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

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

�إثر  وت�رشيده  نكبته  على  و�ل�صبعني  �لر�بع  عامه  �لفل�صطيني  �ل�صعب   يدخل 

�أر�صه  يف  حقه  على  ُم�رّش�ً  �صابر�ً  و�خلارج  �لد�خل  يف  يز�ل  ما  وهو  1948؛  حرب 

ومقد�صاته، ومتابعاً يف م�صريته باجتاه �لعودة و�لتحرير.

�لد�خل و�خلارج؛  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �إح�صائية عامة عن  �لف�صل تقدمي �صورة  يحاول هذ� 

حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  وقوع  عن  ناجتة  حقيقية  �صعوبات  تكتنفها  �صورة  وهي 

�الحتالل و�حل�صار يف �أر�صه �لتاريخية، بينما �لن�صف �لثاين الجئون وم�رشدون يف بقاع �الأر�ص. 

�إىل  �أنه مّت ��صتخد�م �ملعلومات و�ملعطيات �ملتاحة للو�صول باالأ�صاليب ومناهج �لبحث �لعلمية  غري 

نتائج �أقرب �إىل �لدقة.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادية  �الأو�صاع  عن  در��صة  �لف�صل  هذ�  من  �لثاين  �جلزء   ويقدم 

وقطاع غزة، حيث يتوفر قدر معقول من �ملعلومات و�ملعطيات، خ�صو�صاً من �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية 

لل�صلطة �لفل�صطينية. 

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

يف  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  معطيات  على  بناء  �ملتوفرة،  �لتقدير�ت   ت�صري 

 ر�م �هلل، �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل بلغ يف نهاية �صنة 2021 نحو 14 مليون فل�صطيني، مقارنة 

بنحو 13.68 مليون نهاية �صنة 2020، بن�صبة زيادة مقد�رها 2.3% )�نظر جدول 2/1(.

ووفق تقدير�ت �صنة 2021، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.965 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 49.8% من 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.291 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

1.674 مليون فل�صطيني يقيمون  37.8% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو  ما ن�صبته 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12% )�نظر جدول 2/1(.

 ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   7.037 بنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

�لزيتونة  مركز  لباحثي  �ملتوفرة  �ملعطيات  ووفق  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.2 نحو  ي�صكلون 

مقدمة
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نهاية  يف  عددهم  ُيقّدر  �الأردنية(  �جلن�صية  حتمل  �لعظمى  )وغالبيتهم  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني   فاإن 

�لعامل  يف  �لفل�صطينيني  من   %32.1 نحو  ي�صّكلون  ن�صمة،  ماليني   4.493 بنحو   2021 �صنة 

بنحو �لعربية  �لدول  بقية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ويقّدر  �ل�صتات(.  فل�صطينيي  من   %63.8  )نحو 

1.795 مليون ن�صمة، ي�صكلون ما ن�صبته 12.8% من جمموع �لفل�صطينيني يف �لعامل، يرتكز معظمهم 

يف �لدول �لعربية �ملجاورة، �أي يف لبنان و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي )�نظر جدول 2/1(. 

�الأجنبية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يقّدر  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  وبح�صب 

يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %5.3 ن�صبته  ما  ي�صكلون  ن�صمة،  �ألف   749 بنحو 

دول  وباقي  وبريطانيا،  وكند�،  �لالتينية،  و�أمريكا  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  معظمهم 

 .European Union الحتاد �الأوروبي�

�إننا  �إذ  �أعد�د تقديرية غري حمّدثة، ولعلها تفتقر للدقة.  �أن هذه �الأعد�د هي  �إىل  وجتدر �الإ�صارة 

�إذ� و�صعنا بعني �العتبار �أعد�د �لفل�صطينيني �لذين غادرو� �لبالد �لعربية يف �لعقود �لثالثة �ملا�صية 

)من دول �لطوق وبلد�ن �خلليج وليبيا(، ومن فل�صطني نف�صها �إىل باقي دول �لعامل، فاإن �لتقدير�ت 

�ل�صابقة حول �لفل�صطينيني يف �لعامل فيها �لعديد من �لتباينات. فمثالً متيل بع�ص �لتقدير�ت �إىل �أن 

عدد فل�صطينيي �أمريكا �جلنوبية هو �أكرث من 600 �ألف منهم 300 �ألف على �الأقل يف ت�صيلي؛ بينما ال 

يقل عدد فل�صطينيي �أوروبا عن 350-400 �ألف، وفل�صطينيي �أمريكا �ل�صمالية عن 300-350 �ألف، 

وال يقلون فيما تبقَّى من بلد�ن �لعامل عن 100 �ألف. ووفق هذه �لتقدير�ت يزيد عدد فل�صطينيي باقي 

دول �لعامل )خارج فل�صطني و�لعامل �لعربي( بنحو مليون عن تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني. ولعل �أمام �لباحثني و�ملتخ�ص�صني مهمة �صاقة، ولكن �رشورية، للو�صول �إىل تقدير�ت 

�أكرث دقة للفل�صطينيني يف �لعامل.

�أما يف نهاية �صنة 2020 فبلغ عدد �لفل�صطينيني، بح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   5.164 منهم  فل�صطيني،  مليون   13.682 نحو  �لعامل  يف 

“�إ�رش�ئيل”، مقارنة  1948 �ملحتلة �صنة  1.635 مليون فل�صطيني يقيمون يف فل�صطني   غزة، ونحو 

�الأردن، يف  فل�صطيني  ماليني   4.388 منهم  �خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.883  بـ 

و1.757 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد �لفل�صطينيني نحو 738 �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 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

3,086.822.63,154.422.5ال�شفة الغربية

2,077.415.22,136.515.3قطاع غزة

1,634.511.91,673.612الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”*

6,798.749.76,964.549.8فل�شطينيو الداخل

**
4,38832.14,49332.1الأردن

1,757.212.81,794.612.8الدول العربية الأخرى

738.45.4749.45.3الدول الأجنبية

6,883.450.37,03750.2فل�شطينيو اخلارج

13,68210014,001.6100املجموع الكلي

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

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

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

�لفل�صطينيني �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.995 مليون ن�صمة ل�صنة 2021، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني 

�رشقي �لقد�ص �لذي يبلغ نحو 370 �ألفاً وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.6 مليون 

ن�صمة، بناء على �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

** بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني يف �الأردن، فقد مّت 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 للفرتة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :2009-2020 و�لتي ترت�وح بني 3.1% و2.3%. �نظر

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2021 )%(
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2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.29 ماليني  2021 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

ن�صمة، منهم نحو 3.15 ماليني يف �ل�صفة �لغربية )59.6%(، و2.14 مليون ن�صمة )40.4%( يف قطاع 

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

نحو 5.16 مليون يف نهاية �صنة 2020.

وبالن�صبة لتوزيع �ملو�طنني على حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صنة 2021، فاإن �لبيانات 

ي�صكل  ما  �أو  ن�صمة   792,200( �ملو�طنني  من  عدد  �أكب  على  حتتوي  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  ت�صري 

15% من مو�طني �ل�صفة و�لقطاع(، ومن ثم حمافظة غزة �لتي �صجلت 722,350 ن�صمة �أو %13.7 

 476,949 �لفل�صطينيني فيها  بلغ عدد  �لتي  �لقد�ص  �ل�صفة و�لقطاع، ومن ثم حمافظة  من مو�طني 

�أريحا  حمافظة  �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري  كما  و�لقطاع.  �ل�صفة  مو�طني  من   %9 يقارب  ما  �أو  ن�صمة 

 و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1% من �إجمايل فل�صطينيي �ل�صفة و�لقطاع.

يف  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �ملو�طنني،  توزيع  يثل   2/2 و�جلدول 

حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

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

�إن �أكرث من ثلث �الأفر�د )38%( َتِقل �أعمارهم عن 15 عاماً، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة 

غزة.  قطاع  يف   %41.1 مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %35.8 �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة؛  وقطاع  �لغربية 

�إىل جمموعتني مت�صاويتني  �أن �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان  �إىل  وت�صري �الإح�صاء�ت 

�أكب منه( يف  �لثاين  �لعمر، و�لن�صف  �أ�صغر من هذ�  �ل�صكان  �أن ن�صف عدد  �أي  �لعدد،  من ناحية 

عاماً.   21 �إىل  عاماً   16.4 من   2021-2000 �لفرتة  خالل  �رتفع  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

وعند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها، ُيالحظ 

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

19.3 عاماً يف  2000 �إىل  14.9 عاماً يف �صنة  2021، �أما يف قطاع غزة فقد �رتفع �لعمر �لو�صيط من 
2

.2021 �صنة 

�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 29.5%، بينما �رتفع �لعمر �لو�صيط يف �ل�صفة 

3
بن�صبة 27% خالل �لفرتة نف�صها.
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 جدول 2/2: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة

4
ل�شنتي 2020 و2021 )بالألف ن�شمة(

املحافظة

20202021

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

3,086.859.83,154.459.6ال�شفة الغربية

335.56.5342.46.5جنني

65.21.366.61.2طوبا�س والأغوار ال�شمالية

197.13.8200.63.8طولكرم

411.78419.67.9نابل�س

120.42.31232.3قلقيلية

81.21.683.11.6�شلفيت

351.56.8358.96.8رام اهلل والبرية

52.8153.81اأريحا والأغوار

466.79476.99القد�س

232.34.5237.34.5بيت حلم

772.415792.215اخلليل

2,077.440.22,136.540.4قطاع غزة

410.27.9423.78�شمال غزة

704.713.6722.313.7غزة

298.45.8306.75.8دير البلح

407.77.9419.97.9خانيون�س

256.45263.95رفح

5,164.21005,290.9100ال�شفة والقطاع

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 3.7% يف 

�ل�صفة �لغربية و2.8% يف قطاع غزة �صنة 2021. وهنا �أي�صاً نالحظ �أن �ملجتمع �لفل�صطيني يف قطاع 

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

فاأكرث(،  عاماً   60( م�ِصّن  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %21 �أن   2020 �صنة  بيانات  و�أظهرت 

بو�قع 23% يف �ل�صفة �لغربية و17% يف قطاع غزة، كما �أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي 

م�ِصّن ير�أ�صها  �لتي  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ  �إذ  ن�صبياً،  �صغري�ً  �لعادة  يف  يكون  م�ِصّن   ير�أ�صها 
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3.4 �أفر�د )بو�قع 3.1 �أفر�د يف �ل�صفة �لغربية و4.3 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.5 �أفر�د لالأ�رش 
6

�لتي ير�أ�صها غري م�ِصّن.

�أن  �لبيانات  فاأظهرت  فاأكرث(،  عاماً   60( �ل�ِصّن  كبار  على  كورونا  جائحة  لتاأثري  بالن�صبة   �أما 

78% من حاالت �لوفاة ب�صبب �ملر�ص كانت لكبار �ل�ِصّن، كما بلغت ن�صبة �مل�صابني من كبار  نحو 

7
�ل�ِصّن 6% من جممل �مل�صابني يف �ل�صفة و�لقطاع، وذلك حتى 2021/9/25.

وقد �أ�صارت �لبيانات �إىل �أن 34% من كبار �ل�ِصّن )60 عاماً فاأكرث( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�ل�ِصّن  كبار  ن�صبة  تتجاوز  مل  حني  يف  لالإناث(،  و%47  للذكور   %20( تعليمية  مرحلة  �أي  ينهو�  مل 

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

28% لالإناث(، وذلك ح�صب بيانات  �ملتو�صط فاأعلى )24% للذكور مقابل  �لدبلوم  فاأكرث يحملون 

 
8
�صنة 2020.

يف   2021 �صنة  نهاية  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  �جلن�ص،  ح�صب  �الأفر�د  بتوزيع  يتعلق  فيما  �أما 

�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  2.6 مليون  2.69 مليون ذكر مقابل  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 

مقابل  ذكر  مليون   1.08 نحو  �لذكور  عدد  بلغ  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.4

�لذكور يف  �أنثى، يف حني بلغ عدد  102.7 ذكور لكل مئة  �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها  1.05 مليون 

 �ل�صفة �لغربية نحو 1.61 مليون ذكر مقابل 1.55 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.8 ذكور 

 
9
لكل مئة �أنثى.

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

يف   69.9 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة فياُلحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 64.9 �صنة 2021، �أما يف قطاع 

 كما ت�صري بيانات �صنة 2020 
10

غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 77.8 �صنة 2021. 

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

11
و9% يف قطاع غزة.

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

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

 2021 �صنة  يف  عاماً   75.3 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   72.2 ومن  للذكور،   2021 �صنة  يف  عاماً   73.1

لالإناث، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة 

 عند �لوالدة يف قطاع غزة 73.8 عاماً )بو�قع 72.7 عاماً للذكور، و74.9 عاماً لالإناث(، يف حني بلغ
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ومن   .2021 �صنة  لالإناث(  عاماً  و75.7  للذكور،  عاماً   73.4 )بو�قع  عاماً   74.5 �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صحي،  �مل�صتوى  ن  حت�صُّ �لوالدة،  عند  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  فرتة  الرتفاع  �لرئي�صية  �الأ�صباب 

و�نخفا�ص معدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال )�نظر جدول 2/3(.

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 

�لوفيات  معدل  يف  �صئيالً  فرقاً  هناك  �أن  فياُلحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني 

�ل�صفة  يف   2021 �صنة  �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام 

 �لغربية 3.9 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني، مقابل 3.4 حاالت لكل �ألف من �ملو�طنني يف قطاع غزة

)�نظر جدول 2/3(. 

وُيالحظ �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 2.4% �صنة 2021. �أما على م�صتوى �ملنطقة، 

فيالحظ �أن معدل �لزيادة �لطبيعية لل�صكان يف قطاع غزة �نخف�ص �إىل 2.8% بينما �نخف�ص �إىل %2.2 

يف �ل�صفة �لغربية )�نظر جدول 2/3(.  

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

�لقريب و�لو�صيط  �الأمد  �أنها تظّل يف  بالرغم من  �لع�رشين،  �لقرن  �الأخري من  �لعقد  منذ  خ�صو�صاً 

�ملوؤ�رش�ت متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �ليهودية.  مثيلتها  من   �أعلى 

2019-2020، فقد طر�أ �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لُكليّة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث 

بلغ 3.8 مو�ليد للفرتة 2017–2019 مقابل 5.9 مو�ليد يف �صنة 1999. وعند مقارنة �ل�صفة بالقطاع 

يف   3.8 مقابل  غزة  قطاع  يف   3.9 بلغ  حيث  نف�صها،  �لفرتة  خالل  �خل�صوبة  معدل  تقارب  يالحظ 

�ل�صفة يف �لفرتة 2017-2019، بينما كان هذ� �ملعدل مرتفعاً يف قطاع غزة مقارنة بال�صفة �لغربية يف 

�صنة 1999، حيث بلغ يف قطاع غزة 5.8 مو�ليد يف �صنة 1999، مقابل 4.1 مو�ليد يف �ل�صفة �لغربية 

12
�صنة 1999.

وت�صري بيانات �صنة 2020 �إىل �نخفا�ص يف متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

مقارنة مع �صنة 2010، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة من 5.5 �أفر�د �صنة 2010 �إىل 5.1 �أفر�د 

�إىل   2010 �صنة  �أفر�د   5.2 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  كما   .2020  �صنة 

4.7 �أفر�د �صنة 2020، ومن 6.4 �أفر�د �إىل 5.7 �أفر�د يف قطاع غزة للفرتة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

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

�ملو�طنني من  �ألف  لكل  مولود�ً   40.9 من  �نخف�ص  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   �خلام 
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فهناك  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .2021 �صنة  �ملو�طنني  من  �ألف  لكل  مولود�ً   29.5 �إىل   2000 �صنة 

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

2021 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 27.2 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني مقابل 32.9 مولود�ً لكل �ألف من 

�ملو�طنني يف قطاع غزة لل�صنة نف�صها )�نظر جدول 2/3(. 

�إىل   2019 �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

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

و�لقطاع 1.4 فرد�ً/ غرفة. وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد �أفر�د 

 
13

�الأ�رشة نحو 87.7%، بو�قع 87.3% يف �ل�صفة �لغربية و88.4% يف قطاع غزة.

وتفيد �لبيانات �إىل �أن 39.5% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ي�صتفيدون من خدمات مياه �ل�رشب 

بطريقة �آمنة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 66.2% يف �ل�صفة �لغربية و4.3% فقط يف قطاع غزة، وذلك 

 وهو ما يعطي موؤ�رش�ت مقلقة جد�ً حول �صحة �ملو�طنني خ�صو�صاً يف �لقطاع.
14

ل�صنة 2019.

ب�صنة  مقارنة  �لزو�ج  عقود  عدد  �نخفا�ص  �إىل   2020 �صنة  يف  �مل�صجلة  �لزو�ج  حاالت  وت�صري 

2019، حيث �نخف�صت من 44,320 عقد�ً �صنة 2019 �إىل 41,221 عقد�ً �صنة 2020. و�نخف�ص معدل 

 �لزو�ج �لعام �إىل 8.1 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2020 )بو�قع 6.7 حاالت يف �ل�صفة،

 
15

و10.1 حاالت يف قطاع غزة( مقارنة بـ 10 حاالت زو�ج لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2017.

2020 �إىل �أن ن�صبة �الأفر�د  وبالن�صبة خل�صائ�ص �ل�صكان �ملتعلقة بالتعليم، فت�صري بيانات �صنة 

21.7% يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�أن  )15 عاماً فاأكرث( �لذين �أكملو� مرحلة �لتعليم �لثانوية 

�أقل  �ل�صكان، وتعّد من  2.5% من جمموع  فاأكرث ت�صكل  15 عاماً  �لذين بلغو�  �الأمية لالأفر�د  ن�صبة 

�آ�صيا  غرب  دول  يف   %19.7 فاأكرث  عاماً   15 لالأفر�د  �الأمية  معدالت  بلغت  حيث  �لعامل  يف  �ملعدالت 

 UNESCO Institute for Statistics  و�صمال �إفريقيا، ح�صب بيانات معهد �ليوني�صكو لالإح�صاء

�صنة 2019. وُيالحظ �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 3.8% لدى �الإناث و1.2% لدى �لذكور 

يف �صنة 2020، مقارنة بـ 20.3% عند �الإناث و7.8% عند �لذكور يف �صنة 1997، مما ي�صّكل �نخفا�صاً 

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

�ل�صكان �لفل�صطينيني �لذين يبلغون 15 عاماً فاأكرث 2.8% يف �ل�صفة مقابل 2% يف قطاع غزة، وذلك 

16
ل�صنة 2020.
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17
جدول 2/3: 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

868 5,773 551 الكثافة ال�شكانية )فرد/كم2( )منت�شف 2021(

2.4 2.8 2.2 معدل الزيادة الطبيعية )2021(

5.1 5.7 4.7 متو�شط حجم الأ�رشة )2020(

73.1 72.7 73.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2021(

75.3 74.79 75.57 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2021(

29.5 32.9 27.2 معدل املواليد اخلام )مولود لكل األف من ال�شكان( )2021(

3.7 3.4 3.9 معدل الوفيات اخلام )وفاة لكل األف من ال�شكان( )2021(

12.1 12.7 11.7 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2015–2019(

3.6 3.6 3.6 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2019(

38 41.1 35.8 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%( 

)منت�شف 2021(

28.4 28.2 28.6 ً ال�شباب 15–29 عاما

28.3 26.2 29.6 30–59 عاماً 

5.3 4.5 6 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.4 1.6 1.3 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2019(

ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2021
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ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

�ملقدر يف نهاية  �لفل�صطينيني  �أن عدد  �إىل  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  ُت�صري تقدير�ت �جلهاز 

مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.67 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف   2021 �صنة 

بنحو 1.63 مليون فل�صطيني �صنة 2020. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لرتكيب �لعمري لل�صكان 

�لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2020 �أنه جمتمع فتي، حيث بلغت ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً 

32% للذكور و31% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث نحو 

4.6% للذكور و5.6% لالإناث )�نظر جدول 2/4(.

بلغت   1948 فل�صطينيات  لدى  �خل�صوبة  ن�صبة  فاإن   ،2020 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

2.8 مولود�ً لكل �مر�أة لتت�صاوى تقريباً مع خ�صوبة �ملر�أة �ليهودية، مع مالحظة �أن �ليهود �ملتدينني 

لكل  �أفر�د   4.4 �لفل�صطينية  �الأ�رشة  7 مو�ليد. وبلغ متو�صط حجم  �إىل  لديهم  �ملر�أة  ت�صل خ�صوبة 

�ل�صكان،  من  �ألف  لكل  مولود�ً   21.9 نحو  بلغ  �خلام  �ملو�ليد  معدل  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري  �أ�رشة. 

