
18-00447 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/EC.5/2018/7 

16 November 2018 
ORIGINAL: ARABIC 

 

 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي
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 التنفيذيةاللجنة 
 االجتماع الخامس

 2018 كانون األول/ديسمبر 18-19بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

   ا القطاع الصناعي نموذج االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل:

 زـموج

تثابر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( على متابعة ورصد الممارسات 
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية على الشعب والسياسات 

 (29-)د 326القرارين القرارات الصادرة عن الدورات الوزارية لإلسكوا، وخاصة  ، بموجبالفلسطيني
عرض تاالقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل و الوثيقة هتناول هذلتلك الجهود، ت         ومتابعة  .(30-)د 330و

وضح القيود التي ما زالت تو ،ممارسات اإلسرائيلية التي سعت إلى ربطه باقتصادهاالسياسات وال
قدم، عبر مجموعة من توآثارها على حالة االقتصاد اليوم، و 1967سياسات إسرائيل تفرضها منذ عام 

ستعرض تو                                                                                   مؤشرات االقتصاد الكلي، عرضا  عاما  لواقع االقتصاد الفلسطيني الحالي الناجم عن االحتالل. 
، على وجه الخصوص، واقع القطاع الصناعي الفلسطيني كمجال تتوفر له إمكانات كبيرة لدفع وثيقةال

                                                                                             التنمية االجتماعية واالقتصادية في فلسطين، لكنه يرزح تحت وطأة سلسلة من القيود الناجمة أساسا  عن 
 االحتالل وسياساته.

 .هذه الوثيقة وإبداء الرأي بشأنهإلى االطالع على مضمون                          واللجنة التنفيذية مدعو ة 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_326_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
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 مقدمة

متابعة ورصد الممارسات والسياسات على ( اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) تثابر -1
 تنوكااإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية على الشعب الفلسطيني. 

من  طلبت دق ،(30-)د 330و (29-)د 326 نيالقراروخاصة  ،لقرارات الصادرة عن الدورات الوزارية لإلسكواا
تداعيات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوثيق االستمرار في رصد وتحليل األمانة التنفيذية 

كذلك رصد و ،ومجتمعه واقتصاده وبناه التحتية وعلى التنمية االقتصادية واالجتماعية لألجيال الحالية والمستقبلية
 وتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة في  ،الدولي الفلسطيني والقانوناالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب 

  هذا الخصوص.

السياسات عن صورة عامة  (1)في تقريرها إلى الدورة الوزارية الثالثين قدمتقد األمانة التنفيذية وكانت  -2
على االستيالء تقوم األبعاد  استراتيجية ثالثيةفي إطار  تأتيالتي ، والممارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني

  الفلسطينيين وقمع أي مقاومة يبدونها.السكان على األرض وتشريد 

طويلة األمد على الشعب التحليل انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي لوفي سياق جهود األمانة التنفيذية  -3
عرض السياسات ياالحتالل والفلسطيني واقتصاده ومجتمعه، يتناول هذا التقرير االقتصاد الفلسطيني في ظل 

 سياساتما زالت  التي المحددة القيودالتقرير  ويوضح .والممارسات اإلسرائيلية التي سعت إلى ربطه باقتصادها
عبر مجموعة من مؤشرات االقتصاد  ،يقدمو، على حالة االقتصاد اليوموآثارها  1967 عام منذ تفرضها إسرائيل

على وجه  ،التقريريستعرض واالحتالل. الحالي الناجم عن لواقع االقتصاد الفلسطيني       عاما        عرضا   ،الكلي
االجتماعية واالقتصادية إمكانات كبيرة لدفع التنمية  هتتوفر لكمجال  الفلسطيني القطاع الصناعيواقع  ،الخصوص
  .اساتهاالحتالل وسيعن    ا أساسجمة ناال قيودالن ميرزح تحت وطأة سلسلة  هلكن ،في فلسطين

 السياسات اإلسرائيلية تجاه االقتصاد الفلسطيني  -    أوال 

الذي تشهده  لتحول البنيويفتقار إلى ااالو قتصادياال ركودالالمحتلة  الفلسطينية األرضتعاني في حين  -4
ال مثيل        ضغوطا  على اقتصادها ومجتمعهايفرض وال يزال فرض  اإلسرائيليإال أن االحتالل  ،    وما عم المنطقة

تؤثر التي  –المباشرة وغير المباشرة  -ولتحليل أثر ذلك، تجدر دراسة اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية . لها
التي  1994إلى  1967عام من  الفترةهي هما أوال، نزمنيتي نمرحلتي خالل ،كبحهاالقتصاد الفلسطيني وتعلى 

القرار فيما  بما في ذلك سلطة ،واالقتصادية التنموية السياسات علىومباشرة  كاملة سيطرةإلسرائيل فيها  تكان
الثانية  أما المرحلة. االقتصادية اتاسية للسياسمن الركائز األسوغيرها  العمالةوالمالية العامة والتجارة بيتعلق 

 .1994عام  منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي وقعته بروتوكول باريس االقتصاديأعقبت تلك التي هي ف
كان يفترض و ،المصير االقتصاديتقرير                هامشا  في إطارمنح الفلسطينيين البروتوكول هذا كان الهدف من وقد 
االقتصادية  اتالسياس صياغة اخالله يةفلسطينلاالسلطة خمس سنوات تستطيع تها مدفترة انتقالية ؤطر لأن ي

على  قادرةانتهاء تلك الفترة على أن تصبح بعد ، ةواالقتصادي ةالسياسي الحتاللوقائع افي ظل لكن و ةالمحلي

