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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة السابعة والستون

  أيلول/سبتمرب، 9-7متوز/يوليه، و 3-2جنيف، 
 2020تشرين األول/أكتوبر  2 -أيلول/سبتمرب  28و

 من جدول األعمال املؤقت  10ند الب

 تقريرررر ارررع ا سررراادة الرررن يقرررد اا ابوالتررراين    ال رررع  ال لسررر ي    
 اقتصاين ابرض ال لس ينية احملتلة يفالت ورات 

 *** ** * ذكرة  ع أ ااة ابوالتاين  

 موجز  
يء إىل اقجتماعيا    األض  الللطانيني  التلا  ًاوق  مان سا و تشهد األوضاا  اققتاااةي   

معااادقل اللوااار والبنالااا  املرتلعااا ، وارلااا  لاااايا اللااارة مااان الناااات  اللاااي  حياااس تطاااتمرأساااوأ  
اإلمجايل للطن  الثالث  على التوايل  وحىت قبل حدوث الادم  اققتااةي  النامج  عن جائح  مار   

وق ، 2021و 2020ملتوقااأ أم ينزلااق اققتااااة إىل الركااوة   عااامي ، كااام ماان ا(19-كااوضو) وكوديااد
ألضراض إضادي  بطبا اقحتالل  وأصبحت التوقعال اققتااةي  أشد تتعر   املرأة الللطنيني   تزال  

قتامااا  بطااابا ضاااا مناااااق واساااع  مااان الاااال  التربيااا ، والتاااداعيال اققتاااااةي  النامجااا  عااان جائحااا   
ا أو تطرهبا هناعملعول ، ودودام مئال املاليني من الدوقضال بطبا اقت، وتعثر تددوال ا19-كوديد
، 19-، أي بعد شهر واحد من بدء جائح  كوديد2020  وحبلول ليطام/أبريل  يسرائيلاإلزال   اخلإىل  

__________ 

نااوي علااى التعباا  عاان ينليس   التطميال املطتخدم    هذه الوثيو  وق   اريو  عر  املاةة الواضةة ديها مااا  *
بلااد أو إقلاايا أو مديناا  أو مننواا  أي ضأي كام من جالا األمال  العام  لألما املتحدة بشأم املركز الوااالوأل ألي 

أو لطلنال أي منها، أو بشأم تعيااني حاادوةها أو اومهااا  وودوااا  للوااراضال واملواارضال صال الااال  الااااةضة عاان 
أو األضضاااي األمااان، تعااار اإلشااااضال الاااواضةة   هاااذا التوريااار إىل األض  س اجلمعيااا  العامااا  لألماااا املتحااادة و لااا 

ة والاااال  التربيااا ، ااااا ديهاااا الواااد  الشااارقي   ويشااا  اساااتخدا  كلمااا   دلطااانني  إىل الللطااانيني  التلااا  قناااا   اااز 
متطااو  مااأ ي منظم  التحرير الللطنيني  اليت ألشأل الطلن  الللطنيني   أما اإلشاااضال إىل  ةولاا  دلطاانني  دهاا 

 (2012و76/19( وقراض اجلمعي  العام  2002و1397الرؤي  اليت أُعرب عنها   قراض  لس األمن 
بتوقيااات  2020أيلول/سااابتمرب  8مااان ياااو  00/17حيظااار اقتباااا  هتاااوتل هاااذا التوريااار   الااااحاد  قبااال الطااااع   **

  رينتش 

 خاضج  عن سينرة أمال  األولكتاة  ابرض لشر هذه الوثيو  بعد اتضيخ النشر اقعتياةي ألسبوت ***
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اسااتمراض  ويشااكلعامااا    20ارلااات اإليااراةال املالياا  للطاالن  الللطاانيني  إىل أةم مطااتوت ا منااذ 
  وجاوة الطالن  الللطانيني  ل يادا   دلمطاعدال املودم  مان املاا ني لقجتاهال احلالي  اقحتالل وا

  ا  ضئيطايا  جملتماأ الادويل أم ياؤةي ةوض ا وإبمكام  وميكن للما ني أم يعززوا الدعا املايل، اصا حد 
 هذا الادة اا يتماشى مأ الوالوم الدويل 

  املواضة من خاضج امليزالي ، تودمي الدعا والتدضيا وواصل األولكتاة، على الر ا من هدوةي 
 العااا  واخلاااجمل واجملتمااأ املاادأل  وق بااد واخلاادمال اقستشاااضي  للمؤسطااال الللطاانيني    الوناااعني

 20/69ماااان تااااود  مااااواضة إضااااادي  ماااان خاااااضج امليزالياااا  لكااااي يتطاااا  لألولكتاااااة اقساااات اب  للوااااراضال 
ظ عن اجلمعي  العاما  لألماا املتحادة، واحللاا و12/70 و20/71 و13/72 و18/73 و10/74 الصادرة

 على قدضته على ةعا الشعا الللطنير 
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 ابوضاع ا زرية والتوقعات القامتة قبل ظاور جائحة كوروان -أولا  

العاما   الظارو ، وكالات 19-كام أةاء اققتااة الللطنير ضعيلا  قبل ظهوض جائحا  كودياد -1
والتشااااظي اجلتااااارا  األعمااااال العدائياااا ، تكاااارض وااااد ضااااعلت الواعاااادة اإللتاجياااا  بطاااابا د اااا  مواتياااا   

، ودوادام لالتكنولاوجي، والوياوة امللروضا  علاى اسات اة املادخالل والتكنولوجيااأخر اققتااةي، والتو 
الاريبي ، ووصول اقتااة قناا   ازة إىل األضاضي واملواضة النبيعي ، والتوسأ اقستيناأل، وتطرب املواضة 

  حاد  اقهنياض 

، حياس سا ل الناات  اللاي 2019استعاةة الازخا   عاا   ومل يتمكن اققتااة الللطنير من -2
  املائااا  دوااا ، وهاااو لااايس أداااال بكثااا  ماااا كاااام علياااه   العاااامني  0,9 ا  بنطاااب مناااو  اإلمجاااايل احلويواااي

التباااااؤ ارلاااا  اقساااتهالا واقساااتثماض العاااا  واخلااااجمل  وارلااا   الطاااابوني  وكاااام الطااابا وضاء هاااذا
، وهااو أةم 2018  املائاا    عااا   2,3  املائاا  بعااد أم كااام  1,15إىل معاادل النمااو   الااال  التربياا  

  و  الوقت للطه، كام منو النات  اللي اإلمجايل    ازة   (الظر الشكلو 2012مطتوى له منذ عا  
 2017  املائاا    عااا   7,7 :بااا ، وتلتااايل مل تااتمكن  اازة ماان التعااا  ماان الكماشااني متتااالينيتوري ت  صاالر 

  1,6ولااذل ، ارلاا  لااايا اللاارة ماان النااات  اللااي اإلمجااايل احلويوااي بنطااب       2018  املائاا    عااا     3,5و 
  املائاا     1,1  األض  الللطاانيني  التلاا  للطاان  الثالثاا  علااى التااوايل، حيااس ارلاا  بنطااب     املائاا  

    املائ     زة  2,8الال  التربي  و

   ال رين  ع الناتج احمللي اإلمجايل لي اإلمجايل احلقيقي واصي عدلت منو الناتج احمل  
 وتلنطب  املئوي (

 

 : األولكتاةاملادض
 

 النات  اللي اإلمجايل لايا اللرة من   النات  اللي اإلمجايل
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قنااعي اخلادمال يعتماد علاى ف يااعالالطنوال األخ ة، كام النماو اققتاااةي  وعلى  راض -3
  الوقاات للطااه، واصاال   املائاا ، علااى التااوايل  و  1,1  املائاا  و 2,9اللااذين كااام معاادل منو ااا  والبناااء
  املائا  وسا ل  1لطلأ الوابل  للتداول تراجعه املانرة، حياس الكماش الوناا  الزضاعاي بنطاب  قنا  ا

  (1و  املائ  2,0بنطب  ا  الونا  الاناعي منو 

ملااادى وخاااالل العواااد املاضاااي، واصااالت الطااالن  الللطااانيني  إجاااراء إصاااالحال ماليااا  بعيااادة ا -4
   6,3إىل  2006  املائ  من النات  اللي اإلمجاايل   عاا   23,3ايل من وجنحت   خل  الع ز امل

وقاااد ًواااق صلااا  أساساااا  مااان خاااالل ًطاااني ًاااايل   2018املائااا  مااان الناااات  اللاااي اإلمجاااايل   عاااا  
إىل  2006  عااااا     املائاااا  ماااان النااااات  اللااااي اإلمجااااايل 24اإلياااراةال والااااي  تكاااااليف األجااااوض ماااان 

ًااايل الااارائا    اازة، متكناات الطاالن  الللطاانيني  ماان توساايأ  تعااذضائاا   وعلااى الاار ا امل   11  ااو
الواعااادة الااااريبي ، وزتةة اإلياااراةال العامااا ، واحتاااواء النلواااال  ويعكاااس الع اااز املتبواااي اللااااال  ااازة 

  (2وق يعاأل من ع ز متويل الطلن  الللطنيني  للال  التربي  حيس إمإةاضت ، 

ل تضيس اعتماة اققتااة الللطنير علاى إسارائيل مان خاالل اًااة مجركاي بروتوكو  وقد ضّسخ -5
ق يرتا  اق  لطياسال اقتاااةي  دلطانيني  مطاتول   دهاو يارب  األض  الللطانيني  التلا  تلطياساال 

 توو   ااد    إسرائيل  وعالوة على صل ،ضريب  الويم  امل  ومعدلالت اضي ، وهيكل التعريلال اجلمركي   
وااا إليهاا  بتحايل الطلنال اإلسرائيلي   عائادال الاارائا الت اضيا  ليابا  عان الطالن  الللطانيني  ًو

وسايل  ضات   وهاذهميّكن إسرائيل من الطينرة على ثلثي اإليراةال الاريبي  الللطانيني ،  اإلجراءوهذا 
اخلزالاا  اإلسارائيلي  تواّدض ائااال ى تطاارب ماواضة ماليا  دلطانيني  إىل ، وتنناوي علا تالااعااةة ماا ياتا اساات

املاليني من الادوقضال سانوت   وحطاا تواديرال جزئيا  لألولكتااة، دا م تطارب اإلياراةال املاليا  الللطانيني ،  
ماان      املائاا    17,8   املائاا  ماان النااات  اللااي اإلمجااايل الللطاانير أو   3,7ماان ساات  مااااةض ضئيطااي ، يشااكل  

 مليااااض ةوقض،   5,6ابلااا     2017-2000لااارتة  وااادض التطااارب املاااايل الرتاكماااي   ال  ماااو  اإلياااراةال الااااريبي   وي 
وميكاان أم يشااكل وقااف تطاارب املااواضة املالياا    2017  املائاا  ماان النااات  اللااي اإلمجااايل   عااا   39 أو

  (3و ألض  الللطنيني  التلللامام اقستدام  املالي  ا  أساسيا  الللطنيني  الكب  إىل إسرائيل عنار 

دلاااي   2019وقااد اااااذ الوضاااأ املاااايل للطاالن  الللطااانيني  منعنلاااا  سااالبيا  حاااةا    أوائااال عاااا   -6
مليوم ةوقض   الشهر من  12ئيل تنبيق قالوم يواي خباا مبل  بدأل حكوم  إسرا  2019متوز/يوليه  

  الللطاانيني  ألساار إيااراةال التخلاايم اجلمركااي الللطاانيني ، وهااو مااا يعاااةل املبااال  الاايت تااددعها الطاالن
ضاااد الطااا ناء الللطااانينيني   إسااارائيل والللطااانينيني الاااذين قتلاااوا   ه ماااال أو ه ماااال مزعومااا  

