد �جلاري باجتاه متناق�ص ومتقلب، 

و�إيقاف  ق�رش�ً  �لتقاعد  �إىل  كبرية  �أعد�د  و�إحالة  غزة  موظفي  رو�تب  لتقل�ص  ر�جعاً  منه  جزء   وكان 

رو�تب �آخرين.

ملر�فق  �ملوجهة  �لتطويرية  �لنفقات  �إ�صافة  ح�صيلة  فهو  كعجز  �لدعم  قبل  �لكلي  �لر�صيد  �أما 

2018-2019 تدليالً على ��صتمر�ر  جديدة �أو تطوير مر�فق قائمة، فقد �جته نحو �الرتفاع �صنتي 
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�أزمة فجوة �لعجز لرتتفع لنحو 865 مليون دوالر �صنة 2019، �لذي �أمكن تغطية جزء كبري منه  من 

�لعادة  377 مليون دوالر، و�لذي يجري تغطيته يف  �لدعم لنحو  �لعجز بعد  ليتقل�ص  �لدعم،  �أمو�ل 

�إعادة جدولة  �أو حماولة  �ملتاأخر�ت  �أو تاأجيل �صد�د ديون  �لتمويل �مل�رشيف �ملحلي، كاقرت��ص  عب 

�ملو�زنة  عجز  مع  �لتعامل  يف  �ل�صيا�صات  لهذه  �أن  من  بالرغم  �خلارجية،  �لديون  بع�ص  م�صتحقات 

�لعامة �آثار �صلبية على حركة �لن�صاط �الإنتاجي و�لنمو �الإقت�صادي. ومع ذلك فيبقى للدعم �أهميته 

�لكبرية �صو�ء يف حتويل عجز �ملو�زنة �إىل فائ�ص يف كثري من �ل�صنو�ت �أو يف تقلي�ص �لعجز �إىل م�صتوى 

متدين قدر �ال�صتطاعة.

�ملو�زنة  عجز  حتديات  مو�جهة  يف  �الآخرين  جتارب  من  �ال�صتفادة  �حلاجة  ت�صتدعي  وعليه 

عامالً  جوهرية  �إ�صالحات  �إجر�ء  ويعد  �حلكومي،  �لدين  وتز�يد  �خلارجي  �لدعم  وتناق�ص 

ي�صمل  مبا  للكفاءة،  �ملفتقرة  �حلكومية  �خلدمات  ويف  �ملرتفع،  �لعام  �لدين  مع  �لتعامل  يف  �أ�صا�صياً 

مالية  و�أن  خ�صو�صاً   
67

ب�صلوكها. �لتنبوؤ  وزيادة  �لعامة  �ملالية  �صفافية  لتعزيز  �صيا�صات  �عتماد 

�لدعم  �أمو�ل  على  �الأجو�ء  هذه  ظّل  يف  معتمدة  �ليقني،  وعدم  �ملخاطر  ظّل  يف  تعي�ص  �حلكومة 

�أي  من  �أكرث  مهمة  باتت  �حلاجة  �أن  �إىل  �لتنبيه  مع  �أخرى.  جهة  من  �ملحلي  و�القرت��ص  جهة  من 

“كورونا  وباء  م�صتجد�ت  ح�صبانها  يف  تاأخذ  ��صتثنائية  طو�رئ  مو�زنة  الإعد�د  م�صى  وقت 

و�ملالية �ل�صحية  وتد�عياته   ”Novel Coronavirus )COVID-19( )كوفيد-19(   �مل�صتجد 

و�القت�صادية.

5. العمل والبطالة والفقر:

مب�صاركة  �الإنتاجي  �لعمل  تز�ول  �لتي  �القت�صادية  �ملو�رد  �أحد  �لب�رشي  �لعن�رش  يعد 

�لتخطيطية �لقر�ر�ت  �تخاذ  م�صوؤولية  يتوىل  �لذي  �الإد�رة  بعن�رش  ويتميز  �الأخرى،   �ملدخالت 

و�لتنفيذية.

وتزخر �الأر��صي �لفل�صطينية باأعد�د وفرية من �لقوى �لعاملة �لنا�صئة عن �لنمو �ل�صكاين �ملرتفع 

ونحو �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   3.020 منهم   ،2019 يف  ن�صمة  ماليني   5.039 جمموعه  بلغ   �لذي 

 
68

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

69
العاملة والبطالة 2013–2021 )بالألف(

البيان

توقعات*فعلي

201320142015201620172018201920202021

ال�شفة الغربية

732778788797824853886901924القوى العاملة

591642653653670702765762786العاملون

141136135144154151121139138املتعطلون

19.317.517.118.118.717.713.715.415ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

395444468492502529488543560القوى العاملة

263250276287279254280279281العاملون

132194192205223275208264279املتعطلون

33.443.74141.744.45242.748.749.9ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة والقطاع

1,1271,2221,2561,2891,3261,3821,3741,4441,484القوى العاملة

8548929299409499561,0451,0411,067العاملون

273330327349377426329403418املتعطلون

24.2272627.128.430.82427.928.1ن�شبة البطالة )%(

99.1101.8112.3116.8122127133139145العاملون يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات

--22.420.8212223--العاملون يف امل�شتعمرات

 ��صتناد�ً �إىل خط �الجتاه �لعام 2013–2019.
*

 توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

العاملة والبطالة 2013–2021 )بالألف(
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املتعطلون الفل�شطينيون لل�شنوات 2021-2013

العاملون الفل�شطينيون لل�شنوات 2021-2013

2019 نتيجة  �لعاملة وتوزيعاتها يف فل�صطني خالل �صنة  �لقوى  لقد حدثت تغيري�ت هيكلية يف 

�عتماد تعريف �لبطالة �ملنقح �لذي يجعل عدد �ملتعطلني �أقل؛ مع �لتاأكيد على �رشورة عدم جتاهل 

�ملحبطني باحل�صول على فر�صة عمل لعدم �إدر�جهم �صمن �ملتعطلني. وبناء عليه، فاإن حجم �لقوى 

�لعاملة تناق�ص يف �صنة 2019 مقارنة ب�صنة 2018، كما تناق�صت كثري�ً �أعد�د �ملتعطلني، ويف �ملقابل 

�جته عدد �لعاملني نحو �لزيادة ب�صورة ملحوظة.
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يعمل  كما  متقطعة،  �أو  جزئية  ب�صورة  يعمل  من  هناك  حيث  �لعاملني،  معاناة  �أ�صكال  وتتعدد 

ثلثهم تقريباً من  �ألفاً   40 �أجر. ويدخل �صوق �لعمل �صنوياً نحو  �أو بدون  �لكثريون باأجور متدنية 

 
70

�الأق�صى. �آالف فر�صة جديدة، باحلد   8 �لفل�صطيني نحو  �لعمل  بينما ي�صتوعب �صوق  �ل�صباب، 

�مل�صتعمر�ت  يف  �ألفاً   23 منهم   2019 �صنة  �ألفاً   133 نحو  و�مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل”  د�خل   ويعمل 

)�نظر جدول 2/20(.

ومتثل عمالة �الأطفال ن�صبة مرتفعة تبلغ 3% يف �ل�صفة و�لقطاع؛ بو�قع 5% يف �ل�صفة ونحو %1 

 وبهذ� فاإن فئة عمالة �الأطفال قد 
71

يف غزة وذلك بفروق كبرية يف عمالة �الأطفال بني �ل�صفة وغزة،

فقدت حقها يف �حل�صول على �حلد �الأدنى من �لتعليم �الأ�صا�صي، وتظل غري ماهرة وقليلة �الإنتاجية، 

وهي عر�صة ملز�ولة مهام �صاقة و�صاعات عمل طويلة وباأجور منخف�صة.

�أو  جزئياً  �أعمالهم  مز�ولة  على  �لعمال  قدرة  على  توؤثر  �لتي  �الإعاقة  حاالت  يف  �رتفاع  وهناك 

كلياً، لفرتة د�ئمة �أو موؤقتة، وي�صكل �أغلبهم طاقة �إنتاجية مهدرة. ويعانون من حرمانهم من �لدخل 

�لالزم ملو�جهة �حتياجاتهم، مع عجزهم عن حتقيق �أمنهم �لغذ�ئي كغذ�ء كافٍ و�صليم ومفيد، لتلبية 

 
72

�حتياجاتهم.

