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نقف �ليو� –جميعا- في مو�جهة ��مة �قتصا�ية صعبة في �لضفة �لغربية �قطا� 
 �غز6. �4مه تهد� بتر�جع منجز�. مجمل �لجهو� �لتي بذلت على مد% �العو�

.��لثالثة عشر �لماضية للوصو9 �لى �قتصا� فلسطيني مستد�

�في ��قع �ألمر، تشير توقعا. �E�سة 4جر�ها �لبنك �لد�لي مؤخر� �نه في حا9 
�ستمر�E �لوضع �لحالي حتى نهاية عا� ٢٠٠٦، فلربما يكوH هذ� �لعا� �ألسو4 
في تاEيخ �القتصا� �لفلسطيني، �P سينخفض معد9 �لدخل �لشخصي للفلسطيني 

بنسبة ٤٠٪ �سيصبح ما نسبته ٦٧٪ من �لسكاH تحت خط �لفقر. 

منذ �لعا� ١٩٩٤ �حتى يومنا هذ� في خضم �أل�مة �لحالية، �ستمر �لبنك �لد�لي 
في �لعمل في �لميد�H مع كافة شركائنا في �لمجتمع �لفلسطيني ��لمجموعة 
 Eال�� Hلعمل فيها بما قيمته ١٠٠ مليو� ^Eيع جاEلد�لية لتنفيذ تسعة مشا�
4مريكي – ليصل مجمو� مساعدتنا على مد% �ألعو�� لصالح ٣٤ مشر�� _لى 
ما يقرb من ٥٠٠ مليوH ��الE 4مريكي. �تتضمن �لمشاEيع �لحالية توفيرمنح 
 6E��_ لصحي في غز6، �مشر��� cلصر�� dهبا. _لى مشر�� معالجة �لميا�
 Hشبكا. �ألما� ،eلكهربا� �لصلبة في جنين، ��الستثماE في قطا�  �لنفايا. 
�الجتماعي ��لتعليم �لعالي، �مشاEيع 4خر% تشكل في مجموعها �عائم �4سس 

 .Hلمعيشية للسكا� cحيوية �هامة نحو تحسين �لظر�

�تبقى مهمتنا �Eسالتنا ��ضحة. �قد جد� Eئيس �لبنك �لد�لي خال9 منتد% 
��لي عقد مؤخر� �لتأكيد على هدc �لمؤسسة 4ال �هو "H4 نستمر في تنفيذ كافة 
�لمشاEيع �سييو�صل �لبنك �لد�لي تنفيذ هذd �لمشاEيع مع �لشريك �لفلسطيني". 
�4ضاH_" :c هدفنا �ألساسي هو H4 ال يعاني �لفلسطينيوH من نقص في �لخدما. 

�الجتماعية، خاصة في �لقطاعا. �لصحية ��الجتماعية". 

�باإلضافة _لى �لمشاEيع �لتسعة قيد �لتنفيذ، نعمل 4يضا مع شركائنا �لفلسطينيين 

��ألمم �لمتحد6 على مشر�� 4نفلونز� �لطيوE �لذ^ سيوفر منح للمساعد6 في 
معالجة  �حتما9 �نتشاE �نفلونز� �لطيوE عندما تمر �لطيوE �لمهاجر6 عبر فلسطين 
 Hمعد�. �مو�� لضما e�لشر mEلك توفير تمويل طاP في �لخريف. �يشمل
جاهزية �لسلطا. �لفلسطينية الحتو�e هذ� �النتشاE في حا9 حصوله �تعويض 

مز�Eعي �لد��جن. 

 E�لنجا6 الستمر� oيعنا �لسابقة �لذ^ �فر طوE4حد مشا eته، تم _حيا�P Eفي �الطا�
�بفضل   .٢٠٠٢ �عا منذ  ��الجتماعية  ��لتعليمية  �لصحية،  �لخدما.  قطا� 
�لدعم من �لمفوضية �أل��Eبية، ��لنمسا، ��لمملكة �لمتحد6 �4سبانيا �جها. 
مانحة 4خر%، نقو� حاليا بإ��6E "صند�o �ئتماH متعد� �لجها. لدعم �لخدما. 
�لجاEية في  �لتكاليف  لو��� عاجلة �تغطية   e�بتمويل شر  ��لذ^ يقو �لطاEئة" 
�لمد�rE، ��لمستشفيا. �عيا��. �لرعاية �لصحية �ألساسية ��لمالجئ. �تتضمن 
 rE�سية �فو�تير �لمر�فق في �لمدEمد �هذd �للو��� ��4ية عاجلة �تطعيما. �لو��

��لمستشفيا. ��لتكاليف �لتشغيلية للمالجئ �مصاEيف 4خر%. 

�لبنك  بين  �نطلقت  �لتي  ��لعالقة  �لشر�كة   d4حد �جو تشكل  �لمشاEيع   dهذ
�لد�لي ��لجها. �لمانحة ��لشعب �لفلسطيني على مر �لسنين. 

  ��يجب �H يبقى �لهدc في �طاdE �لكلي خلق  �قتصا� فلسطيني قو^ �مستد�
يستطيع �لفلسطينيوH من خالله  �بشكل حر H4 يستغلو� مهاE�تهم �لهائلة لصالح 

�ألعما9 �لتجاEية �لخاصة ��لتجا6E بدعم من مؤسساتهم �لعامة ��لخاصة.

�لتر�جع �لذ^ شهدته �لفتر6 �لماضية ال يلغي �لقدE �لكبير من �النجا��. �لتي 
تم تحقيقها منذ �لعا� ١٩٩٤. .. �ستبقى مجموعة �لبنك �لد�لي على �لتز�مها 

كشريك في هذd �لمسير6 �لمتو�صلة.                      

         	. �يفيد كريغ

ÚÓybnnœ¸a
›flcÎ@Âflböm@
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بعد مر�E ست سنو�. على �ندال� �النتفاضة �لثانية، ما ��لت �لضفة �لغربية 
�قطا� غز6 تغوu في �حل �4مة �قتصا�ية. فقد فرضت �إلجر�e�. �لعسكرية 
��ألمنية �إلسر�ئيلية 4عباe كبير6 على �قتصا� �لضفة �لغربية �قطا� غز6، حيث 
 ،oإلغال� �4نها �4. _لى تشويش توجهاتها �لتنموية �آلنية ��لمستقبلية. _H نظا
�لضفة  ��خل  ��ألفر��  �لبضائع  تنقل  حركة  على  �لقيو�   yفر  �بنظا �لمتمثل 
 eلعالم، �_لى جانب بنا� eلغربية �قطا� غز6 �عن طريق _سر�ئيل _لى باقي 4نحا�
�لجد�E �لفاصل، �4% _لى تجزئة �القتصا� �لفلسطيني �تقليص _مكانياته. �قد 
�4. �لقر�E�. �ألخير6 لحكومة _سر�ئيل بتجميد تحويل عائد�. �لضر�ئب �لتي 
تجبيها باسم �لسلطة �لفلسطينية، �توقيف �لمانحين  �عمهم للميز�نية �لعامة، _لى 
�4مة مالية من شأنها H4 تقوy �لمؤسسا. �لحكومية �تدفع �النتعاz �القتصا�^ 

 .Eلفتر6 ٢٠٠٣-٢٠٠٥، ��لهش 4صال، _لى منحد

تو�جه �لضفة �لغربية تحديين Eئيسيين بسبب �لوضع �لحالي؛ تحد قصير �ألمد 
��لتحد^ �آلخر على �لمد% �لمتوسط _لى �لبعيد.

_H �لمشكلة �ألساسية على �لمد% �لقصير هي H4 �لضفة �لغربية ال تتمتع بالكثير 
من �أل���.، �H لم تكن منعدمة تماما، لوضع �لسياسا.، للتعاطي مع �لتقلبا. 
�لتي من  �لحالية  �لمالية  �لمنخفض، �مع �أل�مة  �القتصا�^  �لنشا|  �مستو% 
شأنها H4 تؤ�^ بسهولة _لى �نهياE {ليا. �لحكومة، مبطلة بالتالي تقريبا كافة 

�لمكاسب �لمؤسساتية ما بعد �4سلو. 

بسبب  بشكل جوهر^  _سر�ئيل  في  �لفلسطينيين  �لعما9  عد�  �نخفض  �4ال، 
عن   6Eلصا�� �لفلسطينيين  للعما9  �لعمل  تصاEيح  عد�  �تقليص  �إلغالقا. 
�لسلطا. �إلسر�ئيلية. ثانيا، في حين تستخد� �لسياسة �لمالية عا�6 من 4جل 
�ستنفذ.  قد  �أل��6   dهذ  Hفإ �القتصا�،  في  "مرحلية"  تقلبا.  على  �لتغلب 
�لحكومي  �لتوظيف  توسيع  4جل  من  �ضعت  �لعامة  �لمصر�فا.  فمعظم   -
�مصاEيف �لر��تب. �قد 4صبحت �لسلطة �لفلسطينية "مالP �لتمويل �ألخير" 
بالتز�ما. مر�فق فلسطينية �مؤسسا. حكومية.   eإليفا� �من 4جل تغطية عد
�لناتج  بالمئة من _جمالي  �لعا� نتيجة لذلك _لى حو�لي ٥٠   cبلغ �لمصر��
�لمحلي. ثالثا، بينما توفر 4سعاE �لصرc طريقة فعالة للتعامل مع �لصدما. في 
�القتصا�، فإH هذd �أل��6  غير متوفر6 كما H4 سياسة �لنقد خا�E نطاo سيطر6 

�لسلطة �لفلسطينية. 

4ما على صعيد �لمد% �لمتوسط، فيو�جه  �قتصا� �لضفة �لغربية �غز6 �لكثير من 
�لتحديا.. �4ال، _E� Hتبا| �لعمالة مع �القتصا� �إلسر�ئيلي لم يولد مكاسب 
كبير6 نظر� لغياb حركة "r4E �لما9" _لى �لضفة �لغربية �غز6، لكن Pلك Eفع 
�ألجوE �لمحلية _لى ما يتجا�� �لمستويا. �لصحية. �بالتالي، يو�جه �القتصا� 
في �لضفة �لغربية �غز6 تكاليف _نتا� عالية مقابل قو6 _نتاجية منخفضة ��لتي 

تنتقص على نحو كبير من قدEتها �لتنافسية. 

ثانيا، حا9 غياb �المن �لسياسي ��الستقر�H�� E تمكن �قتصا� �لضفة �لغربية 
�من   6Eلمجا�� �لد�9  من   .�Eستثما�� �قتصا�ية   �E�بمو �التصا9  من  �غز6 

 .�Eلفلسطينيين في �لخا�

	صد1 �لبنك �لد�لي في حزير�+ من عا) ٢٠٠٦ �لمذكر� �القتصا�ية للد�لة حو# �القتصا� �لفلسطيني. تحتو� �لمذكر� �القتصا�ية للد�لة على تحليل 
مفصل لال�ضا@، ��لفر< ��لتحديا; �لتي تو�جه �القتصا� �لفلسطيني. �تقد) �لمذكر� �لتوصيا; �لخاصة بمعالجة هذ5 �لقضايا.

�تستخد) �لمذكر�; �القتصا�ية �لتي يعدها �لبنك �لد�لي لكافة �لد�# ��لمناطق �العضاG كا���; 	ساسية من قبل طاقم �لبنك �لد�لي، ��لمانحين ���ضعي 
سياسا; �لحكومة.

٤



�ينظر �لى �لمنا� �السثتماE^ في �لضفة �لغربية �قطا� غز6 على 4نه قابل للتغير 
  .Eالستثما� bيفتقر بشكل كبير �لى �لبنية �لتحتية ��لعناصر �لكافية لجذ�

ثالثا، _H �لصر�� �لذ^ �ندلع مؤخر� في غز6 �في 4جز�e من �لضفة �لغربية ال 
يساعد �لمستقبل �القتصا�^ للضفة �لغربية �غز6. �في ��قع �ألمر، فإH حالة 
�لسلطة   6Eقد  H� يهد�  بالتمويل  �لمتعلقة  ��لمشاكل  �لد�خلي   E�الستقر�  �عد
 Hقد 4نجز حتى �آل ��لفلسطينية على �لحكم. كما P H4لك يهد� بإبطا9 4^ تقد

في مجا9 �إلصال� �لمؤسساتي. 

4ما �لضرE �ألشد على �ألعما9 �لفلسطينية فهو ناتج عن تحكم _سر�ئيل على 
_مكانية �صولها _لى �ألسو�o �إلسر�ئيلية �4سو�o خاEجية 4خر%. تشير �لوقائع 
�لد�لية _لى H4 �لرفاهية �القتصا�ية للد�9 �لصغير6 تتعلق بمشاEكة �لد�لة في 
�لمد%  على  �النتاجي  ��لنمو  �لفلسطيني   zالنتعا� �يعتمد  �لعالمي.  �القتصا� 
 o4جنبية مستقر6 �موثو تجاEية  _نشاe عالقا.  �لمتوسط بشكل حاسم على 
بها. _H نظا� �إلغالقا. يجعل من تحقيق Pلك 4مر� صعبا للغاية، _H لم يكن 

مستحيال. 