                                                
(1) E/ESCWA/30/5. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_326_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lshb_lflstyny_tdyt_lhtll_lsryyly_wmmrsth.pdf
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 ، المفترضة يةالعلى انتهاء الفترة االنتق            عشرين عاما قرابة ولكن بعد انقضاء . بها وضع سياساتها الخاصة
 .مستمرة،        تقريبا  األساسية هجوانبكل في  ،االقتصاد الفلسطيني تبعيةال تزال 

اقتصادها األرض الفلسطينية المحتلة في  بدمجإسرائيل قامت ، 1967 عاممن                        خالل الفترة األولى بدءا   -5
في  40-35كان حوالي  حتى 1990عام           ما أن حل  ف .العمال ذوي األجور المنخفضةتوفير إمدادات من  بهدف

 لمحدودة في األرض الفلسطينيةالعمالة اوال تزال إمكانات  .(2)في إسرائيليعملون من العمال الفلسطينيين  ئةاالم
أن نسبة العاملين في والواقع  .(3)عمل في المستوطنات وفي إسرائيلالالبحث عن إلى  الفلسطينيينتدفع المحتلة 

 13 إلى 2014عام في  في المائة 11.7من ارتفعت طينية إسرائيل والمستوطنات إلى مجموع القوة العاملة الفلس
مما  حوالي ثالثة أضعافب            أجورا  أعلى يوفر  والمستوطناتخيار العمل في إسرائيل ف، (4)2017 عام في في المائة

وحاجة الصناعات والزراعة هذا الوضع استمرار ال شك أن و .(6) (5)األرض الفلسطينية المحتلةفي  العمل يوفره
الساعية السياسات اإلسرائيلية المباشرة وغير المباشرة أن على      يدل  الرخيصة اليد العاملة إلى  المستوطناتفي 

 قتصادها.اللمدخالت ل   ا مصدرتستهدف االحتفاظ بها األرض الفلسطينية إلى استمرار احتالل 

لمنتجات اإلسرائيلية توريد اهذه، روجت إسرائيل الفلسطيني  االقتصادعلى ة المباشرة سيطروخالل فترة ال -6
 نهايوموازخارجية الفلسطينية استراتيجية التجارة الأن . والواقع (7)وبيعها فيها المحتلة الفلسطينية األرض إلى

بما في ذلك المسار اإللزامي للصادرات والواردات عن طريق إسرائيل كلها بفعل االحتالل، وتكوينها معقدة 
  .والقيود ذلك من الضغوط غيرو

                       فريدا  وصعبا  في تحصيل       وضعا وال تزال،  ،األرض الفلسطينية المحتلةواجهت  ،باإليراداتفيما يتعلق و -7
                     ، بل أيضا  للدينامية فحسب                                                               اإلنفاق العام، وذلك أمر ليس أساسيا  للسياسة الصناعية واالقتصاديةفي اإليرادات و

 العامة التي تربط بين المواطن والدولة. 

، عندما كانت األرض الفلسطينية المحتلة ترزح تحت السيطرة 1994قبل عام  الفلسطينيون ىعان فقد -8
رضت سياسة مالية عامة       فقد ف ليهم. االحتالل عفرضه الذي التقشف  منإلسرائيلية، اة ريالمباشرة لإلدارة العسك

خالل الفترة  ،     فمثال .                             ، وكان اإلنفاق العام متدنيا صارمة لم تكن تسمح لإلنفاق بأن يتجاوز عائدات الضرائب
 متوسط اإلنفاق الكليمقارنة ب ،من الناتج المحلي اإلجمالي في المائة 24 متوسط اإلنفاق الكلي بلغ، 1987-1991

من  في المائة 37و 31و 37 على التوالينفسها الذي بلغ  إسرائيلاألردن وومصر كل من في غير العسكري 

                                                
(2) Nur Arafeh, “‘The myth of a ‘Palestinian economy’’’, Al Jazeera, 6 July 2017, citing Leila Farsakh, 

“Palestinian economic development: paradigm shifts since the First Intifada”, Journal of Palestine Studies, vol. 45, No. 2 
(Winter 2016). https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/myth-palestinian-economy-170706060337109.html. 

(3) TD/B/64/4. 

. (2018)آذار/مارس  2017دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام  (4)

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2361.PDF. 

(5) TD/B/64/4. 

(6) Nu’man Kanafani, ed., Economic Monitor Issue 47 | 2017 (Ramallah, Palestine Economic Policy Research 
Institute, Palestinian Central Bureau of Statistics, Palestine Monetary Authority and Palestine Capital Market Authority, 2017). 

(7) Nur Arafeh, “‘The myth of a ‘Palestinian economy’’’. 

 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/myth-palestinian-economy-170706060337109.html
http://undocs.org/ar/TD/B/64/4
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2361.PDF
http://undocs.org/ar/TD/B/64/4
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ما دة للغاية،          كانت مقي كلها،  1994-1967والواقع أن سياسة المالية العامة في الفترة  .(8)الناتج المحلي اإلجمالي
محدودية أدت وفي أماكن أخرى. معمول به هو من التدخالت الممكنة لتشجيع الصناعة والصادرات كما     حد 

األرض الفلسطينية في تنمية النمو والاالستثمارات في التعليم والبنية التحتية وغيرها من المجاالت إلى إعاقة 
  .المحتلة

على أساس بروتكول القائم  عائدات الضرائبتحصيل نظام فإن  ،1994بعد عام في المرحلة الثانية، أي و -9
إلى السلطة  لهاي     وتحو  "نيابة عن الفلسطينيين" عائدات الضرائببجمع  بموجبهإسرائيل تقوم الذي  ،باريس

لها عالقة عن السيطرة الفلسطينية وال كلها خارجة ائع مختلفة بذرها حجب لخطر العائداتهذه       يعر ض ، سطينيةالفل
ما يجعل قدرة  ،الفلسطينية السلطةللضغط السياسي على هذا النظام تستخدم إسرائيل و. العامة الماليةة بسياس

  المؤسسات الفلسطينية على إدارة التنمية وشؤون المواطنين رهينة لدى إسرائيل إلى حد كبير.