�أما بالن�صبة ملعدل �لوفيات �خلام فقد بلغ 3.3 حالة وفاة لكل �ألف من �ل�صكان. وبلغ معدل وفيات 

يف  �لعرب  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  �لبيانات  وهذه  �الأحياء.  �ملو�ليد  من  �ألف  لكل  وفاة  حاالت   5 �لر�صع 

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

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

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل )�نظر جدول 2/4(. 

�ملحتلة فل�صطني  يف  �لقتل  جر�ئم  ن�صبة  �رتفاع  خلف  �لكامنة  �لعو�مل  حول  در��صة   و�أ�صارت 

�صنة 1948، �إىل تز�يد ن�صبة �رتكاب جر�ئم �لقتل يف �صفوف �لعرب �لفل�صطينيني ب�صكل غري م�صبوق، 

عن  %23.3 زيادة  مبعدل  �لد�خل،  فل�صطينيي  من  �صخ�صاً   111 مقتل   2020 �صنة  �صهدت   حيث 

  وبح�صب جمعية “مباَدر�ت �إبر�هيم Abraham Initiatives” فاإن ح�صيلة �صحايا 
18

�صنة 2019.

19
جر�ئم �لقتل يف �صفوف فل�صطينيي 1948 بلغت 126 �صخ�صاً �صنة 2021.

 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  معطيات  وبح�صب 

)CBS( يف نهاية �صنة 2020 )�لتي ت�صم �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �أي�صاً( فاإن جممل عدد �مل�صلمني 

�لطائفة  من  �ألفاً   146.8 هناك  بينما   ،%85.4 بن�صبة  مليون   1.671 نحو  يبلغ   48 فل�صطينيي  من 

20 
�لدرزية بن�صبة 7.5%، و137.6 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.
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ج. الأردن:

مع  مقارنة  ن�صمة،  ماليني   4.5 بنحو   2021 �صنة  نهاية  يف  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ُيقّدر 

4.39 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2020، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

ويبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي لل�صكان 2.4% يف �صنة 2020، وفق بيانات د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة 

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

معطيات �لد�ئرة �أن معدل �خل�صوبة بلغ 2.7 مو�ليد لكل �مر�أة يف �لفرتة 2017-2018. وبلغ معدل 

وفيات �لر�صع 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 

 
21

من �لعمر 19 حالة وفاة لكل �ألف مولود حي للفرتة نف�صها. وهذه �ملعطيات ت�صمل كافة �الأردنيني،

وعلى �الأرجح فاإن �الأردنيني من �أ�صول فل�صطينية يت�صفون باملعدالت نف�صها.

وت�صري در��صة �أعدتها موؤ�ص�صة فافو FAFO 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 

 وال تتوفر حتديثات علمية موثَّقة لهذه �ملعلومات حتى كتابة هذ� 
22

�ملخيمات 5.1 �أفر�د لكل �أ�رشة.

�لتقرير.

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

 2,376,481 2020/12/31، مقارنة مع  2,463,130 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  )�الأونرو�( فاإن هناك 

23
الجئاً م�صجالً حتى �صباط/ فب�ير 2019.

د. �شورية:

يف  ن�صمة   655,729 �صورية  يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  بلغ 

2020/12/31، مقارنة بـ 643,142 حتى �صباط/ فب�ير 2019، ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �الأرقام 

 
24

هي �أرقام تقديرية �صارية ب�صبب �الأو�صاع غري �مل�صتقرة يف �صورية.

فبالرغم من �أن �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية كانو� من �أكرث �لتجمعات �لفل�صطينية ��صتقر�ر�ً 

�إال �أن �الأحد�ث �لتي �ندلعت منذ 2011 �أّثرت ب�صكل هائل عليهم، فمن �أ�صل نحو 656 �ألفاً بح�صب 

تقدير�ت نهاية �صنة 2020، ��صطر ملغادرة �صورية نحو 200 �ألف؛ هاجر �أكرث من 120 �ألفاً الأوروبا، 

�أن عدد�ً منهم �صكنو�  �إىل لبنان ع�رش�ت �الآالف غري  �إىل تركيا، وقد غادر  و�نتقل نحو ع�رشة �آالف 

�إىل �صورية؛ بينما بقي يف لبنان نحو  �إىل �خلارج، كما رجع بع�صهم �الآخر  موؤقتاً لرتتيب هجرتهم 

25 �ألفاً.
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يف �لوقت نف�صه، عانى نحو 40% ممن بقي يف �صورية من �لنزوح �لد�خلي )�أكرث من 180 �ألفاً( 

�أن تعر�صت خميماتهم للدمار، خ�صو�صاً خميمات �لريموك ودرعا وحندر�ت وخان �ل�صيخ.  بعد 

وهم يعي�صون حالة ماأ�صاوية من �لبطالة و�لفقر و�لال ��صتقر�ر، مما يتهدد هذ� �ملجتمع مبزيد من 

�لنزيف. وك�صف �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني Philippe Lazzarini �أن 90% من 

 كما �أعلنت �الأونرو� يف بيان لها يف �آذ�ر/ 
25

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية يعي�صون حتت خط �لفقر.

مار�ص 2021 �أنه، وبعد ع�رش �صنو�ت من �الأحد�ث، “نزح �أكرث من ن�صف الجئي فل�صطني يف �لبالد 

�ألفاً منهم بحثو� عن �الأمان يف �لبلد�ن �ملجاورة، وخا�صة   120 مرة و�حدة على �الأقل، مبن يف ذلك 

من�صاآتها  من  �لعديد  �إىل  �لو�صول  �الأونرو�  على  يتعذر  �أنه  و�أ�صافت  وخارجها”.  و�الأردن،  لبنان 

د�خل �صورية، مثل �ملد�ر�ص و�ملر�كز �ل�صحية، مع تعر�ص �لكثري منها الأ�رش�ر ج�صيمة منذ بد�ية 

�ل�رش�ع؛ حيث خ�رشت �لوكالة 40% من �ل�صفوف �لدر��صية يف مد�ر�صها، فيما بات نحو 25% من 

�ملر�كز �ل�صحية �لتابعة لها غري �صالح لال�صتخد�م، كما فقدت 19 موظفاً خالل �ل�رش�ع �مل�صتمر منذ 

26
ع�رش �صنو�ت.

فوفقاً  �صورية،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  �إ�صافية  �صغوطاً  كورونا  جائحة  لتاأثري  وكان 

لتقرير وكالة �الأونرو� بعنو�ن “�لند�ء �لطارئ ل�صنة 2021 من �أجل �الأزمة �الإقليمية �ل�صورية”، فاإن 

80% من �لالجئني قامو� بتقلي�ص عدد وجبات �لطعام �مل�صتهلك منذ بدء �جلائحة، و�أح�صى  نحو 

27
�لتقرير �أكرث من 8,600 حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 465 حالة وفاة خالل �صنة 2020.

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

ووثقت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف 2021/10/2 �أكرث من 6 �آالف حالة لالجئني 

فل�صطينيني تعر�صو� النتهاكات ج�صدية جر�ء �لعنف �ملتو��صل يف �صورية، منهم نحو 1,800 حالة 

28
�عتقال و�ختفاء ق�رشي، بينهم 110 الجئات فل�صطينيات.

وك�صفت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية يف �صباط/ فب�ير 2022، �أن عدد �لالجئني 

 كما مّت 
29

�لفل�صطينيني �لذين قتلو� �أو ماتو� ب�صبب �ل�رش�ع يف �صورية منذ 2011 بلغ 4,116 الجئاً،

 
30

توثيق قتل 620 الجئ حتت �لتعذيب يف �ملعتقالت �ل�صورية حتى كانون �الأول/ دي�صمب 2020.

“ق�صو� غرقاً على طرق �لهجرة من �لبالد”، منذ بدء  57 الجئاً فل�صطينياً يف �صورية  �أن  و�أ�صافت 

�الأحد�ث، و�أو�صحت �أن غالبية �ملتوفني ق�صو� خالل حماوالتهم �لو�صول �إىل �لدول �الأوروبية، و�أن 

 
31

“�أكرث �ل�صحايا من �لن�صاء، و�الأطفال، وكبار �ل�صن”.

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

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

�إىل �أن معدل �خل�صوبة �لُكلّي للفل�صطينيني يف �صورية بلغ 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد 

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

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

 
32

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

هـ. لبنان:

لبنان يف   2020/12/31 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   بلغ 

 �إال �أن �الإح�صاء �ل�صكاين 
33

543,284 ن�صمة مقارنة مع 533,885 ن�صمة حتى �صباط/ فب�ير 2019.

 ولو �فرت�صنا 
34

�ألفاً فقط.  174 �أرقاماً بحدود  �أعطى   2017 لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان يف �صنة 

�لتي يكاد يتو�فق عليها معظم  �لتقدير�ت  وجود ن�صبة خطاأ غري ب�صيطة يف هذه �الإح�صاء�ت؛ فاإن 

�لباحثني ترت�وح بني 200 و250 �ألفاً، مع وجود ن�صبة عالية من �ملتبقني ترغب باملغادرة و�لهجرة 

وهو  كبري�ً،  نزيفاً  ويعاين  عانى  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �للجوء  �أن  يعني  ما  وهو  ذلك.  لها  �أتيح  �إن 

ومع  �لفل�صطينيني،  وجوه  يف  �لعمل  �أبو�ب  �إغالق  ��صتمر�ر  مع  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  تز�يد  نزيف 

�الأزمات �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي يعاين منها لبنان. وذكر مدير مكتب “جلنة �حلو�ر �للبناين 

منذ  م�صتمر  �رتفاع  يف  لبنان  من  �لفل�صطينيني  هجرة  “موجة  �أن  �الآيي  �لنا�رش  عبد  �لفل�صطيني” 

�ل�رشعية  �لهجرة  عب  �صو�ء  و2021؛   2020 �الأخريتني  �ل�صنتني  يف  ت�صاعفت  �الأرقام  لكن   ،2005

وغري �ل�رشعية”، و�أ�صاف �أنه “يف 2020 غادر بني 6 �آالف و8 �آالف فل�صطيني لبنان من دون عودة، 

�أما يف 2021 ولغاية نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، فقد �ُصجل خروج 12 �ألف م�صافر فل�صطيني 

 
35

مل يعودو� �إىل لبنان، وهو رقم �أعلى من معدل �ل�صنو�ت �ملا�صية”.

وتقدر �حلكومة �للبنانية �أن �لبلد ��صتقبل 1.5 مليون �صخ�ص فرو� من �لنز�ع يف �صورية، منهم 

 United Nations نحو 866 �ألفاً م�صجلني لدى �ملفو�صية �ل�صامية لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون �لالجئني

High Commissioner for Refugees، ونحو 28 �ألفاً م�صجلني لدى �الأونرو� كالجئني فل�صطينيني 

 وذكر تقرير وكالة �الأونرو� “�لند�ء �لطارئ لعام 2021” �أن 87% من الجئي فل�صطني 
36

من �صورية.

�لذين فرو� من �صورية �إىل لبنان يعي�صون حتت خط �لفقر، بينما بلغت هذه �لن�صبة 65% من �لالجئني 

�لفل�صطينني يف لبنان. و�أح�صى �لتقرير �أكرث من 104 �آالف حالة موؤكدة لالإ�صابة بالفايرو�ص، منها 

37
�أكرث من �ألف حالة وفاة خالل �صنة 2020.
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عن  عاطلون  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %65 �أن  ذكرت  �صاهد  ملوؤ�ص�صة  در��صة  ويف 

�لتي  �الأزمات  ب�صبب  �أعمالهم  من  �لفل�صطينيني  �لعمال  مئات  ف�صل  ر�صد  �إىل  باالإ�صافة  �لعمل، 

�حلدِّ  من  �أقل  دخلها  يبلغ  �لفل�صطينية  �الأ�رش  من   %49 �أن  �لدر��صة  و�أظهرت  لبنان.  منها  يعاين 

�الأدنى لالأجور، و38% من فل�صطينيي لبنان ال يتمتعون باالأمن �لغذ�ئي. و�أ�صافت �أن 72.4% من 

�لالجئني �مل�صتطلعني �أكدو� عدم قدرتهم على دفع فارق فو�تري �لعالج �ل�صحي وفق �لنظام �ملعمول 

 
38

به يف �الأونرو�.

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:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/4، نود �أن ن�صري 

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

حال تظلُّ مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 

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

لبنان.

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صنِّ �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. 

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

�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 

من  يعاين  و�لذي  �الإمكانيات  �ملحدود  �لقطاع  على  �صكانية  �صغوطاً  ي�صكل  ما  وهو  �ملو�ليد، 

ح�صار خانق. 

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

وفاة �صنة 2021، 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 2/4: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رش
ال�شفة الغربية 

2021
قطاع غزة

2021
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2021

فل�شطني املحتلة 

1948 “اإ�رشائيل”
2020

الأردن

2011
�شورية

(2010-2009(

لبنان

2017

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(
35.640.937.7

32 ذكور 
31 �إناث

39.933.129

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(
3.72.83.3

4.6 ذكور
5.6 �إناث

4.34.46.4

 ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.8102.7103.4102.7

(2015)–100.4102

 معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 

ال�شكان(

27.232.929.521.929.2
(2010)29.225.8

(2010)

 معدل الوفيات اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 

ال�شكان(

3.93.43.73.3–2.8
(2006)–

 معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.8
(2019–2017)

3.9
(2019–2017)

3.8
(2019–2017)2.83.3

(2010)2.52.7

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(

4.7
(2020)

5.7
(2020)

5.1
(2020)4.45.14.1

(2010)4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

بالرغم من �صعوبة حتديد �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعامل بدقة، �إاّل �أنه يكن �ال�صتفادة من 

عدد من �ملعطيات �لتي يكن �أن ت�صكل �أر�صية للو�صول �إىل �أرقام تقريبية معقولة. ووفق تقدير�ت 

بلغت   2021 �صنة  نهاية  يف  �خلارج  فل�صطينيي  �أعد�د  فاإن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

7.04 ماليني فل�صطيني. كما �أن �جلهاز ذكر �أن ن�صبة �لالجئني من �أبناء فل�صطينيي 1948 �ملقيمني يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة هي 42.2% باال�صتناد �إىل �إح�صائيات �صنة 2017؛ وهو ما يعني �أن عدد 

�لالجئني قد بلغ 2.242 مليون نهاية �صنة 2021؛ موزعني على 830 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية بن�صبة 

�الأرقام  وهذه   
40

�صكانه. من   %66.1 بن�صبة  غزة  قطاع  يف  مليون  و1.412  �صكانها،  من   %26.3

قريبة من �أرقام �الأونرو� �لتي ذكرت �أن عدد �لالجئني �مل�صجلني لديها يف �ل�صفة �لغربية كان نحو 

2/5(. ولعل �صبب  1.477 مليون يف قطاع غزة )�نظر جدول  2020، ونحو  �ألفاً يف نهاية �صنة   872

�لفروقات �أن بع�ص �أعد�د �لالجئني قد غادرت �ل�صفة و�لقطاع �إىل خارج فل�صطني. ويف �ملقابل فيوجد 

بني فل�صطينيي �خلارج �أعد�د من �أبناء �ل�صفة و�لقطاع ممن يحملون هوية “�ملو�طنة” وي�صتطيعون 

من  �الأقل  على  �ألفاً   150 نحو  وجود  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صري  ثالثة،  جهة  ومن  هناك.  لالإقامة  �لعودة 
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1948 مّمن هجرو� من مدنهم وقر�هم �لتاريخية لكنهم ظلّو� د�خل �حلدود �جلغر�فية  فل�صطينيي 

لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. 

وعلى ذلك، فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني يبلغ نحو 9.432 ماليني الجئ �أي 67.4% من 

فل�صطينيي �لعامل؛ ح�صب تقدير�ت نهاية �صنة 2021.

ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل 

�إال ب�صكل  �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر  �إقامة  �أو  �إىل مكان عمل  �لذي يحمل جو�ز �صفره،  �أو  �لالجئ  فيه 

حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

�أنف�صهم  �لذين �صجلو�  �لفل�صطينيني  �قت�رشت على  �الأونرو�  �إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

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

وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن �إح�صائياتها ال تعك�ص بدقة �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعامل، الأنها 

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

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

�لفل�صطينيني �لذين جلاأو� �إثر حرب 1967، كما �أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت 

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

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

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

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

�لفل�صطينيني.

 ،2020/12/31 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  ويقدر 

ونحو  ،%38.6 بن�صبة  �الأردن  يف  مليون   2.463 نحو  على  عون  ُموزَّ ن�صمة،  ماليني   6.389  بنحو 

مليون   1.643(  %42.6 بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.726

و�لباقي �لغربية(،  �ل�صفة  يف   %16.9 بن�صبة  مليون   1.083 ونحو  غزة،  قطاع  يف   %25.7  بن�صبة 

)1.2 مليون بن�صبة 18.8%( م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لعائالت �مل�صجلني يف مناطق 

 
41

عمليات �الأونرو� �خلم�ص 1.5 مليون عائلة، مبتو�صط حجم 4.3 �أفر�د لكل عائلة.

وتظلُّ �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.
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جدول 2/5: موؤ�رشات اإح�شائية حول الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب 

مناطق عملها حتى 422020/12/31

املجموعلبنان�شوريةالأردنقطاع غزةال�شفة الغربية

871,5371,476,7062,307,011568,730479,5375,703,546الالجئون امل�شجلون

211,116166,845156,11986,99964,287685,366اأ�شخا�س م�شجلون اآخرون*

1,082,6531,643,5512,463,130655,729543,2846,388,887جمموع الأ�شخا�س امل�شجلني

278,707358,043558,842192,105145,0781,532,696عدد العائالت

1981091258عدد املخيمات الر�شمية

9627816910265710عدد املدار�س 

45,883286,645119,04750,60937,586539,770عدد التالميذ

4322252327140عدد مرافق الرعاية ال�شحية الأولية

28,563**3,84912,1326,0943,0143,046عدد وظائف املوظفني املحليني

193***1716161313عدد وظائف املوظفني الدوليني

�لقد�ص  منطقتي  يف  �لفقر�ء  من  و�أعد�د  �لالجئني،  غري  و�الأبناء  و�الأزو�ج  �لزوجات  �الآخرين:  �مل�صجلني  باالأ�صخا�ص  يق�صد   *

وغزة،...�إلخ.

** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان.

*** �ملجموع ي�صمل �ملوظفني �لدوليني يف رئا�صة �الأونرو� بعّمان وموظفي مكاتب �الأونرو� �لتمثيلية.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا حتى 2020/12/31
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة حتى 2020/12/31

وت�صري �لبيانات يف �جلدول 2/6 �إىل �أن جمتمعات �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� 

هي جمتمعات فتية، على نحو مماثل للفل�صطينيني ب�صكل عام، حيث �إن 30% من �لالجئني �مل�صجلني 

لديها �أطفال دون �ِصّن 18، �أعالها يف قطاع غزة )41.3%( و�أدناها يف لبنان )%22(.

�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 مو�ليد لكل �مر�أة(، كما هو �حلال بالن�صبة 

ملتو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع )5.6 �أفر�د لكل �أ�رشة معي�صية(. �أما بالن�صبة ملعدل �الإعالة 

فهي  �مل�صجلني  �لالجئني  لدى   )64–15 �لعمل  �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد 

دون �الأ�صخا�ص  بن�صبة  �أ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  وهذ�   ،)75.6( غزة  قطاع  يف  كبري  ب�صكل   مرتفعة 

15 عاماً، ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لن�صبة ت�صّكل حتدياً كبري�ً يف ظّل �لبطالة �ملرتفعة و�الأو�صاع 

�القت�صادية �ملتدهورة.  

جدول 2/6: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت 

الأونروا ح�شب مناطق عملها 432020

املجموعلبنان�شوريةالأردنال�شفة الغربيةقطاع غزة

41.327.525.828.32230ن�شبة الأطفال دون 18 عاماً )%(

 متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية( )2015(
5.65.65.24.84.75.3

3.63.63.22.72.73.2معدل اخل�شوبة )مولود لكل امراأة(

75.650.546.449.547.554.1معدل الإعالة
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�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 

 
44

�لبكالوري�ص هي �أعلى بنحو 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 

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

بلغ  حني  يف   ،2021 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.965 نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

�لفل�صطينيني و�ليهود يف  �ل�صكان  �أن يت�صاوى عدد  6.982 ماليني ن�صمة، فمن �ملتوقع  �ليهود  عدد 

فل�صطني �لتاريخية مع نهاية �صنة 2022، حيث �صيبلغ عدد كل منهم نحو 7.1 ماليني تقريباً. ومن 

�ملتوقع �أن يتجاوز عدُد �لفل�صطينيني عدد �ليهود بنحو 510 �آالف ن�صمة يف �صنة 2029.