ساهم في �النتعاz، غير H4 حصته من _جمالي �لناتج �لمحلي ���. بشكل 
 6Eلقد� في   Eتدهو Pلك  �E�فق   ،١٩٩٥ �لعا مستو�ها   H�� �بقيت  متو�ضع 

�لتنافسية لهذ� �لقطا� على مد% �لعقد. 

ثالثا،  4ظهر. �لتغيير�. في 4شكا9 �لتصدير ��لتوEيد  �يا�6 في �لتر�جع �لصناعي 
لالقتصا� �لفلسطيني، �Pلك النتقالهما للبضائع من �لمستويا. �ألكثر �نخفاضا 
في سلم �لتكنولوجيا. باإلضافة _لى Pلك، خسر. �لعديد من �ألعما9 4سو�قا 
خاEجية بسبب عد� تأكيد _Eسالياتهم ��صولها في �لوقت �لمحد� ����يا� 

 .oإلغال� �تكاليف �لنقل  نتيجة لنظا

�4خير� �ليس {خر�، 4جبر. �أل�مة �لمالية �لسلطة �لفلسطينية على  �النفاo  على 
"�الستقر�E �الجتماعي" بدH4 9 تصرc على مجاال. "�لنمو". �قد �4% هذ� 
بالتالي _لى تدهوE منا� �ألعما9 �قلل من �الستثماE�.، مما �ضع معيقا. 

_ضافية على �لتـأقلم �لمالي.

�بذلك، تشمل �لتحديا. ��أل�لويا. �لرئيسية �لتي يو�جهها �القتصا� �لفلسطيني 
�آلتي:

 6E4خر%" _لى تجا c�6 "�لصناعة مع 4طرEلحاجة _لى �النتقا9 من تجا�  *
"�لصناعة �لد�خلية"، �ألمر �لذ^ يتطلب تو�يعا 4كثر حنكة للعمالة بحيث 
توفير   H_ �لفلسطينية.  للشركا.  4ضيق  صناعي  تخصص  على  يرتكز 
�لخاصة  �لتز�يد"  "فر��   � �لعالمي  �القتصا�  _لى  متخصصة  مدخال. 
به، يتطلب جد��9 �منية إلEساليا. قصير6 �مرحلية، �هذ� 4مر صعب 
 Hكز. �لشركا. �لفلسطينية لغاية �آلE .لحالي� oإلغال� �في ظل نظا
�بشكل �ستثنائي على فر�� �لتز�يد في _سر�ئيل، �هو �لهدc �ألساسي  
تؤسس   H4 �لشركا.   dهذ على  قدما،  �لتحر�  4جل  �من  لصا�E�تهم. 
عالقا. تجاEية مباشر6 مع بائعين بالمفرo في 4نحاe �لعالم. _H �لفو�ئد من 
عالقة مباشر6 من شانها H4 تكوH مهمة، حيث يوفر �لبائعوH بالمفرo في 
4نحاe �لعالم عا�6 مساعد6 في تنظيم �إلنتا� �_��6E �ألنظمة �لتي يمكنها 

تحسين �لقد6E �إلنتاجية ��لتنافسية للشركا. �لفلسطينية. 

تقدما تكنولوجيا.  �كثر  �ستثماE 4جنبي �محلي في تصنيع  _لى  �لحاجة   *
�هذ� يعتمد على �لقد6E على �ستير�� مو�� �لخا�. غير H4 حاجة �لشركا. 
�لفلسطينية للحفا� على مخز�نا. كبير6 من مو�� �لخا� �لمستو6�E من 
سبيل  فعلى  �لتنافس.  على   6Eقا� غير  تجعلها  _نتا� سلس   H4جل ضما
�لمثا9، تقو� �لشركا. �لعاملة في صناعة �ألثا� �لخشبي حاليا بالتصدير 
��الستير�� مر�. قليلة في �لعا�، مما يؤ�^ _لى �جو� مخز�نا. كبير6 

من مو�� �لتز�يد ��لمنتجا. �لنهائية. 

�لشركا.  موقع   H4 من  بالرغم  �للعب.  ساحة  مستو%  على  �لتنافس   *
�لفلسطينية ��خل "�لغالc �لجمركي" �لقائم مع _سر�ئيل يمكن H4 يوحي 
�لمحلية   o�ألسو� في  �إلسر�ئيلية  نظير�تها  مع  �لتنافس  على  بإمكانيتها 

@Òä◊à‡‹€@ÚÓçbç˛a@pbÓïÏn€aÎ@wˆbn‰€a
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يعكس �لنمو �القتصا�^ عبر �لخمسة عشر عاما �لماضية صو6E قاتمة، حيث  
�لمحلي  �لناتج  �لحقيقي إلجمالي  �لنمو   oيفو� عا9  �لسكاني  �لنمو  مستو% 
خال9 معظم هذd �لفتر6. �في نظر6 �لى �الما�، ما تز�9 �لتوقعا. �القتصا�ية 
غير مشجعة، �تعتمد بدEجة كبير6 على �لنتائج �لسياسية. �تتو�جد لسوe �لحظ 
_شاE�. حو9 تر�جع في �لمكاسب �القتصا�ية في �لنصف �لثاني من �لتسعينيا.، 
مما يحد� تآكال في قد6E �لضفة �لغربية �غز6 على خلق نمو �قتصا�^ حتى 

�لو تم تخفيف نظا� �إلغالo �إلسر�ئيلي. 

قدE�ته  تفريغ  جر%  �لد�خل،  نحو  4كثر  �القتصا�  �جهة  تحويل  لد%  �4ال، 
�لصناعية. فاالستهال� بد9 �لصا�E�. كاH �ما ��9 �لمصدE �ألساسي للنمو 
 yلك �نخفاP فقه في�E ته تصدير �لعمالة�P القتصا�^. �قد �نخفض في �لوقت�
تصدير  �لتاEيخ  عبر  �لعمالة  تصدير  �فع  _سر�ئيل.  من  �لعما9  بعائد�.  ثابت 
�لبضاعة _لى �لهامش، �هو _لى جانب �لتدفق �لملحو� لتمويل �لمانحين على 
مر �لسنين، قد 4خر عملية �لتصنيع �لفلسطينية من خال9 �يا�6 تكلفة �لعمالة 

��لبضائع ��لخدما. �لمستهلكة محليا.

نقا|  بعض  فتر6 ٢٠٠٣-٢٠٠٥ عن  في  �القتصا�^   zالنتعا� ثانيا، كشف 
�لضعف �لهيكلية في �القتصا�. فقد ظهر. قطاعا. �لبناe ��لزE�عة، _لى جانب 
�إل��6E �لعامة، كمصا�E 4ساسية للنمو �القتصا�^. بالرغم من H4 �لتصنيع قد 
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��لد�لية، فإH �لنظا� �ألمني يضع �لشركا. �إلسر�ئيلية �شركا. 4خر% 
في موقع 4فضل. �باإلضافة _لى Pلك، تستمر �لشركا. �لمحلية �لصغير6 
باستخد�� تكنولوجيا بالية �قديمة، في حين يوجد للشركا. �إلسر�ئيلية 
�لتي تعمل في 4سو�o 4كبر مدخال للتكنولوجيا �لحديثة ��لخبر6، �بالتالي 
فهي تتجه نحو �لتفوo على �لضفة �لغربية �غز6 من ناحية 4فضلية �لسعر 

��إلنتاجية. 

توسيع شركا. قائمة من خال9 �لتو�صل مع �قتصا�يا. P�. ثقل. ال   *
يمكن للشركا. �لعاملة في 4سو�o صغير6 �لنمو بد�H _مكانية �صو9 
سهلة _لى �ألسو�o �لخاEجية، مثلما هو �لحا9 في �قتصا� �لضفة �لغربية 

�غز6، حيث H4 معظم �لشركا. صغير6 �مملوكة من قبل �لعائال.. 

تتعلق  نظا� _غالo مخفف،   bمتثاقل في غيا �لنمو بشكل   uتسير فر بينما 
 oتطبيق �تفا H_ .ئيسي بالوضع �لسياسيE لخطو�. �لالحقة �لحاسمة بشكل�
4ساسية  خطو6  هو  ��لوصو9  �لحركة  حو9   ٢٠٠٥ (نوفمبر)  �لثاني  تشرين 
لمر�فق   ^Eلتجا� ��لتسهيل  �ألمن  بين  بالمو��نة  �لتفكير  _عا�6  ير�فقه  �4لى، 

�لمعبر �لحد��^. 

 �Eلجما� ��هذ� ينطبق 4يضا على تطبيق بر�توكو9 باEيس �لذ^ يحكم نظا
��لتجا6E مع _سر�ئيل. �هذ� ضر�E^ لالقتصا� �لفلسطيني، بالرغم من بعض 
�4جه �لضعف في �لبنية �إلسر�ئيلية لحماية �لتعرفة �لجمركية (مثال، مستويا. 

حماية عالية للزE�عة ما يرفع 4سعاE �لمنتجا.). 

ترتبط _جر�e�. 4خر% على نحو ثابت 4يضا بالوضع �لسياسي. فقطا� غز6، 
على سبيل �لمثا9، هو منطقة �قتصا�ية مغلقة على مستو% سياسي، �لكن ليس 
 ،Eلمطا�� eعلى مستو% جغر�في. لنتر� جانبا �لقضية �لخالفية حو9 فتح �لمينا
فإH �4لوية Eئيسية تكمن في تمكين �ستخد�� معبر Eفح للتصدير عبر مصر. 
�هذ� يتطلب �تفاقيا. مع �لحكومة �لمصرية حو9 نظا� عبوE �نقل من Eفح 

_لى شرقي ميناe بوEسعيد �4 �لعريش. 

�بد�Eها، على �لسلطة �لفلسطينية H4 تستمر في _صالحاتها في مجاال. بالغة 
�ألهمية باتجاd �لحكم �لرشيد �منا� �ألعما9. {خذين باالعتباE حقيقة H4 �ألعما9 
�منافسين  �إلسر�ئيليين  نظر�ئها  من  4كبر  تجاEية  تكاليف  تتحمل  �لفلسطينية 

{خرين، يجب �لقيا� بكافة �الجر�e�. لخفض تكاليف �لقيا� باألعما9. 

قو�نينها  تعزيز  4جل  من  _ضافية  خطو�.  تتخذ   H4 �لفلسطينية  �لسلطة  على 
�4نظمتها، �تحسين {لياتها لحل �لصر�عا. �تحسين نظامها �لقضائي. 

_لى  تركيزها  تحو9   H4 �لمانحة  ��لجها.  �لفلسطينية  �لسلطة  على  �4خير�، 
 ،.���4� ،Eلو�سع �لذ^ يشمل على 4فكا� �نقل �لتكنولوجيا - �تعرفيها �لعا
�مماEسا. _��Eية، ��ستر�تجيا. تسويق جديد6 �ما شابهها - �لى �لشركا. 

�لفلسطينية من ��9 4خر%.

�في نهاية �لمطاc، تعتمد �لقد6E �لتنافسية للشركا. �لفلسطينية على مد% 
 r4E لناجع لمعد�. جديد6 في� �قدEتها  في �لحصو9، ��لتكيف ��الستخد�

    Eلما9 ��الفكا�
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�لخطر  مكامن   cختال� �بسبب   (dنا�� (تفصيلها  �لوجستية  جغر�فية  لد��� 
�لخاصة لكل منهما، يتوجب �لتعامل مع �لضفة �لغربية �قطا� غز6 كمنطقتين 
 E6 ��لسيطر6 على �نفلونز� �لطيوE�كيفية �لتعاطي مع �ال� Eمنفصلتين من منظو

في قطا� �لد��جن. 

تقع �لضفة �لغربية في منطقة �لمساE�. �لرئيسية لهجر6 �لطيوE، مما يضع مناطق 
محد�6 في ��ئر6 �لخطر �لجد^ نحو �نتقا9 ��نتشاE هذ� �لفير�r. � مع 4نه لم 
تصدE 4ية تقاEير عن 4^ �نتشاE للمرy حتى �آلH، _ال �H �لسلطا. �السر�ئيلية  
�كتشفت حالة ��حد6 في منطقة قريبة من �لحد��، �كانت هنالك حالة 4خر% 
تم �كتشافها في مستوطنة _سر�ئيلية في �لضفة �لغربية. �نتيجة لعد�  تمتع �لسلطة 
�لمالية   �E�لمو� حتى   �4 �لمر�قبة  مناطق  في  �لكاملة  بالصالحيا.  �لفلسطينية 
�لعالمية  �لمنظمة  بمعايير  �لكامل  �لتقيد  يتوقع  فعا9، ال  للعمل بشكل  �لكافية 
للصحة �لحيو�نية. �قد سجلت بعض عمليا. قتل �لطيوE لكنها لم تكتمل. 
�لى Pلك، تم �لقيا� بعمليا. مر�قبة _كلينيكية في حد�� معينة مع فحوصا. 
 Hلخدما. �لتي يوفرها معهد كيمر�� �للمضا��. على نطاo محد�� باستخد�

للطب �لبيطر^ في _سر�ئيل. 