أقر الكنيست اإلسرائيلي        فمثال ،  سياسية.على خلفيات عقوبات لفرض هذا النظام ائيل كذلك تستخدم إسر -10
                                                                                 قانونا  تقتطع بموجبه السلطات اإلسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها  2018في تموز/يوليو 

 إسرائيل ما يساوي المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لألسرى الفلسطينيين وعوائلهم وأسر الشهداء. 
قدرة الحكومة           وهن أيضا  لموقعة ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير فحسب، بل يا توال يخرق هذا القانون االتفاقيا

الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية ويفتح الباب أمام تدخالت إسرائيلية أوسع في السياسات المالية 
 واالجتماعية واالقتصادية الفلسطينية.

فهي ، ة العامةكبيرة على المالي      عباء أ عليها ةالمتكرر العسكرية والهجماتالحصار على غزة يفرض كما  -11
النفقات مجموع من  في المائة 40 ما يصل إلىب تستأثرلكنها  ،من اإليرادات في المائة 10أقل من بتسهم 

 .(9)الحكومية

 علىة الفلسطينيالسلطة  قدرة هاهذه كلجوانب السيطرة اإلسرائيلية على نظام اإليرادات  هكذا تقوض -12
بروتوكول باريس أن  والواقع ل االقتصادي.               يفضي إلى التحو يمكن أن بما في ذلك ما  ،العامة صنع سياسة المالية

غير مباشرة تأثيرات من خالل م مباشرة أال االقتصاديةتأثيرات السواء من خالل  ،سرائيلإل ةاالقتصادي التبعيةفاقم 
 .المالية حركة األشخاص واالستقطاعاتكالقيود المفروضة على 

 واقع االقتصاد الفلسطيني: مؤشرات االقتصاد الكلي  -      ثانيا 

 ةإلى تقييد االقتصاد الفلسطيني وحرمانه مباشر السياسات والممارسات اإلسرائيلية على مدى عقود تدأ -13
والتحول االقتصادية -التنمية االجتماعيةتحقيق فرص العمل وليد لتو استراتيجياتوضع من  ةغير مباشربأشكال و

 . ، بل سعت إسرائيل منذ بداية االحتالل إلى نشوء اقتصاد تابع لها في األرض الفلسطينية المحتلةاالقتصادي
ومشاركة القطاع الخاص لتحفيز النمو والتنمية  الصحيح من السياسات واالستثمارالمزيج ن تحقيق وال شك أ

االستقالل االفتقار إلى حال فقد  ،ض الفلسطينية المحتلةاألرفي حالة . أما حتى في ظروف عاديةللغاية  ةصعبمهمة 
 وغيرها  ،من الخارجاالقتصادية المفروضة  والقيودواألمن حقوق اإلنسان لنتظمة المواالنتهاكات  السياسي

                                                
(8) TD/B/65(2)/3. 

 المرجع نفسه. (9)

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_ar.pdf
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نهوض اقتصاد فلسطيني قوي قادر على تلبية دون لالحتالل المباشرة وغير المباشرة التراكمية  من اآلثار
 .الشعب تاحتياجا

 النمو -ألف

في النشاط االقتصادي )الشكل(. ويرجع النمو الحاد في الغالب بالتقلب لسطيني الفتصادي النمو االقيتصف  -14
عادة اإلعمار إلتوقف عملية أو هجمة عسكرية إسرائيلية أو لل بين الحين واآلخر إلى اآلثار المرتدة    سج        الذي ي 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي أن        حاليا  البنك الدولي       يقد ر ونتيجة ألنشطة اقتصادية جديدة. وليس  ،أعقاب ذلكفي 
. أما فيما (10)2018عام  في في المائة 7.1إلى  2017في عام  في المائة 1.3بأسعار السوق الثابتة سينخفض من 

                     الزراعة دورا  صغيرا  لعبت فقد بالقيمة المضافة،    ا قاسميتعلق بالتوزيع القطاعي للنشاط االقتصادي في فلسطين، 
 في المائة 13 منمن أكثر  2016و 1994بين عامي  الناتج المحلي اإلجماليانخفضت مساهمتها في  إذ          ومتضائال ، 
 20إلى أقل من  في المائة 30الصناعة من أكثر من ذاتها انخفضت مساهمة ة في الفتر، وفي المائة 4إلى أقل من 

تحليل كشف . ويفي المائة 60إلى أكثر من  في المائة 50، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من المائةفي 
في الناتج  المساهم األكبرو الخدمات هقطاع                                                             قطاعي أكثر تفصيال  قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن 

ويشكل الحصار  .(11)ة والتعدين والتصنيع والمرافقواإلدارة العام تجارة الجملة والتجزئةتليه  ،المحلي اإلجمالي
بسبب القيود المفروضة على استيراد        خصوصا  ، وذلكفيها على غزة العائق األكبر أمام النمو والتنويع االقتصادي

  عدد من المدخالت األساسية.