وهناك حر�ص على �إقامة هيئات وموؤ�ص�صات جديدة �أو تفعيل هيئات قائمة كال�صندوق �لوطني 

للت�صغيل و�حلماية �الجتماعية كمظلة وطنية للت�صغيل من �أجل تعزيز وم�صاندة �ل�صباب و�خلريجني 

“�ملجل�ص  وهناك  �أجنبية.  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون   
73

�إليهم، �خلب�ت  ونقل  م�صاريعهم  متويل  يف 

�لتي تخ�ص  �ل�صيا�صات  للنقا�ص و�لت�صاور حول  �لفر�ص  يف�صح  �لذي  �ملر�أة”  لق�صايا  �ال�صت�صاري 

 وهناك توجه نحو ت�صجيع �لعمل �حلر للخريجني عب �ل�صبكة 
74

�ملر�أة وتوجهات عملها �مل�صتقبلية.

�لعنكبوتية بعيد�ً عن �أجو�ء �حل�صار و�النق�صام، �إال �أن هذه �ملحاوالت تبقى حمدودة ويف حاجة �إىل 

دعمها و�لتو�صع فيها.

�أنه �نخف�ص ب�صكل  ويتز�يد معدل �لبطالة �لفل�صطيني ب�صكل كبري ويتقلب من حني الآخر، غري 

ملحوظ بدء�ً من �صنة 2019 ب�صبب ��صتبعاد �ملحبطني من �لبطالة. وعليه �نخف�ص معدل �لبطالة على 

م�صتوى �ل�صفة و�لقطاع من 30.8% �صنة 2018 �إىل 24% �صنة 2019. و�أما فيما بني �ل�صفة وغزة 

فالفروق هائلة، فبلغت 13.7% يف �ل�صفة فيما بلغت 42.7% يف قطاع غزة �صنة 2019. �أما �ملحبطون 

عن �لعمل فمعدالتهم يف قطاع غزة مرتفعة، مما ترتب على ��صتبعادهم يف �صنة 2019 �إىل هبوط يف 

معدل �لبطالة من 52% �صنة 2018 �إىل 42.7% �صنة 2019 )�نظر جدول 2/20(.

على  �لعالقة،  ذ�ت  �الأطر�ف  مع  بال�رش�كة  �حلثيث،  بالعمل  للحكومة  �لر�صمي  �ملوقف  ويتمثل 

�لربط بني �لتعليم �لعام و�صوق �لعمل، و��صت�رش�ف �جتاهات �لطالب �لتخ�ص�صية ملر�عاة رغباتهم، 

مقرونة بب�مج توعوية لتغيري نظرة �ملجتمع �إىل �لتدريب �ملهني و�لتقني ثم ت�صنيف �جلامعات مبا 
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 وبطبيعة �حلال فاإن مردود 
75

يتالءم مع �صوق �لعمل ووقف تكر�ر تخ�ص�صات و�إغالق بع�صها.

هذ� �ملوقف و�ل�صيا�صات �ملرتبطة ال ترتقي �إىل م�صتوى حجم �مل�صكلة �حلقيقية.

�ملدقع،  للفقر   %42.3 مقابل   2017 بنهاية   %59.8 �إىل  غزة  يف  �لعام  �لفقر  معدالت  بلغت  وقد 

 
76

وتنعك�ص ب�صكل كبري على حالة �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي.

�أو كبح جماح �رتفاعها، ومل يتم  �لعالية  �لبطالة  �لفل�صطينية يف �حلد من  �ل�صيا�صات  ومل تنجح 

�ال�صتقر�ر  حتقق  �أو  �إ�صافية  عمل  فر�ص  توفر  �إنتاجية  م�صاريع  نحو  �لدعم  من  كافٍ  قدر  توجيه 

تتخذ   2021-2020 ل�صنتي  �لبطالة  توقعات  �أن  �إذ  �لعالية.  �لفقر  حلاالت  �الأمر  وكذلك  �لوظيفي 

�جتاهاً متز�يد�ً مع زيادة فجوة �لفروق بني �ل�صفة و�لقطاع، مما يتطلب �نتهاج �صيا�صات تتنا�صب 

مع حجم �مل�صكلة �حلقيقية للبطالة، �الآخذة يف �لتز�يد من حيث �الأعد�د و�لن�صب، بالرغم من وجود 

“�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت؛ وال  �لغربية، ما تز�ل تعمل يف  �ل�صفة  �أعد�د كبرية خ�صو�صاً من عمال 

يتوفر جلزء كبري منهم �ال�صتقر�ر �لوظيفي و�صمان �حلقوق �مل�صتحقة. 

6. الن�شاط ال�شناعي:

خ�صو�صاً  كبرية  و�أهميته  �ل�صلعية،  �الإنتاجية  �الأن�صطة  �أبرز  �أحد  �ل�صناعي  �لن�صاط  يثل 

و��صتخر�جها  �لكامنة  �لرثو�ت  عن  �لتنقيب  �هتماماته  ومن  �ل�صاعدة.  و�لدول  �ملتقدم  �لعامل  لدى 

وجتهيزها لال�صتخد�م �ملحلي و�لت�صدير، و�لتو�صع يف �لطاقة �ملحركة، وتوفري مدخالت �لت�صنيع 

ومعاجلة �ملخلفات، ويف �إمد�د �ل�صوق �ملحلي باحتياجاته وت�صدير �لفائ�ص منها، كاإحالل للو�رد�ت 

وتقلي�ص �لعجز �لتجاري. 

 جدول 2/21: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2019-2013

77
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2019*201320142015201620172018البيان

65.559.348.746.44366.766.8التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,582.11,437.91,302.41,499.61,756.81,762.81,766.3ال�شناعات التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

الهواء
89.6123.6158.2158.6171.2165.9166.2

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رشف ال�شحي 

واإدارة النفايات
103.199.9120.4124.8123.261.261.4

1,840.41,720.71,629.71,829.42,094.22,056.62,060.7املجموع

13.612.811.71213.613.213املجموع اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

+0.2-1.8+14.5+12.3-5.3-6.5+4.8معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

 ُح�صب �ملجموع من قيمة معدل �لنمو �ل�صنوي، وح�صبت فروع �ل�صناعة وفق ن�صبة معدل منو �لن�صاطات.
*
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي 2013 و2019 )%(

20132019

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

 ،%1.8 2018 بنحو  �لن�صاط �ل�صناعي تر�جع يف جمموعه �صنة  �أن   2/21 ويت�صح من �جلدول 

�إىل  �لن�صبي كن�صبة  0.2% مع �الجتاه نحو �ال�صتقر�ر  2019 بنحو  ثم حت�صن ب�صكل حمدود �صنة 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل. و�أن �ل�صناعات �لتحويلية هي �ملهيمنة على غالبية �لن�صاط �ل�صناعي بالرغم 

2018، وكذلك  من �أهمية �لفروع �ل�صناعية �الأخرى. كما حقق قطاع �لتعدين تعافياً ملمو�صاً �صنة 

حّققت �ل�صناعات �لتحويلية زيادة حمدودة، مع ثبات وحت�صن طفيف لهما �صنة 2019. وياأتي حجر 

 �لبناء كاأعلى �الأ�صناف �لت�صديرية بقيمة 150.7 مليون دوالر وبن�صبة 13% من �إجمايل �ل�صادر�ت

 
78

ل�صنة 2018.
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وتر�جعت �إمد�د�ت �لكهرباء �صنة 2018 بنحو 3.1%، ثم حت�صنت ب�صكل �صئيل يف �صنة 2019. 

كما تر�جع �لن�صاط �ملرتبط باملاء و�ل�رشف �ل�صحي، وعانى من هبوطٍ عالٍ جد�ً بنحو 50.3% دون 

�حل�صول �أو �لو�صول �إىل تف�صري لهذ� �لهبوط �لكبري، بالرغم من زيادة �لطلب على �ملياه و�ل�رشف، 

وزيادة �لنفايات �لنا�صئة عن �لنمو �ل�صكاين.