4ما في غز6، فاH خطر �صو9 �لفير�r عن طريق �لطيوE �لبرية يعتبر ��ضحا � 
 �4 ،rجديا 4يضا. فبالرغم من 4نه  ال يوجد 4^ فرصة أل^ �تصا9 مباشر مع �لنا
�لحيو�نا. �4 �لمو�� في �لمنطقة �لحد��ية مع غز6، _ال �H هنا� مز��E ���جن 
كثير6 قريبة من تلك �لمنطقة. �قد حصلت بعض عمليا. �لمر�قبة �الكلينكية 

_لى حد معين لكن لم تحصل 4ية �ختباE�. في �لمعامل. 

بالرغم من �جو� �لرغبة في �لتعا�H بين �لسلطا. �لبيطرية �إلسر�ئيلية ��لفلسطينية، 
_ال H4 _جر�e�. �لسالمة �لصاEمة جد� على �لجانب �إلسر�ئيلي تجعل من �لصعوبة 

بمكاH على �لجانب �لفلسطيني H4 يقو� بفحوصا. �نتائج كافية. 

@@@@@@@@@@@@@@_Ü»i@aábfl@ZÔ€Î˛a@âbín„¸a
منذ �النتشاE �أل�9 للفير�r في غز6 في نهاية شهر {E�P (ماrE) ٢٠٠٦، تم 
�كتشاc ��لتأكد من ٨ حاال. في مز��E ���جن �بط، باإلضافة _لى بعض 
�لحاال. �لمخبرية �لتي لم يتم �لتحقق منها. كما تم �لتخلص من ٤٠٠,٠٠٠ 
طير. �قد 4كد خبر�e منظمة �لغذ�e ��لزE�عة H4 _جر�6E��_ .�e ��لتخلص من 
هذd �لطيوE تمت بشكل كامل طبقا للمعايير �لد�لية، بالرغم من �لمصاعب 

�لتي يفرضها �لوضع �لر�هن. 

�مع Pلك، فاH 4^ �نتشاE للفير�r بشكل ��سع في �لمستقبل �لقريب، خاصة في 
 uثة _نسانية، حيث سيتأثر بشكل مباشر �ألشخاEيؤ�^ _لى كا H4 غز6، يمكن

يشكل �لقطا� �لزE�عي في �لضفة �لغربية �قطا� غز6 بشكل عا� �قطا� �نتا� �لد��جن بشكل خاu مصدE �لدخل ��لغذ�e �الكثر �منا للفلسطينيين حيث تعتمد 
�لكثير من �لعائال. �لفلسطينية - ��لفقير6 بالتحديد - على �لد��جن �لتي تشكل مصدE �لبر�تين �الهم لها،  _H4 P ما يقرb من ٨٨٪ من مصا�E �لبر�تين �لحيو�ني 

في �لنظا� �لغذ�ئي لمو�طني قطا� غز6 يأتي من �لد��جن.

�فيما يقف �لوضع �لسياسي ��المني �لمتوتر �لقائم عائقا �ما� 4يه جهو� الحياe �القتصا� �لفلسطيني، فاH من شأH �نتشاE فير�r �نفلونز� �لطيوE في غز6 �ما قد 
ير�فقه من تبعا. �مخاطر �قتصا�ية ��جتماعية �بيئية �H يزيد من تفاقم �ال�ضا� �لهشة �صال. ��فقا لبرنامج �لغذ�e �لعالمي، فاH 4^ نقص في مصا�E �لبر�تين 

�لبديلة P�. �لتكلفة �لمعقولة من شأنه �H يؤ�^ �لى مضاعفا. خطر6 في مجا9 �لتغذية سيما في ��سا| �الطفا9.
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�لعاملوH في مز�Eعهم �لخاصة، �من ثم �ألطفا9 �لذين سيعانوH من نتائج نقص 
�لبر�تين في نظامهم �لغذ�ئي. 

لقد E4ست �لسلطا. في غز6 مؤخر� بالتعا�H مع �لمختبر �لطبي �لمحلي {لية 
مؤقتة للحماية ضد �نتشاE �لفير�r في صفوc �لبشر. لكن هنا� حاجة ماسة 
لمساعد�. _ضافية في مجا9 �لتدEيب �ضماH توفير كميا. كافية من مستلزما. 

 .cلفحص ��لمو�� �لقابلة لإلتال�

�لو�ضح  �لتحديد  يجب   ،�E�لمز� تعبئة  _عا�6  عمليا.   eبد تسبق   �كمتابعة 
 H4 لسياسة� dبين �لحيو�نا.. يتوجب على هذ Eلسياسة مكافحة �نفلونز� �لطيو
تتعامل مع قضية �لتطعيما.، {خذين بعين �العتباE قدE�. �لمؤسسا. �لبيطرية 
لضماH عمليا. �لتطعيم � تقليل �نتشاE �لفير�r  بين �لد��جن، �بالتالي تقليص 

�حتماال. نقل �لفير�r _لى �لبشر. 

�H قدE�. �لسلطة �لفلسطينية للتعامل مع خطر �نفلونز� �لطيوE مقيد6 بشكل 
كبير بسبب �لتعامل ��لموقف �لد�لي من �لتغيير�. �لتي حصلت في �لحكومة 
مكافحة  في موضو�  �لتنسيق   Hفا �لوضع،  هذ�  من  �بالرغم  Eئيسي.  بشكل 
�نفلونز� �لطيوE بين ���Eتي �لصحة ��لزE�عة �لفلسطينيتين ��لمنظما. �إلقليمية 
 ���لد�لية �لمعنية كانت فاعلة بشكل مثير لالنتباd. �تمسك ���6E �لصحة بزما
�لمبا�6E – بالنظر _لى بنيتها �لتحتية �ألكثر تطوE� �قدE�. مؤسسا. �لصحة 
�لعامة فيما تشر6E��� c �لزE�عة ��لمؤسسا. �لبيطرية على �لعمليا. �لرئيسية 

 .yEعلى �أل

 E6 �لصحة – بد�E��� برئاسة – Eللجنة �لوطنية لمكافحة �نفلونز� �لطيو� ��تقو
Eيا�^ في تنسيق �لجهو� �لوطنية ��لد�لية لمحاEبة �نفلونز� �لطيوE. �تقو� �للجنة 
4يضا بتنسيق تطوير �تو�صل �لسياسا. �_عد�� تقاEير �لتقييم ��لبر�توكوال. 
��لخطو| �لعامة، باإلضافة _لى _جر�e�. متابعة للقيا� بالخطة �لوطنية. �قد تم 
_عد�� كتيبا. �خطو| هاتف ساخنة للر� على �لتسا�ال. في مو�ضيع �لصحة 
�لتوعية  مجا9  في  قو6  4كثر  حملة  _لى  حاجة  هنا�  لكن  ��لحيو�نية،  �لعامة 

��التصاال.. 
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�لتحد^ �لرئيس في هذ� �إلطاE سيكمن في عملية توفير �ستجابة فاعلة الحتما9 
�نتشاE �نفلونز� �لطيوE في ظل �لظر�c �لقائمة، باإلضافة _لى 4همية ضماH سرعة 

�مر�نة �لتدخال. �فعالية �لتنسيق. 

ال تتمتع ���6E �لزE�عة �لفلسطينية بالقدE�. �لكافية الحتو�e 4^ �نتشاE النفلونز� 
 �E�ئيس لنقص �لموE لك بشكلP في مناطق �لضفة �لغربية �غز6. �يعو� Eلطيو�
�لبشرية ��لمالية لتنفيذ �لنشاطا. �لكبير6 لمكافحة �لفير�r. في حين يمكن 
�لفعالة  �الستجابة  من   eلصحة – كجز�  6E�لو� �لمؤسساتية   .�Eلقد� �صف 
النفلونز� �لطيوE – بأنها 4فضل، _ال H4 �أل�مة �لمالية �لحالية �تد�عيتها ما ��لت 

تؤثر على �لوضع. 

على  4ساسي  بشكل  يعتمد   rلفير�� هذ�   Eالنتشا �لناجح   e�الحتو� عملية   H_
عملية ��سعة �لنطاo للتخلص من �لطيوE.ففي خال9 عملية �النتشاE �أل�لي، 
كانت عملية �لتخلص من �لطيوE ناجحة بشكل كامل. بالرغم من Pلك، فقد 
 6Eلقد� �عانت �لسلطة �لفلسطينية من خسا6E جزئية في مصد�قيتها بسبب عد
�ستعا�6  تم  �قد  �القتصا�ية.  عن خساEتهم  �لمز�Eعين  تعويض  على  �لمبدئية 
ثقة �لمز�Eعين بعد �H با�E. �لحكومة �لر�سية مؤخر� بتمويل  �عم �لسلطة 
�لفلسطينية الستكما9 �فع �لتعويضا. لمنتجي �لد��جن بمبلغ يصل _لى ١,٧ 

مليوH ��الE 4مريكي. 

باالضاقة _لى Pلك، 4عد. مؤسسا. �ألمم �لمتحد6 فيما بينها �باشر�c برنامج 
 e�لغذ� منظمة  مثل  �خر%  مؤسسا.  مع   Hبالتعا�� �إلنمائي  �لمتحد6  �ألمم 
��لزE�عة، منظمة �لصحة �لعالمية، منظمة �ليونيسيف، �برنامج �لغذ�e �لعالمي 
خطة تعتمد على توجه شامل يعالج قضايا �ألمن �لغذ�ئي، �Eقابة �لصحة �لعامة 

��لبيطرية، �_��6E �لمخاطر �4خير� _عا�6 تأهيل قطا� �لد��جن. 

 e�الستجابة �لمدعومة ��ليا، قامت �لعديد من �لمنظما. بإجر� dهذ Eفي _طا�
عمليا. تقييم لتحديد �لمناطق �لتي تحتا� _لى مساعد6. �تضمنت هذd �لعمليا. 
 e�لغذ� لمنظمة  تابعة  �بعثة  �لعالمية  �لصحة  منظمة  قبل  بعثة خبر�e سريعة من 

��لزE�عة للتعامل مع جو�نب �لصحة �لبيطرية. 

هذ� � قد قا� �لبنك �السالمي للتنمية  بتمويل شر�e معد�. للمختبر�. �لبيطرية 
 ��لتابعة لو��6E �لزE�عة. فيما �فر. �لحكومة �لر�سية تعويضا. نقدية. �تقو
منظمة �لغذ�e ��لزE�عة �منظمة �لصحة �لعالمية باستخد�� 4مو�لها لمساعد6 �لسلطة 
�لفلسطينية في �لقيا� بنشاطا. بناe �لقدE�. �تدEيب �لطو�قم �توفير �إلEشا� 

في �لمجاال. �لفنية �لمتخصصة. 

كما 4جر% �لبنك �لد�لي تقييما سريعا بناe على �ستشاE�. مكثفة مع �لعديد 

٨



 e�من منظما. �ألمم �لمتحد6 (بما فيها منظمة �لصحة �لعالمية، �منظمة �لغذ
��لزE�عة، ��أل�نر��، �برنامج �ألمم �لمتحد6 �إلنمائي) من 4جل توحيد �لجهو�. 
�كنتيجة تم _نشاe _طاE ما بين مؤسسا. �ألمم �لمتحد6 لالستجابة �مكافحة 

 .Eلكن بوجو� تمويل متو�ضع لتنفيذ هذ� �إلطا ،Eنفلونز� �لطيو� eبا�

�يشمل هذ� �إلطاE مو��نة بقيمة تصل _لى ما يقرb من ٣٠ مليوH ��الE 4مريكي. 
 Eبتوفير منحة بقيمة ١٠ ماليين ��ال Eلبنك �لد�لي ضمن هذ� �الطا� ��سيقو
4مريكي سيتم تنفيذها من خال9 �لو��E�. �لفلسطينية �لمعنية بالتعا�H مع �للجنة 
 Hلبنك بتوفير ٣ مليو� ��لوطنية لمكافحة �نفلونز� �لطيوE. _ضافة _لى Pلك، سيقو
�لطيوE ��النفلونز�  �نفلونز�  �ئتماH مرفق مكافحة   o4مريكي من صند�  Eال��
�لبشرية في سبيل معالجة �الحتياجا. �لطاEئة �سيتم تنفيذ Pلك بشكل مباشر 

عن طريق نظا� �ألمم �لمتحد6. 

سيتم �ستخد�� مو��E �لبنك �لد�لي للحد من �نتشاE �نفلونز� �لطيوE في �لبشر من 
خال9 �إلعد�� ��لرقابة ��الستجابة �ألفضل، �تهدc هذd �لمو��E _لى �لمساهمة 

�لجزئية في تعويض �لمز�Eعين.