 2016-1995 بالنسبة المئوية،نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 

  .                                                   استنادا  إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني                : حسابات اإلسكوا       المصدر

                                                
. 2018تشرين األول/أكتوبر  3"، 2018أكتوبر  - الضفة الغربية وقطاع غزة: اآلفاق االقتصاديةالبنك الدولي، " (10)

http://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018. 

 .2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام دولة فلسطين،  (11)
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 التجارة -باء

، 2017من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  في المائة 37بلغ                            فلسطين عجزا  تجاريا  ضخما  دولة  تواجه -15
رغم فائض تجاري ، السلع والخدماتمن                 العجز الكلي كال يشمل و .(12)التجارة مع إسرائيل أكثر من نصفهمثل تو

هذه ووجهة لنسبة كبيرة من                        وال تزال إسرائيل مصدرا  .(13)في تجارة الخدمات مع إسرائيل 2011طفيف منذ عام 
لكن  ،جميعها من الصادرات في المائة 84الصادرات إلى إسرائيل حوالي . وتشكل بنسب متناقصةوإن ، التدفقات

إلى  2014من عام  في المائة 58إلى  في المائة 70من انخفضت الكلية ات إلى الواردإسرائيل  منالواردات نسبة 
 ،البلدان العربية األخرى نسبة ضئيلة للغاية التجارة الفلسطينية مع تمثل(. وفي الوقت نفسه، 1الجدول ) 2016عام 

 الواردات. فيببطء، وخاصة النمو في  ةآخذ هالكن

 2016-2014الصادرات والواردات لفلسطين،   -1الجدول 

 )أ(مؤشرات الصادرات السلعية المرصودة  -ألف

 كييالقيمة بالمليون دوالر أمر

 2016 2015 2014 المؤشر

 926 958 944 إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية

 إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية 
 حسب دول المقصد

   

 771 804 792 إلى إسرائيل

 119 121 113 إلى الدول العربية

 36 33 39 إلى دول أخرى

    التوزيع اإلجمالي للصادرات

 691 705 689 وطنية المنشأ

 235 253 255 المعاد تصديرها

    إجمالي الصادرات حسب المنطقة

 922 954 938 الضفة الغربية

 4 4 6 قطاع غزة

 .1967عيد احتاللها عام            غير شرعي ب ال تشمل البيانات الجزء من محافظة القدس التي ضمته إسرائيل بشكل  )أ(  

 

                                                
(12) TD/B/65(2)/3. 

 .2017دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام  (13)

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_ar.pdf
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 )أ(مؤشرات الواردات السلعية المرصودة  -باء

 كييالقيمة بالمليون دوالر أمر

 2016 2015 2014 المؤشر

 5364 5225 5683 إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية

    إجمالي الواردات حسب واسطة النقل

 4726 4669 5006 وسائل النقل البرية والطرود البريدية

 638 556 677 )ب(شبكات وخطوط

    إجمالي قيمة الواردات حسب دول المنشأ

 3123 3045 3958 من إسرائيل

 665 612 581 من دول االتحاد األوروبي

 320 343 274 من الدول العربية

 107 115 95 كية ياألمرالقارة من دول 

 1149 1110 775 من دول أخرى

 4438- 4267- 4739- التجاريصافي الميزان 

فلسطيني، متوفرة على الرابط ات من الجهاز المركزي لإلحصاء البيان :المصدر
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx?lang=ar (.2018تشرين األول/أكتوبر  29في           )است رجعت 

 .1967عيد احتاللها عام                                                                         ال تشمل البيانات الجزء من محافظة القدس التي ضمته إسرائيل بشكل غير شرعي ب   )أ( 

 تشمل المياه والتيار الكهربائي. )ب( 

 عمالةال -جيم

 جدولال     بي ن ويحالة االقتصاد. بو باالحتاللتأثر هي تبسبب محدودية الفرص، وظلت البطالة مرتفعة للغاية  -16
عام وجه وب(. في المائة 43.9)       مريعا                        تبلغ في قطاع غزة حد ا نها وأة، في السنوات األخيرارتفعت ها أن أدناه 2

 .2000عام الثانية االنتفاضة وال سيما منذ  ،منذ اتفاق بروتوكول باريس االقتصاديالبطالة تفاقمت 

 )بالنسبة المئوية(البطالة في فلسطين   -2الجدول 

 2014 2015 2016 2017 

 27.7 26.9 25.9 26.9 فلسطين

 17.9 18.2 17.3 17.7 الضفة الغربية

 43.9 41.7 41.0 43.9 قطاع غزة

، متوفرة على الرابط الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي بيانات من : المصدر
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx?lang=ar ( 2018أكتوبر تشرين األول/ 29ت في عرج    است).  

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx?lang=ar
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx?lang=ar
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         ارتفاعا قد ارتفعت نسبة العمالة فيه إلى إجمالي العمالة ف، العمالةالخدمات الدور األكبر في  قطاع وقد لعب -17
التعدين  طاعقفي العمالة  توظل .(14)في المائة 35إلى حوالي  في المائة 30من  2016-2000في الفترة    ا طفيف

خالل  في المائة 15و في المائة 12بين  ت حصتها في العمالة الكليةتراوح، إذ المحاجر والتصنيع في حالة ركودو
في  8إلى أقل من  في المائة 14الزراعة وصيد األسماك من أكثر من  اعيقط ت حصةانكمشبينما ، ةالفترتلك 

  .المائة

 اإليرادات -دال

في  8و 5 بين ركدت اإليرادات الضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحليأن بيانات البنك الدولي      بي ن ت -18
لعالقة المالية ا طبيعة أمر صعب بسببللضرائب االعتيادية قياسات من خالل الرصد ذلك أن رغم ، (15)المائة