 جدول 2/7: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2029-2020 

45
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة
 عدد الفل�شطينيني

يف فل�شطني التاريخية
عدد اليهود

20206,7996,874

20216,9656,982

20227,1327,092

20237,3037,203

20247,4787,316

20257,6577,431

20267,8417,548

20278,0297,667

20288,2227,787

20298,4197,909
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عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2029 )بالألف ن�شمة(

هذه �لتوقعات يف �إطارها �الإيجابي توؤكد على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بالرغم مما عاناه ويعانيه 

نحو بعد  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  و�أن  �أر�صه.  على  �صامد�ً  ز�ل  ما  و�حتالل،  وت�رشيد  قهر   من 

125 عاماً على ن�صاأة �ملنظمة �ل�صهيونية �لعاملية World Zionist Organization، ونحو 74 عاماً 

على �إن�صاء �لكيان �ل�صهيوين يجد نف�صه �أمام حقيقة �أن عدد �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل يتجاوز 

عدد �مل�صتوطنني �ليهود �لذين قام بتجميعهم من �أكرث من مئة بلد حول �لعامل على مد�ر تلك �ل�صنني 

“�لقنبلة  عن  �حلديث  فاإن  �ملقابل،  يف  �ل�صهيوين.  للكيان  مقلقة  حقيقة  �صّك  بال  وهذ�  و�الأعو�م. 

�ال�صرتخاء.  �أو  �النت�صار  بن�صوة  �لفل�صطينيني  ُي�صيب  �أن  ينبغي  ال  �لفل�صطينية  �لديوجر�فية” 

�إن  �إذ  �إن �ل�صمود �لفل�صطيني على �الأر�ص و�لزيادة �ل�صكانية ظاهرة مهمة، ولكنها غري كافية،  �إذ 

�لتجارب �ال�صتعمارية عب �لتاريخ �أظهرت قدرة �ال�صتعمار يف �أحيان عديدة على �لتعامل مع هكذ� 

ظو�هر وجتاوزها. 

ع�رش�ت  منذ  يعملون  �لظاهرة  هذه  خطورة  يدركون  �لذين  �ل�صهاينة  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 

�ل�صفة  يف  خطتهم  وكانت   ،2005 �صنة  غزة  قطاع  من  �ن�صحابهم  فكان  جتاوزها؛  على  �ل�صنو�ت 

معازل  يف  �لفل�صطينيني  و�إبقاء  �ل�صكان،  من  عدد  و�أقل  �الأر�ص  من  م�صاحة  �أكب  ل�صم  �لغربية 

“كانتونات” يف �صكل حكم ذ�تي قد يحمل �صكلياً ��صم دولة؛ وهو ما يحدث فعلياً على �الأر�ص، بعد 
�النهيار �لعملي مل�صار �لت�صوية وحّل �لدولتني. كما �أوجد �الحتالل بيئة حياة طاردة للفل�صطينيني، 

حيث ت�صري بع�ص �الإح�صائيات �إىل مغادرة نحو 415 �ألف فل�صطيني لل�صفة و�لقطاع خالل �لفرتة 

1967–2003، هذ� باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �الآالف من كل من �ل�صفة و�لقطاع يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، 
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حيث ال تتو�فر �إح�صاء�ت دقيقة بذلك. كما �أن ملفات �لتهجري و“�لرت�ن�صفري” ما تز�ل موجودة على 

طاولة �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي، �لذي يزد�د جمتمعه �ل�صهيوين تطرفاً دينياً وقومياً.

وبالرغم من �أن معدالت �لزيادة �ل�صكانية و�صط �ليهود يف فل�صطني �ملحتلة كانت بحدود %1.57 

�صنة 2021، �أي �أقل من معدالت �لزيادة �لفل�صطينية، فاإن جتاوز �أعد�د �لفل�صطينيني الأعد�د �ليهود 

يف فل�صطني �لتاريخية يجب �أن يو�صع يف �إطاره �ملو�صوعي، ويف �إطار �لعديد من �لتحديات و�ملخاطر 

46
�لتي تو�جه �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل.

5. فل�شطينيو اخلارج وحق العودة: 

على  للتاأكيد  �ل�صتات،  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  به  يقوم  �لذي  �لن�صاط  يوم،  بعد  يوماً  يزد�د 

حق حترير �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، وتثبيت حق �لعودة، ورف�ص �تفاقيات �لتطبيع، و“�صفقة 

�لقرن”، وم�صاريع ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقد ��صتمر فل�صطينيو �خلارج يف �إقامة �لن�صاطات 

و�لفعاليات �لتي توؤّكد على �رتباطهم بفل�صطني وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وتذكري �الأجيال 

�لنا�صئة باأهمية حق �لعودة و�لتم�صك باالأر�ص.

وقد عُقد موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 19، يف 2021/9/25، عب �الإنرتنت، حتت �صعار 

“�لقد�ص توحدنا و�لعودة موعدنا”، مب�صاركة �صخ�صيات فل�صطينية وعربية و�أوروبية. وقد طالب 
مو�جهة  على  و�لعمل  �لعبثية”،  “�ملفاو�صات  ووقف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  بـ“�إ�صالح” 

�لتطبيع مع �الحتالل. و�أّكد �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي، على مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن 

تو�جده بجميع حقوقه �مل�رشوعة، وعلى ر�أ�صها حقه يف �لعودة. وثّمن “�لوحدة �لتي �صطرها �ل�صعب 

فل�صطينيي  موؤمتر  و�نعقد   
47

و�ملقد�صات”. �لقد�ص  على  للعدو�ن  �الأخرية  مو�جهته  يف  �لفل�صطيني 

�أوروبا �الأول، يف لندن �صنة 2003، ثم تنّقل بعد ذلك عب عدٍد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية ب�صكل 

�صنوي دون �نقطاع، وكان �آخرها موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا �ل�صنوي �لـ 18، يف �لعا�صمة �لفرن�صية 

48
باري�ص يف ني�صان/ �أبريل 2020، و�لذي مّت �إلغاوؤه ب�صبب جائحة كورونا.

2022/1/11، عن ت�صكيل جمموعة  �لوطني”، يف  للعمل  �أوروبا  “مبادرة فل�صطينيي  �أعلنت  كما 

�صغط ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية. جاء ذلك يف �أول �جتماع للمكتب �لتن�صيقي 

�لق�صية  ل�صالح  �صغط  جمموعة  “ت�صكيل  على  �التفاق  وجرى   .2022 �صنة  خالل  للمبادرة، 

�لفل�صطينية يف �لقارة �الأوروبية، قائمة على �أع�صاء �ملبادرة �لذين يزيد عددهم على �ملئتي �صخ�صية 

وموزعني على 18 ُقطر”. ُي�صار �إىل �أن “مبادرة فل�صطينيي �أوروبا للعمل �لوطني”، هو جتمع �صارك 

علن عن �إطالقه يف �آذ�ر/ مار�ص 2020، حيث 
ُ
يف تاأ�صي�صه فل�صطينيون من خمتلف �لدول �الأوروبية، و�أ

 وجاء يف �لبيان �لتاأ�صي�صي يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، �أن 
49

يتخذ من مدينة بروك�صل مقر�ً له.

�لفل�صطينية،  �لق�صية  �الأوروبية خلدمة  �لقارة  �لوطنية يف  “توحيد كافة �جلهود  �ملبادرة هو  هدف 
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�إىل حماية  �لوطني مبا يتنا�صب مع حجم �ملخاطر ومبا يحقق منهجية عمل تهدف  �لعمل  وتطوير 

50
�حلقوق �لوطنية �ل�رشعية، و�لدعوة �إىل وحدة وطنية حقيقية”.

�لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  �أعمال  �أيام،  ثالثة  مدى  على   ،2021/3/5 يف  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  نّظم  كما 

لفل�صطينيي �خلارج، �لذي ناق�ص �مل�صهد �لقيادي �لفل�صطيني �مل�صتقبلي و�لدور �ملحوري لفل�صطينيي 

51
�خلارج. مب�صاركة �أكرث من مئتي �صخ�صية فل�صطينية من 26 دولة يف �لقار�ت �ل�صت.

و�صارك �الآالف من �أبناء �جلاليات �لفل�صطينية و�لعربية ومت�صامنني مع فل�صطني يف “مهرجان 

 Palestinian Forum in Britain بريطانيا  يف  �لفل�صطيني  �ملنتدى  �أقامه  �لذي   ”2021 فل�صطني 

بن�صخته �لـ 16. حيث �صهد �ملهرجان تكرمي عدد من �ل�صخ�صيات �ملنا�رشة لفل�صطني يف بريطانيا، 

 Labour �لبيطاين  �لعمال  حلزب  �ل�صابق  �لزعيم   ،Jeremy Corbyn كوربن  جريمي  �أبرزهم 

52
.Party

ولل�صنة �لثانية على �لتو�يل، �أقام مركز �لعودة �لفل�صطيني، يف �لعا�صمة �لبيطانية لندن، فعاليات 

لفنانني  لوحات  يعر�ص  فني  معر�ص  خالل  من   ،2021/12/3 يف  �لثاين،  �ل�صنوي  �لعودة  �أ�صبوع 

 و“�أ�صبوع �لعودة” هي فعالية 
53

فل�صطينيني مو�صوعها مت�صك �لالجئني �لفل�صطينيني بحق �لعودة.

حق  لقر�ر  �ل�صنوية  �لذكرى  �إحياء  �إىل  وتهدف   2020 �صنة  مرة  الأول  �لعودة  مركز  �أطلقها  �صنوية 

54
�لعودة �لفل�صطيني رقم 194.

وتت�صع رقعة �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �أمريكا �لالتينية، يف ظّل جهود حثيثة تقودها 

�لتي  باملعاناة  �لقارة  تلك  �صعوب  لتعريف  منها،  �لفل�صطينية  خ�صو�صاً  و�مل�صلمة،  �لعربية  �جلالية 

يتعر�ص لها �ل�صعب �لفل�صطيني، جر�ء ��صتمر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على حق �لعودة. 

�لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �لكونفدر�لية  �إن�صاء  رعت  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وكانت 

 Confederation of Palestinian Organizations in Latin America “كوبالك”  و�لكاريبي 

�الأخرية ب�صبب �صعف  �ل�صنو�ت  �أن فعاليته تر�جعت يف  )and the Caribbean )COPLAC غري 

�الحتاد  بتاأ�صي�ص  �لالتينية  �أمريكا  فل�صطينيو  فقام  �خلارج؛  يف  وتدهوره  و�ل�صلطة  �ملنظمة  �أد�ء 

“Unión Palestina de América Latina ”UPAL يف  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  �لفل�صطيني يف 

�صنة 2017 الإعادة تفعيل دور �لفل�صطينيني هناك؛ و�نتخبت �صمعان خوري رئي�صاً.

وتنظم �جلاليات يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية فعاليات م�صتمرة حل�صد �لدعم للق�صية �لفل�صطينية، 

حتى   2020/11/27 من  �متد  و�لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لت�صامني  �الأ�صبوع  بينها  ومن 

 و�ملنظمون هم: “�ملنتدى 
55

2020/12/2، بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�لب�زيلية، و“موؤ�ص�صة  �لفل�صطيني”، وهو منظمة غري حكومية مقرها مدينة �صاوباولو  �لالتيني 

�لفل�صطينيني  �لن�صطاء  من  عدٍد  يِد  على  تاأ�ص�صت  �أرجنتينية  موؤ�ص�صة  وهي  فل�صطني”،  �أ�صدقاء 
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56

.”Middle East Monitor ملقيمني يف �أمريكا �لالتينية، �إ�صافة �إىل موقع “ميدل �إي�صت مونيتور�

كما دعا �ملنتدى �لالتيني �لفل�صطيني، الإطالق حملة لدعم �لعمل �الإن�صاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

57
وقطاع غزة، بعد �لتطبيع �الإمار�تي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وقد �صهدت �لعديد من �لعو��صم و�ملدن �الأوروبية، ويف �لواليات �ملتحدة وكند� و�لب�زيل ودول 

�أخرى، �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات لفل�صطينيني ومت�صامنني، تاأكيد�ً على حق �لفل�صطيينني 

�لقرن” وتهجري  لـ“�صفقة  �لتي هّجرو� منها، ورف�صاً  �إىل ديارهم  باأر�صهم وعلى عودة �لالجئني 

�لفل�صطينيني يف حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، وح�صار غزة، وعدو�ن �أيار/ مايو 2021، و�النتهاكات 

�صّد �الأ�رشى. ففي كانون �لثاين/ يناير 2020، �نطلقت �لع�رش�ت من �لتظاهر�ت و�لوقفات، يف دول 

وهولندية  فل�صطينية  موؤ�ص�صات  قامت  كما   
58

�لقرن”. لـ“�صفقة  رف�صاً  �أوروبية،  وغري  �أوروبية 

رف�صاً  الهاي،  مبدينة  �لهولندي  �لبملان  �أمام  بوقفة   ،2020/2/18 يف  �لفل�صطينية،  للق�صيّة  د�عمة 

59
لـ“�صفقة �لقرن”.

ويف 2020/8/7، �نطلقت فعاليات “�أّيام �ملقاومة” يف عّدة مدن وعو��صم يف �أوروبا و�الأمريكيتني 

يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وفكر  لثقافة  تخليد�ً  جاءت  و�لتي  نف�صه،  �ل�صهر  من  �لتا�صع  حتى  �متدت 

�صارك  كما   
60

و�لتطبيع. �لت�صفية،  وم�صاريع  و�ل�صهيونية،  �ال�صتعمارية،  �ل�صيا�صات  مو�جهة 

ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني و�لعرب و�الأمريكيني و�الأوروبيني، يف �أيار/ مايو 2021، يف وقفات 

للعدو�ن  رف�صاً  وكندية،  �أوروبية  ومدن  �أمريكية،  والياتٍ  بعّدة  ت�صامنيّة  و�أن�صطة  وتظاهر�ت 

 
61

�الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة.

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

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

�لن�صاط �لذي قامت به كافة �ملوؤ�ص�صات �ملنتجة لل�صلع و�خلدمات يف  �لناجت ح�صيلة  يعك�ص هذ� 

�النت�صار،  و��صع  موؤ�رش  وهو  و�حد،  عام  �متد�د  على  ما  لبلد  وغريهما  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

و�إقليمياً ودولياً وعلى خمتلف �الأ�صعدة. وهو ُيو�ّصح حالة  يجري ��صتخد�مه و�لتعامل به حملياً 

�لفل�صطيني قيا�صه  �ملركزي لالإح�صاء  �القت�صادي من وقت الآخر، ويتوىل �جلهاز  �لتطور و�لنمو 

دورياً وعر�ص بياناته �حلا�رشة وتنبوؤ�ته �مل�صتقبلية.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

�إذ   ،2021-2015 �لفرتة  خالل  �الأ�صو�أ  كانت  فل�صطينياً   2020 �صنة  �أن   2/8 �جلدول  من  يتبني 

تر�جع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل ب�صكل غري م�صبوق، الأ�صباب عدة �أبرزها: �جلائحة �لوبائية �لتي 
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فر�صت تطبيق حالة �لطو�رئ، و�لقيود على حركة �لن�صاط �القت�صادي، ومز�ولة �لعمل �الإنتاجي 

�ل�صحية  �خلدمات  �إىل  باالإ�صافة  �ل�رشورية،  �الحتياجات  تلبي  �لتي  �الأن�صطة  على  �قت�رش  �لذي 

�لنمو بلغ، كتقدير�ت  2021 حت�صناً ملحوظاً يف  و�ل�رشطية ووحد�ت �حلكم �ملحلي. و�صهدت �صنة 

 %7.1-5.3 بني  تر�وحت  �لتي  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  تنبوؤ�ت  من  يقرتب  وهو   
62

،%6 �أولية، 

63
��صتناد�ً ل�صيناريو �الأ�صا�ص و�ملتفائل.

وباملح�صلة، فاإن �الجتاه �لعام للفرتة 2015-2021 �أظهر منو�ً ن�صبياً حمدود�ً، ومبعدل %1.6 

كمتو�صط عام، ومرجعه �أن �لنمو �تخذ �نعطافة حاّدة يف �مل�صار �القت�صادي منذ �صنة 2017، لينعك�ص 

على �لرت�جع �لكبري للنمو �صنة 2021، ويف �مل�صار �ملتدين لالجتاه �لعام.

وقد جاء �لنمو عب �لفرتة �ملذكورة ح�صيلًة ملا حتقق يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بفروق كبرية 

 ،%2.7 �لبالغ   2023 �صنة  حتى  �لعام،  �الجتاه  يعك�صها  �لتي  �لغربية،  �ل�صفة  ل�صالح  معدالتها  يف 

و-1% لكل من �ل�صفة و�لقطاع على �لتو�يل. مع تر�جع كبري يف �إ�صهام غزة يف �لناجت �ملحلي خالل 

�لفرتة نف�صها من 20.8% �إىل 16.6%، ليعك�ص �ملعيقات �لكبرية �لتي ما تز�ل تو�جه �نطالقة �لنمو 

64
لنحو 40-42%، ��صتناد�ً ملوؤ�رش ح�صة قطاع غزة �إىل جمموع �صكان �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

فوفقاً  �لفل�صطيني؛  �القت�صادي  �لنمو  تكبيل  يف  كبري�ً  دور�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ملعيقات  وتلعب  هذ�، 

 United Nations Conference )�الأونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  �أعده  لتقرير 

�ملختلفة،  ب�صورها  �الإ�رش�ئيلية  �الإغالقات  فاإن   on Trade and Development  )UNCTAD(

�لفرتة  خالل  دوالر  مليار   58 نحو  �لفل�صطيني  �القت�صاد  كبّدت  قد  �الحتالل،  بديومة  و�ملرتبطة 

�أ�صعاف �لناجت   3.7 2.9 مليار دوالر، وهي تعادل نحو  2000-2019، �أي مبتو�صط �صنوي قدره 
65

�ملحلي �لفل�صطيني �صنة 2019.

�أما عن �آفاق �لنمو ل�صنتي 2022-2023 فاإنها تظلُّ رهينة لتدخالت معظمها خارج عن �ل�صيطرة 

�لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عنها  �أعلن  �لتي  بالتقدير�ت  و��صتئنا�صاً  �لفل�صطينية، 

 وكذلك ��صتناد�ً 
66

ل�صيناريو �الأ�صا�ص و�ملتفائل ل�صنة 2022، و�أن �لنمو �صيرت�وح بني %10.4-2.5،

حمدود�ً   2022 ل�صنة  �لنمو  ف�صيكون  �لفل�صطيني،  و�الإح�صاء  �لنقد  ل�صلطة  �مل�صرتكة  �لتنبوؤ�ت  �إىل 

 
67

ومبعدل 3% فقط.

�النق�صام،  حيث  من  قائمة،  تز�ل  ما  �لفل�صطينية  للحالة  �لر�هنة  �ملعطيات  �أن  منطلق  ومن 

�لوبائية، يقابلها حت�صن  �ال�صتقر�ر يف �حلالة  �ملقا�ّصة، وعدم  و�حل�صار، و�لعو�ئق، و��صتقطاعات 

فيتوقع  وعليه،  �ملحلية.  لل�رش�ئب  �جلبائية  �لقاعدة  �ت�صاع  ويف  �خلارجي،  �لدعم  يف  متوقع  ن�صبي 

�القت�صادي  �ملر�قب  عر�صه  مبا  �ال�صتئنا�ص  ومع  �صيتحقق.  �لنمو  يف  حت�صناً  �أن  تقديرنا  يف 

،1967 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �القت�صادية  �لتنمية  �آفاق  حول  �الأونكتاد  تقرير  خالل   من 
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عو�مل  باأن  �لتوقعات  ومع   
68

،%3.7 �إىل  �صي�صل   2023 �صنة  منو  باأن   2025-2019 �لفرتة  خالل 

 ،%4 �إىل  2023 قد ي�صل  �أن منو �صنة  �إيجابية قد تطر�أ، من حيث زيادة وحتفيز �الأد�ء، فاإننا نرى 

بالرغم من وجود توقعات من جهات �أخرى عر�صة لالتفاق �أو �لتباين مع ما قدمناه ��صتناد�ً �إىل ما 

يطرح من معطيات.

 جدول 2/8: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 بالأ�شعار الثابتة

69
)باملليون دولر(

البيان
توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

13,97215,21115,42715,61615,82914,03714,87915,32615,939الناجت املحلي الإجمايل

+1.4+1.2+1.4+8.9+3.7معدل النمو ال�شنوي )%(

11.3-6+3+4+

2.7-3.5+

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

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

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

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 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 2020 و2021، ففي �لقطاع 

2021؛ مقابل �نخفا�ص يف  2.3% �صنة  2020، و�رتفع بن�صبة  12.6% �صنة  �نخف�ص �ملعدل بن�صبة 

�إ�صهام كل من  �أما عن   .2021 6.8% �صنة  2020، و�رتفاع قدره  11% �صنة  �ل�صفة قدره  �لنمو يف 

�إىل  لتنخف�ص  غزة  ح�صة  يف  �لرت�جع  يف  ��صتمر�ر  فهناك  �ملحلي،  �لناجت  تكوين  يف  و�لقطاع  �ل�صفة 

17.6% ل�صنة 2020، و17% ل�صنة 2021، مما يدلُّ على �صعف وتدين منو �لناجت �ملحلي يف �لقطاع، 
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ة لبذل جهد كبري لزيادة معدل �لنمو �لفل�صطيني زيادة ملمو�صة خ�صو�صاً يف قطاع  لذ� فاحلاجة ما�صَّ

غزة؛ ل�صبط تو�زن �لنمو يف �ل�صفة و�لقطاع. يف �ملقابل، مثَّلت ح�صة �ل�صفة 83% من جمموع �لناجت 

ل�صنة 2021، بالرغم من �أن ح�صتها من جمموع �ل�صكان تقدر بنحو 60% �إىل 40% لقطاع غزة.