4ما خا�E  _طاEخطة تمويل �لبنك �لد�لي، فهنا� حاجة الستثماE�. متوسطة 
�طويلة �لمد% إلعا�6 بناe قطا� �لد��جن �سلسلة من متطلبا. �نتا� �لد��جن. 
�توفر عملية بناe مخا�H �لتبريد �4�6 مستد�مة لمستو% 4فضل من �ألمن �لغذ�ئي، 

��لسالمة �لغذ�ئية ��لدعم �لذ�تي في �لضفة �لغربية �قطا� غز6. 
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يشير �لخبر�e �لد�ليين _لى �لحاجة للتركيز على �لمد% �لبعيد في موضو� _عا�6 
 e�منظمة �لغذ e�تأهيل قطا� �لد��جن �لفلسطيني. فعلى سبيل �لمثا9، يوصي خبر
 e6 عمل �لسلطة �لفلسطينية ��لجها. �لمانحة معا لتسهيل _نشاEعة بضر��Eلز��
�لى  �لتمويل صغير6 �لحجم.  للبدe في مشاEيع  �لتعويض   �4 Hلضما� oصند�
جانب ضر�6E تنا�9 مسالة �لمساعد6 �لفنية في _��6E �لنوعية في _طاE بر�مج 

�إلقر�y صغير6 �لحجم.  

�هنا� حاجة ماسة ���ضحة لتوفير مو��E لدعم جهو� �لسلطة �لفلسطينية في 
تمويل عملية _��6E مر�قبة �طنية شاملة �طويلة �ألمد، ناهيك عن عملية �لتخلص 
من �لطيوE، �بر�مج �لتعويض. �Eبما لن يستطيع _طاE مؤسسا. �ألمم �لمتحد6 
H4 يحتو^ �ألثر �إلقليمي أل^ �نتشاE النفلونز� �لطيوE مما يستدعي تعا�نا _قليميا 

4كبر في �لتعامل مع �لمخاطر �لصحية �لعامة ��القتصا�ية. 

Eلجنة محافظة غز6 للحد من �نفلونز� �لطيو :Eلصو�

٩
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�H �لتر�جعا. �إلضافية خال9 �لعامين �لقا�مين سترفع �لبطالة �لى نسبة ٤٧ بالمئة 
�لعا� ٢٠٠٨ سيصل   �لعا� ٢٠٠٨. بحلو9  بالمئة مع حلو9  �لى ٧٤  ��لفقر 
�لتر�جع �لتر�كمي في _جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي منذ ١٩٩٩  �لى ٥٥ 

بالمئة (�لجد�9 ١).١ 

�لجد�# ١ – توقعا; �القتصا� �لكلي ٢٠٠٥-٢٠٠٨
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥

٢,٨٥١ ٢,٨٣٥ ٢,٩١٠ ٤,٠٤٤  Hجمالي �لناتج �لمحلي (بالمليو_
��الE 4مريكي)

٪ ١,٠- ٪ ٤,٣- ٪ ٢٤,٥- ٪ ٦,٣ معد9 �لنمو �لحقيقي

٧٣٥ ٧٥٤ ٨٠٢ ١,١٥٢ _جمالي �لناتج �لمحلي للفر� 
(بالمليوH ��الE 4مريكي) 

٪ ٤,٢- ٪ ٧,٤- ٪ ٢,٧ ٪ -٢٧,١ معد9 �لنمو �لحقيقي

 ١,٠٢٠  ١,٠٨٩  ١,١٩٩  ١,٦٥٧  Hبالمليو) �_جمالي �لدخل �لمستخد
��الE 4مريكي)

٪ ٨,٣- ٪ ١٠,٨- ٪ ٣٠,٠- ٪ ٤,٣ معد9 �لنمو �لحقيقي
٪ ٤٧ ٪ ٤٤ ٪ ٤٠ ٪ ٢٣ معد9 �لبطالة
٪ ٧٤ ٪ ٧٢ ٪ ٦٧ ٪ ٤٤ معد9 �لفقر

توقعا. طاقم �لبنك �لد�لي، {E�P ٢٠٠٦. يقيس _جمالي �لناتج �لمحلي �لنشا| �إلنتاجي ��خل �لضفة 
�لغربية �غز6. يقيس _جمالي �لدخل �لمستخد� مجمو� �لدخل، بما فيه تحويال. �لعما9 ��لمساعد�. 

�لخاEجية، �تحويال. 4خر%.  

�لتباطؤ   E�ستمر�  Eلمصا�� مختلف  من  �لحديثة  �القتصا�ية  �لبيانا.   yتفتر
 ��القتصا�^ في �لضفة �لغربية �قطا� غز6 �لذ^ بد4 في �لنصف �لثاني من �لعا

 .٢٠٠٥

�يبر� Pلك في بيانا. �لو��E�. �لفلسطينية من _سر�ئيل ��لصا�E�. _لى _سر�ئيل 
عبر �لربع �أل�9 من ٢٠٠٦؛ �بيانا. كل من �لتشغيل �لفلسطينية عبر �لربع 
�أل�9 من ٢٠٠٦؛  ��لقطا� �لبنكي عبر نهاية 4ياE؛ ��لبيانا. �لمالية عبر نهاية 

.٢٠٠٦ H�؛ �بيانا. �لسعر خال9 حزيرHنيسا

�في نظر6 نحو �ألما�، تشير  �لقيو� �لمتو�صلة على �لحركة ما بين غز6 ��لضفة 
�لغربية، خاصة تلك �لقيو� �لمفر�ضة على �لبضائع �لمتجهة من ��لى غز6 عبر 
�لتي  ��لضريبة   .��E�لو� (تعرفة  �لتخليص  عائد�.  تحويل  �تعليق  _سر�ئيل، 
تجمعها �لجما�E �إلسر�ئيلية لصالح �لسلطة �لفلسطينية) من قبل حكومة _سر�ئيل 
��لتقليصا. في مساعد�. �لمانحين، _ضافة �لى �لتقليصا. �لمرجحة في عد� 
�لعما9 �لفلسطينيين حاملي تصاEيح للعمل ��خل _سر�ئيل، تشير جميعها �لى 
تدهوE �قتصا�^ �ضافي. �كنتيجة لذلك، يتوقع H4 يهبط �أل��e �القتصا�^ في 
�لعا� ٢٠٠٦ �لى مستويا. شبيهة بتلك �لتي سا�. خال9 �لسنو�. �أل�لى من 

.uالنتفاضة في قطا� غز6 على �جه �لخصو�

في {E�P(ماrE) ٢٠٠٦، 4جر% طاقم �لبنك �لد�لي تحليال لتأثير�. عد� من 
�الجر�e�. قيد �العتباE�. �لفاعلة في حينه (��لتي تنفذ في �لوقت �لحالي) من 

قبل �سر�ئيل ��لد�9 �لمانحة على �القتصا� �لكلي �لفلسطيني للعديد  

�يتر�جع � في ظل هذ� �لسيناEيو, _جمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي للفر� بنسبة 
�لدخل  (_جمالي  �لشخصي  �لدخل  ينخفض  فيما   ٢٠٠٦ �بالمئة في عا  ٢٧
 zنكما� 4خر%:  بالمئة �بكلما.  بنسبة ٣٠  فر�)  لكل  �لحقيقي   ��لمستخد

لمد6 عا� من �لنشاطا. �القتصا�ية مسا� لكسا� عميق. 

 oيو �فرضياته �لضمنية، �نظر "�لتحديث �القتصا�^ ��آلفاE١ لمزيد من �لمعلوما. حو9 هذ� �لسينا

 e٢٠٠٦. �لسو H١٥، ٢٠٠٦ �تحديث �لضفة �لغربية �غز6، نيسا E�P} ،لمتوقعة،" �لبنك �لد�لي�
�لعمليا.  يتو�فر من حجم  ما  متفا9e جد� مع  �نه  يتبين  �لحقيقة،  �لمقدE، في  �لتر�جع  فهذ�  �لحظ، 
 H� 6 �لسلطة �لفلسطينية على �فع �لر��تب لموظفي �لحكومة، حيثEقد ��لعسكرية في غز6 �{ثر �نعد�

�لبيانا. من �لربع �لثاني 4ضحت متوفر6، �سيتم مر�جعة توقعا. �لبنك �لد�لي.

١٠
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4ثبتت �لتجا6E �هميتها في �لتر�يج للنمو �القتصا�^ مر6 تلو �ألخر%، �على 
 Hبالنسبة للد�9 �لنامية �لصغير6. بالنسبة للضفة �لغربية �غز6، فا uجه �لخصو�
�لتجا6E �لد�لية مهمة �يتوقع لها H4 تلعب ��E�ً �كبر حجما  في �لمستقبل. مثلت  
�لوسيطة  ��لمدخال.  ��لمعد�.  �لنهائية، ��لخدما.،  �لبضائع  �لو��E�. من 
�لمستخدمة في �إلنتا� �لمحلي خال9 �العو�� �لستة �لماضي، حو�لي ٧٠٪ من 
_جمالي �لناتج �لمحلي في حين H4 صا�E�. �لبضائع ��لخدما. (لنفس �لفتر6 
�لزمنية) مثلت ما بين ١٥٪ �٢٠٪ من _جمالي �لناتج �لمحلي. �مثل هذd �لدEجة 
�لكبير6 من �النفتا� ال تسير بد�H مخاطر، مما تر� �لضفة �لغربية �غز6 هشة 
4ما� �الغالقا. �لخاEجية من قبل _سر�ئيل تحت �لبيئة �ألمنية �لر�هنة – �عليه 

�نقطع حبل �لنجا6 �لحيو^ ��لضر�E^ مع �لعالم �لخاEجي.

�لسوe حظ غايا. �لتحليل �القتصا�^، ال يتم �لتسجيل �لتجا6E بشكل جيد، 
حيث �H معظمها يتم ما بين �لضفة �لغربية �_سر�ئيل حيث ال توجد 4ية محطا. 
جمركية لتسجيل كميا.  �قيمة �لبضائع �لتي عبر. (بخالc �لتجا6E ما بين 
غز6 �_سر�ئيل �لتي يمكن _حصاeها). �بالرغم من Pلك، يقو� �لجها� �لمركز^ 
بياناتهم  على  نعتمد  �نحن  �لتدفقا.،  تلك  مثل  بتقدير  �إلسر�ئيلي   eلإلحصا
للمساعد6 في فهم تطوE�. �لتجا6E منذ عا� ١٩٩٨. �مع H4 تقدير�. �لجها� 
�لمركز^ لإلحصاe �إلسر�ئيلي تغطي فقط �لتجا6E �لفلسطينية مع _سر�ئيل �ليست 
�لمباشر6 مع بقية 4نحاe �لعالم، فاH �لتجا6E مع _سر�ئيل تمثل �لجزe �ألكبر من 
_جمالي �لتجا6E �لفلسطينية.٢ _ضافة �لى Pلك، فاH حصص مهمة من �لبضائع 
�لمستو6�E من _سر�ئيل منشأها 4صال من ��9 ثالثة – "���E�. غير مباشر6."

 E�نعكس �ثر �الغالقا. �لتي 4عقبت �ندال� �النتفاضة في 4يلو9 ٢٠٠٠، ��ستمر�
تشديدها خال9 صيف ٢٠٠٢، بشكل ��ضح في تقليص �لتجا6E �لفلسطينية 
مع _سر�ئيل. �قد هبطت نسبة �لبضائع �لو�6�E، �لتي �صلت �EPتها في �لربع 
�لثالث من �لعا� ٢٠٠٠ عند ١,٩ ملياE شيكل _سر�ئيلي (ما يعا�9 من ٤٧٨ 
 Hشيكل _سر�ئيلي (٢٠١ مليو Eمستو% �لمليا H�� 4ميركي)، _لى ما Eال�� Hمليو
 .��E�٢٠٠٢. �منذ تلك �لفتر6، بقي نمو �لو ���الE) في �لربع �لثاني من �لعا
 Eال�� Hشيكل _سر�ئيلي (٥٤٥ مليو Hمستقر� �ثابتا، حيث �صل �لى ٢,٤ مليو
4مريكي) في �لربع �لثاني من عا� ٢٠٠٥. لكن حصل تر�جع على �لقيمة لتصل 
عند حد�� ٢,١ ملياE شيكل (٤٥٦ مليوH ��الE �ميركي) في �لربع �أل�9 من 
 E٢٠٠٦ – مما يشكل تر�جع بنسبة ١١ بالمئة بالشيكل (١٦ بالمئة بالد�ال ��لعا

�ألميركي) – �Pلك في �اللة على ضعف �لطلب (�لشكل ١).