طااالن  الللطاااانيني  تهناااا لاااان توبااال أي ًاااويالل أقاااال مااان املبلاااا  الكامااال الااااذي اإلسااارائيليني  وضّةل ال
   ولكن بعد سات  أشاهر مان وقاف تطتحوه من إيراةال التخليم اجلمركي اليت متثل ثلثي إيراةا ا املالي

ًوياال اإليااراةال، أجاارب الوضااأ املااايل الناااجا عاان صلاا  الطاالن  الللطاانيني  علااى قبااول اسااتال  إيااراةال 
 يم اجلمركي املخّلا  التخل

__________ 

، داااااااال  عاااااان 2019، أةاء اققتااااااااة الللطاااااانير خااااااالل عااااااا  2019 لإلحااااااااء، اجلهاااااااز املركاااااازي الللطاااااانير (1و
كااااااااااااالوم األول/ةيطاااااااااااامرب، املعلومااااااااااااال متاحاااااااااااا  علااااااااااااى الااااااااااااراب    24، 2020اققتااااااااااااااةي  لعااااااااااااا   التوقعااااااااااااال

http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3636.  مالحظ : مجيأ املواقأ الشبكي  املشاااض إليهااا
  2020  احلواشي متت زتض ا   متوز/يوليه 

(2) World Bank, 2019a, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting, 

26 September  
لللطاااانير بطاااابا اقحااااتالل اإلساااارائيلي: ا التكاااااليف اققتااااااةي  الاااايت يتكباااادها الشااااعاأ، 2017األولكتاااااة،  (3و

 جنيف( ، E.20.II.D.6ومنشوضال األما املتحدة، ضقا التكاليف املالي  الرتاكمي  
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 -وارل  اقستهالا العا  واخلاجمل   أعواب النزا  املايل الذي لشا   اللرتة آصاض/ماض   -7
لنات  اللي اإلمجايل من جالا النلا  وقد تاخمت اخلطاضة بطبا وجوة أيلول/سبتمرب وأعاق منو ا

ض سااالبي  كبااا ة علاااى الناااات   اق العاااا  إىل آاماااااعف ماااايل كبااا ، حياااس أةل التخليااااال   اإلللااا 
مااااا أكااااده اقلتعاااااي الطااااريأ الااااذي أعوااااا اسااااتئنا  ًااااويالل إيااااراةال التخلاااايم اجلمركااااي    وهااااذا

، التعش اإلللاق املنخل  وحدث مناو   الناات  اللاي  2019ألخ  من عا   لربأ ا و  ا     2019أيلول/سبتمرب  
 تكمله    ، ما ضدأ متوس  النمو للعا  2019  املائ ، مواضل  تلربأ الثالس من عا     3,6اإلمجايل بنطب   

، العكااس إىل حااد مااا التوااد  املااايل الااذي ًوااق  واضتلااأ ع ااز امليزالياا ، علاااى 2019و  عااا   -8
  املائا  ماان النااات  اللااي اإلمجاايل لتي اا  قضتلااا  النلوااال  9  املائاا  إىل  6,3ساا  اقلتزامااال، ماان أ

التشتيلي  وارلا  اإليراةال   أعواب النزا  املايل مأ إسرائيل  وارلات إيراةال التخليم اجلمركي 
عااان صلااا  إىل  ت اااااةي الناااا، وأةى تباااااؤ النشاااا  اققت2018ملياااوم ةوقض، مواضلااا  بعاااا   65اواااداض 

ارلاا  اإلياراةال مان ضااريب  الادخل وضاريب  الويما  املااااد  واجلمااضا  وتلتاايل، زاة ارلاا  مطااتوى 
اإلللاااااق اإلمنااااائي املتاااادأل أصااااال ، عناااادما قاااارضل احلكوماااا  تعليااااق املشاااااضيأ اإلمنائياااا  املواااارض أم تباااادأ   

وماأ وصاول الادعا املواد    2019 عاا  ةوقض  مليااض  1,4وبشكل عا ، بلا  الع از املاايل   2019 عا 
مليوم ةوقض هي األكرب   800مليوم ةوقض، أصبحت الل وة التمويلي  البال  قدضها   590من املا ني إىل  

  (4ومنذ سنوال

   32مااان  تراجاااأوارلاا  ةعاااا املااا ني للميزاليااا  بشااكل كبااا    الطاانوال األخااا ة، حيااس  -9
  2019  املائ  من النات  اللي اإلمجايل   عا   3,5إىل  2008اإلمجايل   عا  املائ  من النات  اللي  

لعد  اليوني املايل  ا  ةائما  وكام اقجتاه الطليب للمعول ، مورت) بعد  الودضة على التنبؤ والتولبال، مادض 
تلاقا نيني  التل  إىل ويؤةي اقرلا  األخ    متويل وكاقل األما املتحدة العامل    األض  الللط

الاااااتو  املالياااا  عاااان اريااااق توييااااد النمااااو اققتااااااةي ماااان جالااااا النلااااا وزتةة الااااات  ديمااااا يتعلااااق 
هاذه مان جالاا يؤةي اإلللاق اقجتماعي واإللطااأل و تلتحويالل النودي  إىل األسر املعيشي  اللو ة  

ز النماااااو ويااااا   ومااااان خاااااالل ًليااااا الوكااااااقل إىل حلاااااز اققتاااااااة وتاااااود  دااااارجمل العمااااال واخلااااادمال احلي
الااتو  علاى الطالن  الللطانيني   اليافاإليراةال املاليا  و إىل زتةة هذا اإلللاق  يلاياققتااةي، 

 تودمي الدعا اقجتماعي لألسر اللو ة تعلق بديما ي

ولتي ااا  لااااذل ، اعتمااادل الطاااالن  الللطاااانيني  علاااى مااااااةض هلياااا  لتمويااال ثلثااااي الع ااااز    -10
  املائ  من التمويل اللي، ويشكل صا  املتأخرال للونا    64 اضي  لطب   وتودر املااض  الت  امليزالي  

 16,4بلياوم ةوقض، أو  2,8  املائا ، لياال إىل  8اضتلاأ الادين العاا  بنطاب  قاد اخلاجمل بويا  التمويال  و 
 ي بليوم ةوقض   شكل ةين هل 1,6  املائ  من النات  اللي اإلمجايل، منها 

علااى  والتااأث وأةل الويااوة الاايت تلرضااها إساارائيل علااى الت اااضة إىل إعاقاا  اققتااااة الللطاانير  -11
عرب املوالئ ولواا  ا  مجيأ الواضةال والااةضال الللطنيني  توريبمتر   و املطتوضةةإلتاج الااةضال والطلأ 

وساا  إىل زتةة التكاااليف   املت التااأخ ال والتااداب  األمنياا العبااوض اإلساارائيلي ، حيااس ميكاان أم تااؤةي 
اسااتمراض الع ااز الت اااضي  حااد كباا    صلاا  إىل  ويتطاابا  (5وللشااحن  الواحاادةا  ةوقض  538ابلاا  قاادضه 

__________ 

 ,World Bank, 2020, Macropoverty outlook for Middle East and North Africa: Palestinian territories (4و

available at https://www.worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook/mpo_mena  
(5) World Bank, 2019b, Palestinian territories: Partnership for infrastructure development – annual report, 1 

July 2018 to 30 June 2019, available at https://www.worldbank.org/en/programs/palestinian-partnership-

for-infrastructure-trust-fund  
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  املائاااا  ماااان النااااات  اللااااي اإلمجااااايل  33,7، حيااااس بلاااا  2019  عااااا   وظاااال الع ااااز الت اااااضي مرتلعااااا  
 اجلدول(  والظر

الللطااانير علاااى إسااارائيل، علاااى  اااو ماااا لاااوقش    اققتاااااةاعتمااااة  زاةو  الوقااات للطاااه،  -12
مليااااضال  4مليااااض ةوقض إىل  3,4، ماااأ اضتلاااا  ع اااز الت ااااضة الثنائيااا  مااان 2019، خاااالل عاااا  5 اللوااارة

  املائاااا  ماااان إمجااااايل الت اااااضة الللطاااانيني   و  حااااني أم  63ةوقض، حيااااس اسااااتأثرل إساااارائيل بنطااااب  
لااا  إىل إسااارائيل عبااااضة عااان سااالأ أوليااا  وسااالأ ماااانع  متدليااا  الويمااا  صااااةضال األض  الللطااانيني  الت

 هي سلأ استهالكي  هنائي  متنوضة وسلأ معّمرة املااد ، د م الواضةال 
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 ئيسيةاقتصاين ابرض ال لس ينية احملتلة  ا ؤشرات الر   

 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2018 2019* 

)أ(أيناء القتصاين الللي
 

 0,9 1,2 -0,2 5,8 1,0- 5,12- 8,3 7,1 مجايل احلويوي ولطب  مئوي ( اللي اإل   منو النات  

 17 059 16 277 13 990 9 682 5 348 3 556 4 271 3 283 النات  اللي اإلمجايل، اقمسي وماليني الدوقضال( 

 19 717 19 064 15 472 10 281 5 771 3 775 5 025 3 723 الدخل الوومي اإلمجايل وماليني الدوقضال( 

 21 726 20 563 17 138 12 272 7 062 4 826 5 398 4 122 الدخل الوومي اإلمجايل املخام لإلللاق وماليني الدوقضال( 

 3 641 3 562 3 357 2 559 1 578 1 182 1 553 1 427 اإلمجايل، اقمسي وةوقض( لايا اللرة من النات  اللي 

 4 208 4 172 3 713 2 718 1 703 1 255 1 827 1 618 مجايل، اإلمسي وتلدوقض( لايا اللرة من الدخل الوومي اإل 

 1,6- 1,3- 2,5- 3,1 4,0- 15,0- 4,8 0,2- منو النات  اللي اإلمجايل احلويوي ولطب  مئوي ( 

 3,0- 1,9 1,2- 0,6 2,7- 16,4- 4,6 0,7 منو لايا اللرة من الدخل الوومي اإلمجايل احلويوي ولطب  مئوي ( 

 السلان والعمالة

 4,98 4,85 4,55 4,05 3,61 3,23 2,96 2,34 وب(الطكام وتملاليني(

 33,0 31,0 26,9 23,7 23,7 31,2 12,0 18,2 وج(البنال  والنطب  املئوي (

 1 010 956 913 743 636 452 588 417 إمجايل العمال  وتآلق (

 210 202 209 178 147 105 103 51   الونا  العا     

 133 127 107 78 55 42 135 68   إسرائيل واملطتوانال    

 الرصيد ا ايل )اسبة  ئوية  ع الناتج احمللي اإلمجايل(

 20,2 21,2 19,7 19,9 25,0 8,2 23,4 13,0 إيراةال التخليم الت زةالاادي  من املتأخرال/اإليراةال 

 27,2 25,3 29,2 31,8 42,6 28,0 22,1 15,0 اإلللاق اجلاضي

 29,1 27,5 31,0 36,4 48,3 34,2 29,3 25,1 إمجايل النلوال 

 9,0- 6,3- 11,3- 16,5- 23,3- 26,0- 5,9- 12,1- الرصيد اإلمجايل وعلى أسا  اقلتزامال(

 16,4 14,6 15,8 19,4 20,4 21,1 20,0    وة(الدين العا  

 التجارة اخلارجية

 1 835 1 774 1 405 1 991 1 291 1 051 373 400 ال(  وماليني الدوقض يض صا  التحويالل اجلا
 2 624 2 579 2 320 1 639 1 046 478 752 562 الااةضال من الطلأ واخلدمال وماليني الدوقضال(
 8 368 8 257 6 929 5 793 5 263 2 234 3 364 2 441 الااةضال من الطلأ واخلدمال وماليني الدوقضال(

 -745 5 678 5- 610 4- 154 4- 218 4- 756 1- 612 2- 879 1- الت اضي وااليني الدوقضال(م از املي
 -33,7 -34,9 -33,0 -42,9 -78,9 -49,4 -61,2 -57,2 اللي اإلمجايل(امليزام الت اضي ولطب  مئوي  من النات  