يرادات اإلمن  في المائة 77.7 السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل لت   حو ، 2016عام في  ،في الواقعو إسرائيل. مع
إيرادات الحكومة في  الرسمية اإلنمائية المساعدةحصة  ظلت ذلك، غضون وفي .(16)ية الكلية للسلطةبيالضر

مساهمات المانحين بالفعل، انخفضت . وسياسيةال التوترات لخطرمعرضة الحصة  هذهو، كبيرة الفلسطينية
على الرغم و .(17)1620عام في  مليون دوالر 720إلى  2008مليار دوالر عام  2والمساعدات المالية من حوالي 

من  في المائة 8.4وازنة يبلغ يزال هناك عجز في الم ، ال2017اإليرادات في النصف األول من عام  ارتفاع من
  .(18)العامةالضغوط على المالية إلى مزيد من التحويالت من المانحين انخفاض سيؤدي الناتج المحلي اإلجمالي، و

غير مباشرة،  أخرىألسباب مباشرة و الضريبي،التسرب باإلضافة إلى ذلك تعاني المالية الفلسطينية من و -19
على الصادرات وقضايا متعلقة بآليات الفلسطينية السيطرة محدودية الواردات عبر إسرائيل ومرور بما في ذلك 

 تحصيل الضرائب.

 السياسة الصناعية الفلسطينية  -      ثالثا 

 فيالجنوب العالمي بشكل عام في المنطقة العربية و التي لعبها التصنيع فيالحاسمة ال شك في األهمية  -20
. ةقتصاديا-ةاجتماعينتائج إلى إلى مستويات أعلى من الدخل و ناجحالقتصادي االتحول الحاالت التي أفضى فيها ال

 حاسمةأهمية  - من المشاريع امالتحويلية أو الخدمات الصناعية أو غيرهفي الصناعة سواء  -لصناعات الجديدة لف
تنافس ت عية   صن م اتنتجمو ثابتةمل وتوفر رواتب الجدد إلى سوق الع الوافدينعب وستتفرص عمل توفير في 

                                                
(. 2018)جنيف، المكتب اإلقليمي للدول العربية،  األرض الفلسطينية المحتلة: دراسة تشخيصية للعمالةمنظمة العمل الدولية،  (14)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_624855.pdf. 

، متوفرة عبر الرابط 2018نك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية لعام بال (15)
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicators  تشرين  29             )است رجعت في

 (.2018 األول/أكتوبر

(16) Jamil Misyef, National Trade Policy for Palestine – Analysis of Tariff and Industrial Policy Options (Palestine 
Economic Policy Research Institute, Ramallah, 2017).                                                                                                             

(17) TD/B/65(2)/3/. 

(18) A/73/87-E/2018/69 16، ص. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_624855.pdf
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_ar.pdf
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/E/2018/69
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في أسواق التصدير العالمية. واليوم، أصبح  أن تتنافس في نهاية المطافيمكن و الوارداتمع في البداية        محليا  
 .  ا جميع في أنحاء العالم    حا واض         والتحو ل سياسات تشجع التصنيع وجود 

وهي تلك  ،إمكانات كبيرةللبلدان إحداها وفر تالمتاحة، العديدة ستراتيجيات التصنيع والتحويل اومن بين  -21
   ا أرضم أأساسية    ا سلعأكانت تلك ، أصولبما يتوفر من مرتبطة تكون أنشطة ذات قيمة أعلى  إنشاءالتي تقوم على 

بناء مزايا لبتسخير هذه األصول ، بل مزايا نسبية ثابتةعبر ذلك أتى . وال يت(19)هاغيرم رأس مال بشري أم أ
 .(20)االقتصادي التنويعرعاية و تنافسية دينامية

. الالحقالتجهيز كما لمدخالت مدخالت القيمة المضافة العلوية ل قاعدة الطبيعية الموارد قطاعاتتوفر و -22
الزراعية الخام المتقلبة السعر إلى سلع ذات قيمة نتجات ل الم                                ، يمكن للصناعات الزراعية أن تحو وبشكل مشابه

 لية وللتصدير.أعلى للسوق المح

 ة في األرض الفلسطينية المحتلةالصناع -ألف

الوطنية للحرية واالستقالل. ة رؤيالمن األولويات لتحقيق                          الوطنية الفلسطينية عددا  اتتحدد أجندة السياس -23
 الئقةتوفير فرص عمل و الفلسطيني؛قتصاد بناء مقومات االالستقالل االقتصادي: ا اتومن بين هذه األولوي

 .(21)الصناعة الفلسطينيةعزيز ؛ وتئمةالتوفير بيئة استثمارية مو ؛للجميع

ارتفع المنخرطة في أنشطة صناعية عدد الشركات  أنبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      بي ن ت -24
 إلى 73,000من ارتفع عدد الموظفين في هذا القطاع أن و ،19,000 إلى 15,000 من 2016و 1999بين عامي 

000,100(22). 

في  17.1في القطاعات اإلنتاجية )القوى العاملة تصنيع المنتجات الغذائية أكبر نسبة من تعمل في و -25
 13.3)وتصنيع األثاث  (في المائة 16.6) يليه عن قرب تصنيع المنتجات المعدنية غير الفلزية األخرى، (المائة

 جاتتصنيع المنتف، أكثر حدة والقيمة المضافة الناتجمن حيث االختالفات بين األنشطة الصناعية و .(في المائة

                                                
(19) Isabelle Ramdoo, “Resource-based industrialization in Africa: optimizing linkages and value chains in the 

extractive sector”, Discussion Paper, No. 179 (European Centre for Development Policy Management, Maastricht and 
Brussels, September 2015).                                                                                                                                                       

(20) Albert Hirschman, Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (Cambridge University Press, 
Cambridge, 1981), pp. 59-96.                                                                                                                                                    

(. 2016)               : المواطن أوال 2022-2017 الوطنية الفلسطينية اتالسياسدولة فلسطين، أجندة  (21)

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf . 