�ساE. �ألنما| في صا�E�. �لبضائع �لى _سر�ئيل في نفس �لتوجه _لى حد 
كانت  �لتي   ،.�Eلصا�� �تر�جعت  بكثير.  �قل  مستويا.  ضمن  لكن  كبير، 
 Eال�� Hشيكل _سر�ئيلي (4^ ما يعا�9 ٨٠ مليو Hتصل ما معدله ٣٢٥ مليو
 ٢٠٠٢ ��ميركي) ما قبل �النتفاضة عا� ٢٠٠٠، بشكل ثابت خال9 صيف عا
قبل H4 ترتد في �لنصف �لثاني من تلك �لسنة �في �لعا� ٢٠٠٣ – لتصل فقط 
أل�نى نقطة لها في �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٣ عند ٢٠٧ مليوH شيكل (٤٧ 
مليوH ��الE �ميركي). �في موضو� �لو��E�.، شهد �لعا� ٢٠٠٤ نمو� كبير� 
– ما يزيد عن ٤٠ بالمئة مقاEنة مع �لعا� ٢٠٠٣. �مع �صو9 �لذ6�E في �لربع 
�لثاني من �لعا� ٢٠٠٥ عند ٣٧٤ مليوH شيكل (٨٥ مليوH ��الE �ميركي)، 
�لى  �لتصدير  مستو%  �لسنة  من  �لثالثة  �الEبا�  في  �لمتو�صل  �لتر�جع  �4صل 
٢٩١ مليوH شيكل (٦٢ مليوH ��الE) في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ – مما 
يشكل هبوطًا بقيمة ٢٢ بالمئة (٢٧ بالمئة بالد�الE�. �ألميركية) خال9 ٩ 

�شهر. (�لشكل ٢).

.�eلمكتب �لمركز^ �إلسر�ئيلي لإلحصا� :Eلمصد�

٢ في �لعا� ٢٠٠٢، مثلت �لصا�E�. من �لضفة �لغربية �غز6 �لى _سر�ئيل ٩٠٪ من �لصا�E�. �لكلية، 

في حين �H �لو��E�. من �� عبر _سر�ئيل �صلت �لى ٩٨ بالمئة من مجمو� �لو��E�. �لفلسطينية. 
(حو�لي ٥٥٪ من هذd �لو��E�. كانت بضائع _سر�ئيلية، مع �لبقية �لقا�مة من ��9 ثالثة).
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 Eلهوية �إلسر�ئيلية �� �لجو���. �ألجنبية؛ يقد� Hمن �لنصف يحملو bEما يقا H٣ من بين ٦٠,٧٠٠ فا

�لبنك �لد�لي �H ٨٥٪ من حاملي �لهوية �إلسر�ئيلية يعيشوH في �لقدr �لشرقية. معد9  عد� �لعما9 
في _سر�ئيل من �لضفة �لغربية �بضمنها �لقدr �لشرقية يعتقد 4نهم منقسمين بالتسا�^ ما بين �4لئك 
�لذين يحملوH تصاEيح عمل (يقدH�E في حد�� ١٥,٧٠٠ في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦) ��4لئك 

�لذين يعملوH بشكل غير قانوني (�لعما9 "�لسريين" �لذين يقدE عد�هم عند ١٤,٥٠٠).

�لصا�E�. خال9  في  �لتر�جع  تفسير  يمكنها  عو�مل  ثالثة  �ألقل  على  �هنا� 
�لسنو�. �لثال� �أل�لى من �النتفاضة: ��% ���يا�  تكاليف �لمو�صال. �لناجمة 
عن �إلغالo �لد�خلي _لى جعل �لمنتجا. �لفلسطينية �قل تنافسية (�نظر �لشكل 
١٤)؛ في مو�جهة معيقا. �إلنتا� ��لشحن بسبب كل من �الغالقا. �لد�خلية 
��لخاEجية،  �نتقا9 �لمشترين �الجانب �لى مصا�E بديلة P�. مصد�قية 4على، 
 H4 لخدما. �لمحلية. �مع� o�لمنتجين �لفلسطينيين تحولو� �لى 4سو� H4 كما
نظا� �إلغالo تو�صل في �لعا� ٢٠٠٤، _ال _E��_ Hته 4صحبت 4كثر خبر6 في 
�لتنبؤ مما شكل عامًال مهمًا في �لتعافي �القتصا�^ لتلك �لسنو�.. �منذ تلك 

�لفتر6، تم تشديد �الغالقا..

�في نظر6 �لى �لمستقبل ، ستحد� �Eجة حرية �لوصو9 _لى �لعالم �لخاEجي 
 �Eلمسمو� به من قبل �لسلطا. �إلسر�ئيلية – �على �جه �لتحديد _لى خا�
 �غز6 –  مد% �ستمر�E �لهبو| في �لصا�E�. �لفلسطينية في �لربع �لثاني من �لعا
٢٠٠٥ ��لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ �فيما _P� كانت هنا� _مكانية لعكس  
مستويا. معدال. �لنمو في �لصا�E�. �لى ما كنت عليه �من ثم  �لمحافظة 

على تلك �لمستويا..

في �لربع �لثالث �لى ما قيمته ٣٢١ مليوH ��الE �ميركي. في �لربع �أل�9 من 
تر�جع  يشكل  مما  �ميركي –   Eال��  Hمليو تحويل ١٠٥  تم   ،٢٠٠٦ ��لعا
بقيمة ٦٧ بالمئة (�نظر �لشكل ٣) – _H �لتر�جع �لها� خال9 �لنصف �لثاني من 
�لعا� ٢٠٠٥ قضى بشكل كلي على �لنمو في �لتحويال. في �لربعين �أل�ليين: 
�لثاني ٢٠٠٥ بغت  ١١٣ مليوH ��الE �ميركي (�لمستو%  �لربع  تحويال. 
�ألعلى خال9 ٤ سنو�.)؛  �تعتبر �لزيا�6 في �لربع �أل�9 عا� ٢٠٠٦  مدهشة 

نوعا ما مما يستوجب تركيز �النتباd عند توفر مزيد من �لبيانا..

كاH للتر�جع _لى ما ��H مستويا. ما قبل �النتفاضة 4ثر كبير على مستو% �خل 
�ألسر �لفلسطينية؛ مثلت تحويال. �لعما9 من _سر�ئيل حو�لي ١٨ بالمئة من 
�لدخو9 �لمستخدمة في �لعا� ١٩٩٩. �بد�dE، فاH �لدخل �لمنخفض ترجم 
نفسه في  �النخفاy في �لطلب على �لبضائع �لمحلية، ما يعني 4يضا مستويا. 

�قل من �لتشغيل �لمحلي في ��خل �لضفة �لغربية �غز6.

���� من حد6 �الثاE �لسلبية   لفقد�H �لوظائف في _سر�ئيل على �لتشغيل �لمحلي  
�لصعوبا. في �لقد6E على �لقيا�  باألعما9 �لتجاEية في �لضفة �لغربية �غز6 
كنتيجة لالغالقا. �لد�خلية �منع �لتجو�9، خاصة  في �لعا� ٢٠٠٢، مما �4% �لى 
�الEتفا� �لكبير في تكاليف �لتعامال. �لتجاEية، �عمليا. عرقلة ��E�. �إلنتا� 

�فقد�H �لمخرجا. �لقابلة للفسا� �مستويا. متدنية من �قتصا� �لكميا..

�في ��نى مستو% له  في �لربع �لثالث من �لعا� ٢٠٠٢، توقف �لتشغيل �لمحلي 
نسبته  من  بالمئة   ٢٥ بقيمة   yنخفا� يشكل  مما  عامل–   ٣٨٧,٣٠٠ عند 
�لمسجلة في �لربع �لثالث للعا� ٢٠٠٠ ما قبل �النتفاضة. �خال9 �لربع �لثاني 
من عا� ٢٠٠٣ �نتعش �لتشغيل �لمحلي �لى مستو% ��� فيه عد� �لفلسطينيين 
�لذين تم تشغيلهم ��خل �لضفة �لغربية �غز6 عن مستويا. ما قبل �النتفاضة. 
�في نفس �لوقت، �Eتفع عد� �لعاطلين عن �لعمل بشكل كبير من ٧٣,٦٠٠ 
عامل في �لربع �لثالث قبل �النتفاضة عا� ٢٠٠٠ �لى ٢١٠,٣٠٠ حاليا (�نظر 

�لجد�E 9قم ٢).     

Ú€bİj€aÎ@›ÓÃín€a@@
فقد  ما يقاbE من ١٠٠ 4لف عامل فلسطيني �ظائفهم في _سر�ئيل منذ 4يلو9 
٢٠٠٠ نتيجة لالغالقا. �لخاEجية. �بحسب بيانا. جها� �إلحصاe �لمركز^ 
�لفلسطيني، فاH ١٤٦ 4لف فلسطيني (١١٦,٠٠٠ من �لضفة �لغربية �بضمنها 
�لقدr �لشرقية �٣٠,٠٠٠ من غز6) كانو� يعملوH في _سر�ئيل ��لمناطق �لصناعية 
�إلسر�ئيلية ��لمستوطنا. خال9 �لربع �لثالث من عا� ٢٠٠٠. �عند �4نى نقطة 
له في �لربع �لثاني من �لعا� ٢٠٠٢، �نخفض  هذ� �لعد� �لى ٣٣,٠٠٠ قبل 
�Eتد��d في �لربع �لتالي �لى ٥٣,٠٠٠ عامل؛ �منذ Pلك �لوقت، فاH عد� �لعما9 
�لفلسطينيين في _سر�ئيل ��لمستوطنا. كاH مستقر� نسبيا، ���� (�4 تر�جع) 
هذ� �لعد�  مع مد% �إلغالo �لمفر�y عشية �لحو��� �الEهابية �لمحد�6. 
 ٦٧,٠٠٠ 6�EP لعما9 �لى� e٢٠٠٥ �صل عد� هؤال �في �لربع �لثاني من �لعا
عامل؛ مع �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ هبط �لى ٦٠,٧٠٠ (جميعهم من �لضفة 

�لغربية �بضمنها �لقدr �لشرقية). (�لجد�9 ٢).٣

�4%  تناقص عد� �لوظائف في _سر�ئيل �لى  تر�جع كبير �ملحو�  في تحويال. 
�لعما9. �بحسب �لجها� �لمركز^ لإلحصاe �إلسر�ئيلي، �صلت �لتحويال. 
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في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦، بلغ عد� �لفلسطينيين �لعاملين في �لضفة �لغربية  
٣٩٢,١٠٠ مقاEنة مع ٣٥٧,٥٠٠ قبل �النتفاضة، 4^ بزيا�6 بنسبة ٩,٧ بالمئة. 
عند �4نى نقطة لها في �لربع �لثاني ��لثالث عا� ٢٠٠٢، فقد �نخفضت 4عد�� 
�لعما9 �لى ٢٨٢,٢٠٠ �٢٨٠,٩٠٠ على �لتو�لي. �مع �نه حصل نمو بشكل 

عا� منذ تلك �لنقطة، _ال �نه يمكن مالحظة �لتغير�. �لموسمية.

 �في ��خل قطا� غز6، كاH يعمل ١٥٦,٧٠٠ مو�طن خال9 �لربع �لثالث عا
�النتفاضة،  نقطة خال9  �4نى  �هي   ،٢٠٠٢ �عا �لثالث  �لربع  �مع   .٢٠٠٠
�نخفض هذ� �لرقم �لى ١٠٦,٥٠٠ عامل (هبو| بنسبة ٣٣ بالمئة). �بعد E4بعة 
 Hهنا� ١٧٠,٩٠٠ غز^ يعملو Hحد) من نمو تشغيل متو�صل كا�� �E4با� (عا
محليا قبل تسجيل �لتر�جع خال9 �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٣ مما قلص Eقم 

�لمستخدمين �لى ١٦٣,٢٠٠ عامل.

�منذ تلك �لفتر6، تأEجحت مستويا. �لوظائف ��خل غز6 (حيث هبطت �لى 
١٤٦,١٠٠ عا� في �لربع �لثاني من ٢٠٠٤ بسبب �لتدهوE �لكبير في �لوضع 
�ألمني خال9 تلك �لفتر6)، قبل �ستئناc �لمساE �لتصاعد^. �عند �لربع �لر�بع 
من عا� ٢٠٠٥، �صل �لتشغيل �لمحلي في قطا� غز6 �لى ١٨٧,٧٠٠ عامل 

 .٢٠٠٦ �ليعا�� �لهبو| ثانية �لى ١٦٨,٢٠٠ في �لربع �أل�9 من �لعا

بنسبة  �لسكاني  �لنمو  _ليها  �لتشغيل، مضافا  في  �ألخير6  �لزيا��.  بالرغم من 
 Hنسبة �العتما� على �لغير – مجمو� �لسكا Hفا ،�تزيد عن ٤ بالمئة في �لعا
�Eتفعت بشكل كبير  (�لعاملين)–  �لمستخدمين   uمقسما على عد� �ألشخا

خال9 فتر6 �النتفاضة. 

�فيما كاH �لفر� �لعما9 �لو�حد في �لضفة �لغربية يعيل ٤,٣ فر�� في  �لربع 
�لثالث من �لعا� ٢٠٠٠، �صل عد� �الفر�� �لذين يعيلهم �لفر� �لعامل �لو�حد  
في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ _لى ٥,٦ فر��. 4ما في قطا� غز6، فقد ������.  
نسبة �العتما� على �لغير  بشكل �E�ماتيكي من ٥,٩ خال9 �لربع �ألخير قبل 

�النتفاضة �لى ٨,٢.