 957 3- 433 3- 869 2- 737 2- 887 1- 886- 598 1- 922- امليزام الت اضي مأ إسرائيل وااليني الدوقضال(
 23,2- 21,1- 20,5- 28,3- 35,3- 24,9- 37,4- 28,1- امليزام الت اضي مأ إسرائيل ولطب  مئوي  من النات  اللي اإلمجايل( 

إمجايل جتااضة الطالن  الللطانيني   جتاضة الطلن  الللطنيني  مأ إسرائيل/ 
 62,8 64,0 63,0 59,9 46,3 56,9 67,5 83,5 وه( ولطب  مئوي ( 

 3,3 3,4 3,1 2,7 2,3 1,9 3,8 4,2 وه( جتاضة الطلن  الللطنيني  مأ إسرائيل/ إمجايل جتاضة إسرائيل ولطب  مئوي ( 

   اجلاز املركزي اإلسرائيلي لإلحااء، اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء، وزاضة املالي  الللطنيني ، سلن  النود الللطنيني املااةض:
 ال أولي  ر ديتو *

  2004من عا  ا  لّوح اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء مجيأ بيا)ل احلطاتل الوومي  اعتباض  وأ(

الطااااكام، تطااااتبعد مجيااااأ البيااااا)ل الوااااد  الشاااارقي  بطاااابا تعااااذض وصااااول اجلهاااااز املركاااازي الللطاااانير تسااااتثناء أضقااااا   وب(
 لإلحااء إىل املدين  

، باادأ املكتااا املركاازي الللطاانير لإلحااااء   تنبيااق الوااراضال 2019الاا   و  عااا  عملليشمل اقستخدا  الناقم  وج(
التاسااأ عشاار خلاارباء إحااااءال العماال، والاايت أساالرل عاان كشااف واملباااةا التوجيهياا  الاايت اعتماادها املااؤمتر الاادويل 

  2019  املائ  لعا   25معدل بنال  لطبته 

ل وةياان الطاالن  الللطاانيني  لاااندوق خلاااضجي، ولكنااه ق يشاامل املتااأخراا ينيشمل الدين العااا  الاادين اللااي والااد وة(
 املعاشال التواعدي  

  للطنيني  إىل الطلأ وإىل اخلدمال املتال  و   املتال  بعوامل اإللتاجتش  بيا)ل الت اضة اإلسرائيلي  وال وه(
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ومادخالل حيويا ،  لاجيا لو ويؤةي لظا  قائم  اقستخدا  املزةوج، الذي حيظار اسات اة تكنو  -13
 ااازة ةخاااااا إىل تتنلاااا  موادوااا  خاصااا   إل مااااةة 56إىل اإلضاااراض بوناااا  التاااادير  وتتاااامن الوائمااا  

اققتااةي  الكب ة النامج  تبينت التكلل   تننبق على  زة وحدها  وقد     إضادي  ماةة  61التربي  ووالال   
 هاذه شاأم الياف الوياوة امللروضا  اوجاا نما و ا   عن قائم  اقستخدا  املزةوج، كما هي منبوا  حاليا 

  املائاا     اازة  11  املائاا    الااال  التربياا  و 6وائماا  أم يااؤةي وحااده إىل ًويااق منااو إضااا  قاادضه ال
  (6و2015حبلول عا  

وأةى إ اااالق  ااازو املناااول والوياااوة الشاااديدة امللروضااا  عليهاااا إىل الواااااء توريباااا  علاااى قناااا   -14
، كام ح ا الااةضال مان  ازة ضباأ مطاتواه دوا    النااف األول مان 2019ا  ع ليدالتادير ديها  

صلا ، يتعار  هاذا الوناا  لوياوة بطابا عاد   ، قبل دار  اإل االق والوياوة  وتإلضااد  إىل2007عا  
ويااااارى البنااااا  الااااادويل أم   (7والوصاااااول إىل التكنولوجياااااا واملااااادخالل، ولوااااام الكهااااارتء وعاااااد  اليواااااني

ا  وق الويااوة الاايت تلرضااها إساارائيل، لظاار كاان أم تبلاا  ضااعف مطااتوت ا احلالياا  لاا مي ي الااااةضال الللطاانين
  (8وإقليمي  كب ةلورب األض  الللطنيني  التل  من أسواق 

قامتا    2021و 2020، كالت التوقعال اققتااةي  لعاامي 19-وحىت قبل ظهوض جائح  كوديد -15
إىل سايناضيو مرجعاي يلارت  ا  يا  هاكااة لالقتاااة اساتناةملع لإلحاااءوللذ اجلهااز املركازي الللطانير 

تساااتثناء ًطااان تاااددوال املعولااا ، ووجاااد ودواااا  ااااذا  2019اساااتمراض األوضاااا  كماااا كالااات علياااه   عاااا  
طيناضيو البيد أم   (9و  املائ  1,0الطيناضيو أم لايا اللرة من النات  اللي اإلمجايل سينخل  بنطب  

لا ، وتشاديد الوياوة مان جالاا إسارائيل، و خا  يلرت  حادوث ارلاا    املعو  يلذا كثر واقعي ،األ
لااايا اللاارة ماان النااات  اللااي اإلمجااايل يلاااي إىل تاادأل إساارائيل ًوياال إيااراةال التخلاايم اجلمركااي، 

  اققتاااة ةخاول تلاقا مشكل  البنال   وماأ صلا ، يتوقاأ البنا  الادويل زتةة   املائ ، و  5 4بنطب  
حىت   ظل سيناضيو يلرت  عد  حدوث أي تتي    الظرو   2021و 2020ضكوة خالل عامي  ل حا

 3  لايا اللرة من النات  اللاي اإلمجاايل تكثار مان ا  ، ما يعر ارلاض2019اليت كالت سائدة عا  
  (10و  املائ 

 الت ظي والقيوين ا  روضة الى التنقل ب عل زايينة وطأة ال قر  -ألف 

تتطبا احلواجز اليت تعرت  تنول العمال الللطنينيني   آاض إلطالي  واقتااةي  كب ة  دهاي  -16
لوناا   600تااتا الطااينرة عليهااا تسااتخدا  أكثاار ماان عاان بعاااها توطااا الااال  التربياا  إىل جاازض منلااال  

هااي  ياجاا  ني  واملننواا يتلتاايش وبااواتل عطااكري  وااارق يوتااار اسااتخدامها علااى املطااتوانني اإلساارائيل
الااااال  التربياااا ، ولكنهااااا ق تاااازال ًاااات سااااينرة إساااارائيل وق ميكاااان للمنت ااااني   اجلاااازء الوحيااااد املتااااال 

الللطااانينيني الوصاااول إليهاااا، علاااى الااار ا مااان أهناااا متتلااا  أاااان املاااواضة النبيعيااا ، مثااال األضاضاااي اخلااااب  
ل  ويتطااابا مياا ت المطتحااارال عاان منااااق اجلااذب الطااياحي ومنت ااال  واملعاااةم واحل اااضة، داااال  

__________ 

(6) World Bank, 2019c, Jobs in West Bank and Gaza: Enhancing Job Opportunities for Palestinians 

(Washington, D.C.); World Bank, 2019d, Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison 

Committee meeting, 30 April  
   https://www.ochaopt.org/content/gaza-blockade-restrictions-eased-most-people-still-locked  اب الظر الر  (7)

 .ج2019البن  الدويل،  (8)

  2019اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء،  (9)

 أ 2019البن  الدويل،  (10و
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ا  وقالوليااااا  وإةاضت   جااااداض اللااااال، إىل جالااااا املطااااتوانال،   جتزئااااا  األض  الللطاااانيني  التلاااا  ماااااةت  
 مننو  منلال  تلتور إىل ااياكل األساسي  املتكامل   227 إىل

 وحري  التنول شر  ق    عنه للتمتأ تحلووق اققتااةي ، اا   صل  ما يتعلق منها تلعمل -17
 لتشاملتعليا والرعاي  الاحي  واحلياة األسري  واجملتمعي   وميكن أم متتاد الوياوة الايت تلرضاها إسارائيل الو 

تنول موظلي اإل اث  واملنظمال الدولي  واإلمداةال، ما يتطبا   التاأخ  وزتةة التكااليف علاى  او 
  الايت ًتااج إىل التعلايا والرعايا  نينييوو  دعالي  العمليال ويعيق الوصاول إىل اجملتمعاال الليا  الللطا 

 الاحي  واإل اث  

والويااوة امللروضاا  علااى التنواال إىل كاابح املنادطاا  والواادضة التنادطااي  واجهااا   شااظيتالويااؤةي  -18
شدة الويوة امللروض  مأ ارةت  تناسا   اإللتاجي  ت تلاواتلًويق ودوضال احل ا  ويلاي صل  إىل 

   املائ  من لظ ا اا   الاال  55 الود  الشرقي  أكثر إلتاجي  بنطب    ال  ظل اقحتالل؛ دالشرك
  (11و  املائ  من الشركال   الال  التربي  15التربي ،   حني أم الشركال    زة أقل إلتاجي  بنطب  

ملائا  ا   20ومن األمثل  على صل  آتكل الودضة التنادطي     ال صناع  األح اض والرخا ، الايت متثال 
ملناساااب  للمحااااجر الواقعااا    ماان الاااااةضال وتطااااها بشاااكل كبااا    تاااود  داارجمل العمااال  أماااا املواقاااأ ا

منااق تطينر عليها الطلن  الللطنيني  دود اساتنلدل إىل حاد كبا ،   حاني أم احتيااياال الااجر 
امللاارو  علااى اساات اة ر ظالرئيطااي    املننواا  جاايا ق ميكاان للشااركال الللطاانيني  الوصااول إليهااا  داااحل

علااى تكنولوجيااال علااا عليهااا الاازمن، مااا يااؤةي بعاا  املااواة واملاادخالل تاارب املنت ااني علااى اقعتماااة 
 التكاليف وخنق الودضة التنادطي   زتةةتلتايل إىل 

، دااااا م الللطاااانينيني، حطااااا بعااااا  الللطاااانير لإلحااااااءوودوااااا  ملااااا صكااااره اجلهااااااز املركاااازي  -19
ة مليااوم ةوقض( لتي اا  للويااو  274مليااوم ساااع  عماال   الطاان  وأي مااا يعاااةل  60م دو التوااديرال، يلواا 

ملياااوم لااارت مااان الوقاااوة،   وقااات يااازةاة دياااه اقحتباااا   80امللروضااا  علاااى التنوااال، كماااا يلوااادوم حاااوايل 
الويااوة امللروضاا  علااى تكللاا  ويواادض البناا  الاادويل،   توييمااه ل  (12وسااوءا  علااى الاااعيد العاااملي احلااراضي

 يااال وحااادهكلجز النااارق، وهاااي عناااار واحاااد مااان  موعااا  أكااارب مااان الوياااوة،  وااال، أم الياااف حاااواتنال
لاااال  التربيااا  ل  املائااا ، ومااان شاااأله أم يزياااد الناااات  اللاااي  10بتحطاااني الوصاااول إىل األساااواق بنطاااب  

كااام ماان    بياا   املائاا ، وتلتااايل، داا م لااايا اللاارة ماان النااات  اللااي اإلمجااايل   الااال  التر  0,6 بنطااب 
و    (13وهاااذه العوباااال  يااااب  املائااا  مااان مطاااتواه املرصاااوة،    1,6إىل  1,4املمكااان أم يزياااد بنطاااب  

 مليااوم ةوقض    876مليااوم ةوقض إىل    589، كااام صلاا  يطاااوي خطاااضة إمجالياا  تاارتاو  قيمتهااا ماان  2019 عااا  
ساارائيل ساايؤةي، حبلااول إ هاوعااالوة علااى صلاا ، داا م التخليااف شاايئا  مااا ماان الويااوة األخاارى الاايت تلرضاا 