جدول 2/9: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021 

70
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

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

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

201912,998.882.12,830.217.915,829100

202011,564.182.42,473.317.614,037.4100

202112,349.6832,529.41714,879100

الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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جدول 2/10: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2015–2021

71
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان
تقديريفعلي

2015201620172018201920202021

ال�شفة 

الغربية

11,072.312,046.112,505.512,797.312,998.811,564.112,349.6القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.4+8.8+3.8+2.3+1.6+11–6.8+

قطاع غزة

2,900.13,164.92,921.42,818.92,830.22,473.32,529.4القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.4+9.1+7.7–3.5–0.4+12.6–2.3+

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 407.78 مليار�ت 

�أن هذ� �لناجت يزيد عن  2021، فاإننا نالحظ  481.3 مليار دوالر ل�صنة  2020، كما بلغ  دوالر �صنة 

نظريه �لفل�صطيني باأكرث من 26 �صعفاً �صنة 2020، وباأكرث من 27 �صعفاً �صنة 2021. وهو موؤ�رش 

و��صح على مدى �النعكا�ص �لب�صع لالحتالل �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني، وعلى مدى 

و�إمكاناتهم  طاقاتهم  ��صتخد�م  من  �لفل�صطينيني  ومنعه  �لفل�صطينية،  للمو�رد  �الحتالل  ��صتغالل 

بحريِّة وكفاءة. كما يرجى �أن يوؤخذ بعني �العتبار �أن عدد �ل�صكان يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2021 

يبلغ 9.45 ماليني ن�صمة، مقابل 5.29 ماليني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2015–2021

72
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

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

201513,972.4300,0404.7

201615,405.4319,0224.8

201716,128355,2634.5

201816,276.6372,9724.4

201917,133.5397,9604.3

202015,531.7407,7773.8

2021*17,562.4481,3063.6

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2015–2021

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل:

ُيعدُّ هذ� �ملوؤ�رش �نعكا�صاً الإجمايل تطور �لناجت �ملحلي �الإجمايل ومنوه باالأ�صعار �لثابتة، �أي بعد 

��صتبعاد معدالت �لت�صخم ومعدالت منو �ل�صكان، وي�صري �إىل متو�صط ح�صة �لفرد �ملقيم يف �لبالد من 

�إجمايل �لناجت �ملذكور عب �لزمن، و�لتي يجري �إعادة �صياغتها كمتو�صط لن�صيب �لفرد من �لدخل، 

تتاأثر  و�لتي  �لو�حد،  للفرد  متاحة  �رش�ئية  قوة  �إىل  ُيرتجم  �لذي  لالإنفاق،  �ملتاح  �لدخل  من  وكذلك 

بدورها بح�صيلة ما يِرُد من �خلارج من حتويالت، وما يتّم ��صتقطاعه عن �لفرد من خ�صومات. 

�أ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

يت�صح �أن ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل ل�صنتي 2020-2021 كان مرت�جعاً ومتدنياً 

ب�صكل غري �عتيادي مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، كما يظهر يف �جلدول 2/12، فقد بلغ ن�صيب �لفرد 

من �لناجت �ملحلي �الإجمايل نحو 3,025 دوالر�ً �صنة 2021 مقارنة بنحو 2,923 دوالر�ً �صنة 2020، 

و3,378 دوالر�ً �صنة 2019، بن�صبة تر�جع يبلغ متو�صطها 5% ل�صنتي 2020-2021 مقارنة ب�صنة 

 .2019

وقد كان باالإمكان �أن ي�صل ن�صيب �لفرد يف �ل�صفة �لغربية �إىل 6,964 دوالر�ً يف �صنة 2019، غري 

 
73

�ملذكورة. �ل�صنة  44.5% يف  �مل�صتوى بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية كانت �صبباً يف تردي هذ�  �الإغالقات  �أن 

كبرية فجوة  ُت�صكِّل  و�لدخول،  �الإنتاج  م�صتويات  بني  �لكبرية  �لفروق  فاإن  عامة   وب�صورة 
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بني �الأغنياء و�لفقر�ء، وجتعل �لفقر�ء هم �ل�رشيحة �الأعظم يف �لبالد، مع قلّةٍ من �الأغنياء ت�صتحوذ 

على معظم �لرثو�ت.

بنحو  منو  يطر�أ  �أن  �ملتوقع  من  فاإنه   ،2023-2022 �صنتي  لتقدير�ت  �مل�صتقبلية  �لتوقعات  �أما 

يبقى  �لتح�صن  هذ�  �أن  �إال  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  منو  حلالة  ��صتناد�ً  �لتو�يل،  على  و%1.5   %0.5

�نفر�جة  ُيحدث  �أن  �ملتوقع  من  لي�ص  وبالتايل   ،2021 �صنة  مع  مقارنة  متدٍن،  م�صتوى  من  منطلقاً 

�رش.
ُ
ملمو�صة على �لقدر�ت �ل�رش�ئية لالأفر�د �أو �الأ

جدول 2/12: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 
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بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

توقعاتفعلي

2015201620172018 20192020202120222023

3,277.93,489.83,463.13,417.73,378.32,922.53,024.83,039.93,085.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
1.4+6.5+0.8-1.3-1.2-13.5-3.5+0.5+1.5+

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

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

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

1,208 دوالر�ت يف �لقطاع، مع فارق  4,197 دوالر�ً، مقابل نحو  2020، حيث بلغ يف �ل�صفة نحو 

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

 �لفرد يف �ل�صفة �صنة 2021 �إىل نحو 4,350 دوالر�ً بن�صبة 3.6% عن �صنة 2020، و�نخفا�ص �إىل نحو

1,199 دوالر�ً يف غزة بن�صبة 0.7% )�نظر جدول 2/13(. وهذ� ترجمة حل�صيلة حجم �لناجت �ملحلي 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وما يرتتب على ذلك من فروق هائلة يف ن�صيب �لفرد من هذ� �لناجت؛ �إذ 

كان مرتفعاً يف �ل�صفة بنحو 3.6 �صعفاً مقابل نظريه يف غزة �صنة 2021، وبنحو 2.7 �صعفاً مقارنة 

ب�صنة 2015. كما ظلَّ دون م�صتو�ه مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، مع خط �جتاٍه عام متناق�ص وبنمو 

�الأجور، و�ملنع  �لعالية، وتدين م�صتوى  �لبطالة  �نعكا�صاً خل�صو�صية غزة من حيث  ٍ�صالب، وذلك 

من �لعمل د�خل “�إ�رش�ئيل”، وحالتَْي �حل�صار و�النق�صام، مما ينعك�ص ب�صكل حادٍّ على م�صتويات 

�ملعي�صة و�لقدر�ت �ل�رش�ئية و�الحتياجات �ل�رشورية.

على  و�لتَّعرف  �لفجوة،  هذه  �أ�صباب  على  �أكب  ب�صكل  للوقوف  تدعو  �ل�صابقة  �ملوؤ�رش�ت  �إن 

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

مب�صتوى �الإنتاجية و�الأد�ء وت�صويب �الأو�صاع �لر�هنة.

جدول 2/13: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

75
2015–2021 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

البيان

تقديريفعلي

2015201620172018201920202021

ال�شفة 

الغربية

4,350 4,460.84,761.14,8514,854.44,822.54,197.1القيمة

+3.6–13–0.7+0.1+1.9+6.7+2.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

قطاع غزة

1,628.91,730.81,556.61,458.31,422.21,207.61,199.3القيمة

–0.7–15.1–2.5–6.3–10.1+6.3–1.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2015–2021 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

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

و“اإ�رشائيل”:

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

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

�لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف  �لتو�يل،  على  و2021   2020 ل�صنتي  دوالر�ً  و3,570  دوالر�ً   3,234

دوالر�ً  و51,386  دوالر�ً   44,255 �جلارية(  )باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي 

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

�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   14

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

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

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

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

مرتفع، مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.
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جدول 2/14: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

76
2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

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

20153,277.935,8489.1

20163,534.437,3419.5

20173,620.540,7908.9

20183,562.342,0048.5

20193,656.743,9688.3

20203,233.644,2557.3

2021*3,57051,3866.9

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.

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

2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام:

ثم  ومن  �حلكومية  �لنفقات  يف  �لكبري  بالتو�صع  و�خلارجي  �ملحلي  ب�صقيه  �لعام  �لدَّين  �رتبط 

�لدعم �خلارجي وب�صكل ملحوظ ومتتابع مع  للمو�زنة. مع تر�جع كبري يف  �لد�ئم و�ملزمن  �لعجز 

باالإ�صافة  كورونا،  �لوبائية  �جلائحة  على  �ملرتتبة  �اللتز�مات  تز�يد  ثم   
77

،2009 �صنة  منذ  �لتقلب 

ُميَّ�رش  كمالٍذ  لال�صتد�نة،  دوماً  تتجه  �ل�صلطة  كانت  بحيث  �جلائرة،  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتقطاعات  �إىل 

�لتقاعد  هيئة  ذلك  يف  مبا  �لعامة،  و�لهيئات  �مل�رشيف  كاجلهاز  �ملحلية،  �مل�صادر  من  خ�صو�صاً  لها 

�لفل�صطينية. 
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78
جدول 2/15: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

 الدَّين العام

1,4671,4401,5011,3381,5772,3252,5292,8743,199املحلي

 معدل النمو

ال�شنوي )%(
30.1+1.8–4.2+10.9–17.9+

47.4+8.8+13.7+11.3+

28.1+12.5+
الدَّين العام 

اخلارجي
1,0711,0441,0421,0321,2181,3251,3201,3591,397

 معدل النمو

ال�شنوي )%(
1.6–2.5–0.2–1–18+

8.8+0.4–3+2.8+

4.2+2.9+

2,5382,4842,5432,3702,7953,6503,8484,2334,596اإجمايل الدَّين العام

الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�شعار 

اجلارية

13,972.415,405.416,12816,276.617,133.515,531.7*17,562.416,00116,241

اإجمايل الدَّين اإىل 

الناجت املحلي 

الإجمايل )%(

18.216.115.814.616.323.521.926.528.3

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2021.

الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 )باملليون دولر(
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يت�صح من �جلدول 2/15 �أن �لدَّين �لعام يف جمموعه قد �تخذ م�صاَرين عب �لفرتة 2021-2015، 

�جته �الأول منهما نحو �النخفا�ص حتى �صنة 2018، ثم نحو �الرتفاع لل�صنو�ت 2019-2021؛ وذلك 

مبعدالت 17.9%، و30.6%، و5.5% على �لتو�يل. وقد تاأّثر يف ذلك بحجم �ال�صتقطاعات من �أمو�ل 

�ملقا�ّصة، ومدى تر�جع حجم �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية. مما عك�ص عمق �الأزمة �ملالية وتفاقمها، 

�لنحو  �لعامة على  �لقيام بخدماتها  ُبغيَة  فا�صطرت �حلكومة لزيادة �ال�صتد�نة كخياٍر ال مفر منه، 

�مل�صتهدف.

57.8% و65.7% ل�صنتي  �لعام، بن�صبة  �لدين  �الأكب من جمموع  �لدين �ملحلي �جلانب  ل  و�صكَّ

2015 و2021 على �لتو�يل. وكان �جلهاز �مل�رشيف هو �ملزود �الأكب لهذ� �لدين ِبُحكم ما يتوفر لديه 
من �صيولٍة فائ�صة ورغبٍة يف توظيفها، يف ظلِّ �لتز�م �حلكومة بالوفاء بهذه �لديون و�لفو�ئد �لربوية 

�ملحلية  �مل�صارف  يجعل  مما  �ملحلية،  بالعملة  �ال�صتد�نة  هذه  تتّم  كما  مو�عيدها.  يف  عليها  �ملرتتبة 

قادرة على �الحتفاظ ب�صيولة نقدية كافية، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فاإن ذلك ُيجنّب �ل�صلطة 

�لفل�صطينية خماطر تقلبات �أ�صعار �رشف �لعمالت.

�لتي مُتثل  “�ملتاأخر�ت”  فيما ُيطلق عليه  ُمتمثالً  �ملديونية،  �آخر من جو�نب  ويبقى هناك جانب 

د�د ك�صلوك حكومي من جانب و�حد؛ وهي و�صيلة  ديوناً عاّمة �إ�صافية مل ُيحدَّد لها فرتة ُملِزمة لل�صَّ

�مل�صموح بها قانوناً  �لن�صبة  �لكلي �حلقيقي ملديونياتها، بتجاوز  �ل�صلطة الإخفاء �حلجم  �إليها  تلجاأ 

للجهات  �صارة  �صلبية  �نعكا�صات  �ملتاأخر�ت  لهذه  �أن  �إىل  �إ�صافة   .%40 وهي  �لعامة  لال�صتد�نة 

 وحقوق موردي �ل�صلع 
79

�ملزودة للخدمات �لتي حتتاجها �ل�صلطة؛ كنفقات �لعالج يف �مل�صت�صفيات،

و�رشكات �ملقاوالت وغريها. وقد بلغت �ملتاأخر�ت �حلكومية يف نهاية �لربع �لثاين ل�صنة 2021 نحو 

�لديون  يف  �حلاّد  �لت�صاعد  �إىل  مرجعه  �ملتاأخر�ت  يف  �ل�صديد  �الرتفاع  وهذ�  دوالر،  مليون   5,076
�أزمة  �أعقاب  يف  وذلك   

80
�ل�صنة؛ من  و�لثالث  �لثاين  �لربعني  خالل  وتريتها  �رتفعت  �لتي  �ملحلية، 

�ملقا�ّصة، و�حتجاج �ل�صلطة �لفل�صطينية و�إحجامها عن ��صتالم �ملبالغ �ملح�ّصلة من �ملقا�صة، يف �صوء 

�ال�صتقطاعات �الإ�رش�ئيلية �ملجحفة منها. وهذ� يجعل جمموع �لدَّين �لعام مبا فيه �ملتاأخر�ت ي�صل �إىل 

8,924 مليون دوالر مُمثاّلً نحو 50.8% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، وهي ن�صبة تظلُّ مرتفعة وغري 
م�صبوقة وتتجاوز �ملعدل �مل�صموح به قانوناً مبر�حل، وهو ما يعّمق حجم �أزمة �حلكومة �ملالية مع 

تد�عيات �صلبية ال حمدودة. �إال �أن لال�صتد�نة �ملحلية حدود�ً ق�صوى يتعذر جتاوزها خ�صو�صاً فيما 

�أو�خر  �لعموميني موؤقتاً  �ل�صلطة تلجاأ خلف�ص رو�تب �ملوظفني  يتعلق باجلهاز �مل�رشيف، مما جعل 

81
�صنة 2021.

�لذي  �لفعلي للمو�زنة،  �لعجز  2022-2023 فهي �صتتاأثر بقيمة  �لدَّْين ل�صنتي  �أما عن توقعات 

يتوقف بدوره على منو كل من �الإير�د�ت و�لنفقات �لعامة وكذلك �لدعم �خلارجي، و�أي�صاً على مدى 

توجه �حلكومة نحو �صد�د �ملتاأخر�ت، �لتي يبقى لها حدود يف تاأخري �صد�دها، بحكم تد�عياتها غري 

�ملحدودة على �جلهات �لد�ئنة و�خلدمات �لتي تقدمها. ومع �إمكانية حدوث حت�صن يف �الأد�ء �ملايل؛ 
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يف جمال �لتو�صع �لن�صبي ل�صايف جمموع �الإير�د�ت �ملحلية و�ملقا�ّصة، ومع فر�ص قد تكون متاحة 

يف جمال زيادة �لدعم �خلارجي �لذي ين�صجم مع �لروؤية �الأمريكية و�الأوروبية يف �إطار �العتبار�ت 

 2023-2022 �صنتي  خالل  �لعام  �لدَّين  جمموع  ي�صل  �أن  يتوقع  وعليه،  و�القت�صادية،  �الإن�صانية 

�إىل 4,233 مليون دوالر و4,595.7 مليون دوالر على �لتو�يل، بحيث تتقلّ�ص ن�صبة �لنمو لل�صنتني 

�ملذكورتني �إىل 10% و8.6% على �لتو�يل.

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية: 

تعك�ص �ملو�زنة �لعامة �لن�صاط �ملايل �حلكومي لبلد ما يف �صنة معينة؛ وي�صمل �الإير�د�ت و�لنفقات 

كيفية  ثم  ومن  �لعجز،  �أو  �لفائ�ص  حيث  من  �لُكلّي  �لر�صيد  وحالة  �ملختلفة،  و�صورها  باأ�صكالها 

توجيه هذ� �لفائ�ص و��صتخد�مه عند حدوثه، و�ُصبُل تغطية �لعجز عند حتققه. 

 جدول 2/16: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 وفق الأ�شا�س النقدي

82
)باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

9131,3171,2221,3461,2101,2101,537- �إير�د�ت حملية

2,0472,3322,4832,2552,2192,4002,775- �إير�د�ت �ملقا�صة

-91-84-138-138-53-97-68- �إرجاعات �رشيبية

4,348 2,8913,5523,6523,4633,2913,5264,2214,263�شايف الإيرادات العامة

+2+1+19.7+7.1-5-5.2+2.8+22.9-معدل النمو ال�شنوي )%(

1,7601,9271,9541,6581,6781,8911,986- رو�تب و�أجور

1,3521,4211,5331,6881,5901,6591,621- غري �الأجور

301270266268320351373- �صايف �الإقر��ص

33444246735450- خم�ص�صات مدفوعات

4,786 3,4453,6623,7953,6603,6603,9554,0304,473اإجمايل النفقات

+7+11+1.9+08.1-3.5+3.6+6.3-معدل النمو ال�شنوي )%(

-438-191210-429-369-197-143-110-554الر�شيد اجلاري

176216258277200169167209220النفقات التطويرية

-658-24419-598-569-474-401-326-730الر�شيد الكلي قبل الدعم )عجز(

797766720664492464317650800جمموع الدعم

341231142-134-6744031919077الر�شيد الكلي بعد الدعم
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املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2015-2023 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

يت�صح من �جلدول 2/16 �أن مالية �حلكومة قد مّرت بتقلبات من حيث �لنمو، ففي �صنة 2020 

�إير�د�ت  يف  كبرية  زيادة  كنتيجة   %7.1 بن�صبة  �الإير�د�ت  �إجمايل  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  كانت 

�أي�صاً  �أ�صهر �صابقة. ويف جانب �لنفقات �لُكلّية حدثت  8.1% وذلك الحتجازها لعدة  �ملقا�ّصة بلغت 

429 مليون دوالر، مع  8.1%، مما �صكَّل عجز�ً يف �لر�صيد �جلاري بلغ  زيادة كبرية فيها، بن�صبة 

عجز �أكب يف �لر�صيد �لُكلّي بلغ 598 مليون دوالر بعد �حت�صاب �لنفقات �لتطويرية.

ل �لر�صيد �لُكلّي �إىل فائ�ص قدره 24 مليون دوالر ك�صابقة ��صتثنائية  و�أما يف �صنة 2021، فقد حتوَّ

 نتيجة لزيادة كبرية يف �إير�د�ت �ملقا�ّصة بن�صبة 15.6%، �لنا�صئة عن حجزها �أو تاأخري 
83

�حلدوث،

�رشفها، وزيادة �أكب يف �الإير�د�ت �ملحلية بن�صبة 27%، بالرغم من ��صتمر�ر �لظروف غري �ملو�تية؛ 

بت�صديد  و�اللتز�م  �ملقا�ّصة،  �إير�د�ت  من  كبرية  �أمو�ل  باحتجاز  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  حيث  من 

�الأول  �لربعني  �ملرتفعة عنها، و�لتي بلغت يف  �مل�رشيف و�لفو�ئد  �اللتز�مات �حلكومية جتاه �جلهاز 

 %6 من  تقرتب  فائدة  وباأ�صعار  �لتو�يل  على  دوالر  مليون  و34.3  دوالر  مليون   93 نحو  و�لثاين 

 و�لرت�جع �حلاّد يف �أمو�ل �لدعم �لتي هبطت بنحو 31.7% فيما بني �صنتي 2021-2020، 
84

�صنوياً،

وغري ذلك من �الأو�صاع غري �ملو�تية، �إذ حتكمها مقّومات خارجة عن �ل�صيطرة �لفل�صطينية، ما مل 

يتّم �عتماد �صيا�صات حمددة و��صرت�تيجية و��صحة معتمدة ومعززة لالإ�صالح �ملايل.