في  �لعاملين  للفلسطينيين  �لمتر�جعة  ��لمستويا.  �لسكاني،  �لنمو   %�4 �قد 
_سر�ئيل ��لمستوطنا. �إلسر�ئيلية �نقص فرu �لعمل �لمحلية خال9 �لعامين 
�لبطالة.  �لبطالة �معدال.  في  �E�ماتيكية  �يا��.  �لى  �النتفاضة،  �أل�لين من 
�Eغم �لنمو �لوظيفي خال9 �لسنو�. �ألخير6، يبقى �لعد� �لمطلق للبطالة بعيد� 
عن �لمستويا. ما قبل �النتفاضة. (طبقا للتعريف �لرسمي من قبل منظمة �لعمل 
فعليا عن فرصة عمل حتى  بالشخص H4 يسعى �يبحث  يتعين على  �لد�لية، 

يعتبر عاطال عن �لعمل).

�صلت معدال. �لبطالة في �لضفة �لغربية �EPتها �لى ٣١,٢ بالمئة في �لربع 
�أل�9 من �لعا� ٢٠٠٣. خال9 �لعامين �لتاليين، تأEجح �لمعد9 ما بين ٢١ �لى 
٢٥ بالمئة، ليهبط ��H خط ٢٠ بالمئة في �لربع �لثاني من �لعا� ٢٠٠٥. ��ستمر 
هذ� �لمستو%  لوقت قصير حيث �Eتفعت معدال. �لبطالة في �لنصف �لثاني من 

�لعا�، لتصل �لى ٢١,٤ بالمئة في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ (�لشكل ٤).

�ألH عد� كبير من �لعاطلين عن �لعمل توقفو� عن �لبحث عن �لعمل (ما يسمى 

بالعما9 �لمحبطين)، فإنهم ال يعتبر�H جزe� من قو6 �لعمل �غير مشمولين بتعريف 
 eمثل هؤال eما جر% _حصا �P_� .معايير منظمة �لعمل �لد�لية لمعدال. �لبطالة
�لغربية خال9  للضفة  �لبطالة  لمعد9  �لرسمي"  "�لتعريف غير   Hفا  ،uألشخا�
�لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ يصل _لى ٢٧,٢ بالمئة. (�صل هذ� �لمعد9 ألعلى 

مستو% له في �لربع �لثاني من �لعا� ٢٠٠٢، عند نسبة ٤٢,٤ بالمئة).

معدال.  بدًال عن  �لمحبطين"  "�لعما9  �لعاطلين �عد�  على عد�  �لتركيز   H_
�لبطالة يظهر مد% ���يا� نسبة �لبطالة. من مجمو� كلي يعا�9 ٩٥,٣٠٠ في 
�لربع �لثالث قبل �النتفاضة عا� ٢٠٠٠ (٣٧,٩٠٠ عاطل عن �لعمل �٥٧,٤٠٠ 
 ٢٠٠٢  �عا �لثاني  �لربع  في  �لى ٢٢٨,٧٠٠   �EPته  �لعد�  �صل  محبط)، 

(١٣١,٢٠٠ عاطلين؛ ٩٧,٥٠٠ محبطين).

بالرغم من نمو �لتشغيل �ألخير (�تر�جع معدال. �لبطالة)، بقيت 4عد�� �لعاطلين 
عن �لعمل عالية - �في ��قع �ألمر، نما هذ� �لعد� بشكل كبير في �لنصف �لثاني 
من �لعا� ٢٠٠٥. �في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦، كاH هنا� ١٢٢,٩٠٠ عامال 
عاطال عن �لعمل فيما توقف ٤٦,٣٠٠  �خرين  عن �لبحث عن �لعمل "تعريف 

غير Eسمي لمستو% �لبطالة �لبالغ" ١٦٩,٢٠٠ (�لجد�9 ٢ ��لشكل ٥).

١٣

4يلو9 ٢٠٠٦



في غزE� ،6تفعت معدال. �لبطالة في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦ �لى ٣٤,١ 
بالمئة (٨٧,٤٠٠ فر��). �4عقب Pلك ستة E4با� متعاقبة من �لبطالة �لمتناقصة، 
 ٢٠٠٤  ��لعا من  �لثاني  �لربع  (شهد  �لمطلقة.   ���ألEقا �لمعدال.  بحسب 
4على Eقم من �لبطالة في غز6 – ٩٦,٦٠٠ – �معد9 بطالة قريب من �لنسبة 
�لقياسية ٣٩,٧ بالمئة). قبل �النتفاضة، كاH معد9 �لبطالة في غز6 ١٥,٥ بالمئة 

(٣٥,٧٠٠ فر��). (�لشكل Eقم ٦).

_H عملية _�E�� �لعما9 �لمحبطين تنتج تعريف مخفف لمعدال. �لبطالة �لبالغة 
٣٩,٦ بالمئة في غز6 خال9 �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦؛ �طبقا لهذ� �لتعريف، 
�لى ١١١,٢٠٠. �كما Pكر  �لعمل من ٨٧,٤٠٠  �لعاطلين عن  �Eتفع عد� 
4عالd، فاH مثل تلك �ألEقا� هي �قل قليال من ١١٥,١٠٠ في �لربع �لثاني من 
عامين من   9�4 �لمسجلة خال9   6�Eلذ� �تقترb من مستويا.   ٢٠٠٤ ��لعا

�النتفاضة (�لشكل ٧).

(Pباآلال) لجد�# ٢ – عد� �لفلسطينيين �لعاملين ��لعاطلين عن �لعمل�
�لربع 
�أل�#

�لربع 
�لثاني

�لربع 
�لثالث

�لربع 
�لر�بع

�لربع 
�أل�#

�لربع 
�لثاني

�لربع 
�لثالث

�لربع 
�لر�بع

�لربع 
�أل�#

�لمعدال; �لسنوية

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥
�لتشغيل

٣٤٩٣٦٧٣٧١٣٩٤٣٥٩٤١٢٤٠٥٣٨٤٣٩٢٣٣٤٣١٠٢٩٧٣٤٣٣٧٠٣٩٠�لعمل في �لضفة �لغربية
١٦٧١٤٦١٥٤١٦٣١٦٧١٧٧١٨٦١٨٨١٦٨١٤٥١٢٥١٢٨١٦٦١٥٧١٨٠�لعمل في غز6

٤٧٤٥٥٣٤٨٦٠٦٥٦٤٦٠٦٠٩٤٦٧٤٥٤٩٤٨٦٢�لعمل في _سر�ئيل  – من �لضفة �لغربية
٦٠١١٠٢١٠١٢٢٢٣٥٢١�لعمل في _سر�ئيل - من قطا� غز6

�٥٦٩٥٥٩٥٨١٦٠٥٥٨٦٦٥٦٦٥٧٦٣٢٦٢١٥٩٥٥٠٥٤٧٤٥٦٥٥٧٨٦٣٣لتشغيل �لكلي
�٢٠٢٢٢٤٢١٢٢٠٨٢٠٩١٧٦١٩٣١٩٨٢١٠١٠٠١٧٠٢١٦١٩٤٢١٢١٩٤لبطاله (منظمة �لعمل �لد�لية)

�٦٨٦٧٦٩٦٤٦٤٥٨٦٨٦٥٧٠٩٨١١٣١١٧٨٩٦٧٦٤�لعما9 مثبطي �لعز
٢٧١٢٩١٢٨١٢٧٢٢٧٢٢٣٥٢٦١٢٦٣٢٨٠١٩٨٢٨٣٣٣٣٢٨٣٢٧٩٢٥٨مجمو@ �لعاطلين �مثبطي �لعز)

نسب �العتما� على �لغير
٥,٧٥,٦٥,٤٥,٣٥,٦٥٥,١٥,٤٥,٦٤,٧٥,٦٦,٣٥,٧٥,٥٥,٢�لضفة �لغربية

٧,٦٩,١٨,٧٨,٣٨,٢٧,٧٧,٤٧,٥٨,٢٦,٦٩,١٩,٣٧,٥٨,٤٧,٧قطا� غز6
�لمصدE: �لجها� �لمركز^ لالحصاe �لفلسطيني. مالحظة: بيانا. �لتشغيل للعما9 في _سر�ئيل تتضمن �لمستوطنا. �إلسر�ئيلية ��لمناطق �لصناعية. تتضمن بيانا. �لضفة �لغربية �لقدr �لشرقية. �لمعدال. �لسنوية 

هي �لمعدال. لألEبا� �ألEبعة خال9 تلك �لسنة. بسبب �ألخطاe �لمقد6E، فاH �لمجاميع قد ال تسا�^ مجمو� �لمكونا.. 

١٤



 uلكن �ألكثرية قلصت �لتشغيل. �نخفض عد� �لعما9 باالجر في �لقطا� �لخا
  ،٢٠٠٠ �في �لضفة �لغربية ما بين �لربع �لثالث من �لعا� ٢٠٠٠ ��لربع �لر�بع عا
بحو�لي ٢٨,٥٠٠؛ �خال9 �لربع �لثاني من �لعا� ٢٠٠٢، فقد ٢٧,٩٠٠ عامال 
بأجر في �لقطا� �لخاu في �لضفة �لغربية 4عمالهم – مما شكل تر�جع بنسبة 
 H١١٧,٦٠٠ عامال يعملو H٤٨ بالمئة من �لربع �ألخير قبل �النتفاضة عندما كا

بأجر مدفو� بشكل منتظم. 

هنالك ٤٣,٠٠٠   Hففي حين كا �كثر:  مافجئة  �لتقليصا.  في غز6، كانت 
عامل بأجر منتظم في �لربع �لثالث من �لعا� ٢٠٠٠، هبط �لرقم �لى ٢٢,٦٠٠ 
في �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٠؛ كاH هنا� ٢,٩٠٠ عامال 4ضافيا بد�H 4جر 
منتظم في �لقطا� �لخاu في �لربع �لثالث من �لعا� ٢٠٠٢ – مما شكل تر�جعا 

بقيمة ٥٩ بالمئة. 

  6E9 �لعما9 �لمسرحين هم من فئة �لعما9 �القل مها�� Hكا Hفي غالب �الحيا�
(يتلقوE H�تبا �قل)، �4 عما�P 9^ خبر6 �قل (عا�6 ما يدفع لهم 4قل نتيجة لوقت 
4قل في �لعمل). �عليه ، فاH معد9 �ألجر �ليومي �لذ^ حصل عليه �4لئك �لذين 

��صلو� �لعمل  قد يزيد بشكل فعلي من �لربع �لو�حد �لى �آلخر. 

 Hيكو قد  باألجر  �لمستخدمين  لجميع  �ألجر  معد9  بيانا.  على  �لتركيز   H_
مؤشر� مضلال ألنه ال يأخذ بعين �العتباE ما يعرc بـ "�ألثر �لمركب" – �ثر 
�لتغير�. في عد� �ألشخاu �لذين يعملوH، �4 �لتغير�. في تو�يع �جر �لتشغيل 
بحسب �لقطا� (على سبيل �لمثا9، يتلقى �لعما9 في �لقطا� �لزE�عي �E�تب �قل 
من �لعما9 في مجا9 �لتصنيع)، �4 من ناحية نو� �لمشغل (�لسلطة �لفلسطينية 

بالمقاEنة مع �لقطا� �لخاu على سبيل �لمثا9؛ �نظر �ألشكا9 ٩ �١٠).

يمثل �لتشغيل مقابل E�تب  حو�لي ٥٥ من _جمالي �لتشغيل في �لضفة �لغربية 
�ثلثي �لتشغيل �لكلي في غز6 –  4بقت هذd �لنسب على �ستقر�Eها  نسبيا منذ 

�ندال� �النتفاضة.٤ 

�مع  ثابت.  بشكل  �السمية  �لر��تب  �Eتفعت  �النتفاضة،  قبل  ما  �لفتر6  �في 
�لنمو �لذ^ شهدd �القتصا� �لفلسطيني منذ صيف ٢٠٠٣ لغاية صيف ٢٠٠٥، 
 ��Eتفعت مر6 4خر% �لر��تب �ليومية (�نظر �لشكل ٨). �مع �لربع �أل�9 من �لعا
٢٠٠٦، كاH معد9 �ألجر �لذ^ يتلقاd �لعاملوH في �لضفة �لغربية ٧٣,٣ شيكل 
(يعا�9 ١٥,٧٣ ��الE �ميركي)؛ �في قطا� غز6 ، كاH معد9 �ألجر �ليومي 
 Hنة، فاE؛ �بالمقا(ميركي� Eما يعا�9 ١٤,٢٩ ��ال) متوقفا عند ٦٦,٦ شيكل
�لعاملين بأجر في _سر�ئيل ��لمستوطنا. �إلسر�ئيلية حصلو� على معد9 ١٢٩,١ 

شيكل (ما يعا�9 ٢٧,٧٠ ��الE �ميركي) يوميا.٥ 

��تسمت معدال. �ألجوE في ٢٠٠١ �٢٠٠٢ ��لنصف �أل�9 من ٢٠٠٣  
بوضو� 4قل، حيث تبنى �لعاملوH مزيج من �الستر�تيجيا. للتأقلم مع هبو| 
�ألجر  �لمشغلين بخفض  �قا� بعض  �لفتر6.  تلك  لوحظ خال9  �لذ^  �لطلب 
في �لمحا�لة للحفا� على عمل لعمالهم – �في �لحقيقة كانت تلك محا�لة 

للمشاEكة في �أللم.