هم المؤشرات االقتصادية في فلسطين أعدد المؤسسات والمشتغلين وبيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن  (22)
، متوفرة على الرابط 2016-1999لنشاط الصناعة 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Num_Enter_Main_1999-2016(A).htm  تشرين  29             )است رجعت في
 (.2018األول/أكتوبر 

 

https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Num_Enter_Main_1999-2016(A).htm
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من الصادرات  في المائة 83تمثل الصناعة وكبر. المساهم األ     معا هما والمنتجات الغذائية غير الفلزية المعدنية 
 .(23)(في المائة 5واألحذية ) (في المائة 12( واألثاث )في المائة 21الفلسطينية، ال سيما الحجر والرخام )

 "وحدة المعلومات االقتصادية"لـ       وفق ا ف. تحديات وعوائق كبيرة يةفلسطينالالصناعية  القطاعاتتواجه  -26
        مقارنة   2018مايو /أيارفي  في المائة 3.2اإلنتاج الصناعي بنسبة انكمش ، يكونومستالتابعة لمجلة اإل

إلحصاء الفلسطيني أن المركزي للجهاز ايوضح و .(24)2017مايو /أياربمقارنة  في المائة 3.5أبريل، و/نيسانب
إلى  124.42 من 2018 أغسطس/آبو 2017أغسطس /آبفي الفترة ما بين انخفض إلنتاج الصناعي ل همؤشر

الصناعة التحويلية وتشكل  .(25)المياه والصرف الصحي والنفايات والتصنيعبانخفاضات في     عا مدفو، 12.102
 .اوإمكاناته احجمه على يدل ما، المائةفي  83.19 بنسبةأكبر حصة من هذا المؤشر، 

بإمكانيات خاصة،  األرض الفلسطينية المحتلةمعينة في  صناعية تتمتع قطاعات صناعية فرعية وأنشطةو -27
 وظيفة 20,000إلى  15,000 يوفر هذا القطاع      مثال ،  ،بالتعدين يتعلق فيماف وتحديات محددة.   ا قيود      أيضا  وتواجه

ومن الالفت  .(26)2011 عامفي  الصادرات إجمالي من في المائة 17     شك ل قد و دوالر مليون 250             ناتجا  بقيمة و
عمل إذ ت ،في االقتصاد اإلسرائيليالفلسطينية  محاجرالوالخام  المعدنية المخرجات الذي تلعبهالدور الملحوظ 

تملك شركات  ،                                                  المحاجر في الضفة الغربية. ووفقا  لبيانات إسرائيلية قطاع في بشكل كثيفالشركات اإلسرائيلية 
 في المائة 94ل        ، وتحو في الضفة الغربية "ج"المحاجر الستة عشر العاملة في المنطقة  من نصف إسرائيلية أكثر

إلى       أيضا ها نتاجإمن  في المائة 80 الفلسطينيون التي يملكهاالمحاجر ، كما تحول من إنتاجها إلى إسرائيل
 رفضوتإتاوات وضرائب من هذه العمليات.  تحصل إسرائيل ومستوطناتها على ضافة إلى ذلك،وباإل .(27)إسرائيل

تراخيص الموارد أو بالقرب منها أو  في مناطق تحوي هذه تراخيص للفلسطينيين للبناءمنح                 تقريبا  بالكامل إسرائيل 
  .(28)ستخراج هذه المواردال

قطاع  قد شهدو. إمكانيات كبيرة القائمة على الزراعةالصناعات الغذائية تملك باإلضافة إلى التعدين، و -28
زيادة طفيفة في ، ةفيكثدراسة  اإمكاناتهتجري دراسة  يتالالقطاعات  أحدوهو ،     مثال استخراج زيت الزيتون 

 العاملينعدد بينما استقر ، متري طن مليون 20.1متري  طنمليون  17.6 من، 2016-2013اإلنتاج خالل الفترة 
األرض الزراعي في  النشاطغالبية تهيمن على  المزارع الصغيرةغير أن  .(29)1,300                 ما يزيد قليال  عنعلى  فيه

                                                
(23) Jamil Misyef, National Trade Policy for Palestine. 

  #http://country.eiu.com/palestine ، متوفرة على الرابطEconomist Intelligence Unit, Palestineالبيانات من  (24)

 .(2018 تشرين األول/أكتوبر 1            است رجعت في)

 .2017يني، فلسطين في أرقام دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط (25)

كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق : تجارة االحتالل ،"منظمة هيومن رايتس ووتش (26)
 .https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401. 2016كانون الثاني/يناير  19"، الفلسطينيين

(27) A/73/87-E/2018/69. 