�لن�صاط  جمموع  يف  منو  حتقيق  �إمكانية  �إىل   2020-2013 لل�صنو�ت  �لعام  �الجتاه  خط  وي�صري 

�ل�صناعي لنحو 3.7% �صنة 2021، ومبتو�صط 3.3% ل�صنتي 2021-2020.

وحول �ال�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات �ل�صناعية �لر�هنة يالحظ:

�أن �عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل كبري على �أمو�ل �ملقا�صة، كاأبرز م�صادر �الإير�د�ت �لعامة،  �أ. 

�ل�صناعة  وت�صجيع  تطوير  ح�صاب  على  �ل�صادر�ت،  منو  يفوق  مبا  �لو�رد�ت  زيادة  يف  �أ�صهم 

�لوطنية. 

ب.  هناك �هتمام باملدن �ل�صناعية و�ملناطق �ل�صناعية �جلديدة كرتقوميا �لتي جرى �إعد�د خمططاتها 

بي�رش  �ملعامالت  الإمتام  �ال�صتثمارية  �لنافذة  �عتماد  مع   .2020 يف  تنفيذها  مر�حل  �أوىل  لتبد�أ 

 وكذ� �إطالق م�صاريع للتطوير با�صتخد�م �لطاقة �لبديلة.
79

و�صهولة.

�لتعليم  م�صتوى  وتدين  و�خلب�ت،  �ملهار�ت  �صعف  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  حتديات  من  ج.  

�إعادة  يتطلب  مما  �ملتطورة،  �الإنتاج  تقنيات  مو�كبة  عن  يعجزون  �لذين  �لفنيني،  معظم   لدى 

80
تاأهيلهم.

�صمن  مدرو�صة،  منهجيات  باتباع  مرهون  “�إ�رش�ئيل”  عن  �النفكاك  �صيا�صة  جناح  �إن  د. 

�صيناريوهات زيادة �ال�صتثمار�ت �لعامة و�خلا�صة، مع تنظيم وتطوير قطاع �ل�صناعة وحماية 

لل�صناعة  �لوطنية  �ال�صرت�تيجية  وتنفيذ  �الإغر�ق  ومكافحة  قانونه،  وتطبيق  �لوطني  �ملنتج 

لل�صنو�ت �لع�رشة �لقادمة. �إال �أن هذه �خلطو�ت مل حتقق غاياتها، با�صتثناء �لنمو �مللحوظ يف �صنة 

�أهمية كبرية، نحو  �لعربي  �لعمق  �لتوجه جمدد�ً نحو   وقد يثل 
81

2017 و�لذي تر�جع الحقاً.

�الحتادية.  رو�صيا  مع  وموؤخر�ً  و�ل�صعودية،  وم�رش  و�لعر�ق  �الأردن  كحالة  �ل�صناعة  تطوير 

غري �أن هذ� مرهون بالتغلب على �ملمانعات �الإ�رش�ئيلية. 

7. الن�شاط الزراعي:

يثل �لن�صاط �لزر�عي عمالً �إنتاجياً يتاز بتوفري �الحتياجات �ل�رشورية من �ملحا�صيل �لغذ�ئية 

كاحلبوب و�لبقوليات و�خل�رش�و�ت و�لفو�كه ومنتجات �لرثوة �حليو�نية و�ل�صمكية، كما له �أهميته 

�لكبرية يف �ال�صتفادة من �الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة و�ال�صتزر�ع و�إيجاد فر�ص عمل كبرية، وكذ� 

لل�صناعات  كمدخالت  �لزر�عية  �ملنتجات  ��صتخد�م  مع  �لفائ�ص،  وت�صدير  �لغذ�ئي،  �الأمن  حتقيق 

�لتحويلية خ�صو�صاً �لغذ�ئية.
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وتلعب �لزر�عة دور�ً �قت�صادياً و�جتماعياً وثقافياً يف حياة �لفل�صطينيني، من حيث �حلفاظ على 

�لهوية، و�الرتباط باالأر�ص �الآخذة م�صاحتها �ملزروعة بالتقل�ص �إىل نحو 1,627 مليون دومن )نحو 

 وذلك ل�رش��صة �ال�صتيطان وحرمان 
82

( متثل نحو �ُصد�ص ما كانت عليه �صنة 1967،
2
1.6 مليون كم

�لفل�صطينيني من زر�عة �أر��صيهم، وجني حما�صيلهم وفر�ص �صيا�صة �الأمر �لو�قع.

 جدول 2/22: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2019-2013

83
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2013201420152016201720182019البيان

1,049.41,077.91,035.21,142.91,074.11,091.11,080.2القيمة

-1+1.6-6+10.4-4+2.7-3.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

7.887.47.5776.8املجموع اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/22 يت�صح �لتقلب �ل�صديد يف قيمة �لناجت �لزر�عي، مع حت�صن حمدود �صنة 2018 

وتر�جع بنحو 1% �صنة 2019، ليعك�ص �صعف عالقة �لت�صبيك مع �ل�صناعات �لتحويلية خ�صو�صاً 

�لغذ�ئية. �إذ ظّل �القت�صاد �لفل�صطيني منذ ربع قرن يعاين من ت�صوهات هيكلية يف �لرت�جع �لزر�عي 

 مع ��صتمر�ر �العتماد على “�إ�رش�ئيل” يف ��صتري�د غالبية 
84

كم�صدر للدخل و�لعمل و�الأمن �لغذ�ئي،

�لن�صاط  �إعاقة  “�إ�رش�ئيل” على  �لنباتية و�حليو�نية، يف ظّل مناف�صة �صديدة، مع حر�ص  �ملحا�صيل 

�لزر�عي و�ال�صتيالء على مزيد من �الأر��صي.
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ويعك�ص �صعف �لنمو �القت�صادي تر�جع ح�صة �لزر�عة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل لنحو %6.9 

كمتو�صط ل�صنتي 2018–2019 باملقارنة مبتو�صط �لنمو لل�صنو�ت 2013-2017؛ �لبالغة %7.5.

�أما عن �صنة 2020 فيتوقع �أن يتحقق منو زر�عي بنحو 2.2% ��صتناد�ً للتنبوؤ�ت �مل�صرتكة ل�صلطة 

�لنقد و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني؛ مع �إمكانية لزيادة حمدودة �لنمو يف �صنة 2021 لنحو 

0.4%، ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام، مع متو�صط حمدود للنمو قدره 1.3% ل�صنتي 2021-2020، 

�لر�مية لتح�صني  �لزر�عي من جهة، و�ملحاوالت  �لن�صاط  �لتي تو�جه  �لكبرية  �لتحديات  هذ� يف ظّل 

كفاءة �ملدخالت و�العتماد على �لذ�ت من جهة �أخرى.

جهة،  من  خل�صو�صيته  �لزر�عي  بالن�صاط  �ملتعلقة  �ل�صيا�صات  يف  �لنظر  يعاد  �أن  �ملاأمول  ولكن 

ولالأو�صاع �ل�صيا�صية �ملرتبطة به من جهة �أخرى؛ من �أجل �أن يتبو�أ هذ� �لن�صاط �ملكانة �ملتميزة �لتي 

ت�صهم يف حتقيق زيادة �أكب يف �لناجت، يف ظّل �حلفاظ على �الأر��صي و�ل�صمود عليها.

8. التبادل التجاري:

حلاجة  �نت�صار�ً  و�أكرثها  �لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  �أبرز  �أحد  �لتجاري  �لتبادل  ي�صكل 

معايري  �صمن  �ملو��صفات،  باأعلى  �ل�صلع  خمتلف  على  �حل�صول  كاإمكانية  �إليه،  �ملا�صة  �ملجتمعات 

منظمة �لتجارة �لعاملية، �لتي ت�صعى لتحرير �لتجارة وت�رشيع �ن�صيابها بي�رش و�صهولة. 