٤ �ألشكا9 �لثالثة �ألخر% من �لتشغيل (تحلل من ناحية �لوضع) هي "�لقائم بالتشغيل" �لذ^ يمثل 

حو�لي ٥ بالمئة من _جمالي �لتشغيل في �لضفة �لغربية �٣ بالمئة في غز6؛ "�لتشغيل �لذ�تي" �لذ^ يصل 
تقريبا �لى ٢٨ بالمئة في �لضفة �لغربية �٢٣ بالمئة في قطا� غز6؛ �"عضو �ألسر% غير مدفو� �ألجر" 
�لذ^ يشكل حو�لي ١١ بالمئة من �لتشغيل في �لضفة �لغربية �٩ بالمئة في غز6. تقريبا ٧٠ بالمئة 
من 4عضاe �ألسر غير مدفوعي �ألجر منخرطين في �لعمل �لزE�عي (بالنسبة للنساe تقربيا ٩٠ بالمئة)؛ 
�تقريبا ٢٠ بالمئة يعملوH في �لتجا6E (مثل متجر 4ين �ألسر6 �� مكاH �لتصليح). ��لبقية مو�عة بين 

�لقطاعا. �القتصا�ية �لمتبقية. 

٥ آلH "�لمعد9 �لبسيط" قد يتأثر بشكل قو^ بالقيم �لكبر% �� �لمتطرفة ("�لمختلفين")، يستخد� هذ� 

�لقسم �سيط مرتب نسبته ٩٥ بالمئة حتى يتسنى �لتقليل من �ألثر. �H ٢-٢/١ بالمئة �لعلو^ � ٢-٢/١ 
بالمئة �لسفلي من �لبيانا. هي مستبعد6 (�عليه _��لة 4كثر �الستجابا. �لمتطرفة، �لتي في بعض �لحاال. 

هي نتا� �إل�خا9 �لخاطىe للبيانا.)، � ٩٥ بالمئة �لمتبقية من �لمشاهد�. يتم �تخاP معدلها.

١٥
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٦ في �لضفة �لغربية، كاH معد9 �ألجر �ليومي لمستخدمي �لسلطة �لفلسطينية تقريبا ١١ شيكل �قل 

�آلخرين،  للعامين  بالنسبة   .٢٠٠٣  ��لعا من  �لثالث  �لربع  خال9   uلخا� للقطا�  �ألجر  معد9  من 
كاH بالتقريب متسا�يا. �في �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٥، ظهر. فجو6 لصالح مستخدمي �لسلطة 
�لفلسطينية، بأجر يومي �صل �لى ٤,٤ شيكل 4على من �لعاملين في �لقطا� �لخاu؛ �تو�صل هذ� 
�النتشاE في �لربع �أل�9 من �لعا� ٢٠٠٦. في غز6، كاH معد9 �ألجر �ليومي في �لسلطة �لفلسطينية 
١٢ شيكل 4على من معد9 �لقطا� �لخاu في �لربع �لثالث من �لعا� ٢٠٠٣. �بدe� من �لربع �لر�بع 
في �لعا� ٢٠٠٣ كاH �لفاoE بين 4جر �لسلطة �لفلسطينية ��لقطا� �لخاu قد 4خذ باالتسا�، �لى حين 
 .٢٠٠٦ ��صل ٣٣,٨ شيكل في �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٥ �٣٦,٥ شيكل في �لربع �أل�9 من �لعا
��� �ألجر �ليو� في �لسلطة �لفلسطينية في �لضفة �لغربية بشكل عا� عن 4جوE �لسلطة �لفلسطينية في 
غز6 بحو�لي ٤ شيكل خال9 �ألعو�� �لست �لماضية، مع �H هذ� �النتشاE ضاo - �بعدها �نعكس 
– في �لعا� ٢٠٠٥. مع �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٥ تلقى مستخدمي �لسلطة �لفلسطينية بأجر ما معدله 
 E٢٠٠٦، �تسع �النتشا �١,٢ شيكل 4كثر من نظر�ئهم في �لضفة �لغربية؛ �في �لربع �أل�9 من �لعا

4كثر �لى ٤,٢ شيكل _سر�ئيلي. 

�ينطبق هذ� على �جه �لتحديد في غز6 حيث ال يوجد هنا� فقط �يا�6 كبير6 
في �لتشغيل في �لسلطة �لفلسطينية (�لتي حدثت في �لضفة �لغربية 4يضا) لكن 
هنا� 4يضا فاEقا كبير� ما بين �الجوE �لتي تدفعها �لسلطة �لفلسطينية للموظفين 

 ٦.uلقطا� �لخا� Eفي مؤسساتها ��جو
 لهذ�، �بالنظر �لى نسبة معد9 �ألجر �لكلي في غز6، هنا� عد� �ضو� حو9 

�يناميكيتاH مختلفتين كليا. 
بالنسبة للعاملين �الجرين �لذين ��صلو� �لعمل، كاH �ألثر في �يا�6 نسب �العتما� 
على �لغير خال9 فتر6 �النتفاضة (بما في Pلك �اللتز��  �لفلسطينيين �لعاملين باعالة 
 E4عد�� �كبر من 4فر�� �ألسر6 �لممتد6)  ����� تفاقما مع �لتر�جع في معد9 �ألجو
�لحقيقي خال9 معظم فتر�. �لمرحلة. �قد �4% �لتضخم _لى �نخفاy كبير 
في �لقو6 �لشر�ئية ألجوE �لعاملين في �لقطا� �لخاu مع �H 4جوEهم �السمية 
بقيت ثابتة تقريبا، بينما عملت �لزيا�6 في 4جوE �لقطا� �لعا� على مر �لعامين 

�لماضيين على تعويض 4ثر �لتضخم.
�لقطا� �لخاu �لى ١٨,٥  �لغربية، تر�جعت �ألجوE �لحقيقية في  في �لضفة 
بالمئة منذ �لربع �لر�بع من �لعا� ٢٠٠٠ في حين �����. معدال. 4جوE �لقطا� 

  uبنحو ٤,٣ بالمئة (�لشكل ١١). �ما في غز6، فانخفض في �لقطا� �لخا ��لعا
بنسبة ١٥,١ بالمئة مقابل �يا�6 قدEها ٢٥,٩ بالمئة من �جر �لمستخدمين في 

�لقطا� �لعا� . (�لشكل ١٢).
 

 

١٦



 Hلدخا�� ��لمشر�با.  بالمئة)،   ٧,٧)  ٢٠٠٦  ��لعا في  �ألعلى  �لمؤشر�. 
(٦,١ بالمئة)، ��لطعا� (٤,٣ بالمئة) مقاEنة مع كانوH ثاني – حزير�H من 

.٢٠٠٥ ��لعا

في عا� ٢٠٠٤، مثل مؤشر �لغذ�e في غز6 �لزيا�6 �لكبر% �لثانية �سط مكونا. 
مؤشر�. 4سعاE �لمستهلك، حيث �Eتفعت _لى ٤,٨ بالمئة (مقاEنة مع �يا�6 
 ،٢٠٠٥ �قدEها ٣,٥ بالمئة في �لعا� ٢٠٠٣). ��ستقر. تكاليف �لغذ�e في �لعا
 Hإلسكا� e٢٠٠٤. �جا �حيث ���. بنحو ٠,٥ بالمئة فقط فوo �لمستو% لعا
 dتفعت هذE� �لماضي؛ حيث   ��لعا �لنسب خال9  بأعلى  ��لتبغ  ��لمشر�با. 
�لبنو� بنحو ٥,٠ بالمئة. �Eتفعت 4سعاE �لمستهلك للنقل ��التصاال. �لى ٢,٨ 
 ٢٠٠٤ ��لعا تم تسجيله في  ما  تقريبا نصف   Hلذ^ كا� �لسعر  بالمئة، �هو 
عندما قا� هذ� �لمكوH �لزيا�6 في مؤشر 4سعاE �لمستهلك في غز6، �لذ^ �Eتفع 
بنحو ٥,٧ بالمئة. �هكذ�، �خال9 �لعا� ٢٠٠٦ لغاية �آلH، كانت 4سعاE �لنقل 
��التصاال. ��لطعا� �لر�ئد6 حيث �Eتفع كالهما �لى ٦,٤ بالمئة مقاEنة مع 

.٢٠٠٥ ��ألشهر �لست �لماضية من �لعا

 H6، فا�Eلغربية �غز6 هي بضائع مستو� �لضفة  �لكثير مما �ستهلك في   Hأل�
�لتغير�. في 4سعاE صرc �لشيكل بالد�الE قد يؤثر على �ألسعاE محليا. على 
 �سبيل �لمثا9، فاH �نخفاy قيمة �لشيكل �إلسر�ئيلي في �لعا� ٢٠٠١ �بد�ية �لعا
٢٠٠٢ (على �جه �لتحديد 4قو% في فتر6 تشرين �لثاني ٢٠٠١ �نيساH ٢٠٠٢؛ 
يمثل �نخفاy �لقيمة كحركة ألعلى في �لشكل ١٤) ��لتقدير �لناتج (بخاصة 
في فتر6 شبا| – تمو� ٢٠٠٣؛ ينظر _ليه كحركة ألسفل في �لشكل) تتطابق 

.٢٠٠٣ �مع فتر6 تسا�E �يا�6 �لتضخم خال9 ٢٠٠٢ �تباطؤd في �لعا

·Çön€aÎ@âb»ç˛a

�Eتفعت 4سعاE �لمستهلك (تم قياسها بالشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد)  في كل من 
�لضفة �لغربية �غز6 في �لعا� ٢٠٠٥ بحو�لي ٢,٩ بالمئة في �لضفة �لغربية �١,٢ 
بالمئة في غز6. �هذ� ال يمثل 4^ تغيير من معد9 �لتضخم في �لعا� ٢٠٠٤ في 
�لضفة �لغربية (4يضا ٢,٩ بالمئة) _نما تر�جع من نسبة ٣,٢ بالمئة �لتي سجلت 

في �لعا� ٢٠٠٤ في غز6.

خال9 �ألشهر �أل�لى من �لعا� ٢٠٠٦، كانت معدال. تضخم سعر �لمستهلك 
في �لضفة �لغربية �غز6 متطابقة (٤,٢ بالمئة في �لضفة �لغربية �٤,١ بالمئة في 
غز6، مقاEنة مع فتر6 كانوH ثاني – حزير�H من �لعا� ٢٠٠٥). �بالرغم من 
 �Pلك، كانت هذd �يا��. كبير6 مقاEنة مع معدال. �لسنة �لكاملة في �لعا

٢٠٠٤ �٢٠٠٥، �بخاصة في غز6 ( �لشكل ١٣).

 �شهد. �لمشر�با. ��لتبغ �لزيا�6 �ألعلى في مؤشر 4سعاE �لمستهلك �لكلي للعا
٢٠٠٥ في �لضفة �لغربية (٥,٧ بالمئة)، ��لبضائع �لمتنوعة ��لخدما. (٤,١ 
بالمئة)، ��إلسكاH (٤,٠ بالمئة). �هذ� هو �لعا� �أل�9 منذ �النتفاضة �لذ^ ال 
يسجل فيها مؤشر 4سعاE �لنقل ��التصاال. �لمعدال. �ألعلى �لمساهمة في 
تضخم 4سعاE �لمستهلك في �لضفة �لغربية. في �لعا� ٢٠٠٤، كاH هذ� �لبند 
قد �Eتفع �لى ٥,٦ بالمئة؛ �في ٢٠٠٢ �Eتفع �لى ٢١,٩ بالمئة بشكل �كبر 

على 4ثر �إلغالo �لد�خلي (�نظر لألسفل).

بالنسبة لألشهر �لست �أل�لى من �لعا� ٢٠٠٦، تساEعت ثانية تكاليف �لنقل 
��التصاال. �لى �Eتفا� بنسبة ٦,١ بالمئة مقاEنة مع �ألشهر �لست �أل�لى من 
 Hلسنة حتى �ال� dتفا� في هذEهذ� �ال e�E� لماضي. (يعو� �لسبب �الهم� ��لعا
�لى �Eتفا� �ألسعاE �لعالمية على �لبنزين). �تبقى �لبضائع �لمتنوعة ��لخدما. 
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في �لفتر6 ما بين كانوH 9�4 ٢٠٠٠ �كانوH 9�4 ٢٠٠١، فقد �لشيكل ٤,٩ 
بالمئة من قيمته �Eتباطا مع �لد�الE �ألميركي؛ ������. قيمة �لشيكل ضعفا 
في �لفتر6 ما بين كانوH 9�4 ٢٠٠١ لغاية 4ياE ٢٠٠٢ بما نسبته ١٥,٩ بالمئة 
_ضافية. �كنتيجة لذلك، �Eتفعت 4سعاE �لبضائع �لمستو6�E �لى _سر�ئيل من 
�لخا�E – �باالمتد�� �لى �لضفة �لغربية �غز6 – عند �لتعامل بالشيكل. �بنفس 
�لطريقة، فاH مؤشر 4سعاE �لمستهلك (�لذ^ تم قياسه 4يضا بالشيكل) قد �Eتفع، 
ليس فقط ألH سلة �لسوo لمؤشر 4سعاE �لمستهلك تحتو^ على عد� من �لبضائع 
�لمستو6�E، �لكن بعض �لخدما. غير �لمتد��لة تجاEيا �لمسعر6 بالد�الE (مثل 

�لكثير من �إليجاE� .�Eسو� �لتعليم).