والأغر��ص �لتو�صع يف �الإير�د�ت وتقلي�ص منو �لنفقات ب�صكل منهجي فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

لديها �لكثري من �خلطو�ت �لتي يكن �تخاذها، كما هو �حلال يف جمال: 

�لوطني  �لنقد  �إ�صد�ر  عدم  عن  �لنا�صئ  �ل�صيادة  ريع  يف  ممثلة  �لفل�صطينية،  باحلقوق  �ملطالبة  	·

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   %1.68-0.31 بنحو  �لتقدير�ت  �أدنى  يف  ُيقّدر  و�لذي  �لفل�صطيني، 

85
�صنوياً.
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و�لدخول  �لعالية  �لرثو�ت  �أ�صحاب  بها  �ملكلّف  �ملحلي  �ل�رشيبي  �لتح�صيل  قاعدة  تو�صيع  	·

بعد  �ملقا�ّصة  حل�صيلة   %65.8 مقابل  �الإير�د�ت  �إجمايل  من  فقط   %20.9 بلغت  �إذ  �ملرتفعة، 

86
��صتبعاد �الإرجاعات �ل�رشيبية منها، وذلك �صنة 2020.

�ل�صادر   2016 ل�صنة   19 رقم  بقانون  )قر�ر  �الجتماعي  �ل�صمان  قانون  �إ�صد�ر  �إعادة  	·

�حتياجات  فيها  تر�عي  وعادلة،  مدرو�صة  علمية  �ص�ٍص 
ُ
�أ على  تعديله  بعد   )2016/9/29 يف 

تطبيق  باأن  علماً  حاّدة،  �نتقاد�ت  عقب  به  �لعمل  توّقف  و�لذي  �ل�صلة،  ذ�ت  �الأطر�ف  خمتلف 

�إليه، �صو�ء  �لذين هم يف حاجة ما�صة  �لعمال  �الآالف من  �إليه يوفر حماية ملئات  �مل�صار  �لقانون 

يف ��صتثمارها  يكن  كبرية  عامة  �إير�د�ت  �إىل  �إ�صافة  “�إ�رش�ئيل”،  د�خل  �أم  حملياً   للعاملني 

87
م�صاريع نافعة.

�لقيام مبر�جعة �صاملة لهيكلية �لنفقات ملختلف �لوز�ر�ت و�لهيئات و�ل�صلطات �لعامة، مبا يف ذلك  	·

 2021 �صنة  �لنفقات يف  �إجمايل  22.1% من  �لبالغة  �لفل�صطيني  �لوطني  �لد�خلية و�الأمن  وز�رة 

 �لتي 
89

 يف حني �أنها يف “�إ�رش�ئيل” قد بلغت نحو 13.3% يف مو�زنة 2022،
88

على �أ�صا�ص �اللتز�م.

تتعر�ص لالنتقاد�ت �ل�صديدة كلما �جتهت هذه �ملخ�ص�صات نحو �لزيادة. وعليه، يقت�صي �الأمر 

�إجر�ء تقييمات علمية ملثل هذه �حلاالت، و�صوالً �إىل تخ�صي�صات عادلة ومبرة، مع �ال�صتفادة 

من جتارب �الآخرين.

و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  كتقرير  عديدة  جهات  عنه  حتدثت  �لذي  �ملايل  �لف�صاد  حاالت  معاجلة   	·

 AMAN-Transparency )�أمان(  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف  وتقارير   ،2020 �صنة 

90
Palestine، وما ن�رش عب و�صائل �الإعالم.

�أعّدت  �ل�صلطة  فاإن  منها،  �أي  �أو  �ل�صابقة  �خلطو�ت  من  �ال�صتفادة  �إمكانية  يف  �لتمعن  من  وبدالً  	·

مر�صوماً بقانون “�رشيبة �لقيمة �مل�صافة �جلديد”، ويت�صمن فر�ص �رشيبة بن�صبة 16% على 

جميع �الأن�صطة �لتجارية، وعلى جميع �ل�صلع، بغ�صِّ �لنظر عن �أهميتها وحيويتها للم�صتهلكني، 

91
وبالتايل، فالعد�لة بنٌد منقو�ٌص يف هذ� �لقانون.

�إ�صالحات  من  �إدخاله  يكن  مبا  مرهونة  فهي   ،2023-2022 ل�صنتي  �لنمو  توقعات  عن  و�أما 

�لعالقة  �لق�صايا  معاجلة  يف  جهد  من  يبذل  وما  للمو�زنة،  �مل�صوؤولية  ومر�كز  هيكلية  على  حقيقية 

�لعامة  باإعد�د تقدير�ت �ملو�زنة  �لبدء  �ملالية؛ خ�صو�صاً  �لف�صاد، و�إعادة �اللتز�م بالقو�عد  وحاالت 

يف  �صيبقى  �لنمو  فاإن  ثم  ومن  جديد.  مايل  عام  كل  بد�ية  من  �أ�صهر  �صتة  قبل  و�عتمادها،  �ل�صنوية 

حققت  �أنها  �إىل  ��صتناد�ً  �لتو�يل،  على  و2023   2022 لل�صنو�ت  لالإير�د�ت  و%2   %1 بنحو  تقديرنا 

 %11 �مل�صتوى نف�صه الحقاً، وللنفقات بنحو  2020-2021 قد ال تتكرر على  قفز�ت خالل �صنتي 

و7% على �لتو�يل، خ�صو�صاً و�أن هناك �لعديد من �اللتز�مات �حلكومية �ملتاأخرة.
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5. العمل والبطالة والفقر:

�صكل  يتخذ  و�لذي  �الإنتاجية،  وعملياته  �القت�صادي،  �لن�صاط  �أ�صا�ص  �لب�رشي  �لعن�رش  ُيثّل 

عمالة متعددة �ملهار�ت، �إذ ي�صمل �حلرفيني و�ملهنيني وذوي �الخت�صا�ص و�خلب�ت يف تخ�ص�صات 

�صتى يف �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�ص و�ملوؤ�ص�صات غري �لربحية، جنباً �إىل جنب مع �لعنا�رش 

�ل�صكان  �أعد�د  مع  مبا�رش�ً  �رتباطاً  �لب�رشي  �لعن�رش  ويرتبط  و�ال�صتثمار�ت.  كاالأر�ص،  �الأخرى 

�لذين يتز�يدون من مرحلة عمرية �إىل �أخرى ليتجهو� الحقاً وتباعاً ل�صوق �لعمل، �أمالً يف �حل�صول 

على فر�صة منا�صبة، وحتا�صياً للبطالة و�لوقوع يف د�ئرة �لفقر.

جدول 2/17: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

92
العاملة والبطالة 2015–2023 )بالألف(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

ال�شفة 

الغربية

7837928208498818679401,0141,318القوى العاملة

6536536707027527308168671,118العاملون

130139150147129137124147200املتعطلون

16.617.518.417.314.615.713.214.515.2ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

423443456447476424503556723القوى العاملة

276286279254261226278273352العاملون

147157177193215198225283371املتعطلون

34.835.438.843.145.146.644.750.951.3ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة 

والقطاع

1,2061,2351,2761,2961,3571,2911,4431,5702,041القوى العاملة

9299399499561,0139561,0941,1401,470العاملون

277296327340344335349430571املتعطلون

2323.925.726.225.325.924.29327.428ن�شبة البطالة )%(

العاملون يف “اإ�رشائيل” 

وامل�شتعمرات
112.3116.8122127133125145

22-22.420.8212223العاملون يف امل�شتعمرات
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 توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

ح�شب القوى العاملة والبطالة 2015–2023 )بالألف(

املتعطلون الفل�شطينيون يف كّل من ال�شفة والقطاع لل�شنوات 2015–2023 )بالألف(

العاملون الفل�شطينيون يف كّل من ال�شفة والقطاع لل�شنوات 2015–2023 )بالألف(
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اأ. واقع العمل والبطالة:

�إن  �إذ  �ملتعطلني،  عدد  ب�صاأن  ��صتثنائياً  و�صعاً  لت  �صكَّ  2020 �صنة  �أن   2/17 �جلدول  من  يت�صح 

غالبية �الأن�صطة خالل �أزمة كورونا قد تر�جعت قدرتها على توليد وظائف جديدة، بل حدث تقلي�ص 

�آالف   8 بنحو  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  �صوق  تناق�ص  على  عالوة  �لقائمة،  �لوظائف  من  �ألفاً   46 بنحو 

�اللتحاق ب�صوق  �إحجامهم عن  �لكثريين من حيث  �الإحباط �صادت  فر�صة عمل، هذ� مع حالة من 

�صنتي بني  �لبطالة  معدالت  يف  حمدودة  وزيادة  �لعاملني،  �أعد�د  يف  تناق�ص  ذلك  وحم�صلة   �لعمل، 

 يقابل ذلك �نعد�م ر�صم وتنفيذ �صيا�صة حمددة تكفل 
94

2019-2020 من نحو 25.3% �إىل %25.9،

�لتاأثري �إيجاباً يف �صوق �لعمل كّماً وكيفاً، ومن داللة ذلك:

بقيت ن�صبة �لبطالة �مل�صجلة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �أعلى �مل�صتويات عاملياً، مع زيادة  	·

معدالتها بني �الإناث لت�صل يف �أو�صاطهن �إىل 40.1%، كما ُتعدُّ �أكرث �رتفاعاً يف �ملخيمات مقارنة 

يف  خ�صو�صاً  �لعمل  �إنتاجية  يف  تر�جعاً  حدث  ذلك،  جانب  �إىل  و�لريفية.  �حل�رشية  بالتجمعات 

95
�الأن�صطة �لكثيفة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صالح �ل�صفة.

�لتباين �لكبري و�لفروق �ل�صا�صعة يف �صوق �لعمل �لفل�صطيني ل�صنو�ت �لدر��صة بني قطاع غزة  	·

2021 على �لتو�يل، و�لناجمة  44.7% و13.2% ل�صنة  �إذ بلغت �لبطالة فيهما  و�ل�صفة �لغربية، 

�أ�صا�صاً عن �لفر�ص �ملتاحة لعمال �ل�صفة للعمل خلف �خلط �الأخ�رش ويف �مل�صتوطنات. كما يتخذ 

معدل �لبطالة يف �لقطاع �جتاهاً متز�يد�ً مقابل ��صتقر�ر ن�صبي عند م�صتوى منخف�ص يف �ل�صفة. 

نحو عددهم  ويبلغ  عاماً،   29-18 �لعمرية  �لفئة  )وهم  �ل�صباب  بني  �لبطالة  معدالت  �رتفاع  	·	

1.16 مليون فرد�ً، ويثلون 22% من جمموع �ل�صكان(، �إذ بلغت 64% لالإناث و33% للذكور، 
96

وهي �أعلى يف �لقطاع )67%( مقارنة بال�صفة )%24(.

عامل  �آالف   410 بو�قع   ،2000 �صنة   
97

�ملنظم غري  �لقطاع  �صمن  ي�صنفون  �لعاملني  �أكرثية  	·

وبن�صبة 62% من جمموع �لعاملني. و�أن 138 �ألف عامل بن�صبة 14% من جممل �لعاملني تغيّبو� 

 
98

عن عملهم خالل �صنة 2020.

��صتمر�ر حالة �لتناق�ص يف جمال �لوظيفة �لعامة �لتي �نبثقت عن �النق�صام بني �ل�صفة �لغربية  	·

�الآالف من �ملوظفني �حلكوميني يف  2007 وما تز�ل. ومن �صورها؛ ع�رش�ت  وقطاع غزة �صنة 

�لقطاع يتقا�صون رو�تبهم من ر�م �هلل وهم لي�صو� على ر�أ�ص عملهم، �إ�صافة �إىل �آخرين ُحِرمو� 

ال  غزة  حكومة  موظفي  من  �الآالف  ع�رش�ت  مقابل  ب�صاأنهم،  �أحكام  �صدور  دون  رو�تبهم  من 

يتقا�صون رو�تبهم كاملة.

�ال�صرت�تيجية  على  �مل�صادقة  يف  متثّلت  �الأو�صاع،  هذه  خ�صم  يف  حكومية،  �صيا�صة  �عتماد  	·

2021-2025 لتكون مرجعية موحدة الأولويات �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي  �لوطنية للت�صغيل 
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 ويبقى �ل�صوؤ�ل 
99

مّت �إعد�دها بو��صطة كافة �ل�رشكاء لتحقيق حتوالت �إيجابية يف �أد�ء �القت�صاد.

حول �الأهد�ف �لتي ت�صّمنتها هذه �ال�صرت�تيجية �لت�صغيلية يف جمال خف�ص �لبطالة، وماذ� حتّقق 

من هذه �الأهد�ف منذ بدء �لعمل بها؟

�ل�صعي لعقد موؤمتر دويل للمانحني، لدعم �لت�صغيل يف �ل�صفة و�لقطاع، �ملتوقَّع �نعقاده يف جنيف  	·

يف �آذ�ر/ مار�ص 2022، بغر�ص �الإ�صهام يف خف�ص معدالت �لفقر و�لبطالة، و�ال�صتجابة ملتطلبات 

100
�ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صغيل.

ب. واقع الفقر وانعدام الأمن الغذائي: 

�لفقرية  �لبلد�ن  يف  منت�رشة  وهي  �صديدة،  معاناة  �لفقر�ء  منها  يعاين  عاملية  م�صكلة  �لفقر  ُيعدُّ 

قر�ر  �صدور  منذ  �لفقر  ملكافحة  عاملياً  يوماً  �لعامل  حّدد  فقد  وخلطورتها  �صو�ء،  حدٍّ  على  و�لغنية 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of United Nations يف كانون �الأول/ دي�صمب 

1992. ثم جتددت �لدعوة ب�صكل �أو�صع يف بد�ية �الألفية �مليالدية �لثالثة، ليجري �عتماد �لهدف �الأول 

للتنمية �مل�صتد�مة وهو �لق�صاء على �لفقر �ملدقع للنا�ص �أجمعني �أينما كانو� بحلول �صنة 2030، وهو 

 
101

يقا�ص حالياً بعدد �الأ�صخا�ص �لذين يعي�صون باأقل من 1.25 دوالر�ً يومياً.

ومن �لطبيعي �أن ترتبط حالة �لفقر مبعدالت �لبطالة وم�صتويات �الأجور �ل�صائدة. وحر�صاً من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية على حتديد م�صتوى �أجٍر ُيجنّب �لعاملني �لوقوع يف د�ئرة �لفقر، فقد �أ�صدرت 

قر�ر�ً بتحديد �حلد �الأدنى لالأجور بقيمة 1,450 �صيكل �صهرياً )نحو 448 دوالر�ً(، وبالرغم من ذلك 

فاإن هناك من تقّل �أجورهم عن هذ� �مل�صتوى �الأجري بن�صبة 29% من �مل�صتخدمني باأجر يف �لقطاع 

عادلة،  وغري  متدنيًة  تز�ل  ما  �الأجور  م�صتويات  باأن  �حلكومة  ولقناعة   
102

.2021 ل�صنة  �خلا�ص 

من  تنفيذه  ليجري  دوالر�ً(،   580 )نحو  �صيكل   1,880 �إىل  �الأدنى  �حلدِّ  لزيادة  جمدد�ً  �صعت  فاإنها 

بد�ية ني�صان/ �أبريل 2022. وح�صب �آخر �إح�صائية ر�صمية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فاإن خط 

�لفقر و�لفقر �ملدقع الأ�رشة تتكون من خم�صة �أفر�د )2 بالغني و3 �أطفال( يبلغ 1,947 �صيكل )نحو 

609 دوالر�ت(، 2,470 �صيكل )نحو 762 دوالر�ً( على �لتو�يل. وعليه ال ُي�صّكل �حلد �الأدنى �جلديد 

جمال  يف  خ�صو�صاً  �ملدقع،  �لفقر  �أو  �لفقر  خط  م�صتوى  يف  هم  ملن  حماية  تطبيقه  حالة  يف  لالأجور 

�حلياة �ملعي�صية و�لقدرة على حتقيق �حلد �الأدنى من �ل�رشوريات �لتي يحتاجها �الإن�صان؛ فخالل 

�رش �لفل�صطينية، مع فروقات 
ُ
�رش �الآمنة غذ�ئياً �أقل من ن�صف جمموع عدد �الأ

ُ
�صنة 2020 كان عدد �الأ

103
�صا�صعة بني �ل�صفة وغزة، ومن حمافظة �إىل �أخرى، ومن جتّمع �صكني �إىل �آخر.

وتبقى م�صكلة �لفقر �أعمق بكثري من خالل قيا�ص معدالتها �لعامة، فقد يكون ن�صيب �لفرد من 

�حت�صاب  )دون  �لفقر  ن�صبة  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  كحالة  مرتفعاً  لالأجور  �الأدنى  و�حلّد  عالياً  �لناجت 
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�النعكا�صات �ملبا�رشة جلائحة كورونا( �رتفعت ب�صكل كبري خالل �لفرتة 2019-2020، �إذ �رتفعت 

�لقا�رشين  36.3%، وبني  �إىل   %32.2 40.8%، وبني �الأفر�د من  �إىل   %36.7 �لفقرية من  للعائالت 

)نحو  5,300 �صيكل  “�إ�رش�ئيل”  لالأجور يف  �الأدنى  يبلغ �حلّد   يف حني 
104

.%40.9 �إىل   %36.5 من 

 وهذ� مثال حلالة �لبلد�ن �لغنية �لتي تزد�د غنى على ح�صاب فقر�ئها. وتنعك�ص 
105

1,636 دوالر�ً(.

م�صتويات �لفقر تلقائياً على �لقدر�ت �ل�رش�ئية و�مل�صتوى �لغذ�ئي، �لذي يحافظ على �ل�صحة �لعامة 

عالجه  وتكلفة  �صديدة،  �ل�صحية  �أ�رش�ره  فاإن  �مل�صتوى  هذ�  ُي�صتوَف  مل  وما  �لبدنية،  و�ل�صالمة 

باهظة.

لالأ�رش  مالية  خم�ص�صات  تقّدم  �لتي  �الجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  �هتمام  �جته  �آخر  جانب  ومن 

�إيجابي على  كاأثر  �عتماد م�رشوع تعزيز �حلماية �الجتماعية  �لعامة، نحو  �ملو�زنة  �لفقرية �صمن 

�ل�صجل  باإطالق  وذلك   ،2022-2017 لل�صنو�ت  �لوز�رة  ��صرت�تيجية  مع  ين�صجم  ومبا  �لفقر�ء 

 �إال �أن �الأثر �الإيجابي يف حالة حدوثه يبقى 
106

.The World Bank لوطني وبدعم من �لبنك �لدويل�

جزئياً وحمدود�ً، ال يغطي عموم �لفقر�ء و�ملهّم�صني.

ولي�ص خافياً �رتباط �لفقر باجلوع ونق�ص �لغذ�ء حملياً وعاملياً، و�أن �صوء �لتغذية ي�صبّب �صعف 

�لكفاءة يف مر�حل �الإنتاج، و�لت�صنيع، و�لتوزيع، و�لنز�عات �ملحلية، و�الأحو�ل �ملناخية �لق�صوى، 

حاالته،  و�ت�صاع  �لفقر  بفعل  تفاقمت  �لغذ�ء  �أزمة  �إن  �إذ  �القت�صادي،  و�النكما�ص  �لتباطوؤ  وحاالت 
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وعدم �لعد�لة يف �لدخل، و�لقدرة �الإنتاجية، و�لتعليم، و�ل�صحة، و�لتكنولوجيا.