   املائ   33، إىل توسيأ اققتااة الللطنير بنطب  2025 عا 

وخلااات ةضاساا  جتريبياا  إىل أم عمليااال اإل ااالق تولاال إىل حااد كباا  ماان احتمااال احلاااول  -20
وعاادة أت  العماال، بينمااا تزيااد ماان عاادة ساااعال العماال  الالطاااعنظااا  العماال، واألجااوض بعلااى داارجمل 

ى جاااااازء كباااااا  ماااااان هااااااذا التااااااأث  إىل تاااااادأل ضحبياااااا  الشااااااركال والنلااااااا علااااااى العمالاااااا   عااااااز وي  ياااااا اليوم
__________ 

 ج 2019البن  الدويل،  (11و

ياايا آاض الويااوة اإلساارائيلي  علااى حركاا  األشااخاجمل والباااائأ   تو، 2019معهااد البحااوث التنبيوياا    الوااد ،  (12و
-http://www.arij.org/publications/special-reports/305-special-reports الااال  التربياا ، متااا  علااى الااراب 

2019/955-assessing-the-impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goods-

in-the-west-bank-2019.html  

 World Bank, 2018, Obstacles on the road to Palestinian economic growth, Policy Research (13و

Working Paper No. 8385  
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  املائا   6الدضاس  إىل أم لواا  التلتايش وحادها تكلاف اقتاااة الاال  التربيا  ماا ق يوال عان  والم
ت  اللاي اإلمجاايل، وأم وضاأ لونا  تلتايش واحادة علاى بعاد ةقيوا  واحادة مان مكاام ماا يولال من الناا
 الالطاااااعنظااااا    املائاااا ، واحلاااااول علااااى أجاااار ب 0,41احلاااااول علااااى داااارجمل العماااال بنطااااب    لياااا إمكا
  (14و  املائ  6,2  املائ ، وأت  العمل بنطب   3,6 بنطب 

مت تشااااديد الويااااوة و وائاااال تطااااعينال الواااارم املاضااااي  وقااااد دُرضاااات قيااااوة كثاااا ة علااااى  اااازة   أ -21
علااى اقتااااة  اازة وكااّر  اعتماااة أكثاار ا  كباا  ا   ثاا     صلاا ر   وقااد أثاا 2007 هاإلساارائيلي  وعااد حزيرام/يولياا 

  املائ  من الطكام على املطاعدال الدولي   بيد أم هذه املطااعدال مل تكان كاديا  متاماا  ملناأ  80 من
ل    اللور، والعدا  األمن التذائي، والنظاد  الاحي  والاح ، داال  عن لوم األزمال العميو  املتمث

 ولدضة مياه الشرب املأمول   ءرتالكه الإمداة

لكطا العيش وتاود  ا  هاما  ادض مومن الناحي  التاضخيي ، كالت صناع  صيد األمساا    زة  -22
للطااكام   اا  أم الويااوة الاايت تلرضااها إساارائيل علااى الوصااول إىل البحاار، وحظاار  والتااذاءداارجمل العماال 

األساسااي ، قااد أثاارل علااى هااذه الاااناع   ل داصاااةضال األمساااا، والويااوة امللروضاا  علااى اساات اة املعاا 
 ميال   20ميال  حبرت  بدق  من    12إىل    3وكث ا  ما يتا حار صيد األمساا قبال  ساحل  زة   مطاد  تبل   

حباااارت  املناااااوجمل عليهااااا   اقتلاااااق اإلساااارائيلي الللطاااانير املؤقاااات بشااااأم الااااال  التربياااا  وقنااااا   اااازة 
إىل  و  بعاااا  األحيااااام، تُلاااار  الويااااوة تلوااااوة، مااااا يااااؤةي أحيااااا)   ( واملعاااارو  تتلاااااق أوساااالو الثاااااأل

، 2019بريل   ليطاااام/أو ني  يواااواضب ومعااادال الااااياةين الللطااانينالإصااااتل وماااااةضة  اعتوااااقل أو
ماايال  حباارت    جاازء ماان املننواا  الطاااحلي   بيااد أم  15وسااعت الطاالنال اإلساارائيلي  مننواا  الااايد إىل 

وحدها،  2019د  اليوني  وخالل اللرتة بني أبريل/ليطام وتشرين األول/أكتوبر ع منهناا ةضج  كب ة 
مارال  وعلاى مار الطانني، أةل مرة، اا   صل  در  احلظر الشامل ثاالث  14 مت تتي  حدوة الايد

واواضب ومعاادال الااايد وصاايالتها  الحالا  عااد  اليوااني والتاداب  التوييدياا  إىل ثاار الااياةين عاان تنااوير 
 ضاات لااارتل شااديدة حبيااس ق ميكنهااا أم تطااتليد ماان توساايأ حاادوةتااايل، داا م هااذه الاااناع  تعر لوت

  (15واألمساا صيد مننو 

 29,2إىل  2011  املائاا    عااا   25,8واضتلااأ معاادل اللواار   األض  الللطاانيني  التلاا  ماان  -23
  2017  املائا     ازة   عااا   53و    املائا    الاال  التربياا  13,9، كماا بلاا  2017  املائا    عاا  

  زة على أهنا تعاأل   املائ  من األسر املعيشي    68، مت ًديد 2018وعالوة على صل ، وحبلول عا  
وتشاااا  مطااااتوتل البنالاااا    2014  املائاااا    عااااا   53,3ماااان العاااادا  األماااان التااااذائي، مواضلاااا  بنطااااب  

ني، وارلاا  لاايا اللارة مان الناات  اللاي اإلمجاايل إىل أم  ااملتزايدة، وارلاا  الادعا املواد  مان املا 
شاديدة حالا  هنااا لال  التربي   وما زالت   كل من  زة وا 2017أزم  اللور أصبحت أسوأ منذ عا  

  مطاااتوى الااادخل أو اإلللااااق اقساااتهالكي إىل وقاااو  الياااف   يااا تت ياااؤةي أيياااس حبااشاشااا ، مااان 
وحطاا تواديرال البناا  الادويل داا م الاي  النلوااال   باراثن اللواار    شاايكبا ة ماان األسار املعي لطاب 

ومااان املااارجح أم يكاااوم   (16و  املائااا  50لوااار بنطاااب    املائااا    الاااال  التربيااا  يزياااد مااان ال 15بنطاااب  
 حدوث اللور بلعل تت ال اإلللاق أعلى    زة 

__________ 

 M Calì and SH Miaari, 2012, The labour market impact of mobility restrictions: Evidence from the (14و

West Bank, Working Paper No. 130, Households in Conflict Network  
-https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and  الظاااااااااااااااااااااار الااااااااااااااااااااااراب   (15و

relative-increase-fish-catch-shooting . 

 World Bank, 2018, West Bank and Gaza: Poverty and Shared Prosperity Diagnostic 2011–2017 (16و

(Washington, D.C.)  
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النظيلاا  والكهاارتء واخلاادمال  اهياا و   اازة، يتلاااقا اللواار النواادي بطاابا الاانوم الكباا    امل -24
اإل االق والوياوة الار  الاحي والتعليا والرعاي  الاحي   وقد أةل عمليال األساسي  األخرى مثل 

ع ز النظا  الاحي عن تلبي  يعر وأزم  الناق  املزمن  إىل تووي  توادر اخلدمال الاحي  ولوعيتها  و 
الاال  التربيا  والواد  الشارقي   وماأ صلا ، حيتااج   ج النلا أم على الللطنينيني أم يلتمطوا العاال

 ااازة، وقاااد تااارد  الباااال املرضاااى تاااااضيح مااان الطااالنال   إسااارائيل ملتااااةضة  املرضاااى احلااااول علاااى
 أسرها أدراة ومرادويها من 

األض  سااااكام   املائاااا  ماااان مااااااةض املياااااه الللطاااانيني  جتاااارب  85سااااينرة إساااارائيل علااااى إم  -25
مان امليااه مان شارك  امليااه الوانيا  اإلسارائيلي    ا  املائا  مان احتياجاا  22ى شاراء علا   الللطنيني  التل

ستهالا اللرة من امليااه   األض  الللطانيني  التلا  هاو ةوم املطاتوى املوصاى وعلى هذا النحو، د م ا
الطاحلي  ق تطتو   ي ود  املائ  من املياه اليت تاخ من ابوال املياه اجل  97به ةوليا ، أما    زة، د م  
  (17وي معاي  منظم  الاح  العامل

 أثر الحتالل الى ا رأة وال باب ال لس ينيني -ابء 

الاااعف الشااديد لطااوق العماال  ولتي اا  إىل ارلااا  األجااوض واضتلااا  معاادقل البنالاا   يشاا  -26
  املائا   31تلا  مان ال  مطاتوى الكطااة   األض  الللطانيني إىلللوضأ    زة، اضتلأ معدل البنالا  

وااوى العاملاا  ، علااى الاار ا ماان تاادأل معاادل املشاااضك    ال2019  املائاا    عااا   33إىل  2018  عااا  
   14,6، مواضلاا  بنطااب  2019  املائاا    عااا   45,1لاا     اازة البنا معاادل وبلاا    املائاا   46البااال  

  املائ  باني الرجاال  39,5نطاأل إىل لطب  بنال  تبل  اجلا املائ    الال  التربي ،   حني يش  التوطي
   املائ  بني النطاء  63,7مواضل  بنطب  

إساارائيل ماان اقساتلاةة ماان احتيااااي العمالاا   1967نات التااداب  الطياساااتي  املتخاذة عااا  ومكّ  -27
ض  الللطانيني  ألا الللطنيني  الرخيا  إما باوضة مباشرة أو عن ارياق  جا  مؤسطاال دلطانيني   

عي  أو ةميو راديا    كلتاا احلاالتني  و  التل  ك هال متعاقدة من الباان، ةوم ًمل أي أعباء اجتما
أوائااال سااابعينال الوااارم املاضاااي، كاااام ثلاااس الواااوى العاملااا  الللطااانيني  يعمااال   إسااارائيل واملطاااتوانال 

، كااااام 2019  عااااا  و   (18وإساااارائيلن ماااا  ول جاااازءا  كباااا ا  ماااان الااااواضةال الللطاااانيني متاااا  ااو ةخاااا  توكالاااا 
العاملااا    الاااال  التربيااا ، يعملاااوم   إسااارائيل  ة  املائااا  مااان الواااو  10دلطااانير، أو  133 000 هنااااا

العاملاااا ، يلياااااه قنااااا  الزضاعااااا   ةواملطااااتوانال، معظمهااااا   قناااااا  البناااااء الااااذي كاااااام ميثاااال ثلثاااااي الوااااو 
 والاناعال واخلدمال صال التكنولوجيال البطين  

د مان قادضة حيرخيا  إلسرائيل لاعمال  الاحتيااي بوصلها األض  الللطنيني  التل   وضأإم  -28
إصاداض أحكاا  عاما  اساتناةا  اققتااة الللطنير على تنوير ميزته التنادطاي   ومان األمثلا ، الايت ميكان 

دااتمكن ماان زتةة ، لا ماونااا  اللرعاي لااألاث، الاذي أحاارز تواادما  كبا ا  ماان حياس اإللتاااج والعال، إليهاا
ومااأ صلاا ، دوااد ُكاابلح هااذا الونااا  إىل حااد كباا  بطاابا وحاال هاال الااواضةال للطااوق اللياا    هصاااةضات

  (19واستمراض توجه العمال املهرة إىل العمل مأ منادطني   إسرائيل يددعوم أجوضا  أعلى

__________ 

  http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3690 الظر الراب  (17و

، د  اقضتبااا  اققتااااةي مااأ إساارائيل: التحاادتل واجلاادوى، وضقاا  أ2019معهد حبوث الطياسال اققتااةي ،  (18و
  1ا  املائدة املطتديرة معلومال أساسي ، اجتم