جدول 2/23: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2021 بالأ�شعار اجلارية 

85
)باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

20132014201520162017201820192020*2021

6,0656,6276,1836,2916,9197,6956,8447,1937,485حجم التبادل التجاري

9019449589271,0651,1551,0681,1601,192ال�شادرات

5,1645,6835,2255,3645,8546,5405,7766,0336,293الواردات

-5,101-4,873-4,708-5,385-4,789-4,437-4,268-4,740-4,263العجز

ن�شبة العجز من اإجمايل 

الواردات )%(
82.683.481.782.781.882.381.580.881.1

ن�شبة العجز من الناجت 

املحلي )%(
31.533.930.528.829.733.12827.828.1

 �صنة 2021 ُح�صبت ��صتناد�ً �إىل خط �الجتاه �لعام.
*
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موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2013-2021 )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/23 يت�صح حدوث زيادة يف حجم �لتبادل �لتجاري �صنة 2018 مبعدل %11.2 

ونق�ص يف �صنة 2019 بنحو 11%. كما يتوقع حدوث زيادة يف حجم �لتبادل �لتجاري بنحو %5.1 

�لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  عمق  على  يوؤكد  مما  �لتو�يل،  على   2021-2020 �صنتي  و%4.1 

لفل�صطني، بالرغم من تقلب حجم �لتبادل �لتجاري من عام الآخر. 

�ل�صنة  عن   %12.6 قدره  بنق�ص  دوالر  ماليني   4,708 نحو   2019 �صنة  �لتجاري  �لعجز  وبلغ 

�ل�صابقة، م�صكالً ن�صبة 28% من �لناجت �ملحلي. �إال �أن هذ� �لعجز �صريتفع بن�صبة 3.5% �صنة 2020 

��صتناد�ً �إىل �صيناريو �الأ�صا�ص لتنبوؤ�ت �صلطة �لنقد و�الإح�صاء �لفل�صطيني.

وياأتي حجر �لبناء و�أكيا�ص �لبال�صتيك وزيت �لزيتون و�حلديد �خلردة و�ل�صجائر �صمن �أعلى 

2018، وتاأتي �لطاقة �لكهربائية و�لديزل و�إ�صمنت بورتالند و�لبنزين  ع�رش �صلع ت�صديرية �صنة 

86
و�ل�صجائر �صمن �ل�صلع �لع�رش �الأعلى ��صتري�د�ً لل�صنة نف�صها.

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

ثّم   ،%10 بن�صبة  �لثانية  �ملرتبة  يف  تركيا  وجاءت  �لتو�يل،  على   2018–2017 ل�صنتي  و%55.5 

تز�ل  فما  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  م�صتوى  وعلى  �لتو�يل.  على  و%10   %7.3 بن�صبة  �ل�صني 

2017–2018 على  82.5% و83.7% ل�صنتي  �أي�صاً ت�صتحوذ على غالبيتها �لتي مثلت  “�إ�رش�ئيل” 
لها  تابعني  و�إبقائهم  �خلارج  عن  �لفل�صطينيني  عزل  على  “�إ�رش�ئيل”  حر�ص  يعني  مما   �لتو�يل، 

)�نظر جدول 2/24(.
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عن  �لتدريجي  �النفكاك  حماولة  نحو  �ل�صلطة  �جتهت  �لكبري،  �لتجاري  �لعجز  فجوة  ولتقليل 

�مل�صتقات  من  �ملحلية  �ل�صوق  �حتياجات  وترتيب  �ال�صتري�د،  م�صادر  تنويع  الأغر��ص  “�إ�رش�ئيل” 
�الأردنية  �لكهربائية  �الإمد�د�ت  وزيادة  �ملرخ�صة،  �الأردنية  �ل�رشكات  من  وتوريدها  �لنفطية، 

بلد�ن كالعر�ق، وم�رش، ورو�صيا �الحتادية، وتركيا مما  �إىل  �لتنويع   ومتتد عملية 
87

�أقل. وبتكلفة 

عامة،  ب�صورة  لكن   
88

“�إ�رش�ئيل”. ل�صالح  مرتفعاً  ز�ل  ما  �لذي  �لتجاري  �لعجز  خف�ص  يف  ي�صهم 

دخول  ت�صهيل  يف  ت�صهم  مل  �لدول  من  عدد  مع  �ل�صلطة  بها  حظيت  �لتي  �لتف�صيلية  �ملعامالت  فاإن 

 مع مالحظة �أن هناك جتارة غري مر�صودة ال يغّطيها 
89

�ملنتجات �لفل�صطينية �إىل �الأ�صو�ق �خلارجية.

�لر�صمية معبة  �ل�صادرة عن �جلهات  �لبيانات  �لفل�صطيني، ويجب ر�صدها لكي تكون  �الإح�صاء 

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  ر�صم  يف  فاعالً  عامالً  �لبيانات  هذه  ولتكون  �لتجاري،  �لتبادل  كامل   عن 

�لناجحة.

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  2019؛  ل�صنة   �ل�صلعية 

�صكلت  فقد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدرها  �لتي   2019 دي�صمب  �الأول/  كانون 

دي�صمب  �الأول/  كانون  ل�صهر  �ل�صلطة  و�رد�ت  قيمة  �إجمايل  من   %56 “�إ�رش�ئيل”  من  �لو�رد�ت 

�صادر�ت  غالبية  على  ت�صتحوذ  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  تز�ل  فما  �ل�صادر�ت،  م�صتوى  وعلى   .2019

 
90

�ل�صلطة، حيث بلغت 83% من �إجمايل قيمة �ل�صادر�ت ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019.

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  2018؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

�لفل�صطيني بنحو �لر�صمي  �لرقم  �أعلى من  3,994 مليون دوالر، وهي  “�إ�رش�ئيل” بلغت نحو   من 

362 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 859 مليون دوالر، وهي 
91

�أقل من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 108 ماليني دوالر.



117

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

جدول 2/24: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية

92
مع دول خمتارة 2017–2018 )بالألف دولر(

البلدان

حجم التبادل التجاري
ال�شادرات الفل�شطينية 

اإىل:

الواردات الفل�شطينية 

من:

201820172018201720182017

4,599,4324,113,402967,462878,6173,631,9703,234,784“اإ�رشائيل”

665,572587,0557,7607,846657,812579,208تركيا

425,407428,69848919424,918428,680ال�شني

262,561230,40573,95377,197188,608153,208الأردن

211,409216,2802,0901,635209,320214,645اأملانيا

111,415108,4161,1081,410110,308107,006اإيطاليا

111,12481,7838782,450110,24679,333فرن�شا

108,65592,51321,00915,24787,64777,266اململكة العربية ال�شعودية

93,79969,587911993,78969,469م�رش

88,59466,360--88,59466,360اأوكرانيا

82,66575,49814,53213,87168,13461,627اأمريكا

82,03670,82812732981,90970,499اإ�شبانيا

66,65846,20744415366,21446,054الهند

60,26765,15226,41326,70133,85438,451الإمارات

725,630666,55039,36039,290686,267627,260باقي دول العامل

7,695,2246,918,7341,155,6341,064,8846,539,5905,853,850املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2018 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2018 )بالألف دولر(

9. امل�شاعدات الأجنبية وتاأثرياتها:

�لفل�صطينية، لدرجة حتويل عجز  �أ�صا�صياً من رو�فد �خلزينة  ظلت �مل�صاعد�ت �خلارجية ر�فد�ً 

تتعدد  كما  للفل�صطينيني  �لو�ردة  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  �أ�صكال  وتتنوع  �أحياناً.  فائ�ص  �إىل  مو�زناتها 

�أ�صكال  بخالف  بانتظامها،  �أو  با�صتمر�رها  �لقطع  �صعوبة  مع  ��صتخد�ماتها؛  و�أوجه  م�صادرها 

�أخرى لدعم م�صاريع �إن�صانية.
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ذروتها  و�صلت  �لتي  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  على  كبري  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �عتمدت 

لل�صنو�ت دوالر  مليون   527.7 �صنوي  ومبتو�صط  دوالر  مليون   918 بلغت  حيث   2009  �صنة 

2008-2018. غري �أن �لدعم �الأمريكي مال �إىل �النخفا�ص، وممار�صة �ل�صغوط لتحقيق مزيد من 
93

�لتنازالت �ل�صيا�صية، �إىل �أن بلغت �أدناها �صنة 2018 بنحو 147 مليون دوالر�ً.