�الجتاه  حدود  يف  تظلُّ  فاإنها   ،2023-2022 ل�صنتي  �لعاملة  �لقوى  الأو�صاع  �لتوقعات  عن  �أما 

�لعام لنمو �أعد�د �ملتعطلني ومعدالتهم مبا يرت�وح بني 27-28%، مع فارق كبري جد�ً بني معدالتها 

يف �ل�صفة و�لقطاع ل�صالح �ل�صفة، مما يعني ��صتمر�ر تفاقم هذ� �لو�صع �لكارثي بالن�صبة للعاطلني، 

�ال�صرت�تيجية  جدوى  حول  قائماً  �لت�صاوؤل  ويبقى  �لغذ�ئي.  �الأمن  و�نعد�م  �لفقر  حاالت  وتو�صع 

�لوطنية للت�صغيل، وكذلك جدوى �لتعويل على قطاع ريادة �الأعمال يف �إيجاد فر�ص عمل للخريجني 

 �أو جدوى ما يكن �أن يقدمه �ملوؤمتر �لدويل للمانحني يف جمال زيادة 
108

�صمن هذه �ال�صرت�تيجية،

م�صتويات �لت�صغيل وفر�ص �لعمل. وعملياً فاإن هذ� �لتعويل مع �أهميته �إال �أن قدر�ته تظلُّ حمدودة 

على خف�ص معدالت �لبطالة �لعالية، �أما �الإجناز �حلقيقي يف جمال خف�ص �لبطالة وم�صتويات �لفقر 

وطنية  حكومة  و�إقامة  �النق�صام،  ملف  وباإنهاء  �الحتالل،  باإنهاء  �أ�صا�صاً  ر�أينا  يف  فيتحقق  �لعالية 

قائمة على �رش�كة حقيقية ومنبثقة عن �نتخابات وطنية مبختلف م�صتوياتها.
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6. الن�شاط ال�شناعي:

�قرتن �لتطور �القت�صادي �لعاملي بحدوث ثور�ت �صناعية متتابعة، �أ�صهمت يف �إدخال �أ�صاليب 

�أو  �الآالت  وت�صغيل  ت�صنيع  خالل  من  �صو�ء  جديدة،  مبنتجات  �الأ�صو�ق  و�أغرقت  حديثة،  �إنتاجية 

�ملعد�ت، �أم من خالل �لطاقة �مل�صتخدمة يف هذ� �لت�صغيل، باالإ�صافة �إىل �لقدرة على �لتنقيب و�صوالً 

بلد�ن  �لعديد من  �نتقال  �أ�صهم هذ� يف  �ل�صناعة. وقد  �ملعادن و�لنفط و�لغاز وخمتلف مدخالت  �إىل 

�لعامل من حالة الأخرى لت�صبح يف عد�د �لدول �ملتقدمة. ومتتلك �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

1967 �لكثري من مقومات �إحد�ث نه�صة �صناعية حني تتوفر �الإر�دة �حلقيقية للتنمية و�لنه�صة. 

جدول 2/18: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015

109
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

48.746.44366.768.749.952.653.455.2التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,302.41,499.61,756.81,762.81,7791,500.71,583.21,605.41,660ال�شناعات التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز 

والبخار وتكييف الهواء
158.2158.6171.2165.9164.1138.6146.2148.3153.3

اإمدادات املياه واأن�شطة 

ال�رشف ال�شحي واإدارة 

النفايات

120.4124.8123.261.262.955.258.259.161.1

1,629.71,829.42,094.22,056.62,074.71,744.41,840.31,866.21,929.6املجموع

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
5.3-12.3+14.5+1.8-0.9+15.9-5.5+1.4+3.4+

املجموع اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
11.71213.613.213.112.412.412.212.1
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي بني �شنتي 2015 و2021 )%( 

 

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ويت�صح من �جلدول 2/18 �أن �ل�صناعات �لتحويلية تاأخذ �ملرتبة �الأوىل من حيث �أ�صكال �ل�صناعة، 

منتجات  توليد  على  �لو��صعة  قدر�تها  منطلق  من  �لق�صوى  �أهميتها  على  كداللة   ،%86 وبن�صبة 

جديدة، ودورها يف خدمة �لقطاعات �الأخرى خ�صو�صاً �لزر�عة، مع دور و�عد يف �صناعات تدوير 

�لنفايات �ل�صلبة، و�لو�صول �إىل جمتمع تختفي فيه مكبات �لنفايات. تليها �إمد�د�ت �لكهرباء بن�صبة 

بن�صبة  �ملحاجر  و��صتغالل  �لتعدين  و�أخري�ً   ،%3.2 بن�صبة  و�لنفايات  و�ل�رشف  �ملياه  ثم   ،%7.9

2.9%، وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2021. �أما �نخفا�ص �إ�صهامات �الأن�صطة �الأخرى غري �لتحويلية، 

فهو يعك�ص حالة �لق�صور يف معاجلتها، خ�صو�صاً يف �صوء �أهميتها �ملتز�يدة.

�الحتياطات  من  بالرغم  �ملحاجر،  و��صتغالل  �لتعدين  �صناعات  يف  �نخفا�صاً  هناك  �أن  ويظهر 

�ل�صخمة كاالأحجار و�لرخام و�جلر�نيت، حيث ياأتي هذ� �لبند يف �لرتتيب �الأول لقائمة �أعلى ع�رشة 

�أ�صناف من �ل�صادر�ت �لفل�صطينية. كما يذخر �صاطئ غزة باحتياطات كبرية من �لغاز �لطبيعي، �إذ 

20152021
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جرى �إيقاد �صعلة �آبارها يف �أيلول/ �صبتمب 2000، دون �أن يتمكن �جلانب �لفل�صطيني حتى �الآن من 

�حل�صول على حقه يف �ال�صتفادة منها. 

�إىل �أخرى، وبقي  �أما عن تطور �لن�صاط �ل�صناعي يف جممله، فقد ظلَّ حمدود�ً ومتقلباً من �صنة 

2015-2019 مقارنة بنحو  12.7% كمتو�صط لل�صنو�ت  �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل بحدود 

 وذلك بالرغم مما ُذكر من �عتماد �صيا�صة �النفكاك 
110

،2004-2000 15.4% كمتو�صط لل�صنو�ت 

للمدن  �ال�صتثمارية  �لنافذة  و�عتماد  �لوطني،  �ملنتج  تو�صيع  يف  �لرغبة  َثمَّ  ومن  “�إ�رش�ئيل”،  عن 

�الإير�د�ت  م�صادر  كاأبرز  �ملقا�ّصة،  �أمو�ل  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتماد  يكون  وقد  �ل�صناعية. 

�لعامة، قد حال دون حدوث قفزة ملحوظة يف �لن�صاط �ل�صناعي، �لذي �قرتن باإلغاء وز�رة �ل�صناعة 

�لتي كانت قائمة يف بد�يات قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية.

وبا�صتقر�ء و�قع �ل�صناعة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة 2021، جند �أنها ُت�صنف يف عد�د 

�ل�صناعات �ل�صغرية �أو �ل�صغرية جد�ً، �إذ يبلغ عدد موؤ�ص�صاتها 21 �ألفاً، ويعمل بها 109 �آالف عامل، 

بانخفا�ص مقد�ره 10% مقارنة ب�صنة 2019، وبو�قع 5.2 عامل/ موؤ�ص�صة، وتعتمد ب�صكل كبري على 

22.6% من �ملجموع  �رشهم نحو 
ُ
�رشي غري مدفوع �الأجر، �إذ �صّكل �أ�صحاب �لعمل و�أ

ُ
�لت�صغيل �الأ

�لُكلّي للعاملني. وخالل �لفرتة 1994-2020 تر�جع �إ�صهام �لن�صاط �ل�صناعي من �لناجت �ملحلي من 

 �أما �لنمو �صنة 2021، فقد �صهد تو�صعاً ن�صبياً بنحو 5.5%، بينما ُتظهر توقعات 
111

22% �إىل %13.
112

�صنة 2022 تر�جعاً لي�صبح هذ� �لنمو حمدود�ً بو�قع 1.4% فقط.

�لفرتة خالل  للنمو  �لعام  �ملتو�صط  حدود  يف   2023 �صنة  يف  �لنمو  يبقى  �أن  �ملتوقع   ومن 

ل�صنتي  �ل�صناعي  للناجت  �لنمو  معدل  متو�صط  يقارب  و�لذي   ،%3.4 بنحو  وتقدر   ،2022-2015

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لتبعية  من  و�لتخل�ص  �النفكاك  �صيا�صة  تطبيق  َتعرثُّ  يعك�ص  ب�صكل   ،2022-2021

و�صيا�صة �لتنمية بالعناقيد، مبا يف ذلك �لعنقود �ل�صناعي، و�لتي ت�صتلزم بدورها �تباع منهجيات 

وتطويره،  �ل�صناعة  قطاع  وتنظيم  �لعامة،  �ال�صتثمار�ت  زيادة  �صيناريوهات  �صمن  مدرو�صة 

�لوطنية لل�صناعة  �الإغر�ق، وتنفيذ �ال�صرت�تيجية  �لوطني، وتطبيق قانون مكافحة  �ملنتج  وحماية 

لل�صنو�ت �لع�رش.

7. الن�شاط الزراعي:

من  لكثري  �لذ�تي  �الكتفاء  حتقيق  يف  مهماً  دور�ً  يز�ل،  وما  �لزمن،  عب  �لزر�عي  للن�صاط  كان 

�ملحا�صيل �لزر�عية، وتغطية �حتياجات �ل�صوق �ملحلية من �ملنتجات �لغذ�ئية و�ل�رشورية، باعتباره 

ن�صاطاً �إنتاجياً تقليدياً مرتبطاً بامل�صاحات �ملتاحة لال�صت�صالح و�ال�صتغالل �لزر�عي، ومدى وفرة 

مياه �لرّي، مع �لقدرة على مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية �لقادرة على زيادة �الإنتاجية و�ال�صتفادة من 

�مل�صاحات  كافة  ال�صتغالل  �حلاجة  ت�صتد  �لفل�صطينية  �حلالة  ويف  و�ملحدودة.  �ل�صيقة  �مل�صاحات 
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�لفل�صطينية، و�حلّد من �لهجمة �ال�صتيطانية  �لن�صاط كتثبيت للهوية  �لقابلة للزر�عة، وتكثيف هذ� 

�الآخذة يف �لت�صاعد بال هو�دة، بالرغم من ما يبذله �ملو�طنون من ت�صحيات الإيقاف هذ� �لتمدد على 

ح�صاب �أ�صحاب �الأر�ص �ل�رشعيني.

 جدول 2/19: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015

113
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

1,035.21,142.91,074.11,091.11,100.71,0019701,0131,054القيمة*

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4-10.4+6-1.6+0.9+9.1-3-4.4+3.9+

املجموع اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
7.47.57777.16.56.66.6

* ي�صمل �أن�صطة �حلر�جة و�صيد �الأ�صماك.

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2023-2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

�لتقلب من حيث �الرتفاع  �إىل  �لر�هنة متيل  �لزر�عي  �لنمو  �أن �صمة   2/19 ويت�صح من �جلدول 

و�النخفا�ص وبطء �لنمو، مع �جتاه �إ�صهامها يف �لناجت �ملحلي �الجمايل نحو �لرت�جع. وبالرغم من 

�لن�صبة  هذه  �أن  يالحظ  �لزر�عية،  �لعمالة  ت�صغيل  يف  ي�صتوعبه  �أن  �لن�صاط  لهذ�  يكن  �لذي  �لدور 

114
ت�صاءلت، خ�صو�صاً �أنها مثّلت نحو 14.1% �صنة 2008 ثم 6.4% �صنة 2020.
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�أو يف  �إن هذ� �لرت�جع �لذي يعانيه �لقطاع �لزر�عي من حيث �الإ�صهام يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

�عتماد�ت  �صمن  �حلكومية  �ملالية  خم�ص�صاتها  كانخفا�ص  عديدة،  الأ�صباب  يعود  �لعاملني  ن�صبة 

 و�لتو�صع �ال�صتيطاين و�عتد�ء�ته �ملتكررة وحرمان 
115

�ملو�زنة �لعامة �ل�صنوية و�لبالغة فقط %0.9،

�ملز�رعني من زر�عة م�صاحات �صا�صعة من �أر��صيهم.

يحدث هذ� بالرغم من �لقر�ر�ت �ملعتمدة ل�صالح �لفل�صطينيني يف جمال �حلق يف �ل�صيادة �لد�ئمة 

 وبالتايل، فهناك حاجة �صديدة نحو تفعيل هذه �لقر�ر�ت من خالل وحدة 
116

على مو�ردهم �لطبيعية.

�لنهج يف جمال �ملقاومة �ل�صعبية ودعمها، وكذلك يف جمال �لوحدة �لوطنية �ملفقودة.

وتبقى �لزر�عة ن�صاطاً و�عد�ً، �إذ �إنها تتعامل مع �رش�ئح �صتى من �أ�صحاب �الأر�ص و�ملز�رعني 

�ل�صغرية  بامل�صاحات  �لعناية  فيها  مبا  �لعطاء،  يف  حمدودة  ال  قدر�ت  لديهم  تتوفر  �لذين  و�ملهنيني 

و�لد�جنة،  �حليو�نية  و�لرثوة  �ملحا�صيل  من  �صتى  �أ�صناف  بني  متنوع  ن�صاط  يف  �لبيوت،  ود�خل 

و�لتي تلقى �هماماً و��صعاً من �ملوؤ�ص�صات غري �لربحية يف �لد�خل و�خلارج، يف ظلِّ �إدماج �خلب�ت 

117
�لو��صعة و�لطاقات �ملبدعة.

�لن�صاط �لزر�عي، من  �لفل�صطينية لالإقر��ص �لزر�عي يكون لها دور يف نه�صة  ولعلَّ �ملوؤ�ص�صة 

خالل  ومن  مميزة،  متويلية  بخدمات  م�صتد�مة  زر�عية  لتنمية  �ل�صعي  يف  �ملتمثلة  روؤيتها  خالل 

118
ر�صالتها يف حت�صني م�صتوى �الأمن �لغذ�ئي ورفع �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

لتنبوؤ�ت  وفقاً   ،%4.4 بنحو  تقدر  فهي   2022 ل�صنة  �لزر�عي  �لن�صاط  منو  توقعات  عن  �أما 

عن  و�أما  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  �إىل  �لزر�عي  �لن�صاط  ح�صة  من  �ملنطلقة  �لفل�صطيني  �الإح�صاء 

2023 فتبقى رهناً بتحرك حكومي جاّد يدعم هذ� �لن�صاط بكل �ل�صبل �ملمكنة، ويزيد من  توقعات 

�ل�رشورية، مع  �لنظيفة و�لتعوي�صات  �لري و�لطاقة  �ال�صتثمارية كمياه  خم�ص�صاته و�حتياجاته 

وما  �ال�صتيطان.  وجلم  �لتطوعي  �ل�صبابي  �لعمل  وحتفيز  و�مل�صدرين  �ملز�رعني  �صغار  �حت�صان 

مل تتوفر مثل هذه �ملقومات فاإن توقعات �لنمو تبقى حمدودة وباأقل من �ل�صنة �ل�صابقة عند %3.9.

8. التبادل التجاري اخلارجي:

بع�صها  �لعامل  بلد�ن  تربط  �لتي  �القت�صادية  �الأن�صطة  �أحد  �خلارجي  �لتجاري  �لتبادل  ي�صكل 

ببع�ص، ك�صورة من �صور �لعالقات �لدولية و��صعة �النت�صار. والأهمية هذه �ملبادالت حر�ص �ملجتمع 

�لدويل على تنظيمها مبا يحقق م�صالح خمتلف �الأطر�ف من حيث �نتظام وتطوير هذه �ملبادالت، 

وتذليل �ل�صعوبات �صمن منظمة �لتجارة �لعاملية World Trade Organization. وت�صعى �ل�صلطة 

�لفل�صطينية على �أن تكون جزء�ً من هذه �ملنظومة، من خالل �إبر�م �لعديد من �التفاقيات �لتجارية مع 

كثري من �لبلد�ن �لعربية و�الأجنبية و�ل�صعي لالن�صمام لهذه �ملنظمة. 
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 جدول 2/20: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023

119
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

7,862 7,755 6,1836,2906,9197,6957,7176,1167,878حجم التبادل التجاري

1,495  1,470 9589261,0651,1551,1041,0941,458ال�شادرات

6,367  6,285 5,2255,3645,8546,5406,6135,0226,420الواردات

-4,872-4,816*-4,962-3,928-5,510-5,384-4,789-4,437-4,268العجز

ن�شبة ال�شادرات من الناجت 

املحلي )%(
6.966.67.16.478.39.29.2

ن�شبة العجز من اإجمايل 

الواردات )%(
81.782.781.882.383.378.277.376.676.5

ن�شبة العجز من الناجت 

املحلي )%(
30.528.829.733.132.225.328.330.130

*هناك فروقات حمدودة ر�جعة للتقريب.

موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(



119

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

يت�صح من �جلدول 2/20 �أن موؤ�رش�ت �لتبادل �لتجاري تتجه نحو �لزيادة مع �لتقلب �صو�ء من 

�إىل حالة متدنية   2020 �صنة  �لو�رد�ت. وب�صورة عامة ي�صري حجم �صادر�ت  �أم  �ل�صادر�ت  حيث 

�إىل �صعف تناف�صية �ملنتجات  �أكرث هبوطاً يف قطاع غزة، و�لتي ُتعزى  �إىل �لو�رد�ت، وهي  من�صوبة 

�لفل�صطينية يف �الأ�صو�ق �خلارجية، �إىل جانب �رتفاع تكاليف �الإنتاج، جر�ء معيقات �حلركة و�لتنقل 

�حلجم  ووفور�ت  �الإنتاج  يف  �مل�صتخدمة  �لتقنيات  كم�صتوى  �أخرى  عو�مل  جانب  �إىل  و�لنفاذ، 
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وغريها.

و�إذ� كان �رتباط �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �لعامل �خلارجي متز�يد�ً ب�صكل كبري، �إال �أنه �أكرث �رتباطاً 

مع “�إ�رش�ئيل” وبن�صبة 84% و55% لل�صادر�ت و�لو�رد�ت على �لتو�يل ل�صنة 2020، حيث بلغت 

ويتخذ   
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دوالر. مليون   3,343 و�لو�رد�ت  دوالر  مليون   886 نحو  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ل�صادر�ت 

�الجتاه �لعام لل�صادر�ت و�لو�رد�ت منو�ً متز�يد�ً مع بع�ص �لتقلب، مما يعك�ص �أهمية هذه �ملبادالت 

و�ملز�يا �ملرتتبة عليها و�لتحديات �لتي تو�جهها؛ �إال �أن �ل�صمة �لغالبة لهذه �لتجارة هي �لعجز �ل�صديد 

يف �مليز�ن �لتجاري �لفل�صطيني، و�أن هذ� �لعجز ُي�صكِّل ن�صبة مرتفعة �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل. كما 

بقيت ن�صبة �ل�صادر�ت �إىل �لو�رد�ت لل�صنو�ت �ملذكورة عند م�صتوى متدٍن. 

كما  �لبطالة،  معدالت  و�رتفاع  �الإنتاجية  �صعف  على  و��صحة  عالمة  �لعجز  هذ�  ��صتمر�ر  يعدُّ 

�ل�صوق  �حتياجات  تلبية  على  قدرته  وحمدودية  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  �صعف  مو�طن  يعك�ص 

�ملحلي، مما يدفعه �إىل �للجوء للعامل �خلارجي لتوفري �لنق�ص يف �حتياجاته وحتديد�ً مع “�إ�رش�ئيل” 

�لتي ت�صمح ل�صلعها بالتدفق �حلر �إىل �ل�صوق �لفل�صطيني، �صو�ء ب�صورة م�رشوعة �أم غري م�رشوعة، 

مع فر�ص قيود م�صددة على �ل�صادر�ت �لفل�صطينية، ومن ثم حرمان �لفل�صطينيني من �ال�صتفادة 

122
باملز�يا �ملتعددة، �ملتاحة على �متد�د �لكرة �الأر�صية. 

�ل�صلطة  منها  ت�صتورد  �لتي  �لدول  يف  �لثانية  �ملرتبة  تركيا  �حتلت  �جلغر�يف،  �مل�صتوى  وعلى 

يف  �الأردن  فجاءت  لل�صادر�ت  بالن�صبة  �أما   .%6.8 بن�صبة  �ل�صني  ثّم   ،%10.1 بن�صبة  �لفل�صطينية 

�ملرتبة �لثانية من �لدول �لتي ت�صدر �إليها �ل�صلطة بن�صبة 6.5% ل�صنة 2019 )�نظر جدول 2/21(.

ومن �لو��صح �أن �ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صدير ما تز�ل تو�جه �لكثري من �ملعيقات من منطلق 

ما ت�صعى لتحقيقه. �إذ �صبق �أن حتدد لهذه �ال�صرت�تيجية عدة �أهد�ف؛ و�أهمها حتقيق منو �إجمايل يف 

�صادر�ت �لقطاعات �الإنتاجية خالل �لفرتة 2014-2018، بن�صبة 67%، ومبعدل منو �صنوي %13، 

 �إال �أن �لو�صع على �أر�ص 
123

وبحيث تزيد �ل�صادر�ت خالل �لفرتة نف�صها بنحو 722 مليون دوالر.

�لو�قع ال ي�صري �إىل حتقيق �إجناز�ت ملمو�صة يف هذ� �ل�صاأن.
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وقد تكون هذه �لنتائج قد �صّكلت الحقاً حافز�ً للحكومة يف قطاع �لطاقة، �لذي يحظى باالأولوية 

باعتباره من مدخالت �ل�صناعة �ملهمة، ومن �صور ذلك �إن�صاء �رشكة غاز فل�صطني يف 2021/9/6 على 

�أمل حترير قطاع �لطاقة، وت�صهيل ��صتغالل �ملو�رد �لطبيعية، و�إد�رة خطوط �لغاز �لناقلة وخطوط 

 هذ� مع �الهتمام بالطاقة �ملتجددة، و�إعطائها مكانة �الأولوية كرمز �صيادي على �الأر�ص 
124

�لتوزيع.