، تناااوير الوااادضة التنادطاااي  للمنااات  الللطااانير وزتةة حااااته   الطاااوق: قناااا  األاث، معهاااد 2018مجيااال،     (19و
 الطياسال اققتااةي  حبوث 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3690
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توانال علااى اققتااااة طاا املوجتااري إحاادى الدضاسااال حبثااا  جتريبيااا    أثاار العمالاا    إساارائيل و  -29
زياد ةخال عوامال اإللتااج املتحاال علياه مان إسارائيل، لكنهاا ت ذه العمالا ها  الللطنير، والام إىل أم

تؤةي أياا  إىل خل  الياد العاملا  املتاحا    الطاوق الليا ، وتااعف حاوادز اقساتثماض   ضأ  املاال 
  (20والبشري وتؤثر سلبا  على منو النات  اللي اإلمجايل

يواااأ وتااؤثر ةيناميااال اقحاااتالل بناارق  تللااا  علااى اجملموعاااال الدميترادياا  واإلقليميااا ، حيااس  -30
النطاء والشباب والطكام    زة  ولطاب  العماال الشاباب  ا  املنخاراني   التعلايا  التأث  الكب  على

لايا أو العمال التع   ، كالات لطاب   ا  املنخاراني2013أو العمل أو التدضيا مرتلعا  أصاال   دلاي عاا  
عامااا  ماان أعلااى املعاادقل علااى الاااعيد  24و 15التاادضيا ماان الشااباب الااذين تاارتاو  أعماااضها بااني  أو

وتشا  ظارو  ساوق العمال  ا  املواتيا  إىل أم   (21و2015  املائ  حبلول عا   30، واضتلعت إىل يالعامل
، شاهدل مشااضك  املارأة   2019و 2015 ميوعالوة علاى صلا ،   اللارتة باني عااا   املشكل  تزةاة سوء

  املائا ،   حاني بلتات مشااضك  الرجاال  10بنطاب  ا  الووة العامل ، وهي مان باني األةم   العاامل، ضكاوة
  املائااااا  مااااان الرجاااااال العااااااملني    29  املائااااا   و  الوقااااات للطاااااه، يتواضاااااى  70  الواااااوة العاملااااا  

  املائااا   35ةوقضا ( مواضلااا  بنطاااب   420وجااار الشاااهري  لألةمألاخلااااجمل أجاااوضا  أقااال مااان احلاااد ا الوناااا 
  (22والنطاء من

بياد أم هاذا   (23ووقبل بداي  اقحتالل، كام ثلثا النطاء الللطنينيال توريبا  يعملان   الزضاعا  -31
   35الونااا  قااد تااااءل، مااأ دواادام األضاضااي واملياااه، وارلاا  لااايبه ماان النااات  اللااي اإلمجااايل ماان 

  املائا   4، عند توقيأ اتلاقاال أوسالو، إىل أقال مان 1995  املائ    عا   12إىل  1972ائ    عا  ملا
لللطاانيني  اخلطاااضة األكاارب لتي اا  لتاادهوض املاارأة ا تكباادل  الطاانوال األخاا ة  وديمااا يتعلااق تلعمالاا ، 

ملاارأة الللطاانيني  ماان ا يدداارجمل عماال بديلاا   وعااالوة علااى صلاا ، ق تطااتل وعااد  ظهااوضالوناا  الزضاعااي، 
رائيل واملطااتوانال بواادض مااا يطااتليد منهااا الرجااال ألم هااذه العمالاا  ترتكااز   قنااا  داارجمل العماال   إساا 

 البناء وهناا صعوب    التنول 

رتم تدهوض الزضاع  تضتلا  ماثل   الاناع  التحويلي ، مثلما هو احلال تلنطب  لت اضب ومل يو -32
 8  بلدام أخرى  وكالت حا  الاناع  التحويلي    النات  اللي اإلمجاايل  ح اجالتحول اايكلي الن
الطنوال األخ ة    املائ     12، وأصبحت حوايل 1995  املائ    عا    20و  1972  املائ    عا   

 ياا اجو  الوقات للطااه، يرتكااز النشااا  اققتااااةي بشااكل متزاياد   قنااا  اخلاادمال األقاال ةينامياا  وإلت
 وكثاد    العمال  

ما تتأثر املرأة بشكل كب  و تلف من جراء ماضسال أخرى مثال هاد  املناازل واحلاواجز ا  وكث   -33
 يطامح اآلتء باذهاب اللتياال إىل املدضسا ، ماا ياؤةي إىل اليت تعوق التنول  و  بعا  املناااق، قاد ق

__________ 

(20) J Agbahey, K Siddiq and H Grethe, 2016, Access to Israeli labour markets: Effects on the West 
Bank economy, available at https://econpapers.repec.org/paper/agsiamf16/243992.htm  

 .ج2019البن  الدويل،  (21و

  www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3679الظر الراب   (22و

 I Shikaki, 2019, The political economy of growth and distribution in Palestine: History, measurement (23و
and applications, The New School for Social Research, The New School University, available at 

https://online.ucpress.edu/jps/article/49/2/119/107381/Bibliography-of-Recent-Works16-AUGUST-15-

NOVEMBER   
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ب بينهن  وتؤةي اآلاض الرتاكمي  إىل التأث  طر لتارلا  معدقل اقلتحاق تلتعليا واضتلا  معدقل ا
  (24ونر تعرضها لللور والتهميش  تعليا املرأة ومشاضكتها   الووة العامل ، ويزيد من خ

 ا ستوطنات   ع احلقائق الى ابرض    الضم -جيم 

نير لطاا للتشاا  بيااا)ل اجلهاااز املركاازي الللطاانير لإلحااااء إىل أم اقحااتالل حياار  الشااعا ا -34
  املائ  من أضاضي الال  التربي  املانل  على أهنا صال قيم  زضاعيا  عاليا  أو متوسان   وتؤكاد  55من 

  املائااا  مااان مطااااح   60ويمااا  تواااأ   املننوااا  جااايا، الااايت تتناااي أم معظاااا األضاضاااي الا  البياااا)ل أياااا 
 لللطنينيني الوصول إليها ا نيالال  التربي  وما زالت ًت اقحتالل اإلسرائيلي وق ميكن للمنت 

ومااان أجااال إدطاااا  اجملاااال لتوسااايأ املطاااتوانال   املننوااا  جااايا والواااد  الشااارقي ، دااا م لظاااا   -35
إسارائيل يويّاد إمكاليا  حااول الللطانينيني علاى تاراخيم بنااء لأل ارا   توطيا املناااق والتخناي   

ا املتزايااادة عااان ارياااق البنااااء ةوم  جااااالطاااكني  و  هاااا  ولاااذل ، ياااانر الللطااانينيوم إىل تلبيااا  احتيا
  (25وتراخيم والتعر  خلنر عمليال ااد  املكلل 

  الاااال  التربيااا  أو اساااتولت مااان املبااااأل الللطااانيني   622، هااادمت إسااارائيل 2019و  عاااا   -36
اإللطااالي   و  املننواا  جاايا وحاادها، هناااا أكثاار  المنشااأة  اااا  لتواادمي املطاااعد 127عليهااا، منهااا 

ماا تاؤةي عملياال اااد  إىل ا  وكثا    (26وهباد  ماداض ا  أمار  40أمر هد  ضهن التنليذ، بينهاا  13 000من 
اللواااار والتشااااريد ودواااادام املااااأوى واحلرمااااام ماااان اخلاااادمال األساسااااي  مثاااال الرعاياااا  الاااااحي  والتعلاااايا  

 914، حياااااس تاااااارض 2018، مواضلااااا  بعاااااا  2019وتاااااااعلت عملياااااال تشاااااريد الللطااااانينيني   عاااااا  
 نينيا ، لالها توريبا  من األالال لطد

اقحتالل بشكل أكرب عان ارياق تطاريأ توسايأ  تكريس، مت 2020وبداي  عا   2019و  عا   -37
 13وحاادة سااكني  جدياادة وإلشاااء  8 457املطااتوانال  ووادواات الطاالن  الوائماا  تقحااتالل علااى بناااء 

بؤضة استينالي   وقد   128مطتوان  و  150  اا، كالت هن2018بؤضة استينالي  جديدة  وحبلول هناي  عا   
، أي مااا يعااااةل حااوايل ضباااأ عاادة الللطااانينيني 2018حبلاااول هناياا  عاااا   671 007 بلاا  عااادة املطااتوانني

  (27والذين يعيشوم   الال  التربي 

ويااااااؤةي اقااااااتال  أشاااااا اض الزيتااااااوم وإتالدهااااااا إىل توااااااوي  مااااااااةض كطااااااا العاااااايش الزضاعياااااا   -38
وحاده  2018لتوسأ   املطتوانال، عمدل الطلن  الوائم  تقحتالل   عا  ا للللطنينيني  ولتيط 

إىل أكثاار ماان مليااوم  2000شاا رة، ليااال  مااو  األشاا اض الاايت اقتلعاات منااذ عااا   7 122إىل اقااتال  
، وبنطب  2018  املائ  مواضل  بعا   16، اضتلأ معدل اقتال  األش اض بنطب  2019  عا   و    (28وش رة

__________ 

، تورياااار مااااواز لل ناااا  املعنياااا  تحلوااااوق اققتااااااةي  واقجتماعياااا  2019واملشااااوضة،  مركااااز املاااارأة للشااااؤوم الوالولياااا  (24و
 م، اقستعرا  املتعلق إبسرائيل والثوادي ، الدوضة الطاةس  والطتو 

  A/74/507 (25و

-https://www.ochaopt.org/content/displacement-more-100000-displaced-gaza-hostilitiesالظر الراب   (26و

and-over-9000-west-bank-demolitions  

الطاانوي  الرابعاا    ، الاادكتوض عااواة يطاال  الاااوء تألضقااا  اإلحاااائي  علااى الااذكرى 2020اجلهاز املركاازي الللطاانير لإلحااااء،   (27و
 .http://www.pcbs.gov.ps/postآصاض/مااااااااااض ، متاحااااااااا  علاااااااااى الاااااااااراب    29واألضبعاااااااااني لالحتلاااااااااال بياااااااااو  األض ،  

aspx?lang=en&ItemID=3700  

  www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3457الظر الراب   (28و

http://www.pcbs.gov.ps/post
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 2019الزيتاااااااوم   عاااااااا  حاااااااااة وخاااااااالل موساااااااا   (29و2017  املائااااااا  مواضلااااااا  بعاااااااا   010تزياااااااد عااااااان 
شا رة  2 700 حاةثا  مت خالااا اتاال  أكثار مان 60، سا لت (تشرين الثاأل/لودمرب - أيلول/سبتمربو

  (30وان من املنت ال 160وحوايل 

ألضاضاي الللطانيني ، ا ةاخالوق يتنابق جداض اللال مأ احلدوة املعارت  هباا ةولياا ، بال ميتاد  -39
وودوا  لل هاز املركزي الللطنير لإلحااء، دود تطبا اجلاداض  (31وما تعله دعليا  جداض ضا لألضاضي 

 2 700بلادة دلطانيني ، وعازل  219  املائا  مان مطااح  الاال  التربيا ، وتوطايا  10  عازل أكثار مان 
  (32وأسرة معيشي  35 000منشأة، وتووي  سبل عيش  5 300منشأة، وإحلاق أضراض با 

الللطاانينيني بشااكل ةائااا إمكالياا  الوصااول إىل أضاضاايها الاايت   املائاا  ماان املاازاضعني  80ودوااد  -40
وتلنطااب  للولاا  الاايت   (33وأو   مننواا  التمااا ا ، أصاابحت بااني جااداض اللااال واحلاادوة املعاارت  هبااا ةولياا 