94
جدول 2/25: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019 )باملليون دولر(

2013201420152016201720182019البيان

1,2511,029707608545506497دعم املوازنة العامة

–9*10720190158175158دعم امل�شاريع التطويرية

1,3581,230797766720664488جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي ملجموع 

امل�شاعدات )%(
29.7+9.4–35.2–3.9–6–7.8–26.5–

ح�شة امل�شاريع التطويرية من جمموع 

امل�شاعدات الأجنبية )%(
7.916.311.320.624.323.8-

 يرجع �إىل قيام وز�رة �ملالية باإرجاع ما قيمته 124.8 مليون دوالر �إىل �لقن�صلية �الأمريكية كرد فعل للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن 
*

�لقد�ص.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2013–2019 )باملليون دولر(
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يت�صح من �جلدول 2/25 �أن جمموع �مل�صاعد�ت �الأجنبية تر�جع ب�صكل ملحوظ �إىل 488 مليون 

دوالر �صنة 2019 بنق�ص قدره 26.5% مقارنة ب�صنة 2018، وبنق�ص قدره 64.1% مقارنة ب�صنة 

ومتقلباً،  متدنياً  وظّل  �لكايف  �الهتمام  يلَق  مل  �لتطويرية  للم�صاريع  �ملوّجه  �لدعم  �أن  كما   .2013

دوالر  مليون   90 �إىل  لت�صل  �مل�صاريع  هذه  ح�صة  تدين  يف  حادة  �نعطافة   2015 �صنة  و�صكلَّت 

 منخف�صة مبعدل 55.2% عن �صنة 2014، و��صتمر هذ� �لرت�جع و�لتقلب، لي�صل �إىل م�صتوى �صلبي 

�صنة 2019.

باعتبار�ت م�صتجدة  �أنه حمكوم  2020–2021 فرنى  ل�صنتي  �لدعم �خلارجي  �أما عن م�صتقبل 

�لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  على  تر�مب”  “�صفقة  لفر�ص  �ملتحدة  �لواليات  �صعي  �أبرزها  ومتقلبة 

و�لتطور�ت �ملتعلقة بتاأثري�ت وباء كورونا. وب�صكل عام، فاإن �لدعم �خلارجي غالباً ما يكون م�صي�صاً 

�ال�صتغناء  نحو  قدماً  �ل�صري  يتوجب  مما  �إن�صانية،  لدو�عي  �أو  جمانية  هبات  ولي�ص  فادحاً،  وثمنه 

�لتدريجي عن هذ� �لدعم باتباع ��صرت�تيجية حمكمة ليتوقف نهائياً، من خالل خف�ص فجوة عجز 

خالل  �ملو�زنة  لهذه  �لتام  �لتو�زن  لتحقيق  توطئة  ممكن،  م�صتوى  الأدنى  تدريجياً  �لعامة  �ملو�زنة 

�صنو�ت قليلة وفق �أجند�ت و�صيا�صات حمددة.

�لفل�صطينية  �الآلية  ت�صدرت  فقد   ،2019 �صنة  يف  �ملانحة  و�لدول  باجلهات  يتعلق  فيما  �أما 

مببلغ  �ل�صعودية  ثم  دوالر،  مليون   196.1 مببلغ  �مل�صاعد�ت  قائمة   )PEGASE( �الأوروبية 

�أما  دوالر.  مليون   64.9 مببلغ   The World Bank �لدويل  �لبنك  يليها  دوالر،  مليون   176.4

�الآلية  تلتها  دوالر،  مليون   222.4 مببلغ  �ملانحة  �لدول  �ل�صعودية  ت�صدرت  فقد   2018 �صنة 

دوالر  مليون   52.6 مببلغ  �لكويت  تبعتها  دوالر،  مليون   183.8 مببلغ  �الأوروبية   �لفل�صطينية 

)�نظر جدول 2/26(.  

�إىل  �نخف�ص  قد  كان  �أن  بعد   ،2019–2018 ل�صنتي  �لعربي  �لتمويل  �رتفاع  معاودة   ويالحظ 

2018؛  45.4% يف �صنة  �لدويل بنحو  �لتمويل  2016، حيث جتاوز جممل  213 مليون دوالر �صنة 

36.4% من  ي�صاوي  ما  �إىل  �أن كان قد و�صل  بعد   ،2019 �صنة  لل�صلطة متقارباً  بينما كان دعمهما 

�لدعم �لدويل �صنة 2017 )�نظر جدول 2/26(. 
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جدول 2/26: م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2016–2019 

95
)باملليون دولر(

2016201720182019امل�شدر
212.9145.2305.5267.9متويل الدول العربية

�ململكة �لعربية �ل�صعودية  –18392.1222.4176.4

�جلز�ئر  –26.75226.728.7

قطر  –---52

م�رش  –3.21.13.6-

�لكويت  –--52.6-

�لعر�ق  –---10.8
393.6399.3210.1275.3متويل املجتمع الدويل

�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية   –205240.3183.8196.1

�لبنك �لدويل  –94.476.210.464.9

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  –76.573.6--

فرن�صا  –17.79.29.59.4

تركيا  –--6.44.9

–9.4*153.9175160التمويل التطويري

760.4719.5675.6533.8املجموع

 يرجع �إىل قيام وز�رة �ملالية باإرجاع ما قيمته 124.8 مليون دوالر �إىل �لقن�صلية �الأمريكية كرد فعل للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن 
*

�لقد�ص.

يالحظ �ختالف باأرقام �لدعم �خلارجي و�لتمويل �لتطويري بني �جلدولني 2/25 و2/26، وذلك ب�صبب �ختالف  مالحظة: 

�صعر �رشف �ل�صيكل �ملعتمد كمعدل �صنوي بني �صلطة �لنقد ووز�رة �ملالية لل�صلطة. 

م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2019 )باملليون دولر(
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النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:  .10

تركت حالة �حل�صار �لر�هنة على قطاع غزة تد�عيات �صلبية يف جميع مناحي �حلياة، وجعلت 

يف  وتر�جعاً  متز�يد�ً،  �إنتاجياً  تدهور�ً  �ملذكورة  �ل�صنة  �صهدت  �إذ  �قت�صادياً،  �الأ�صو�أ  �ل�صنة   2019

�ال�صتمر�رية،  النعد�م  و�رشكات  وموؤ�ص�صات  جتارية  ملحال  يومية  و�إغالقات  �لدخل  م�صتويات 

 وذكر �لنائب 
96

وقّدرت �خل�صائر �ل�صهرية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة بنحو 100 مليون دوالر �صهرياً؛

�لفل�صطيني جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �أن 100% من م�صانع قطاع 

غلقت 
ُ
�أ غزة ت�رشرت ب�صكل كلي �أو جزئي ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي و�العتد�ء�ت �ملتتالية، فيما 

حتّكم  و��صتمر   
97

�لعّمال. �آالف  مئات  بت�رشيح  ت�صبب  مّما  �أبو�بها،  و�ملتاجر  �مل�صانع  من  �ملئات 

“�إ�رش�ئيل” يف مكونات �لو�رد�ت ويف تقنني �ل�صادر�ت بذر�ئع �أمنية، يف ظّل تر�كم �أحد�ث �أ�صهمت يف 
زيادة �ملعاناة، كاالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة و��صتهد�ف �لبنية �النتاجية و�لعمر�نية؛ فاأ�صارت 

�أبو �صامل �لتجاري، فيما  400 �صاحنة تدخل يومياً عب معب كرم  �أن  �إىل  وز�رة �ملالية بقطاع غزة 

 باالإ�صافة �إىل �صعي �الحتالل لتدمري قطاع �ل�صيد �لبحري �لذي 
98

يتم ت�صدير 20 �صاحنة �أخرى.

ي�صارك يف دعم �لناجت �الإجمايل و�صلة �ل�صكان �لغذ�ئية، بحيث �أ�صبح �لعاملون يف هذ� �لن�صاط �صمن 

 كما �نعك�صت �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف ر�م �هلل �ملتخذة بحق 
99

�لفئات �الأ�صد فقر�ً يف �ملجتمع �لفل�صطيني.
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موظفي غزة وما يف حكمها ب�صكل �صلبي على �الأد�ء.