إسرائيل لحقوق منظمة هيومن رايتس ووتش،" تجارة االحتالل: كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك  (28)
 .الفلسطينيين"

 .2017دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام  (29)

 

http://country.eiu.com/palestine
https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://undocs.org/ar/A/73/87
https://undocs.org/E/2018/69
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 وتكنولوجيا وخبرة مهارات تتطلب التي العالية القيمة ذات الزراعية الصناعات يعوق قد ما ،(30)الفلسطينية المحتلة
المنطقة، بل وعلى المستوى العالمي، تعاني القيمة المضافة بلدان أخرى في في . وكما الحجم ووفورات   ا ستثماراو

المدخالت. وتلقى من ذلك  غيرالئتمان والتكنولوجيا والمعلومات وإمكانية الحصول على االزراعية من محدودية 
والطماطم الفراولة إلى الزهور  من هذهتتراوح و،                  مزيدا  من التركيزعالية              عا  ذات قيمة تنومحاصيل أكثر 

 في المائة 11بنسبة  الزراعة العوامل، تقلصتمن ذلك  غيروالمرتبطة باالحتالل  بسبب القيودولكن  .(31)الكرزية
 إلىالفلسطينيين  وصولإعاقة  بما في ذلك ،والممارسات والسياسات اإلسرائيلية االحتاللف .(32)2017 في عام

التي  والقيود على الحركةتعزيز األساليب والتقنيات الزراعية لالتصاريح  منحهم عدمو واستغاللهاألراضي ا
على الزراعي الفلسطيني قدرة القطاع بشدة من جميعها     حد ت ،أسواق أخرىإيصال المنتجات إلى تحول دون 

  األعلى.إمكاناته واالرتباط باألنشطة الزراعية ذات القيمة  تحقيق

 والمجمعات الصناعيةالمناطق االقتصادية  -باء

أحد خيارات التصنيع الجذابة  الخاصة                                                      تشك ل المجمعات أو الحدائق الصناعية والمناطق االقتصادية -29
في    ا واسع         انتشارا لصانعي السياسات، خاصة بعد النجاحات الواضحة التي حققتها في بعض الحاالت وانتشارها 

تدخالت عبر لألنشطة الصناعية ودعم هذه المجمعات ضيعي الجغرافي أو المواتجميع الهذه شمل تو. أنحاء العالم
 هذه المناطق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ربطتأن هة ومشاركة القطاع الخاص. ويمكن            حكومية موج 

أن توخى يهكذا  .(33)اجتذاب االستثمار األجنبي المباشرإلى فرص عمل و      تول دإلى نشوء صناعات تؤدي والحجم 
بالقرب من بعضها مل تعالمرتبطة فيما بينها التي شركات المن كتلة حرجة من  هافيتستفيد األنشطة التي تجري 

وانخفاض تكاليف المعامالت والنقل. إال أن اليد العاملة       تجم ع من المعرفة وفي بعض، مستفيدة من التشارك 
كي ال تعاني التدخالت الصناعية المخطط ، متينة يذتنفبيئة و يةالمناطق االقتصادية الخاصة تتطلب بيئة سياسات

                                                                            تواجه مبادرات التنمية االقتصادية األخرى. ويشك ل ذلك في جوهره تحديا  في الحالة التي مشاكل اللها من 
والمجمعات الخاصة الصناعية من خالل المناطق االقتصادية ة قاعدالإلى توسيع  أن السعيإذ  ،الفلسطينية
 قطاع الصناعي. اليفرضها االحتالل على التي قيود التحديات وال يجابه االقتصادية

                                                                    الوطنية الفلسطينية بندا  حول إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية والمجمعات  اتتتضمن أجندة السياسو -30
. وتعمل المناطق الصناعية في فلسطين بإشراف المستقبلي لبناء االقتصاد الفلسطيني اتيةالصناعية كتدخالت سياس

وبالشراكة مع عدد من الحكومات األجنبية ووكاالت  ،(34)الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة
الحرة والمناطق االقتصادية الجغرافية  االقتصادية الخاصة على المناطقالهيئة العامة تركز والتنمية والشركات. 

                                                
(30) Center for Economic and Policy Research, “Agriculture in Palestine: a post-Oslo analysis”, CEPR Memo 

https://pdfs.semanticscholar.org/6170/c6659e55c5ac2cbed8a263d20db7ca5a0879.pdf.                                                         

 المصدر نفسه. (31)

(32) TD/B/65(2)/3/ . 

(33) Dorsati Madani, “A review of the role and impact of export processing zones”, Policy Research Working 
Paper, No. 2238 (World Bank, Washington, D.C., 1999).                                                                                                            

(34) http://www.bmipbethlehem.com/index.php/blog/brochure/item/download/9_e401b7237fd7524139dd2fc15b7fc785. 

https://pdfs.semanticscholar.org/6170/c6659e55c5ac2cbed8a263d20db7ca5a0879.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_ar.pdf
http://www.bmipbethlehem.com/index.php/blog/brochure/item/download/9_e401b7237fd7524139dd2fc15b7fc785
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يلي المناطق الصناعية الرسمية كما حددتها الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق  ماللتصدير. وفي الموجهة
 الصناعية الحرة:

وأصحاب المشاريع الحجم  تهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة المتوسطة – مدينة بيت لحم الصناعية •
 ؛الفرنسيةوالجهة المانحة هي الحكومة  .من الشباب

أكثر من وتوفير تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الصناعات الزراعية  –الصناعية الزراعية  مدينة أريحا •
 ؛الحكومة اليابانية. والجهة المانحة هي فرصة عمل 5,000

. تستهدف قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية والتقنية العالية والخفيفة –منطقة جنين الصناعية الحرة  •
 ؛تركيةشركة ، بمشاركة من األلمانيةوالجهة المانحة هي الحكومة 

تستهدف الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات المعدنية والصناعات  –مدينة غزة الصناعية  •
البنك و الوكالة األمريكية للتنمية. والجهات المانحة هي البالستيكية والخشبية والمالبس واألقمشة وغيرها

  اد األوروبي.الدولي وبنك االستثمار األوروبي واالتح

                                                      من معوقات في التنفيذ، شهدت منطقة أريحا تقدما  نسبيا . كلها تعاني المناطق االقتصادية والصناعية وفيما  -31
ترقوميا الصناعية مدينة منها في مراحل الدراسات األولية وتأمين التمويل، من المناطق الصناعية وال يزال عدد 

ي طولكرم. ومن المهم مالحظة الفروق بين المناطق التي أقرتها ة فتكنولوجيوالحديقة الفي محافظة الخليل 
ج إسرائيل للمناطق           بينما ترو ف                                                                        وتديرها الحكومة الفلسطينية، وتلك التي تأسست بناء  على خطط أطراف خارجية. 