وياااوة امللروضااا  تعاااوق ماضسااا  األلشااان  الزال إبمكاهناااا الوصاااول بااااوضة هااادوةة إىل األضاضاااي، دااا م  ماااا
مداض الطن   ولذل   ثارل إلتاجيا  الزيتاوم وقيمتاه  وتباني العيناال الايت أُخاذل  الزضاعي  األساسي  على

ش رة على جاليب جداض اللاال أم إلتاجيا  األشا اض   مننوا  التماا  كالات لااف إلتاجيا   16من 
  (34وداضاجلاألش اض على اجلالا اآلخر من 

  تواضير سابو  اآلاض الطلبي  النامج  عن توسيأ املطاتوانال وضاا األضاضاي  وأبرز األولكتاة -41
، صكار منطاق 2020ليطاام/أبريل  23الللطنيني ، على النحو الدة   عدة قراضال لألما املتحدة  و  

 20م    أ األمااااا املتحاااادة اخلاااااجمل لعملياااا  الطااااال    الشاااارق األوساااا ،   إحاااااا  إىل  لااااس األماااان،
أبريل، وقااأ احلاازتم الطياساايام الرئيطاايام   إساارائيل علااى اتلاااق ائااتال  لتشااكيل حكوماا   و  ليطااام/

ومان   (35و 2020متوز/يولياه  1  ضا أجزاء من الال  التربي ، ابتاداء مان ا  على املاي قدما  اتلوا أيا
  والتنميااا    وآلدااااق الطاااالتنيشاااأم هاااذا الااااا لاااألض  الللطااانيني  أم  يوجاااه ضااارب  مااادمرة حلااال الااادول

كاارضل األمااا  وقااد  (36واققتااااةي ، وأم يااؤةي إىل مزيااد ماان الااارا  وآاض اجتماعياا  واقتااااةي  ساالبي 
وأُعياد   476وراضال  كياد موقلهاا بشاأم املطاتوانال، مثال قاراض  لاس األمان من الاملتحدة   العديد 

ااادايااادالاااذي  2334 كياااد هاااذا الواااراض   قاااراض  لاااس األمااان  اااوين ين  مجياااأ التا اااي  التكا ااا  إىل تتا ب  الراميا
اااا   اااذ عا ااا  منا ااانيني  التلا اااأ األض  الللطا اااابأ ووضا ااادميترا  واا ااايت  1967الا ااارقي ، والا اااد  الشا اااا الوا اااا ديها اا

تشااامل إىل جالاااا تاااداب  أخاارى بناااء املطاااتوانال وتوسااايعها ولوااال املطاااتوانني اإلسااارائيليني وماااااةضة 
ل وتشاااريد املااادليني الللطااانينيني،   التاااهاا للواااالوم الااادويل اإللطااااأل والواااراضال املنااااز  وهاد ي األضاضا

 صال الال   

__________ 

  شاابا /   28،  2019، إلتاااج الزيتااوم يطاا ل ضقمااا  قياساايا    عااا   2020مكتااا األمااا املتحاادة لتنطاايق الشااؤوم اإللطااالي ،   (29و
  https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest درباير، متا  على الراب  

  املرجأ للطه (30و
اآلاض الوالولياا  الناشاائ  عاان تشااييد جااداض   األض  الللطاانيني  التلاا ، دتااوى، ، 2004هكماا  العاادل الدولياا ،  (31و

  2004  لعا  تواضير هكم  العدل الدولي

  2020اجلهاز املركزي الللطنير لإلحااء،  (32و

  /https://law.acri.org.il/en/2014/11/24/twosysreportالظر الراب   (33و

  2020مكتا األما املتحدة لتنطيق الشؤوم اإللطالي ،  (34و

-https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-includingالظااار الاااراب   (35و

palestinian- question-2  

  املرجأ للطه (36و
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، صكااار األماااني العاااا  لألماااا املتحااادة   مالحظاتاااه اقساااتهاللي    2020شااابا /درباير  11  و  -42
موقف األما املتحدة   هاذا الاادة قاد وس ، أم األجلط  إحاا  ملتوح  جمللس األمن بشأم الشرق 

مت ًديااده، علااى ماار الطاانني، بوااراضال  لااس األماان واجلمعياا  العاماا ، وأم األمااا املتحاادة ملتزماا  باادعا 
النااردني   جهوة ااا الرامياا  إىل ًويااق احلاال الوااائا علااى وجااوة ةولتااني و ًويااق ضؤياا  ةولتااني، إساارائيل 

  وأمن ةاخل حدوة معرت  هباا علاى أساا  حادوة ماا قبال جنا   سال إىلا  ودلطنني، تعيشام جنب
  (37و 1967عا  

 وقوع جائحة كوروان يف ظل اقتصاين ُ نَاك -اثاياا  

 لتي اااا  للااااارا  واقحااااتالل اللااااذين ااااااللوااااد تل اققتااااااة الللطاااانير عرضاااا  للااااادمال  -43
ي  التلاا ، حيااس أُبلاا  الللطاانين ض أماد ا  وقااد ضااربت اجلائحاا    ظاال أوضااا  ساريع  التاادهوض   األ

عن أول إصاب  تملر    أوائل آصاض/ماض   ومتثلت است اب  الطلن  الللطنيني    إ الق املؤسطال 
 ا   وتوييد حرك  األشخاجمل ةاخل األض  الللطنيني  التل ، وأ لوت بع  البلدال متام

أ تباااؤ النماو اققتاااةي تتوقا  2020  وقبل تلشي املر ، كالت التوقعال األكثر تلاؤق  لعا -44
وزتةة ارلا  لايا اللرة من النات  اللي اإلمجايل  وتت لى قطوة األوضا  اقجتماعي  واققتااةي  

باني   املائا   25لوار بنطاب  تلشاي الالعاملا ، و  ة، وبنالا  ثلاس الواو اخلالوا قبل اجلائح    األزم  املالي  
 األسر الللطنيني  

كوم ، سااااتي ساااارائيلاإلمليااااوم ةوقض ساااانوت  بطاااابا اقسااااتوناعال  144للواااادام مبلاااا   ا  ولظاااار  45
املادى  وسايؤةي تباااؤ الاواضةال إىل تادأل اإلياراةال اجلمركيا ، بينماا سايؤثر بعيادة ل ائح  آاض مالي  ل

ماان   ارلاا  العمالاا  املعروضاا ، وجتمياد األلشاان  اققتااااةي ، وتادهوض النااات ، علااى اإلياراةال الاااريبي
الادخل واألضت  وضاريب  الويما  املاااد   وساايزةاة أثار اهنيااض اإلياراةال بطاابا ماا تطاتلزمه اجلائحا  ماان 

 للوال إضادي  تشمل الاح  واألمن والرعاي  اقجتماعي  وةعا الونا  اخلاجمل 

وأعلنااات الطااالن  الللطااانيني  عااان ميزاليااا  ااااواضا  اااد  إىل إبوااااء اإلللااااق العاااا  عناااد احلاااد  -46
، وإعاةة توجيه اإلللاق  و الاح  العام  وضمام تود  التمويل الكا  لوزاضة الاح  و  ها من ةماأل

اإلةاضال العاماااا  احليوياااا ، وتااااود  شاااابك  أمااااام لللئااااال الاااااعيل ، وضاااامام صاااار  مرتبااااال املااااوظلني 
 العموميني واملتواعدين الذين يعولوم ضبأ الطكام 

توصلت وزاضة املالي  وسلن  النود الللطانيني  إىل اتلااق  ،2020وحبلول منتاف ليطام/أبريل  -47
مليوم ةوقض خاالل دارتة ميزاليا   400للطلن  الللطنيني  بويم  ا  إضادي يواي تم تودر املااض  متويال  

الناااواضا الااايت متتاااد لطااات  أشاااهر  بياااد أم األثااار املاااايل لل ائحااا  واخلطاااائر الكبااا ة الااايت تكباااد ا األسااار 
ام بزعزع  استوراض النظا  املار ، امللتو  باوضة كب ة أما  الطلن  الواني  الللطانيني  دةوالشركال يه
 3,11و  املائ  من  مو  الورو  املاردي    35  الورو  اليت حاال عليها  لطب حيس تبل   وموظليها،  

 بليوم ةوقض( 

هااذه اجلائحا  أبنااأ  مانوسايكوم تعاديهااا ا ، الطاياح  ماان باني الوناعااال األكثار تااارض كالات و  -48
  املائاااا  ماااان  4لوناعااااال األخاااارى  وقباااال اجلائحاااا ، كااااام الونااااا  يطااااتخد  باااااوضة مباشاااارة تمواضلاااا  
العاملا ، وكالات مطاا ته   اققتاااة تتزاياد بطارع  خاالل الطانوال األخا ة  و  النااف األول  الواوة

__________ 

-https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-11/secretary-generals-introductoryراب   الظاااااااار الاااااااا  (37و

remarks-security-council-open-briefing-the-middle-east-delivered  
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زقء اللناااةق مواضلاا  تللاارتال لاا   املائاا    عاادة  40و 21، ساا ل الونااا  زتةة بنطااب  2019ماان عااا  
  (38و، على التوايل2017و 2018املماثل    عامي 

علاى الوناا  ا  كبا  ا   القتاااة وتوقاف العملياال وارلاا  املبيعاال  ثا  لوقد أثر التبااؤ العاا   -49
 50جوض بنطب  ، أعلن مثلو الونا  اخلاجمل عن خن  خلل  األاجلائح اخلاجمل  وبعد شهر من تلشي  

اا   دلطااانير يعملاااوم   إسااارائيل  140 000 ملائااا   و  الوقااات للطاااه، دااا م دوااادام الااادخل تلنطاااب  لااا
واملطتوانال سيحد بشكل كب  من استهالا األسر املعيشي  وياؤثر علاى اققتاااة تكملاه مان خاالل 

ضاعف ةخاال  2,5إحاداث صادم    النلااا الكلاي  ويكطااا هاؤقء العماال،   املتوساا ، أكثار ماان 
الرا  الذي شكلا العاملني   اققتااة اللي، ومتثل أسرها املعيشي  ثلس اقستهالا اخلاجمل، ئهلظرا

 الرئيطي لنمو النات  اللي اإلمجايل   الطنوال األخ ة 

وعلااااى ماااار الطاااانني، أةى اقحااااتالل إىل ترساااايخ وتعميااااق اعتماااااة اققتااااااة الللطاااانير علااااى  -50
ترتبااني، وماان املاارجح أم ياانخل  كال ااا   أعواااب اجلائحاا ، وماان املالتحااويالل الرمسياا  واخلاصاا  ماان 

 ملياوم ةوقض   120املتوقأ أم يثول صل  كاهل ميزالي  الطلن  الللطنيني  بنلواال إضاادي  تزياد علاى 
مليااوم ةوقض، وهااو أةم مطااتوى للاادعا منااذ أكثاار ماان  266حااني أم ماان املتوقااأ أم يبلاا  ةعااا املااا ني 

ماااااأ عاااااد  وجاااااوة احتياااااااي ملواجهااااا  الااااااتو  املاليااااا  اإلضاااااادي ، وحبلاااااول شاااااهر و  عواااااد مااااان الزماااااام 
ليطام/أبريل، أي بعد شهر واحد دو  من بدء در  قيوة بطبا اجلائح ، ارلات إياراةال الطالن  

عاماا   وتلتاايل، دا م الل اوة  20الللطنيني  من الت اضة والطياح  والتحاويالل إىل أةم مطاتوت ا مناذ 
ملياااض  1,4ماان املاارجح أم تااال  2020باا ة أصااال  الاايت واجهتهااا الطاالن  الللطاانيني    عااا  لكاملالياا  ا

 144ضة أعااااله الباااال  قااادضها ويتلااااقا اإلجهااااة املاااايل بطااابا اخلطااااضة الطااانوي  املاااذكو   (39وةوقض أو أكثااار
 مليوم ةوقض اليت اامها إسرائيل من اإليراةال الاريبي  الللطنيني  