�أن  على  و�صدد  �الأو�صاع”.  يف  مطرد�ً  تدهور�ً  “ي�صهد  �لقطاع  �أن  من  �لدويل  �لبنك  حذّر  كما 

�قت�صاد غزة “لن يتمكن من �ال�صتمر�ر من دون �الرتباط بالعامل �خلارجي”، م�صري�ً �إىل “�نكما�ص 

�أن   وك�صف �لبنك �لدويل 
101

�ل�صنو�ت �لع�رشين �ملا�صية”. 60% خالل  �أكرث من  �إىل  قطاع �لت�صنيع 

�القت�صاد يف قطاع غزة �آخذ يف �النهيار �ل�صديد حتت وطاأة �حل�صار �مل�صتمر، و�صّح �ل�صيولة، وذلك 

 وقال مدير مكتب منظمة �لعمل �لدولية 
102

على نحو مل تعد معه تدفقات �ملعونة كافية حلفز �لنمو.

International Labour Organization يف فل�صطني منري قليبو Mounir Kleibo: “�إن م�صتويات 

�لفقر و�حلرمان يف قطاع غزة ال مثيل لها يف تاريخ �لب�رشية �حلديث، و�ل�رشورة ملحة لتغيري نوعية 

103
وظروف �حلياة �لتي يعاين ويالتها �صكان قطاع غزة بعد 12 عاماً من �حل�صار”.

على  و%42.7   %52 �إىل  و2019   2018 ل�صنتي  �لبطالة  معدالت  يف  �رتفاعاً  �لقطاع  �صهد  وقد 

�لتو�يل؛ مع �لتفاوت �لكبري يف معدالتها و�أعد�دها بني �ل�صفة وغزة، ففي �لربع �لر�بع 2019 بلغ عدد 

�ملتعطلني 121 �آالف و208 �آالف يف �ل�صفة وغزة على �لتو�يل )�نظر جدول 2/20(. كما تر�جع �إ�صهام 

 ومثّل ن�صيب �لفرد من 
104

غزة يف �لناجت �الإجمايل من 34.7% �صنة 2004 �إىل 18.1% �صنة 2018.

�لناجت يف غزة �صنة 2019 نحو 29.2% من مثيله يف �ل�صفة، مما ي�صكل داللة و��صحة على �لفروق 

�إمد�د�ت �لكهرباء و�ل�رشف  �لتحتية مدمرة يف جمال  �لبنية  �لهائلة بني �ل�صفة و�لقطاع، كما بقيت 

�ل�صحي وملوحة �ملياه.
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76% لغزة 348 مليون دوالر منها  2019 خطة بنحو  �أطلقت �الأمم �ملتحدة يف نهاية   وباملقابل، 

 
105

وفاء باالحتياجات �الإن�صانية �مللحة للفل�صطينيني ل�صنة 2020، ملن هم يف �أم�ص �حلاجة للم�صاعدة.

كما حدثت �نفر�جة حمدودة على حركة �ال�صتري�د وتنقل �الأفر�د عب معب رفح بني غزة وم�رش 

�لبناء  �ملنزيل ومو�د  �لنفطية و�لغاز  �مل�صتقات  2019، مما �صمح بدخول كميات من  منذ بد�ية �صنة 

 مع زيادة �أعد�د �ملغادرين الأ�صباب �إن�صانية، هذ� بجانب تخفيف �الإجر�ء�ت على معب 
106

وغريها،

 .)Erez بيت حانون )�إيريز

وتد�عياتها  �جل�صيمة  �ل�صحية  للمخاطر  بل  لالأ�رش�ر،  عر�صة  �ملناطق  �أكرث  غزة  وتبقى 

تبقى فيه غزة يف حاجة ما�صة الندماجها  �لذي  �مل�صتجد،  �نت�صار وباء كورونا  �القت�صادية يف ظلّ 

جمدد�ً يف �لوطن �لفل�صطيني كو�صيلة وقائية يف مو�جهة �ملخاطر �ملتفجرة من حني الآخر.

التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة الفل�شطينية 2021-2020:  .11

يحكم هذ� �الأد�ء حتديات عدم �ليقني و�لتقلبات �ل�صديدة و�رتفاع م�صتوى �ملخاطر و�لتي جتعل 

�الأد�ء متبايناً ب�صدة ��صتناد�ً لتطور�ت حملية وخارجية، �أهمها:

�القت�صاد  لتنمية  �لقطاعية  �ال�صرت�تيجية  بتطبيق  �لفل�صطينية  �حلكومة  �لتز�م  ب�صاأن  �ل�صكوك  �أ. 

جاذبة  �أعمال  بيئة  و�إقامة  �لتبعية  من  للحد  م�صتقل  �قت�صاد  وبناء   ،2022-2017 �لوطني 

�إنهاء �الحتالل وتعزيز �ملنتج   وكذ� 
107

لال�صتثمار، وتنظيم �ل�صوق �لد�خلي وحماية �مل�صتهلك.

�إيجاد فر�ص عمل وحماربة  �لوطني و�ملقاطعة وحتقيق تنمية م�صتد�مة ومتو�زنة، قادرة على 

�ال�صرت�تيجي،  �لهدف  خلدمة  وت�صخريها  �لوطنية  �ملقدر�ت  ��صتعادة  عب  و�لفقر،  �لبطالة 

108
خ�صو�صاً و�أنها تبنت �صيا�صة �لتنمية بالعناقيد.

يف  قدماً  �ل�صري  و�إمكانية  �لوطني،  �ملوقف  وتعزيز  �النق�صام  حالة  جتاوز  على  �لقدرة  مدى  ب. 

�النتخابات �لفل�صطينية �لت�رشيعية و�لرئا�صية.

على  �حلو�جز  كتكثيف  �لتنموية  �لنه�صة  �إعاقة  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ��صتمر�رية  ج. 

�متد�د مدن وبلد�ت �ل�صفة. �إ�صافة لل�صيطرة �لتامة على حركة �ملعابر، وتهرب “�إ�رش�ئيل” من 

�لتز�ماتها، وقيامها باحتجاز ما يعادل �ملخ�ص�صات �ملالية لالأ�رشى و�جلرحى و�أ�رش �ل�صهد�ء 

دون تر�جع.

و�الأمر  و�ال�صتيطان  �ل�صّم  ل�صيا�صة  ور�ف�ص  للدولتني  كد�عم  �الأمريكي  �لقر�ر  تنفيذ  قابلية  د. 

�لو�قع، و�الإجر�ء�ت �الأحادية، و�الإقر�ر بطموحات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته �خلا�صة 

�لتي  �لقرن”  “�صفقة  عن  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  ظلّ  يف   
109

�لقر�ر، هذ�  ��صتثمار  ومدى  به، 

ط �أن تُ�صم �الأغو�ر �إىل “�إ�رش�ئيل”، وت�صتقطع �أجز�ء كبرية من �ل�صفة مع تقوي�ص  مبوجبها يُخطَّ

110
حّل �لدولتني.
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�إىل  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  كحرمان  �لكبرية  �الإ�رش�ئيلية  �ملعوقات  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  هـ. 

ح�صب  �حلرمان  هذ�  عن  �لنا�صئة  �ل�صنوية  �خل�صائر  قدرت  �إذ  ج،  كاملنطقة  و��صتغاللها  �ملو�رد 

�ل�صلع  على  �لقيود  حدة  تخفيف  �أن  كما   
111

�صنوياً. دوالر  مليار�ت   4.3 بنحو  �لدويل  �لبنك 

6% يف �ل�صفة، و11% يف غزة بدء�ً  �إ�صايف يبلغ  مزدوجة �ال�صتخد�م �صيتولد عنه منو تر�كمي 

جر�ء  دوالر  مليار   1.1 بنحو  �لفل�صطينية  �ل�رشكات  خ�صائر  قدرت  كما   
112

.2025 �صنة  من 

 ويف �ملقابل، هناك �إ�صكاليات مرتبطة 
113

تو�صع عمل �صبكات �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة.

�لدولية، وتو�صيات  بالتو�صيات  �الأخذ  يتعلق مبدى �جلدية يف  ما  نف�صها، خ�صو�صاً  بال�صلطة 

منظمة  وفق  ت�صنف  فل�صطني  و�أن  خ�صو�صاً  �أمان،   - و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف 

�لف�صاد  حجم  مبقيا�ص  عالية  مرتبة  يف   Transparency International �لدولية   �ل�صفافية 

 
114

و�نت�صاره.