125
وعلى �ملو�رد، وياأتي ذلك يف �إطار �لتوجهات �لعاملية �خلا�صة بتطوير م�صادر �لطاقة �لنظيفة.

جدول 2/21: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية
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مع دول خمتارة 2018–2019 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201920182019201820192018

4,533,7854,573,307897,563967,4623,636,2233,605,845“اإ�رشائيل”

679,773665,57210,6577,760669,116657,812تركيا

447,470425,407197489447,273424,918ال�شني

367,844272,97571,43073,953296,414199,022الأردن

183,521211,4092,2302,090181,291209,320اأملانيا

114,010111,4151,4281,108112,582110,308اإيطاليا

99,831108,65519,36821,00980,46387,647ال�شعودية

98,97982,66519,83014,53279,14968,134اأمريكا

89,785111,1241,64887888,137110,246فرن�شا

78,25082,03613912778,11181,909اإ�شبانيا

72,76693,79915972,75193,789م�رش

68,69766,65892644467,77166,214الهند

65,95460,26732,40726,41333,54633,854الإمارات

59,59288,594--59,59288,594اأوكرانيا

757,006741,34145,97039,360711,035701,978باقي دول العامل

7,717,2637,695,2241,103,8081,155,6346,613,4546,539,590املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2019 )بالألف دولر(

الورادات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2019 )بالألف دولر(

�أما عن توقعات �لنمو لل�صنتني 2022-2023، فلي�ص هناك ما ي�صري �إىل �إمكانية حدوث �خرت�ق 

بني  �لكبرية  �لفجوة  يف  خ�صو�صاً  �لتجاري،  �مليز�ن  لعجز  �لر�هنة  �ملعدالت  يتجاوز  مبا  حقيقي 

�التفاقيات  تفعيل  جمال  يف  �صحوة  حدوث  نحو  معقودة  �الآمال  وتبقى  و�لو�رد�ت،  �ل�صادر�ت 

�لتجارية �ملبمة مع ع�رش�ت من بلد�ن �لعامل، وال ياأتي ذلك �إال من خالل جهود كبرية وعمل دوؤوب 



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

122

متو��صل يف مو�جهة �صيا�صات �ملحتل وممار�صاته. وما مل يتحقق ذلك تبقى حركة �لتبادل �لتجاري 

ل�صنة 2022 يف حدود تقدير�ت �الإح�صاء �لفل�صطيني �ملتمثلة يف �لتو�صع يف �ل�صادر�ت بن�صبة %0.8، 

2023 فتتجه نحو حتفيز �ل�صادر�ت ن�صبياً  �أما �لتوقعات ل�صنة   .%2.1 وتقلي�ص �لو�رد�ت بن�صبة 

و�إبقاء منو �لو�رد�ت عند م�صتوى منخف�ص بحيث يتحقق منو مبعدل 1.7% و1.3% على �لتو�يل.

9. الدعم اخلارجي وامل�شاعدات الأجنبية:

حتت  �ل�صلطة  ن�صاأة  مع  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  باحلالة  �لدو�م  على  �خلارجي  �لدعم  �رتبط 

مبخططات  �أ�صا�صاً  �رتبط  �لذي  �لدعم،  هذ�  �إىل  �ملا�صة  وحاجتها  �لقا�صية،  و��صتتباعاته  �الحتالل 

�إىل  قاد  �ملو�زنة  عجز  وتز�يد  �لعام  �الإنفاق  يف  �لتو�صع  �أن  غري  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �لتنمية 

توجيه �جلزء �الأكب من هذ� �لدعم نحو تغطية �لعجز �مل�صار �إليه، مع توجيه جزء �أقل �أو حمدود نحو 

�مل�صاريع �لتطويرية. 
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جدول 2/22: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2023 )باملليون دولر(

البيان

توقعاتفعلي

201520162017201820192020202120222023

707608545506496346186500600دعم املوازنة العامة

118131150200–4*90158175158دعم امل�شاريع التطويرية

797766720664492464317650800جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي 

ملجموع امل�شاعدات )%(
35.2–3.9–6–7.8–25.9–5.7–31.7–105+23.1+

ح�شة امل�شاريع التطويرية من 

جمموع امل�شاعدات الأجنبية )%(
11.320.624.323.80.8–25.441.323.125

فعٍل  كردِّ  �الأمريكية  �لقن�صلية  �إىل  �ملذكورة(  �ملعطيات  )وفق  دوالر  مليون   125 نحو  باإرجاع  �ملالية  وز�رة  قيام  �إىل  يرجع   *

للخطو�ت �الأمريكية ب�صاأن �لقد�ص. 
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تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2015–2021 )باملليون دولر(

�ل�صنو�ت عب  �لغالبة  �ل�صمة  كان  ب�صقيه  �لدعم  تر�جع  �أن  يت�صح   2/22 �جلدول   ومن 

31.7%، مع تقلب  �إذ مثّل �النخفا�ص نحو   ،2021 2015-2021 مع بلوغه حد�ً غري م�صبوق �صنة 
�صديد يف خم�ص�صات �مل�صاريع �لتطويرية. وكانت وطاأة هذه �لتطور�ت �صديدة من حيث �لقدرة على 

�لوفاء باخلدمات �لعامة �ملوكلة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع �لتو�صع يف �ال�صتد�نة �ملحلية ب�صكل كبري 

لتعوي�ص هذ� �لنق�ص. وي�صتلزم هذ� �لت�صليم باأن �لدعم �خلارجي غري ملزم للدول �لتي تقدمه؛ �إذ 

يتم طو�عية ويخ�صع لظروف و�صيا�صات �لبلد�ن �ملانحة ذ�تها، من حيث قدر�تها وقناعتها، وهو يف 

معظم �الأحيان يكون ذ� �أجندة �صيا�صية.

فرنى   ،2023-2022 �لقادمتني  لل�صنتني  �لدعم  هذ�  م�صار  م�صتقبل  ب�صاأن  �لتوقعات  عن  �أما 

وطني،  وفاق  �إىل  �لو�صول  يف  �لنجاح  �أو  �لف�صل  حيث  من  للبالد،  �لد�خلي  بامل�صهد  رهناً  تظلُّ  �أنها 

مع ��صتغالل �الحتالل للو�صع �ل�صائد؛ الإجبار �ل�صلطة �لفل�صطينية على تقدمي مزيد من �لتنازالت 

تلبية  نحو  �الأر�ص  على  �مل�صار�ت  تتجه  وعملياً،  �لنهائي.  �حلل  لفر�ص  �ملتاحة  �خليار�ت  م�صار  يف 

عد�ها،  ما  على  كاأولوية  للفل�صطينيني  �القت�صادية  �الأو�صاع  وحت�صني  �الإن�صانية  �الحتياجات 

وك�صيا�صة �أ�صبحت تلقى قبوالً دولياً، ياأخذ يف ح�صبانه �لتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، مع حتفيز �لدول 

يف  لي�صل   ،2023-2022 ل�صنتي  �لدعم  هذ�  زيادة  فيتوقع  وعليه،  �الجتاه.  هذ�  يف  لل�صري  �الأخرى 

تقديرنا لنحو 500 مليون دوالر و600 مليون دوالر على �لتو�يل، ودعم �مل�صاريع �لتطويرية لنحو 

150 مليون دوالر و200 مليون دوالر على �لتو�يل، يف ظلِّ بد�يات م�صجعة للدعم، بد�أت مع بد�يات 
كانون �لثاين/ يناير 2022 من خالل توقيع �تفاقيات مع �لبنك �الإ�صالمي للتنمية بقيمة 33 مليون 

 ويبقى �أن تعزِّز هذه �لقناعة ما قد ت�صفر عنه �لتطور�ت �لالحقة يف جمال 
128

دوالر للبنية �لتحتية.

�جلهود �لفل�صطينية و�جلهود �مل�صاندة لها.

قائمة  �جلز�ئر  ت�صدرت  فقد   ،2021 �صنة  يف  �ملانحة  و�لدول  باجلهات  يتعلق  فيما  �أما 

تليه دوالر،  مليون   48.4 مببلغ  �لدويل  �لبنك  ثم  دوالر،  مليون   97.3 مببلغ   �مل�صاعد�ت 
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2020 فقد ت�صدرت  �أما �صنة  29.9 مليون دوالر.  PEGASE مببلغ  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية 

مببلغ  �لدويل  �لبنك  تالها  دوالر،  مليون   221.1 مببلغ  �ملانحة  �لدول  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية 

خا�صة  منح  �إ�صافة  ويالحظ  دوالر.  مليون   31.3 مببلغ  �ل�صعودية  تبعته  دوالر،  مليون   86.9

مبلغ �إىل  لت�صل  و�رتفعت   ،2020 �صنة  دوالر  �ألف   300 مببلغ  بد�أت  كورونا  جائحة   ملو�جهة 

ليبلغ   ،2020 �لعربي ل�صنة  �لتمويل  2021. كما ُيالحظ �نخفا�ص حاّد يف  83.3 مليون دوالر �صنة 

38.6 مليون دوالر بعد �أن كان قد بلغ 267.9 مليون �صنة 2019 )�نظر جدول 2/23(. 

جدول 2/23: م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2018–2021 
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)باملليون دولر(

2018201920202021امل�شدر

305.5267.938.697.3متويل الدول العربية

-222.4176.431.3– �ململكة �لعربية �ل�صعودية

97.3-26.728.7– �جلز�ئر

-526.3-– قطر

-1--– ُعمان

---3.6– م�رش

---52.6– �لكويت

--10.8-– �لعر�ق

210.1275.3317.188.3متويل املجتمع الدويل

183.8196.1221.129.9– �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

10.464.986.948.4– �لبنك �لدويل

10*---– �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

-9.59.49.1– فرن�صا

--6.44.9– تركيا

9.4131.5131–160التمويل التطويري

0.383.3--ِمَنح ملواجهة جائحة كورونا

399.9**675.6533.8487.5املجموع

�صعر  �ختالف  ب�صبب  وذلك  و2/23،   2/22 �جلدولني  بني  �لتطويري  و�لتمويل  �خلارجي  �لدعم  �أرقام  يف  �ختالف  مالحظة:  

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

* دعم م�صت�صفيات �لقد�ص.

�ملنح �ملخ�ص�صة ملو�جهة جائحة كورونا يف 316.6 مليون دوالر، دون �حت�صاب  �لدعم بنحو  �ملالية جمموع   ** ثبّتت وز�رة 

�صنة 2021، و�لذي مّت �حت�صابه يف جمموع �جلدول.
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م�شادر التمويل والدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2021 )باملليون دولر(

10. النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:

يعتمد قطاع غزة �عتماد�ً كبري�ً على �لعامل �خلارجي من خالل �نتظام حركة �ل�صفر، و�ملبادالت 

للحركة  تامٍّ  تقنني  مع  وجو�ً  وبحر�ً  بر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �إحكام  �أن  غري  �ملتاحة،  �ملعابر  عب 

�رشيطاً  ُيثّل  غزة  قطاع  �أن  ظّل  يف  �صديدة  وحياتية  �قت�صادية  �نعكا�صات  له  كان  بها؛  �مل�صموح 

32.9 مولود�ً  ٍ بلغ  حدودياً مب�صاحة �صئيلة، ومو�رد حمدودة، وخ�صوبة عالية ومنو �صكاين عال

 مما جعل عدد �ل�صكان نهاية 2021 يقفز �إىل 2.137 مليون ن�صمة. 
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لكل �ألف ن�صمة،

وعلى �صعيد حركة �الأفر�د فقد جرى منع عمال غزة من �ال�صتغال خلف �خلط �الأخ�رش ب�صكل 

تام منذ 2005، و�لذي كان يقدر بع�رش�ت �الآالف، مع تقنني �ل�صفر �إىل �خلارج ملختلف �الأغر��ص. 

وقد �أدى ذلك �إىل ت�صاعد �أعد�د �لبطالة ومعدالتها ب�صكل كبري، لي�صل عددها نحو 225 �ألف متعطل 

مقرونة  �لدخل،  و�كت�صاب  �لعمل  فر�ص  من  �ل�رشيحة  هذه  حرمان  وبالتايل،   ،2021 �صنة  ح�صب 

بالفقر و�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي؛ هذ� �إىل جانب �لكّم �لكبري من �حلاالت �ملتعففة. 

كما �أّثر �حل�صار على �إمد�د�ت �لكهرباء وتوزيعها �لتي ال يتوفر منها �صوى 8 �صاعات يومياً على 

�أكرث تقدير، مع �إحلاق �ل�رشر بامل�صتهلكني و�ملنتجني، وحتملهم الأعباء ونفقات �إ�صافية للح�صول 

�صكان  من   %30 و�أ�صبح  �ل�صحايا.  و�صقوط  �حلريق  حو�دث  وتكر�ر  �لبد�ئل،  من  �أدنى  حدٍّ  على 

غزة حمرومني من حقهم يف �ملياه نتيجة �النقطاع �مل�صتمر للتيار �لكهربائي. هذ� باالإ�صافة �إىل عدم 

�صالحية مياه �ل�رشب بن�صبة تتجاوز 95%، بالرغم من �ال�صتثمار�ت �لتي ُوجهت نحو حتلية مياه 

�لبحر و�ملياه �جلوفية، كما �أن م�صاريع حتلية �ملياه مل متنع �نت�صار �ل�صموم بها، لي�صبح �صكان غزة 
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ن  عر�صة للت�صمم �لبطيء، حيث يظلُّ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�حل�صار َعقبَة كاأْد�ء يف وجه �أّي حت�صُّ
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نوعي يف �لقطاع.

ولذلك فقد وجهت �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة بغزة ند�ء ��صتغاثة، الإيجاد حّل الأزمة �ملياه؛ �لتي 

تعاين من تلوث حادٍّ وخطري ملياه �خلز�ن �جلويف، الأن �أكرث من 97% من �آبار مياه �لبلديات ال تتو�فق 

132
جودة مياهها مع �ملعايري �خلا�صة بجودة مياه �ل�رشب.

ولقد �متدت �نعكا�صات �حل�صار �إىل تدين حالة �لبنية �لتحتية كال�رشف �ل�صحي، �إذ مّت توجيهه 

و�آبار   ،%75 بن�صبة  ملوثة  �لبحر  �صو�طئ  و�أ�صبحت  �جلوفية،  �الأحو��ص  �إىل  وو�صل  �لرتبة  نحو 

من  �ل�صكان  وُحِرم   
133

.%65 بن�صبة  بالبكترييا  �لتحلية  وحمطات   ،%124 بن�صبة  بالنرت�ت  �ملياه 

ق�صاء وقت للتنزه و�ال�صتجمام و�لتخفيف من معاناة �حلياة �ليومية، خ�صو�صاً �صيفاً.

مع  كاأولوية،  �لقطاع  �إىل  نظرته  عن  ُذكر  وما  �الأوروبي،  �الحتاد  دور  من  بالرغم  هذ�  يحدث 

��صتعد�ده لدعم �أي خطوة ناجعة، يف ظلِّ حتديات عديدة مل يتم �لتعامل معها بعد، باعتبار �أن �الإغالق 

134
و�حل�صار �ملطبّق وحالة �النق�صام ت�صاعف من مهمة �لتعايف �لفّعال.

ومن �صور �ملعاناة �الأخرى:

فر�ص �لقيود �مل�صددة على توريد 62 �صنفاً تعدُّها “�إ�رش�ئيل” مزدوجة �ال�صتخد�م، مما ي�صهم  	·

يف تدهور �أو�صاع �لبنية �لتحتية و�القت�صادية و�ل�صحية و�لتعليمية، ونق�ص �مل�صخات، ومعد�ت 

و�ملعد�ت  و�لر�فعات،  �الأخ�صاب،  من  متعددة  و�أنو�ع  �لكبرية،  �لكهرباء  ومولد�ت  �الت�صال، 

135
�لثقيلة، و�مل�صاعد �لكهربائية، و�أجهزة �لت�صوير باالأ�صعة �ل�صينية.

�ل�رشيط  �متد�د  على  خ�صو�صاً  �أر��صيهم،  زر�عة  من  حرمانهم  نتيجة  �ملز�رعون  ت�رشر  	·
136

�حلدودي، فهناك 35% من �الأر��صي �ل�صاحلة للزر�عة حمظور �لعمل فيها.

�جل�صيمة  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  نتيجة  و�الإن�صانية؛  �القت�صادية  �الأو�صاع  تردي  ��صتمر�ر  	·

�إىل  �لغذ�ئي  �الأمن  53%، و�نعد�م  �إىل  48%، و�لفقر  �إىل  �لبطالة  �مل�صدد، لت�صل ن�صبة  و�حل�صار 

137
68%، مما ي�صّكل عقاباً جماعياً ل�صكان �لقطاع.

فر�ص حظر على ت�صدير منتجات �لقطاع، ويف ��صتثناء�ت حمدودة ت�صمح “�إ�رش�ئيل” بت�صدير  	·

كميات �صئيلة من �ل�صلع، معظمها �إىل �ل�صفة و�لقليل �إىل “�إ�رش�ئيل” و�لعامل �خلارجي. وتعادل 

13.8% فقط من حجم �ل�صادر�ت �ل�صهرية  2021 ما ن�صبته  �صادر�ت ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

 
138

قبل فر�ص �حل�صار يف حزير�ن/ يونيو 2007، و�لتي كانت تبلغ 4,500 �صاحنة.

�صاآلة حجم �ل�صادر�ت �لغزّية يف �صنة 2019 مقارنة بحجم �صادر�ت �ل�صفة، �إذ مثّلت 1% فقط  	·
139

وبقيمة 11.1 مليون دوالر لقطاع غزة، و1,092.7 مليون دوالر لل�صفة.



127

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

95%، وبالرغم  ت�رشر �ل�صيادون ب�صكل كبري نتيجة �حل�صار، حيث بلغت ن�صبة �لفقر بينهم  	·

�مل�صموح به من �الحتالل ال يتجاوز �أن  �إال  20 ميالً بحرياً،  �ل�صيد يف حدود  �أن من حقهم   من 

140
12 ميالً يف �أح�صن �لظروف.

�قرت�ن �حل�صار ب�صِنّ حروب متتالية، خلّفت دمار�ً هائالً يف �الأبنية، و�الأبر�ج �ل�صكنية، و�ملر�فق  	·

�لعامة و�خلا�صة، و�لبنية �لتحتية، و�ملن�صاآت �لزر�عية و�لتجارية و�ل�صناعية، مع فر�ص قيود 

م�صددة على حركة �الإعمار.

190 مليون  2021 على غزة نحو  �أيار/ مايو  “�إ�رش�ئيل” يف  �لنا�صئة عن عدو�ن  بلغت �خل�صائر  	·

�ملوؤقت  �لغياب  �لناجمة عن  �أ�صا�ص �خل�صائر يف تدفقات �القت�صاد،  دوالر، وهي حم�صوبة على 

لالأ�صول �لتي تعر�صت لل�رشر، �إ�صافة �إىل خ�صائر مادية �أخرى يلزم تغطيتها ال�صتكمال عملية 

�إ�صد�ر  من  بدء�ً  �صهر�ً،   24 �لـ  خالل  دوالر  مليون   485 بنحو  وتقدر  �الإعمار،  و�إعادة  �لتعايف 

141
�لتقرير يف حزير�ن/ يونيو 2021.

ما يز�ل هناك عجٌز كبرٌي يف �الأمو�ل �لالزمة الإعادة �الإعمار على �متد�د �حلروب �لثالث �الأوىل  	·

�أو �حلياة،  72% من قيمة �لتعهد�ت، مما جعل قطاع غزة بيئة غري �صاحلة لال�صتثمار  وبنحو 

وجاذبة  �آمنة  بيئة  عن  بحثاً  �خلارج،  �إىل  �أن�صطتهم  نقل  �إىل  �الأعمال  رجال  من  �لكثري  و��صّطر 

لال�صتثمار. وفوق ذلك، فاإن معدالت �لبطالة يف غزة متثل ثالثة �أ�صعاف ما هو �صائد يف �ل�صفة 

�صنة 2020 كدليل على �لفجوة �لو��صعة بينهما، و�لتي تت�صع من وقت الآخر. �إ�صافة �إىل نزوح 

�ل�صباب نحو �خلارج بحثاً عن فر�ص �لعمل �أفر�د�ً �أو جماعات ويف ظروف غري مو�تية وخماطر 

 
142

كبرية.

هناك موؤ�رش�ت ُتعزِّز �لرغبة يف �لنزوح �أو �لهجرة، ففي �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021 مثالً  	·

نحو  ن�صبته  بفارق  م�صافر�ً،   8,477 �إليها  وعاد  م�صافر�ً   11,923 رفح  معب  عب  �لقطاع  غادر 
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28.9% بني �ملغادرين و�لعائدين.