املاضااي    13أزماا  إلطااالي  متلاقماا  علااى ماادى الطاانوال الااا ماان  اازة  تعاااأللطااه، ل و  الوقاات -51
  املائاا     29، ارلاا  لااايا اللاارة ماان النااات  اللااي اإلمجااايل احلويوااي    اازة بنطااب   2019وحبلااول عااا   

     39، وبنطب   2007، قبل بدء عمليال اإل الق النويل  اليت بدأل   عا   2006مواضل  اطتواه   عا   
  ةداااأ هاااذا ، عنااادما ألشااائت الطااالن  الللطااانيني   و 1994املائااا  مواضلااا  تملطاااتوى الاااذي كاااام علياااه   عاااا   

   ( 40و 2020  التدهوض الطريأ األما املتحدة إىل التحذير من أم  زة قد تابح    صاحل  للعيش ديها حبلول عا  
 64طب  البنال  بني الشاباب ل   املائ ، وبلتت 43، بل  معدل البنال     زة 2019و  عا   -52

ةوقض   اليااو   ويزيااد اللواار  4,6  املائاا ، ويعاايش أكثاار ماان لاااف الطااكام ًاات خاا  اللواار البااال  
 بطباوالظرو  اققتااةي  املزضي  وضعف لظا  الرعاي  الاحي  من خنر تعر   زة ألضراض جطيم  

تااااةضة عااادة كبااا  مااان أصاااحاب م اجلائحااا   وقاااد أةل هاااذه الظااارو  إىل تطاااريأ ه ااارة األةمتااا ، ماااأ
وأةى تطارب العااملني   (41وعن املهنياني    اايل الااح  والتعلايا ملشاضيأ صوي املهاضال العالي ، داال  ا

  19-  الونا  النيب الذين  اةضوا  زة إىل زتةة الات  على لظا  الرعاي  الاحي  قبل جائح  كوديد

__________ 

  www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3555الظر الراب   (38و

-https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/nickolay-mladenov-special الظاااااااار الااااااااراب  (39و

coordinator-middle-east-peace-25  

ش؟ تورياار دريااق األمااا املتحاادة الونااري   هاال هااي مكااام صااا  للعااي :2020،  اازة   عااا  2012األمااا املتحاادة،  (40و
 األض  الللطنيني  التل  

ب، ه رة األةمت  من قنااا   اازة: التااداعيال واحللااول املمكناا ، وضقاا  2019لطياسال اققتااةي ، وث امعهد حب (41و
  4معلومال أساسي ، اجتما  املائدة املطتديرة 
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ألساسااي ، ولواام ا بتاادهوض النظاداا  الاااحي  اتطاا  ، كااام الوضااأ    اازة يحاا وقباال تلشااي اجلائ -53
املياااه النظيلااا ، ولوااام إمااداةال الكهااارتء، وضةاءة مراداااق معاجلاا  ميااااه الاااار  الاااحي، ولظاااا  ضعايااا  
صحي  يعرتيه الواوض بشكل واضح  و  الوقات للطاه، دا م الكثادا  الطاكالي     ازة مان باني األعلاى 

وهنااا جازء كبا  ا ، مربعا  ا  كيلاومرت   365 مطااح  تبلا      العامل، حيس يعيش أكثر من مليوأل شاخم
منها على اول احلدوة مأ إسرائيل ق ميكن الوصول إليه ألم الطلن  الوائم  تقحتالل صنلته مننوا  
عازلاا   وهااذا األماار تعاال ماان الاااعا بشااكل خاااجمل اقلتاازا  تلتباعااد الباادأل املنلااوب للتخليااف ماان 

اجلهاااااال املا ااااا  مشااااااضك  دعالااااا    احلاجااااا  امللحااااا  إىل مشااااااضك  د ، ويؤكااااا 19-التشااااااض جائحااااا  كودياااااد
 الوضأ  إةاضة

التنبااااؤ تثااار اجلائحاااا   واتلااااف تواااديرال اخلطاااااضة اققتااااااةي  شااااىت حاولاااات مؤسطاااال لواااد  -54
تخاااتال  اقدرتاضااااال ديماااا يتعلااااق بشااادة األزماااا  ومااااد ا وابيعااا  اقساااات اب  الطياسااااتي   وماااان هااااذه 

اققتاااةي  الاذي يطاتخد  مناوصج تاوازم عاا  قابال معهاد حباوث الطياساال    هبااقااالاوقل تل  اليت 
للحوسب  لتودير اخلطائر   ساياق ادرتاضاال معينا  بشاأم املتتا ال صال الاال   ويوااضم معهاد حباوث 
الطياساااال اققتاااااةي  باااني سااايناضيوهني أساسااايني، حياااس يلااارت  أم الناااات  اللاااي اإلمجاااايل كاااام مااان 

لاااوق  2019-2017دل يطاااوي متوساا  معاادل النمااو   اللاارتة اعاا  2020عااا  ا    وااق منااو حي املمكاان أم
ويلااارت  الطااايناضيو املتلائااال ألاااه كاااام مااان املمكااان احتاااواء اجلائحااا     ااااوم   (42و19-جائحااا  كودياااد

هر لشا ا  شهرين بعد أمر اإل الق   آصاض/ماض ، ما ميهد النريق للعوةة التدضتي  إىل العمل كاملعتااة 
بشاكل يوماا  أخارى ت ترداأ الوياوة  90حالا  الناواضا ملادة متتاد درت  أم االثالس  أما الطايناضيو الثااأل دا 

تدضتي بعد صل ، ولكن بوت ة أبنأ  وتملواضل  ماأ املعيااض املرجعاي األساساي، ساينخل  الناات  اللاي 
، وساينخل  2020 املائا    عاا    21الطايناضيو األول بنطاب   ظالاإلمجايل احلويوي للال  التربيا    

النااات  اللااي اإلمجااايل احلويوااي الطاايناضيو الثاااأل، سااينخل   ظاال  املائاا   و   24الاادخل العااا  بنطااب  
  (43و  املائ  33  املائ ، وستنخل  اإليراةال العام  بنطب   35بنطب  

مااان ادرتاضاااال ا    النالقااا ةيعمليااا  هاكااااة اقتااااا الللطااانير لإلحاااااءوتاااري اجلهااااز املركااازي  -55
أشاهر قبال العاوةة التدضتيا   تلل  تتعلق ادة األزم  وشد ا ولناقها  وماأ ادارتا  أم هنااا دارتة ثالثا  

 14الكماي النات  اللي اإلمجايل بنطب     الللطنير لإلحااءإىل الوضأ النبيعي، يتوقأ اجلهاز املركزي  
  (44و  املائ  مواضل  مأ خ  األسا 

  املائاا  ماان  7و 2,5  الوقاات للطااه، يتوقااأ البناا  الاادويل أم تاارتاو  تكللاا  اجلائحاا  بااني و  -56
   أم هذه اإلسوااال مددوع  تلنلا دو  وابتا  وتطاتند إىل ادرتاضاال   (45والنات  اللي اإلمجايل

  لل ، وق تاأ   اقعتباض الادمال من جالا العر  وق آاض اجلول  الثالي  

لاي أعوااب الادق  اقلتلاضا  د  الط ل التاضخيي إىل أم تكلل  اجلائح  ستكوم كبا ة  شيو  -57
، للااااذل الطاااالن  الوائماااا  تقحااااتالل سياساااا  إ ااااالق احلاااادوة واإل ااااالق  2000الثالياااا    أيلول/ساااابتمرب  

وكماا      الداخلي، ما أةى إىل اضنراب واساأ الننااق   النشاا  اققتاااةي   األض  الللطانيني  التلا  
الطابو ،  هو مبني   الشكل أعاله، أةى هذا التوييد إىل عكس ةوضة النمو املزةوج الرقا خالل الطنوال 

__________ 

ويل لااا اض التملااا  لألزمااا  الااااحي  النامجااا  عااان جائحااا   ، تويااايا أ2020معهاااد حباااوث الطياساااال اققتاااااةي ،  (42و
 ير، املرصد اققتااةي، ملحق خاجمل على اققتااة الللطن 19-كوديد

  املرجأ للطه (43و
  http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_23-4-2020-forc-en.pdfالظر الراب   (44و

  2020البن  الدويل،  (45و
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 2001و 2000  املائاااا    األعااااوا   13و 9,9حيااااس الكمااااش النااااات  اللااااي اإلمجااااايل احلويوااااي بنطااااب  
اول اقلكمااي الاذي اساتمر ثاالث سانوال متتاليا  إىل2002و ارلاا  لاايا اللارة  ، على التاوايل  ًو

 15، و2001  املائا    عاا   12، و2000  املائ    عا   11من النات  اللي اإلمجايل احلويوي بنطب  
  2002  املائ    عا  

 التوصيات -ألف 

للتعامل مأ التداعيال اققتااةي  البعيدة املدى النامج   الطلن  الواني  الللطنيني     مهيأة -58
كما أهناا لان تكاوم قااةضة مطاتوبال  علاى  اهبا  هاذه اجلائحا  للطاها أو   هاا     19-كوديد   عن جائح

دود آتكلت مأ مروض الوقت قدض ا على التادي لألزمال امللاجئ ، وصل  بطبا اقحتالل واقدتواض 
الولياال  هالطياساا  اققتااااةي  الالزماا  جملاهباا  الااادمال  ولااديلوال التوليدياا  إىل حيااز الطياسااال واألة

ولااايس لاااديها عملااا  وانياااا   ،وحياااز ماااايل هااادوة للتايااا  ،مااان إمكاليااا  الوصاااول إىل اققااارتا  اخلااااضجي
سياساا  لودياا  مطااتول   وهااذا يؤكااد احلاجاا  امللحاا  إىل اااااص إجااراءال علااى الاااعيد الاادويل لااامام  أو

  19-ن  الللطنيني  والشعا الللطنير على الاموة أما  جائح  كوديدقدضة الطل

، ومااأ اسااتمراض تطاارب املااواضة املالياا  الللطاانيني  إىل إسااارائيل 19-وإىل جالااا جائحاا  كوديااد -59
وضا أجزاء كب ة من الال  التربي ، ق يوجاد باديل عان ةعاا املاا ني لاامام بوااء الطالن  الللطانيني  

   احلد األةم من اخلدمال احليوي  للشعا الللطنير وقدض ا على تود

 تماااأ الاااادويل أم ياااانلأ باااادوض ضئيطاااي   اليااااف حااادة الظاااارو  الطااالبي  الاااايت لموميكااان ل -60
يلرضها اقحتالل على الشاعا الللطانير  وينبتاي للماا ني أم يوادموا علاى وجاه الطارع  املطااعدال 

اقجتماعي واققتااةي   األض  الللطنيني  التل   وميكن  اليت متس احلاج  إليها ملنأ تلاقا التلك 
برام  اإللواص املمول  من املا ني لتحويق استوراض اققتااة عن اريق تودمي قرو  ميطارة إىل  ا استخد

 اااا لاااامام بوائهاااا، وتوسااايأ لنااااق إعاااا)ل األجاااوض واساااتحواقال املؤسطاااال الاااات ة واملتوسااان  احل
اخلااجمل،  ا العاملا  املتاارضة، وتطاوي  متاأخرال الطالن  الللطانيني  للونا  ةالوو  شمل قناعالتالبنال  ل

 وضمام استمراض النظا  املار  

وميكاان للم تمااأ الاادويل ةعااوة إساارائيل إىل اقلتاازا  تحكااا  بروتوكااول تضيااس ووضااأ حااد للتطاارب   -61
الطنوي املوثق ملا يودض ائال املاليني مان الادوقضال مان املاواضة املاليا  الللطانيني  إىل خزينتهاا، وإلتااء قراضهاا،  