�إمكانية طرح مو�زنة عامة ��صتثنائية مو�زية حلالة �لطو�رئ �ملعلنة منذ �أو�ئل �آذ�ر/ مار�ص 2020  و. 

ملو�جهة �أخطار وتد�عيات �الأزمة �ل�صحية �لعاملية �ملرتبطة بانت�صار وباء كورونا.

�إن حم�صلة �لتد�عيات �مل�صار �إليها جتعل من �ل�صعوبة مبكان حدوث �خرت�ق ملمو�ص الأزماتنا 

�لر�هنة وما ي�صتجد من  �ليقني  �ملختلفة و��صتمر�ر حالة عدم  �ل�صيناريوهات  �لر�هنة. و�أمام خيار 

تطور�ت، خ�صو�صاً �الأزمة �لتي تعي�صها خمتلف بلد�ن �لعامل يف ظلّ �نت�صار وباء كورونا �مل�صتجد 

�لذي يجعل من �ل�صعوبة �العتماد على �صيناريو حمدد للحا�رش و�مل�صتقبل. ومع ذلك �أي�صاً منيل 

�إىل �الأخذ مب�صار بقاء فجو�ت �لعجز قائمة، يف ظّل تاأرجح �مل�صاعد�ت �خلارجية و�مليل نحو �لرت�جع 

ومن ثم �ال�صطر�ر للتو�صع يف �القرت��ص �ملحلي، و�إبقاء غالبيته كمتاأخر�ت موؤجلة �ل�صد�د، مقرونة 

ل�صنتي  كمتو�صط   %3.15 بنحو  �الإجمايل  للناجت  حمدود  منو  وترجيح  �الأد�ء،  على  �صلبية  باآثار 

2020–2021، مبا ال ي�صهم يف حت�صني م�صتوى �ملعي�صة �لر�هن بالقدر �لكايف. 

ما ز�ل ن�صف �ل�صعب �لفل�صطيني �صامد�ً يف �أر�صه �لتاريخية؛ وما ز�ل �أكرث من ثالثة 

�أرباع فل�صطينيي �ل�صتات يقيمون يف �لبلد�ن �ملحيطة بفل�صطني، مما يدل على �لت�صاق 

�لفل�صطينيني باأر�صهم وتطلعهم للعودة. وما ز�لت �أعد�د �لفل�صطينيني تتز�يد يف فل�صطني �لتاريخية، 

يف  �ال�صتيطاين  �الإحاليل  �ل�صهيوين  للم�رشوع  تهديد�ً  ذلك  لي�صبح  �ليهود،  �أعد�د  قريباً  لتتجاوز 

�ل�صميم.

“�لالجئني”، وبالرغم  �لفل�صطيني تنطبق عليهم �صفة  �ل�صعب  �أبناء  �أن نحو ثلثي  وبالرغم من 

على  و�إ�رش�رهم  �صمودهم  يو��صلون  فاإنهم  �ل�صتات؛  ويف  �الحتالل  حتت  �لقا�صية  معاناتهم  من 

حقوقهم يف �لعودة و�لتحرير و�إنهاء �الحتالل.

خال�شة
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�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتغالل  مدى  �إىل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية  �ملعطيات  وت�صري 

�ل�صعب  يعي�صها  �لتي  و�ملعاناة  �حل�صار  مدى  و�إىل  �لفل�صطينية،  �لطبيعية  و�لرثو�ت  للمو�رد 

ومنافذها  وو�رد�تها  �ل�صلطة  �صادر�ت  على  �الحتالل  هيمنة  و�إىل  �الحتالل؛  حتت  �لفل�صطيني 

�حلدودية؛ وبالتايل تبعية �قت�صاد �ل�صلطة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. ويت�صح ذلك يف �أن نحو 84% من 

�لناجت  �أن  يف  يت�صح  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �لطرف  مع  هي  و�رد�تها  من   %56 ونحو  �ل�صلطة  �صادر�ت 

�ملحلي �الإ�رش�ئيلي يزيد بنحو 2.3 �صعفاً عن �لناجت �ملحلي لل�صلطة �لفل�صطينية؛ �إ�صافة �إىل �أن دخل 

�لفرد �الإ�رش�ئيلي يزيد بنحو 12 �صعفاً عن دخل �لفرد يف مناطق �ل�صلطة.

وما ز�لت ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية تعاين من �أزمات جوهرية الرتباط �إير�د�ت �ل�صلطة ب�صكل 

باملنح  وكذلك  منعها؛  �أو  ت�صليمها  يف  ويتحكم  �الحتالل  يجبيها  �لتي  �ل�رش�ئب  بعائد�ت  �أ�صا�صي 

و�لدعم �خلارجي �لتي عادًة ما تكون �أمو�الً “ُم�صيّ�صة” وم�رشوطة.

�قت�صاد  لبناء  و�ل�صعي  لالحتالل،  �القت�صادية  �لهيمنة  من  �النفكاك  على  �لعمل  من  بّد  ال  �إنه 

“مقاوم” ال يخ�صع ل�صغوط �الحتالل و��صرت�طاته.
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51

والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2019(، 

  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2496.pdf :يف

�لفل�صطيني �القت�صادي  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2020-2019 ل�صنتي  بالن�صبة   �أما 

للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_24-12-2019-for-ar.pdf

حُ�صب �لناجت �ملحلي ل�صنتي 2019-2020 بناء على معدل �لنمو.

 2018-2004 والثابتة  اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
52

 

)�شل�شلة منقحة(.

�ملرجع نف�صه.  
53

بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 2013–2018، �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات �لقومية �لرئي�صية يف فل�صطني لالأعو�م   
54

1994–2018 باالأ�صعار �جلارية، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/A_Na_accounts_2014_2015_current.xlsx

�أما بالن�صبة ل�صنة 2019، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات 

القومية الربعية )الربع الثالث 2019( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2019(، يف: 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_24-12-2019-NA-ar.pdf

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 2013–2019، �نظر:

CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/yarhon1119/f1.pdf

اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018–2013 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
55

والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(.  

�القت�صادي  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  �لنقد و�الإح�صاء  �نظر: �صلطة   ،2020-2019 ل�صنتي  �لنمو  بالن�صبة ملعدل  �أما 

�لفل�صطيني للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.

حُ�صب ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني ل�صنتي 2019-2020 بناء على معدل �لنمو. 
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�لفل�صطينية،  �لنقد  2018 )ر�م �هلل: �صلطة  ال�شنوي  التقرير  �لنقدية،  �الأبحاث و�ل�صيا�صات  �لفل�صطينية، د�ئرة  �لنقد  �صلطة   
56

حزير�ن/ يونيو 2019(، �ص 8.

�ملرجع نف�صه.  
57

اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018–2013 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
58

والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(.

بالن�صبة للناجت �ملحلي �لفل�صطيني لل�صنو�ت 2013–2018، �نظر: موؤ�رش�ت �حل�صابات �لقومية �لرئي�صية يف فل�صطني لالأعو�م   
59

1994–2018 باالأ�صعار �جلارية، �جلهاز �ملركز لالإح�صاء �لفل�صطيني.
�أما بالن�صبة ل�صنة 2019، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات 

القومية الربعية )الربع الثالث 2019(.

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 2013–2019، �نظر:

CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/yarhon1119/f1.pdf
�الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة - �أمان، واقع الدين العام ومتاأخرات القطاع اخلا�س يف فل�شطني، �صل�صلة تقارير   

60

https://www.aman-palestine.org/ :رقم 141 )ر�م �هلل: �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة - �أمان، 2019(، �ص 11، �نظر

cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4194cc2f055de6b7ce859145349f2f65.pdf
بالن�صبة �إىل �لدَّين �لعام ل�صنة 2013، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي   

61

2017 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، حزير�ن/ يونيو 2018(. 
�لنقدية،  و�ل�صيا�صات  �الأبحاث  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2018–2014 لل�صنو�ت  �لعام  �لدَّين  �إىل  بالن�صبة  �أما 

التقرير ال�شنوي 2018.

�لعمليات  ،2019 دي�صمب  �الأول/  كانون  ل�صهر  �ل�صهرية  �ملالية  �لتقارير  �نظر:   ،2019 ل�صنة  �لعام  �لدَّين  �إىل   وبالن�صبة 

�ملالية – �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية، يف: 

http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/ar.Dec.2019.pdf
احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018–2013 لل�صنو�ت  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �إىل  وبالن�صبة 

القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(.