أن  من الواضح ،االقتصادية كمجاالت يمكن للتعاون فيها أن يعزز الروابط االقتصادية ويساهم في إحالل السالم
عن . وقد وردت تقارير يةسرائيلاإلالسيطرة تحت في إطار بنية االحتالل ويظل تبتغيه إسرائيل سالم الذي السالم 

أن ضد العمال الفلسطينيين و   ا تمييز                                 من مستوطنة "ب ركان" تفيد أن هناك القريبة اإلسرائيلية  الصناعيةالمنطقة 
صناعية المناطق هذه المنطقة الصناعية وغيرها من اللى من إسرائيل إة انتقلت لوثالمالعديد من المصانع 

مناطق تخضع لسلطة فلسطين وملكيتها ومن الواضح أن . السكان الفلسطينيين                   ، ما يلحق أضرارا  بستيطانيةاال
-في المستقبل مع االقتصاد الفلسطيني لتحقيق مكاسب اجتماعيةالترابط إمكانية هي وحدها التي تتوفر لها وإشرافها 

 صادية.اقت

االفتقار                                                                                     ويواجه التصنيع والمناطق الصناعية في األرض الفلسطينية المحتلة عددا  من التحديات، تشمل  -32
ليس لدى السلطة الفلسطينية غير قدرة محدودة على و .(35)استراتيجية تصنيع واضحة استباقية وقابلة للتنفيذإلى 

                                                                                                اإلشراف على إعادة الهيكلة االقتصادية، ال فحسب بسبب التحديات المتمثلة بقدراتها الذاتية، بل أيضا  ألن 
  .(36)بروتوكول باريس لم يمنحها السلطة وال األدوات الالزمة إلعادة تشكيل االقتصاد

                                                
(35) Loai Aburaida and Flávio Nunes, “Internal obstacles to West Bank industrial development: governmental 

and private management decisions”, European Journal of Business and Management, vol. 10, No. 3 (2018).                             

(36) Mohammed Samhouri, “Fifty years of Israeli-Palestinian economic relations, 1967-2017: what have we 
learned?”, Palestine-Israel Journal, vol. 22, No. 2&3 (2017).                                                                                                    
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 الخالصات  -      رابعا 

، بما في ذلك مصادرة اإلسرائيلية في ممارساتها وسياساتها التي تنتهك القانون الدولي تستمر السلطات -33
 .(37)األراضي الخاصة واالستيطان على األرض المحتلة واستغالل الموارد الطبيعية فيها لصالح اقتصادها

قويض على مدى عقود االحتالل، مارست إسرائيل، وما تزال، سياسات أدت إلى تراكم المعوقات وتو -34
العامل الرئيسي المعوقات وكانت  .القدرة الفلسطينية على بناء اقتصاد يلبي احتياجات الشعب والمجتمع الفلسطينيين

الذي أفضى إلى الواقع االقتصادي الحالي وإلى تبعية اقتصادية فلسطينية شبه مطلقة إلسرائيل، دون بوادر تغيير 
 حقيقي في األفق.

من الخطوات التي يمكن للحكومة الفلسطينية القيام بها في المجال الصناعي، مثل    ا ال شك أن هناك عددو -35
تشجيع وإنشاء مصارف صناعية واستقدام المزيد من الشركاء والتمويل واالستثمار األجنبي في المناطق 

خاصة في  ،لغايةالصناعية. إال أن الحيز المتاح أمام الفلسطينيين لوضع سياسات اقتصادية قابلة للتطبيق محدود ل
قيام اقتصاد فلسطيني مزدهر إلى الحيلولة دون التي سعت منذ البداية  ةكاملالشبه اإلسرائيلية ظل السيطرة 

باإلضافة إلى السيادة  ،رؤية شاملة ومتماسكة للتحول االقتصادي والتصنيع. فقيام اقتصاد كهذا يقتضي ومستقل
في من السهل إن بل ، غير متاح في ظل االحتاللكله وذلك  ،توالسيطرة على الموارد وطرق التجارة والمدخال

 الصناعية لتصبح في خدمة االحتالل واالقتصاد اإلسرائيلي.المدن مشاريع مشاريع كأن تنزلق الوضع القائم 

التطورات المتسارعة والتي ال تنبئ بقيام دولة فلسطينية في المدى المنظور هذا الواقع، وفي ظل  أمام -36
نشوء اقتصاد كان ذا تجاهلها للقانون الدولي والقرارات الدولية، تبرز أسئلة كثيرة عما إ عن إسرائيلوال بتوقف 

                                                  دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ما زال ممكنا . فلسطيني قوي ومستدام في إطار

----- 

                                                
(37) S/RES/2334 (2016); A/RES/71/97; E/RES/2018/20; A/HRC/RES/37/36; A/RES/3175 (XXVIII); A/68/379; 

A/HRC/34/39; A/66/364.                                                                                                                                                                

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ar/a/res/71/97
http://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/37/36
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/279/45/img/NR027945.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/68/379
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/39
http://undocs.org/ar/A/66/364