اةال الللطااانيني   وعاااالوة علاااى  ملياااوم ةوقض سااانوت  مااان اإليااار   144، خبااااا  2019ض  الطااااضي مناااذ مااااض /آصا 
  صلا  إهنااء عملياال اإل االق   صل ، يتعني على إسرائيل أم تتحمل مطؤوليتها اوجا الوالوم الدويل، اا 

ظاد  الاحي ،  لن والويوة امللروض  على  زة للطما ،   مجل  أموض، تست اة املعدال النبي  الالزم ، وأةوال ا 
من اإلمداةال  ويتعاني علاى إسارائيل، بوصالها الطالن  الوائما  تقحاتالل،  وأجهزة التنلس الاناعي و  ها  

أم تعزز ضداه وسالم  الطكام اخلاضعني لطينر ا، متشيا  مأ أحكاا  الواالوم الادويل، مان خاالل تيطا  تاود   
 ي  ةاخل  زة أو خاضجها  اح العالج للللطنينيني الذين حيتاجوم إىل الرعاي  ال 

األمااا املتحاادة تواجااه ًاادتل مالياا  ضئيطااي   و   ياااب تااود  املزيااد ماان  ومااا زالاات وكاااقل -62
الدعا املايل، سيكوم من املرجح إىل حد كب  تولايم أو تعلياق اخلادمال احليويا     ازة وبويا  األض  

  وخيما ، ق سايما   أعوااب اجلائحا   ليالللطنيني  التل ، مأ ما يرتتاا علاى صلا  مان عواقاا إلطاا
تاااود  التمويااال املناساااا لاااامام توااادمي  عااان ارياااقلم تماااأ الااادويل أم ياااانلأ بااادوض ضئيطاااي وميكااان ل

اخلااادمال األساساااي  مثااال الرعايااا  الااااحي  والتاااذاء والتعلااايا و  هاااا مااان املطااااعدال ملالياااني الالجئاااني 
 الللطنينيني، وق سيما    زة 
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تااة الللطنير سايهدة وجاوة جتاهال احلالي ، د م الارض الذي يلحق تققاقوإصا استمرل  -63
اجلوائح واألوبئ  واألزماال الطياساي  واملاليا  واألزماال  وقو    إم تكراضاصا   حد الطلن  الللطنيني  

طانير للؤكد احلاج  امللح  إىل إهنااء اقحاتالل مان أجال متكاني الشاعا الياملتال  تملناخ بوت ة أكرب، 
ى الاموة   مواجه  حااقل الناواضا الايت ق ملار مان وقوعهاا من تنمي  الودضال اجلوهري  والودضة عل

  املطتوبل  وميكن للم تمأ الدويل أم يانلأ بدوض ضئيطاي   هاذا الاادة عان ارياق ةعاوة الطالن  
 الوائم  تقحتالل إىل احرتا  التزاما ا اوجا الوالوم الدويل 

 لس ي  ساادة ا قد ة  ع ابوالتاين    ال ع  ال ا -اثلثاا  

 اإلطار وابهداف -ألف 

ثالثاا  عوااوة، ماان خااالل ن ماا  ألكثاارمااا دتاائ األولكتاااة يوااد  الاادعا إىل الشااعا الللطاانير،  -64
البحاااوث املوجهااا   اااو الطياساااال، وتنلياااذ مشااااضيأ بنااااء الوااادضال والتعااااوم التوااار، وتوااادمي اخلااادمال 

 احتياجال الشعا الللطنير واقتااةه عمل على إتاة توادق آضاء ةويل بشأم الاقستشاضي ، و 

مة  20/69، و12/70، املمنوح  لألولكتاة اوجا قراضال اجلمعي  العاومت توسيأ لناق الوقي   -65
اأم  و20/71، 13/72، 18/73 و10/74 اليت طلبة  ىل  اووكتاةاد  ي دمةتق رمةارد  ىل  اجلمعيا  العاما  بشا

بطبا اقحتالل اإلسرائيلي  ويطت يا بار)م   ليف اققتااةي  اليت يتكبدها الشعا الللطنيركاالت
مان إعاالم ماديكياالو لا ول، الاذي  (ة ةو55األولكتاة لتودمي املطااعدة إىل الشاعا الللطانير لللوارة 
لتلاااا  وحبااااس ا ااااااةي    األض  الللطاااانيني ينلااااا إىل األولكتاااااة  مواصاااال  توياااايا آداااااق التنمياااا  اققت

العوبال اليت تواجه الت اضة والتنمي     تعتباض صل  جزءا  من التزا  اجملتمأ الدويل إبقام  ةول  دلطنيني  
مطاااتول ، ومااان أجااال الياااف وااااأة الظااارو  اققتاااااةي  واقجتماعيااا  الطااالبي  امللروضااا  علاااى الشاااعا 

مااان اتلااااق أكااارا،  44دوحااا ، واللوااارة المااان وقيااا   ( و31  تللوااارة الللطااانير   كماااا يطرتشاااد الااارب)م
 من توادق آضاء سام تولو  35 واللورة

ويهد  الرب)م  إىل بناء وتعزيز الودضال املؤسطاي  للونااعني العاا  واخلااجمل الللطانينيني  ويتنااول   -66
 التالي : أ واقحتياجال الناشئ  من خالل اجملموعال األضب الرب)م  الويوة امللروض  على اققتااة الللطنير  

 الطياسال الت اضي  وسياسال اققتااة الكلي واسرتاتي يال التنمي ؛ وأ( 

 تيط  الت اضة واللوجطتيال؛ وب( 

 التمويل والتنمي ؛ وج( 

 مؤسطال األعمال، واقستثماض، وسياس  املنادط   وة( 

 ذية اجلاريةابا  ة التن ي -ابء 

إىل اجلمعيا  العاما  عان ا  توريار  2019ه، قاد  األولكتااة   عاا  عالاست اب  للوراضال املذكوضة أ -67
ويواايس التورياار التكللاا    (46والتكاااليف اققتااااةي  الاايت يتكباادها الشااعا الللطاانير بطاابا اقحااتالل

ا)ل اليت ميكن لالقتااة الللطنير أم املالي  الرتاكمي  لالحتالل ويللت اقلتباه إىل صل  ويوّيا اإلمك
لبحااوث والدضاسااال الرائاادة الطااابو  الاايت أجراهااا األولكتاااة كااام لصا مت اليااف هااذه التكللاا   و إ حيووهااا
__________ 

  A/74/272 (46و



TD/B/67/5 

GE.20-10465 20 

ةوض هوضي   سداة إسرائيل إىل الطلن  الللطنيني  مئال املاليني من املواضة املطارب ، دااال  عان ضداأ الرساو   
رير توصيال هدةة لتخلياف هاذه  تو لوقوة الللطنير و  ه من الواضةال  ويود  ال اليت تلرضها على واضةال ا 

 اخلطائر املالي  كشر  أساسي لتحويق التعا  اقجتماعي واققتااةي   األض  الللطنيني  التل   

، أصدض األولكتاة ةضاس  تللت اقلتباه إىل الثروة الللطانيني   ا  املطاتتل  مان 2019و  عا   -68
اضال مان الادوقضال، والايت ميكان للشاعا الللطاانير ليا الانل  والتااز النبيعاي، بويما  توادض بعشارال امل

  (47واقستلاةة منها لتعزيز التنمي  والطعي لتحويق أهدا  التنمي  املطتدام 

ماان منحاا  قاادمتها حكوماا  البحاارين إلةاماا  الواادضة املهنياا   ، اسااتلاة األولكتاااة2019و  عااا   -69
  ومّكنات املنحا  األولكتااة مان ًاديس منوصجاه رلرب) ه املتعلق بتودمي املطااعدة إىل الشاعا الللطاني

اخلاجمل تلويا  اققتااةي الكلي لالقتااة الللطنير، وتعزيز قدضته على اقست اب  ملختلف الباال 
اقستشااااضي  ملؤسطاااال الونااااعني العاااا  واخلااااجمل الللطااانيني   وقاااد مت تواساااا  الااادعا وتوااادمي اخلااادمال

ومعهد حبوث الطياسال اققتاااةي   وسايتيح  لطنير لإلحااءللاالنموصج الّدث مأ اجلهاز املركزي 
ومعهااااد حبااااوث الطياسااااال اققتااااااةي  تزويااااد واضااااعي  الللطاااانير لإلحااااااءصلاااا  لل هاااااز املركاااازي 
ني والوناااا  اخلااااجمل تةوال جتريبيااا  لتويااايا اجلوالاااا الرئيطاااي  لالقتاااااة وصااايا   الطياساااال الللطااانيني

  اسرتاتي يال التنمي  اققتااةي 

، واصاااال األولكتاااااة تواااادمي اخلاااادمال اقستشاااااضي  إىل وحاااادة التنبااااؤال التابعاااا  2019و  عااااا   -70
لااذي وضاااعه األولكتااااة ، الاايت تطاااتخد  مناااوصج اققتااااة الكلاااي االللطاانير لإلحاااااءلل هاااز املركااازي 

اجلهااااز  اللالقتااااة الللطااانير ويااديرها موظلاااوم دنيااوم ةضهباااا األولكتاااة  وتطاااتخد  وزاضة املالياا  تنباااؤ 
إلعداة امليزالي ، كما تطتخدمها وكااقل دلطانيني  أخارى مان أجال وضاأ  الللطنير لإلحااءاملركزي 

ليااال الطااايناضيوهال  واساااتُخد  هاااذا النماااوصج ماااؤخر  الللطاااانير ا  مااان قبااال اجلهااااز املركااازي التنباااؤال ًو
وعالوة على صل ، قد    19-تتعلق جبائح  كوديد شىتلاكاة اققتااة   ظل سيناضيوهال    لإلحااء

 موعااااا  مااااان اخلااااادمال اقستشااااااضي  إىل معهاااااد حباااااوث  2020األولكتااااااة   ليطاااااام/أبريل وأتض/ماااااايو 
  19-ثر اققتااةي جلائح  كوديدالطياسال اققتااةي  تتعلق بوضأ النماصج وتوييا األ

 التنسيق وتعبئة ا وارين والتوصيات -جيم 

دمي ةعماااااه إىل الشاااااعا الللطااااانير تلتنطااااايق ماااااأ الطااااالن   توااااا   2019واصااااال األولكتااااااة،   عاااااا    -71
 الللطنيني ، واجملتمأ املدأل الللطنير، واملنظمال الدولي ، واجلهال املا   ودريق األما املتحدة الونري  

وما زال لوم املواضة اخلاضج  عن امليزالي  حيد من قدضة األولكتاة على اقضنال  هبذه الوقي   -72
لطااالن  الللطااانيني  والوناااا  اخلااااجمل واجملتماااأ املااادأل املتزايااادة للحااااول علاااى املطااااعدة ا  وتلبيااا  حاجااا 

التونياااا   ولااااذا، داااا م الاااادول األعااااااء ماااادعوة إىل النظاااار   تااااود  مااااواضة خاضجاااا  عاااان امليزالياااا  لتمكااااني 
 األولكتاة من تلبي  النلبال الواضةة   قراضال اجلمعي  العام  وماديكيالو ل ول 

الظاااارو  امليدالياااا  الطاااايئ  علااااى تواااادمي الاااادعا إىل الشااااعا الللطاااانير  ويواجااااه موظلااااو  ر  ث وتااااؤ  -73
     األولكتاة صعوتل   احلاول على تااضيح الدخول واخلروج والتنول ةاخل األض  الللطنيني  التل 

    
 

__________ 

اقحااتالل اإلساارائيلي: اإلمكااا)ل    التكاليف اققتااةي  اليت يتكبدها الشااعا الللطاانير بطاابا ب،  2017األولكتاة،   (47و
 جنيف(  ، E.19.II.D.10ومنشوضال األما املتحدة، ضقا الللطنيني     املطتتل  من النل  والتاز النبيعي 