�ملركزي  �جلهاز  �نظر:  �الأوىل،  �لثالث  �الأرباع  �إىل  ��صتناد�ً  ُح�صب  فقد   2019 ل�صنة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �إىل  بالن�صبة  �أما 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الثالث 2019(.

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، التقرير ال�شنوي 2018، �ص 33.  
62

الرابع  الربع  احلكومي،  والدين  العامة  املالية  تطورات  �لنقدية،  و�ل�صيا�صات  �الأبحاث  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة   
63

2019 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، �آذ�ر/ مار�ص 2020(، �ص 18.
الثالث  الربع  العامة والدين احلكومي،  املالية  �لنقدية، تطورات  �الأبحاث و�ل�صيا�صات  د�ئرة  �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة   

64

2019 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019(، �ص 19.
مالحظة: مت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي بـ 3.5711.

معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية �لفل�صطيني )ما�ص(، �أد�ء �ملو�زنة �لعامة 2018 باملقارنة مع 2017 و�أزمة �إير�د�ت �ملقا�صة   
65

http://www.mas.ps/files/server/20191707105059-2.pdf :2019، ورقة خلفية، جل�صة طاولة م�صتديرة )5(، 2019، �نظر
بالن�صبة لل�صنو�ت 2013-2018، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، د�ئرة �الأبحاث و�ل�صيا�صات �لنقدية، الن�رشة الإح�شائية   

66

الربعية، الربع الثالث 2019 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، كانون �لثاين/ يناير 2020(، �ص 38-39؛ ول�صنة 2019، 

�نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2019، �لعمليات �ملالية – �الإير�د�ت و�لنفقات وم�صادر �لتمويل، 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية. 

�ل�صادرة عن   2019 �لعمالت ل�صنة  �أ�صعار  3.5711 ح�صب ن�رشة  �الأمريكي ب�صعر �رشف  �لدوالر  �إىل  وقد جرى حتويلها 

�صلطة �لنقد.

�القت�صادي  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2020 �صنة  و�إير�د�ت  لنفقات  بالن�صبة  �أما 

�لفل�صطيني للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت �القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.
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�نظر:   ،2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �لو�صطى،  و�آ�صيا  �الأو�صط  �ل�رشق  �الإقليمي:  �القت�صاد  �آفاق  �لدويل،  �لنقد  �صندوق   
67

https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2019/10/19/reo-menap-cca-1019#sum

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، د. عو�ص ت�صتعر�ص �أو�صاع �لفل�صطينيني يف نهاية عام 2019، 2019/12/31 �نظر:  
68

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3641

مالحظة: بدء�ً من �لربع �لثاين 2019 مل�صح �لقوى �لعاملة، والحقاً �لربع �لثالث، �أخذ �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني   
69

مبفهوم “�لبطالة �ملنقح”، ��صتناد�ً �إىل �أحدث �ملعايري �لدولية؛ �لتي �أو�صى بها �ملوؤمتر �لدويل خلب�ء �إح�صاء�ت �لعمل �لـ 19 

�ملت�صمن ��صتبعاد �ملحبطني عن �لعمل من �مل�صح؛ وبالتايل تناق�صت معدالت �لبطالة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل 

للمفهوم �جلديد كاأرباع  2015-2018 وفقاً  ملحوظ خا�صة يف قطاع غزة، وقام �جلهاز الحقاً بت�صويب بيانات �ل�صنو�ت 

ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ككل، ومل ت�صمل �ل�صفة و�لقطاع كل على حدة، ومل تتوفر بيانات منقحة عن �ل�صنو�ت 2014 وما 

قبلها.

القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018-2013 لل�صنو�ت  و�لبطالة  �لعاملة  للقوى  بالن�صبة 

العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي 2018 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2019(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf

�أما بالن�صبة ل�صنة 2019، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة: دورة )ت�رشين اأول - كانون 

اأول 2019( الربع الرابع 2019 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �صباط/ فب�ير 2020(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-LF4th-ar.pdf

وبالن�صبة للعاملني يف “�إ�رش�ئيل” و�مل�صتعمر�ت، �نظر: معهد ما�ص، و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، و�صلطة �لنقد 

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  ما�ص،  معهد  �هلل:  )ر�م   2015 والجتماعي  القت�شادي  املراقب  �لفل�صطينية، 

7؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعلن  41، �ص  2015(، �لعدد  و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/ :لنتائج �الأ�صا�صية مل�صح �لقوى �لعاملة يف فل�صطني للعام 2016، 2017/2/16، يف�

LF-ar.pdf-12-PressRelease/Press_Ar_16-2017؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعلن 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/ :لنتائج �الأ�صا�صية مل�صح �لقوى �لعاملة يف فل�صطني للعام 2018، 2019/2/13، يف�

�لفل�صطيني  �الإح�صاء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  LF-y-ar.pdf-2-PressRelease/Press_Ar_13-2019؛ 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_ 2020/2/13، يف:   ،2019 للعام  �لعاملة  �لقوى  نتائج م�صح  بياناً �صحفياً حول  ي�صدر 

pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-2-2020-LF2019-ar.pdf

“�لفجوة بني �لتعليم و�صوق  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعقد ور�صة عمل وطنية حول   
70

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3507 :لعمل”، 2019/7/14، �نظر�

الرابع  الربع   )2019 اأول  كانون   - اأول  )ت�رشين  دورة  العاملة:  القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
71

2019، �ص 8.

معهد ما�ص، ن�رشة الأمن الغذائي، �لعدد 19، �صتاء 2019، �ص 2، �نظر:  
72

http://www.mas.ps/files/server/20192104121225-2.pdf

القد�س، 2019/12/8.  
73

دنيا �لوطن، 2019/7/24.  
74

“�لفجوة بني �لتعليم و�صوق  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �الإح�صاء �لفل�صطيني يعقد ور�صة عمل وطنية حول   
75

�لعمل”، 2019/7/14.

موقع مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( – �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، 53% يف �ملائة من �لفل�صطينيني   
76

يف غزة يعي�صون يف د�ئرة �لفقر على �لرغم من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، 2018/6/5، �نظر: 

https://www.ochaopt.org/ar/content/53-cent-palestinians-gaza-live-poverty-despite-humanitarian-

 assistance-1
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2004-2018 )�شل�شلة  القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة  �لفل�صطيني، احل�شابات  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   
77

منقحة(، �ص 66؛ و�صلطة �لنقد و�الإح�صاء �لفل�صطيني ي�صتعر�صان �الأد�ء �القت�صادي �لفل�صطيني للعام 2019، و�لتنبوؤ�ت 

�القت�صادية لعام 2020، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2019/12/24.

 :2018 واخلدمات،  ال�شلع   - املر�شودة  اخلارجية  التجارة  اإح�شاءات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
78

�نظر: و152،   ،36 �ص   ،)2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م  اأ�شا�شية   نتائج 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2469.pdf

وفا، 2019/8/19.  
79

بالل فالح، نق�س املهارات وفجواتها يف القطاع ال�شناعي يف الأرا�شي الفل�شطينية املمثلة )�لقد�ص ور�م �هلل: معهد ما�ص،   
80

http://library.mas.ps/helper/files.ashx?id=1959 :2019(، �ص 51-52، �نظر

وز�رة �القت�صاد �لوطني، “�ال�صرت�تيجية �لقطاعية لتنمية �القت�صاد �لوطني )2017-2022(،” متوز/ يوليو 2017، �ص 32،   
81

http://www.mne.gov.ps/images/economicdevplan17-22.pdf :نظر�

�ملرجع نف�صه، �ص 24.  
82

اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2018–2013 لل�صنو�ت  بالن�صبة   
83

والثابتة 2004-2018 )�شل�شلة منقحة(، �ص 66.

�لفل�صطيني  �القت�صادي  �الأد�ء  ي�صتعر�صان  �لفل�صطيني  و�الإح�صاء  �لنقد  �صلطة  �نظر:   ،2020-2019 ل�صنتي  بالن�صبة  �أما 
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