“�إ�رش�ئيل”  تفر�صه  �لذي  �جلماعي،  �لعقاب  من  متنوعة  الأ�صكال  �صحايا  غزة  �صكان  ز�ل  ما  	·

من خالل �حل�صار، �لذي تتفاقم حدّته دورياً من خالل �لعمليات �لع�صكرية و�أ�صكال �لعدو�ن 

144
�ملختلفة.

�لغالبية  جعلت  و�حلروب،  و�النق�صام  �القت�صادي  �حل�صار  الأ�رش�ر  �ملبا�رشة  �لرتجمة  �إن 

�لعظمى من �ل�صكان تعتا�ص على بر�مج �حلماية �الجتماعية ومكافحة �لفقر، فخالل �لن�صف �الأول 

من   %70 نحو  يثلون  فرد�ً،  مليون   1.5 نحو  بو�قع  �أ�رشة،  �ألف   297 ��صتفادت   2021 �صنة  من 

جمموع �صكان �لقطاع بتكلفة بلغت 107 ماليني دوالر، ومبتو�صط نحو 360 دوالر�ً فقط لالأ�رشة 

 هذ� بخالف �رش�ئح �أخرى متعففة، ال تقلُّ حاجة عن هذه �لفئات مل 
145

�لو�حدة خالل �صتة �أ�صهر.
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ت�صتفد من هذه �ملخ�ص�صات على �لرغم من �صاآلتها، يف ظلِّ �أن قطاع غزة يبقى �صجناً كبري�ً ال تتوفر 

فيه �حلقوق �الأ�صا�صية �لتي تكفلها �لقو�نني �ملحلية و�لدولية لل�صجناء.

11. التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة الفل�شطينية 2023-2022:

�إن �لوقائع �حلا�رشة الأد�ء �ل�صلطة وما �صبقها على �متد�د م�صريتها منذ �أو�صلو، مُتثّل �أحد �أبرز 

�قت�صادي  نهج  عن  خروٌج  هناك  كان  �لبد�ية  فمنذ  �مل�صتقبلي،  �الأد�ء  حول  توقعات  لبناء  �لركائز 

�لفل�صطيني  �لوطني  لالقت�صاد  �الإمنائي  “�لبنامج  يف  جتلى  �لذي  �لتنموي  �لتخطيط  على  قائم 

1994-2001”، �لذي �أعّده خب�ء ومتخ�ص�صون باإ�رش�ف �لد�ئرة �القت�صادية يف منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية يف تون�ص �صنة 1993 قبيل �إن�صاء �ل�صلطة، على �أمل �أن يكون نب��صاً مل�صار ��صرت�تيجي 

�قت�صادي و�جتماعي، �إال �أنه جرى �ال�صتعا�صة عنه بب�مج وخمططات تعتمد ب�صكل �أ�صا�صي على 

�لعون �خلارجي لدعم �ملو�زنة �لعامة �ل�صنوية وجزء من �حتياجات �مل�صاريع �لتطويرية.

35.4 مليار دوالر حتى  25 عاماً، فاإن �ل�صلطة قد ح�صلت على دعم جتاوز  وعلى �متد�د نحو 

ه نحو معاجلة �مل�صاكل �جلوهرية، كالبطالة و�لفقر و�صيق   �إال �أن هذه �الأمو�ل مل ُتوجَّ
146

�صنة 2017.

 يف 
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فر�ص �لعمل و��صطر�ر نحو 22 �ألفاً من عمالة �ل�صفة للعمل د�خل �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية،

ظلِّ تو�صع ��صتيطاين حمموم، بجانب تفاقم �لدين �لعام ومتاأخر�ته ليتجاوز 50.8% وبلوغه حدود�ً 

غري م�صبوقة، مع جتاوز�ت عديدة وغياب دور رقابي فاعل، وتعطيل �ل�صلطة �لت�رشيعية.

وكان من �ملوؤ�رش�ت �ل�صلبية غياب ��صرت�تيجية و��صحة ملزمة بالبناء على ما �صبق، و�لتاأ�صي�ص 

له عب ح�صد جهود وطاقات، مع �رشعة تغيري �مل�صار كلّما ��صتجدت حكومة جديدة. ومن �صور 

كانون  2017-2022” يف  �أوالً  “�ملو�طن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لوطنية  �ل�صيا�صات  �أجندة  �إعد�د  ذلك 

�الأول/ دي�صمب 2016 كخطة وطنية ر�بعة، و�متد�د�ً للخطط �لثالث منذ �صنة 2008، مبا يقود نحو 

توظيف �ملو�رد �ملتاحة بكفاءة وفعالية لالرتقاء بنوعية حياة �ملو�طنني، مع حتديد ع�رش �أولويات، 
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و�لتنمية. �ل�صمود  على  قادر  مبجتمع  وتنتهي  �الحتالل،  و�إنهاء  �مل�صتقلة  �لدولة  بتج�صيد  تبد�أ 

غري �أن �حلكومة �حلالية جتاهلت هذه �الأجندة، و�جتهت عو�صاً عنها �إىل ��صرت�تيجية �النفكاك عن 

“�إ�رش�ئيل” و�لتنمية بالعناقيد، �لتي و�كبها �أد�ء �قت�صادي متدٍن. 

هناك �لكثري من �لق�صايا �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” حول �ملقا�ّصة و�ال�صتقطاعات منها، �إذ ما تز�ل 

�صلطات �الحتالل ت�صتويل على ماليني �لدوالر�ت مبا يعادل خم�ص�صات �جلرحى و�الأ�رشى وذوي 

�ل�صهد�ء، �إ�صافة �إىل ��صتقطاعات من جانب و�حد دون �إطالع �جلانب �لفل�صطيني، مما يكلف �خلزينة 

خ�صائر كبرية و�أمو�الً باهظة.
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 وهناك �أي�صاً جتاهٌل تامٌّ للقو�نني �ل�صارية، مثل قانون �ل�صلك �لديبلوما�صي رقم 13 ل�صنة 2005،

�لذي ُيحّدد �أق�صى مدة يحق للديبلوما�صي �أن يق�صيها يف �خلارج ال تتجاوز خم�صة �أعو�م يف دولة 

و�حدة. ولكن هناك خمالفات �رشيحة ومبالٌغ فيها يف �لعديد من �لدول؛ ومنها متثيل �صفارة فل�صطني 
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يف �إير�ن �لذي �متد نحو 39 عاماً، ويف �ل�صني نحو 30 عاماً.

تاآكل  و�أبرزها:  �حلكم،  نز�هة  �أمام  وتعاظمها  �لتحديات  ��صتمر�رية  �حلايل  �لو�صع  وي�صود 

على  �صلباً  �أّثر  مما  و�لق�صائية،  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �لثالث  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  مبد�أ  �حرت�م 

�لنز�هة، و�أ�صعف من ثقة �ملو�طنني، و�أعاق جهود مكافحة �لف�صاد، و�أبقى �ل�صلطة �لتنفيذية دون 

150
رقابة وم�صاءلة حقيقية.

وياأتي هذ� �الإقر�ر �ل�رشيح من جانب �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان( بحقيقة �لو�صع 

“دولة فل�صطني” قد وقَّعت على �التفاقية �لدولية ملكافحة �لف�صاد، وعلى ر�أ�صها  �لر�هن، يف ظّل �أن 

 ومنها ت�صكيل عديد من 
151

قانون حقوق �حل�صول على �ملعلومات و�ملزيد من �ل�صفافية و�النفتاح.

جلان �لتحقيق يف ق�صايا متنوعة، ومت�صي �أ�صهر و�صنو�ت، دون �أن ُيبَّت باأيٍّ منها.

�النق�صام  على  عاماً   14 من  و�أكرث  و�لتد�خالت،  و�لت�صابك  �الحتالل  من  �ل�صنو�ت  ع�رش�ت  �إن 

�أوجدت بيئة متكاملة، ترعرعت فيها جماعات م�صالح يهّمها بقاء �لو�صع على حاله، الأن تغيريه 

وُيكرث   
152

و�الحتالل. �النق�صام  ظلِّ  يف  عليها  ح�صلت  �لتي  و�لرثو�ت  و�ملنا�صب  �لنفوذ  يفقدها 

�إىل  �إنقاذها  �الأمريكيون و�الأوروبيون من �لتحذير باأن �ل�صلطة على و�صك �النهيار، ليوكلو� مهمة 

153
“�إ�رش�ئيل” �لتي �صارعت باال�صتجابة �رشيطة �البتعاد عن �أّي �إ�صار�ت �صيا�صية �أو لفظية.

جوهر  حيث  من  �صبقها  عّمن  �صيا�صتها  يف  تختلف  ال  �جلديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  ويظهر 

�أّي تنازالت يف جمال تغّول �ال�صتيطان  �ل�صغط عليها لقبول  لـ“�إ�رش�ئيل”، وعدم  �لكاملة  �مل�صاندة 

و�ال�صتيالء على �الأر�ص، و�صوالً �إىل حالة ��صتحالة تطبيق حّل �لدولتني، و��صطر�ر �ل�صلطة لقبول 

ما يعر�ص عليها من �إعانات و�إغاثات وت�صهيالت بديالً عن �لق�صايا �لرئي�صية، مع بقائها متم�صكة 

ومن�صغلة بطرح عقد موؤمتر دويل قد يخرج بتو�صيات ال تتجاوز قر�ر�ت للجمعية �لعامة، تتجدد 

�صنوياً دون �أن تلقى �هتماماً من �أّي طرف.

وباملجمل، فاإن �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ممثلة باحلكومة �حلالية قد و�كبه تر�جع ملمو�ص ومنو 

�صالب، و�صل ذروته �صنة 2020 لنحو 11.3%، مبا له من تد�عيات على �رش�ئح �ملجتمع �ملختلفة. 

خ�صو�صاً يف جمال �حلياة �ملعي�صية و�لقدرة على �إ�صباع �حلد �الأدنى من �ل�رشوريات �لتي يحتاجها 

�جل�صم.
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على  �ل�صعب  و“من  باملرتدي،  و�ملادي  �القت�صادي  �لو�صع  يو�صف  �لدويل  �مل�صتوى  وعلى 

�ل�صلطة تغطية نفقاتها بحدها �الأدنى، ناهيك عن توظيف ��صتثمار�ت حا�صمة يف �القت�صاد و�ل�صعب 

154
�لفل�صطيني”.

هذ�  فاإن  معطيات،  من  عر�صه  مّت  ما  �صوء  وعلى   ،2023-2022 �ل�صلطة  �أد�ء  توقعات  وعن 

�لنمو  معدالت  كبطء  �جلوهرية  بالق�صايا  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  جممله،  يف  متدنياً  �صيظلُّ  �الأد�ء 

�القت�صادي، و�لبطالة �لعالية، وم�صتويات �لفقر، و�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي. هذ� �إىل جانب �ت�صاع فجوة 

خمالفة  حالة  وجتاهل  ومتاأخر�ته،  �لعام  �لدين  وت�صاعد  �لعامة،  �ملو�زنة  وعجز  �لتجاري،  �لعجز 

وهروب  و�ل�صباب،  �الأر�ص  �أ�صحاب  ونزوح  �ال�صتيطان  تغول  و��صتمر�ر  و�لت�رشيعات،  �الأنظمة 

�لت�صهيالت يف  بتقدمي  �الكتفاء  �لفاعلة على  �الأطر�ف  �آمنة، مع حر�ص  بيئة  �ال�صتثمار�ت بحثاً عن 

�ملجاالت �الإن�صانية و�القت�صادية بعيد�ً عن ق�صايا �حلل �لنهائي.

�لق�رشي  �للجوء  بيئات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  وجود  من  بالرغم 

�أر�صه  على  �صموده  و��صل  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �ملتبقي  �لن�صف  �أن  �إال  و�ل�صتات؛ 

يف مو�جهة �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي. وتز�يدت �أعد�ده مبا ي�صري وفق �لتوقعات و�لدر��صات 

نهاية مع  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �ليهود  �أعد�د  �صتتجاوز  �لفل�صطينيني  �أعد�د  �أن  �إىل   �الإح�صائية 

نحو بعد  حتى  �الأر�ص  �صكان  هوية  ح�صم  يف  ف�صلو�  �ل�صهاينة  �أن  يعني  ما  وهو   .2020  �صنة 

125 عاماً على �نطالق م�رشوعهم �ل�صهيوين، وبعد 74 عاماً على �إن�صاء كيانهم �الإ�رش�ئيلي. وبالرغم 

من �أن ثلثي �ل�صعب �لفل�صطيني يعانون من حالة �للجوء يف �لد�خل و�خلارج، �إال �أن معظم فل�صطينيي 

�خلارج ما ز�لو� يقيمون يف �لبلد�ن �ملحيطة بفل�صطني، مما يدّل على �لت�صاقهم باأر�صهم وتطلّعهم 

للعودة. ومع ذلك، فاإن �لقر�ءة �لعلمية الأعد�د �لفل�صطينيني ومنوهم وتو�جدهم �ل�صكاين، ت�صري �إىل 

�نخفا�ص تدريجي يف ن�صبة �ملو�ليد و�لزيادة �ل�صكانية، كما ت�صري �إىل حالة “�لنزيف” �لب�رشي �لذي 

�لتي يعي�صونها؛ وهو  �ل�صعبة  �ال�صتثنائية  �لظروف  يعاين منه فل�صطينيو �صورية ولبنان، نتيجة 

ما ي�صتدعي بذل كافة �جلهود لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، ورفع كافة �أ�صكال �ملعاناة عنه يف 

�لد�خل و�خلارج.

ال�صتمر�ر  �نعكا�ص  فهي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لو�صع  موؤ�رش�ت  �أما 

�أنها  �الإ�رش�ئيلي؛ كما  �لتبعية لالقت�صاد  �لهيمنة وتكري�ص حالة  �الإ�رش�ئيلي يف  �صيا�صات �الحتالل 

�أو�صلو �ملجحفة  �نعكا�ص حلالة �ال�صتنز�ف �لتي يعاين منها �القت�صاد �لفل�صطيني، نتيجة �تفاقات 

�أن يعتمد �لتبادل  وبروتوكول باري�ص �لذي كّر�ص حالة �لظلم و�لتبعية. ولذلك، فلم يكن م�صتغرباً 

�إير�د�ت  �الإ�رش�ئيلي، و�أن تكون معظم  �أ�صا�صي على �جلانب  �لفل�صطينية ب�صكل  لل�صلطة  �لتجاري 

خال�شة
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�ل�صلطة خا�صعة للمز�ج �الإ�رش�ئيلي لكونها �إير�د�ت “مقا�صة” يجمعها �الحتالل، و�أن يكون �لناجت 

�الإ�رش�ئيلي �لفرد  دخل  يكون  و�أن  �لفل�صطيني،  �ملحلي  �لناجت  �صعف   26 نحو  �الإ�رش�ئيلي   �ملحلي 

�لدعم  يف  �لكبري  �لرت�جع  هو  تعقيد�ً،  �الأمور  ز�د  ما  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لفرد  دخل  �صعف   14

�خلارجي لل�صلطة، مما جعلها يف نهاية �ملطاف عاجزة عن �لقيام باأي م�صاريع تنموية حقيقية، هذ� 

�إىل جانب عجزها عن دفع كامل رو�تب موظفيها.

يف �لوقت نف�صه، ُتقّدم غزة بالرغم من �حل�صار �خلانق، وبالرغم من �لن�صب �لعالية جد�ً يف �لفقر 

و�لبطالة، مدر�صًة يف �ل�صمود ويف ��صتخد�م �ملو�رد �ملتاحة، ويف توظيف �لطاقات و�الإمكانات لدعم 

برنامج �ملقاومة. وهو ما ي�صتدعي جهود�ً كبرية فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً ودولياً لفكِّ �حل�صار 

�لظامل عن قطاع غزة، ودعم �صموده.
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2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �ملالية.

توقيع 4 �تفاقيات دعم من �لبنك �الإ�صالمي للتنمية بقيمة 33 مليون دوالر، القد�س، 2022/1/13.  
128

�نظر: �لتقارير �ملالية �ل�صهرية ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب لل�صنو�ت 2018-2021، �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة   
129

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11&tab=01 :ملالية، يف�

�لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  فل�صطني  يف  �ل�صكان  �أو�صاع  ي�صتعر�صان  لل�صكان  �ملتحدة  �الأمم  و�صندوق  �لفل�صطيني  �الإح�صاء   
130

لل�صكان، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/7/11، �نظر:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4023

موقع  لل�رشب،  �صاحلة  غري  �ملياه  من  و%97  ببطء  يت�صممون  غزة  �صكان  �الإن�صان:  حقوق  ملجل�ص  �الأورومتو�صطي   
131

https://euromedmonitor.org/ar :الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 2021/10/4، �نظر�

خالل موؤمتر �صحفي باملكتب �الإعالمي �حلكومي �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة ت�صدر بيانها �ال�صتغاثي حول �أزمة �ملياه يف   
132

قطاع غزة، موقع �صلطة �ملياه وجودة �لبيئة، غزة، 2022/2/2؛ و�نظر: د. عو�ص رئي�صة �الإح�صاء �لفل�صطيني ت�صتعر�ص 

�أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �الأرقام و�حلقائق �الح�صائية يف �لذكرى �لثالثة و�ل�صبعني لنكبة فل�صطني، �جلهاز 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2021/5/10، �ص 5، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3984

تقرير �صلطة �لبيئة، القد�س، 2021/10/18.  
133

يورغ�رشوف ممثل �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �ملحتلة، القد�س، 2021/11/26.  
134



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

140

حالة �ملعابر يف قطاع غزة 2021/11/1–2021/11/30، موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �نظر:   
135

https://pchrgaza.org/ar/

خنُق وعزلة: 15 �صنة من �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، �نظر:  
136

https://euromedmonitor.org/ar/gaza

غزة قطاع  يف  و�الإن�صانية  �القت�صادية  �الأو�صاع  على  �مل�صدد  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �آثار  حول:  حقائق  ورقة   
137

 

10 مايو – 14 يونيو، 2021، موقع مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، �ص 6، �نظر:

http://mezan.org/uploads/files/1623741528120.pdf

�ملرجع نف�صه.  
138

2019: نتائج  اإح�شاءات التجارة اخلارجية املر�شودة - ال�شلع واخلدمات،  �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
139

اأ�شا�شية، �ص 35.

خنُق وعزلة: 15 �صنة من �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان.   
140

)1 ميل بحري = 1.852 كم(

املراقب  �لفل�صطينية،  �ملال  ر�أ�ص  �لفل�صطينية، وهيئة �صوق  �لنقد  �لفل�صطيني، و�صلطة  �ملركزي لالإح�صاء  ما�ص، و�جلهاز   
141

القت�شادي: الربع الأول 2021، �لعدد 65؛ و�نظر:

 World Bank Group, European Union and United Nations (UN), Gaza Rapid Damage and Needs

Assessment: June 2021 (Washington: The World Bank, 2021), p. 16, https://documents1.worldbank.
org/curated/en/178021624889455367/pdf/Gaza-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�شح القوى العاملة الفل�شطينية: التقرير ال�شنوي 2020.  
142

حالة �ملعابر يف قطاع غزة 2021/11/1–2021/11/30، �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �ص 5.  
143

�صخ�صيات دولية تطالب بال�صغط على “�إ�رش�ئيل” لرفع �حل�صار عن �لقطاع، القد�س، 2022/1/18.  
144

وز�رة �لتنمية �الجتماعية غزة، تقرير �الأن�صطة و�الإجناز�ت للن�صف �لثاين 2021، القد�س، 2021/8/9.  
145

35.4 مليار دوالر م�صاعد�ت دولية منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، وكالة �الأنا�صول، 2019/2/13.  
146

الربع   )2021 اأول  كانون   - اأول  )ت�رشين  دورة  العاملة:  القوى  م�شح  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
147

الرابع 2021، �ص 7.

“�أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017-2022: �ملو�طن �أوالً”، دولة فل�صطني، كانون �الأول/ دي�صمب 2016، �ص 17 و43، �نظر:   
148

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf

�لتعيينات �لدبلوما�صية، القد�س، 2021/12/26.  
149

موؤمتر �أمان �ل�صنوي 2021 “�لتجربة �لفل�صطينية يف نز�هة �حلكم ومكافحة �لف�صاد �ل�صيا�صي”، �الئتالف من �أجل �لنز�هة   
150

 https://www.aman-palestine.org/political-corruption21 :و�مل�صاءلة )�أمان( ، �نظر

عبد �لقادر �حل�صيني رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ئتالف �أمان يحتفي باليوم �لعاملي ملكافحة �لف�صاد، القد�س، 2021/12/23.  
151

هل تتحول �لهبة �ل�صعبية �إىل �نتفا�صة، القد�س، 2021/12/28.  
152

�مل�صهد �ل�صيا�صي لي�ص تعرث�ً و�إمنا �نقالباً، القد�س، 2021/7/25.  
153

يف  �ل�رشيع  للتدهور  للت�صدي  يدعو  �أممي  تقرير  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  مكتب   
154

�لو�صع �القت�صادي، القد�س، 2021/11/12.