 ،٢٠٠٣ 9�4 Hفي ظل شيكل مرتفع �لثمن – من شبا| ٢٠٠٣ �لى كانو�
تعز� �لشيكل بنسبة ٩,٧ بالمئة في مقابل �لد�الE (١١,٧ بالمئة منذ �لمرحلة 
�ألضعف للشيكل في 4ياE ٢٠٠٢) – 4صبحت �لو��E�. �قل كلفة ��لى �لمد% 
�لذ^ يمرE فيه �لمستو�Eين هذd �لتقليصا. �لى �لمستهلكين في مو�جهة �يا�6 

هو�مش E4باحهم، فاH �لتضخم �لمقاr بالشيكل قد �نخفض.

�لبد�ية، ضعف �لشيكل في مو�جهة �لد�الE، حيث  �لعا� ٢٠٠٤، في  خال9 
 ،��نخفضت قيمته بنحو ٤,٦ بالمئة خال9 شهر 4ياE �بعدها تعز� مع نهاية �لعا
حيث Eبح �لشيكل ١,٢ بالمئة. �خال9 �لنصف �ال�9 من �لعا� ٢٠٠٥، �ستقر.  
قيمة �لشيكل مقابل �لد�الE مر6 �خر% لدEجة كبير6  قبل �H يضعف مجد��، 
 .٢٠٠٥ 9�4  Hكانو �لى   ٢٠٠٤ 9�4  Hكانو منذ  بالمئة   ٦,٥ حيث خسر 
�لشيكل   cسعر صر  Hكا  ٢٠٠٦  ��لعا من  �أل�لى  �لثالثة  لألشهر  �بالنسبة 
بالد�الE مستقر� لدEجة كبير6 حيث ���. قيمته في نيساH �لى ٤,٤٥ بالمئة 
�بقيت تقريبا عند Pلك �لمستو%، حيث 4غلق عند ٤,٤٦. �لو لم يتماسك 
Pلك �لسعر، �في ظل تسا�E �نخفاy �لشيكل �لجديد، فاH قدE�. �لتضخم 

في �لضفة �لغربية �غز6 قد يتوقع لها �H ترتفع 4يضا. 

�كما يؤشر �لشكل ١٣، هنا� �Eجة من �النتظا� ��لموسمية في نموE� �Pتفا� 
.��لسعر خال9 �لعا

تظهر 4سعاE �لغذ�e بشكل عا� {ثاE موسمية قوية، �لتي �صلت �EPتها خال9 
�لربع �أل�9 4عقبها تر�جعا. في �لربع �لثاني ��لثالث قبل �H ترتفع بشكل معتد9 
 .٢٠٠٦ �في �لربع �ألخير من �لعا� – �هو نمو�P مرجح H4 يتو�صل خال9 �لعا
على مد�E �لعا� ٢٠٠٥، �Eتفع مؤشر 4سعاE �لغذ�e بنحو ٢,٧ بالمئة في �لضفة 
 ٢٠٠٦ ��لغربية �٠,٥ بالمئة في غز6؛ �بمقاEنة  كانوH �لثاني – حزير�H من �لعا
مع �ألشهر �لست �أل�لى من �لعا� ٢٠٠٥، �Eتفعت  4سعاE �لغذ�e بنحو ٤,٣ 

بالمئة في �لضفة �لغربية �٦,٤ بالمئة في غز6 (�لشكل ١٥).

�فيما توضح 4سعاE �لغذ�e �لكثير من �لموسمية �لتي تعكس نفسها في مؤشر 
�لتوجها.  تفسير  في  تساعد   cلصر�  E4سعا فاH حركا.  �لمستهلك   E4سعا
�ألساسية في 4سعاE �لبضائع �لمستهلكة �لمتاجر بها (�على �جه �لخصوu في 
4سعاE �لمو�� غير �لغذ�ئية، ��لتي هي �قل تأثر� بالموسمية)، �4ثر. �الغالقا. 

�لمشد�6 بد�Eها على 4سعاE �لمستهلك �لكلية.

عبر  �لمباشر6  �لمباشر6:  �غير  �لمباشر6  �لقنو�.  طريق  عن  �ألثر  هذ�  �يأتي 
�لتغير�. في بند �لنقل في مؤشر 4سعاE �لمستهلك (�لذ^ يقيس 4سعاE �لنقل �لتي 
���. كنتيجة �الغالقا. �لمشد�6، مثل تكلفة سيا6E �ألجر6) �غير �لمباشر6 
 Eها تمرEعبر �لتكلفة �لز�ئد6 للشحن بالنسبة للمنتجين ��لمو�عين، ��لتي بد�
على 4نها �ضافا. في �لسعر �لنهائي لجميع �لبضائع �لتي يو�جها �لمستهلك في 
سوo �لعمل. �يمكن �Eية تلك �آلثاE على 4نها �يا��. في 4سعاE �لبنو� �ألخر% 
لمؤشر�. 4سعاE �لمستهلك (على سبيل �لمثا9 �لزيا��. في 4سعاE �لغذ�e �لناجم 
 Eعن �لتكاليف �لباهظة للشحن ��لقابلية �لعالية للفسد بسبب �لتأخير�. ��لدما
بسبب �لتفريغ �_عا�6 �لتحميل). �4خير�ً، �لى �لمد% �لذ^ تقو� فيه سياسا. 
 (Eمؤشر�. �ألسعا�) لسعر� Hلمحلية، فا� o�لتز�يد �لنقص في �ألسو oإلغال�

سترتفع 4يضا.

�H تشديد �إلغالo �لذ^ �Eتبط باندال� �النتفاضة في خريف ٢٠٠٠ �ثر على 
كل من غز6 ��لضفة �لغربية، في حين �H �لتدخال. �لعسكرية �إلسر�ئيلية �لنسبية 
تفسر  �لغربية (مقاEنة مع غز6) في خريف ٢٠٠١ �Eبيع ٢٠٠٢  �لضفة  في 
�لفاoE في حركة �لتنقل في مؤشر 4سعاE �لنقل في �لضفة �لغربية �غز6 خال9 

تلك �لسنو�..

�بالو�قع، كانت تلك صدما. سلبية Eفعت من مستو% مؤشر 4سعاE �لنقل في 
�لضفة �لغربية (�لشكل ١٦). في ٢٠٠٤، شهد. كل من �لضفة �لغربية �غز6 
�Eتفا� نسبي في 4سعاE �لنقل: ٥,٦ بالمئة في �لضفة �لغربية �٥,٧ في غز6. في 

١٨



٢٠٠٥، سجل تقريبا �Eتفا� مو��^ بقيمة ٢,٨ بالمئة في غز6 �٣,٠ بالمئة في 
�لضفة �لغربية. �في عا� ٢٠٠٦، �Eتفع مؤشر �لنقل �لى ٦,١ بالمئة في �لضفة 
�لغربية �٦,٤ بالمئة في غز6 – 4على من �لعا� �لماضي �بالمقاEنة مع تلك �لتي 

 .٢٠٠٤ �سجلت في �لعا

�Eتفع مؤشر   ،(e�بالغذ �لمرتبطة  �لموسمية  4ثر  _��لة  �لغذ�e (من 4جل   eباستثنا
 �4سعاE �لمستهلك في �لضفة �لغربية بنسبة ٤,٠ بالمئة في �لنصف �أل�9 من �لعا
 �٢٠٠٦ �بنسبة ٢,٤ بالمئة في غز6 مقاEنة مع �ألشهر �لست �أل�لى من �لعا
٢٠٠٥. �مع �H معدال. �لتضخم هذd لغير �لغذ�e في مؤشر 4سعاE �لمستهلك 
(مقاEنة   ٢٠٠٥ ��لعا من  �لكاملة  للسنة  �لتي سجلت  تلك  من  4على  كانت 
مع �لعا� ٢٠٠٤) بنسبة ٢,٨ بالمئة في �لضفة �لغربية �١,٥ بالمئة في غز6، 
فهي قابلة للمقاEنة مع �لزيا��. غير �لغذ�ئية في مؤشر 4سعاE �لمستهلك في 
�لسنو�. �ألخير6. (في ٢٠٠١، �Eتفعت 4سعاE �لمو�� غير �ألغذية بنسبة ٤,٤ 
 ،٢٠٠٢ �بالمئة في �لضفة �لغربية �هبطت بنسبة ٠,٢ بالمئة في غز6؛ في �لعا
�Eتفعت 4سعاE �لمو�� غير �لغذ�ئية بنسبة ٨,٦ بالمئة في �لضفة �لغربية �بنسبة 
٣,٣ بالمئة في غز6؛ �في ٢٠٠٣ بنسبة ٤,٤ بالمئة في �لضفة �لغربية �بنسبة 
٢,١ بالمئة في غز6؛ �في ٢٠٠٤ �Eتفعت بنسبة ٣,٧ بالمئة في �لضفة �لغربية 

�١,٩ بالمئة في غز6).

�عندما يتم �ستبعا� مؤشر 4سعاE �لنقل ��التصا9 – تكوH 4سعاE �لنقل �ألكثر 
 Eألسعا� في  �لتغير�.  بفعل  (�4يضا   oإلغال�  �نظا في  �لتغير�.  بفعل  تأثر� 
�لعالمية للطاقة �لتي كانت كثير6 �لتقلب) – تبر� بذلك صو6E �4ضح لتغيير�. 
�ألسعاE. �يمكن �لنظر لمثل Pلك �لمؤشر على �نه قياr "�لتضخم �لجوهر^." 
بالمئة  �لغربية بنسبة ٣,٥  �لنقل في �لضفة   E4سعا� e�لغذ� �Eتفعت 4سعاE غير 
 H٢٠٠٦ �بنسبة ١,٥ بالمئة في غز6؛ �كا H�ثاني – حزير Hخال9 فتر6 كانو
هنا� تساEعا بسيطا خال9 عا� ٢٠٠٥ (٢,٩ بالمئة في �لضفة �لغربية �١,٣ 

بالمئة في غز6).

��ستمر. 4سعاE قياr جوهر �لتضخم على نفس خط 4سعاE �لعا� �لماضي. في 
�لعا� ٢٠٠٤، �Eتفعت 4سعاE �لمو�� غير �لغذ�ئية ��لنقل بنسبة ٣,٠ بالمئة في 
�لضفة �لغربية �بنسبة ٠,٩ بالمئة في غز6؛ �في �لعا� ٢٠٠٣ �Eتفعت بنسبة ٢,٩ 
بالمئة في �لضفة �لغربية �١,٨ بالمئة في غز6. (خال9 �لعا� ٢٠٠٢، �Eتفعت 
4سعاE �لمو�� غير �لغذ�ئية �غير �لنقل بنسبة ٤,٧ بالمئة في �لضفة �لغربية �٢,٢ 
بالمئة في غز6؛ �كاH �لسعر �لمرتفع في �لضفة �لغربية نتا� �ألثر غير �لمباشر 
على �ألسعاE بسبب �الغالقا.. في �لعا� ٢٠٠١، �Eتفعت 4سعاE �لمو�� غير 
�لنقل بنسبة ٢,٠ بالمئة في �لضفة �لغربية �هبطت بنسبة ١,٦  �لغذ�ئية �غير 

بالمئة في غز6). (�لشكل ١٧).
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شكل �لدعم �لسخي نسبيا من قبل �لجها; �لمانحة لدعم �لوضع �لمالي للسلطة �لفلسطينية خال# �لربع �ال�# من �لعا) ٢٠٠٦ �لى حد ما - �1فعة عوضت 
عن تعليق �لحكومة �السر�ئيلية عمليا; �فع �لضر�ئب غير �لمباشر� �لتي تجمعها �لحكومة �إلسر�ئيلية بالنيابة عن �لسلطة �لفلسطينية. �جاG هذ� �لتعليق  
��1 على فوg حركة حماe في �النتخابا; �لتشريعية في كانو+ �لثاني (يناير). �تدهو1 �لوضع بشكل سريع بعيد نقل �لصالحيا; fلى حكومة حماe في 
نهاية شهر 1�ij (ماe1) من عا) ٢٠٠٦. فقد سحبت �لجها; �لمانحة �لرئيسية �عمها للسلطة �لفلسطينية، فيما قلصت �لبنوh �لمحلية �لسحوبا; غير 
�لمضمونة �1فضت تشغيل حساm �لخزينة �لموحد �لتابع للسلطة �لفلسطينية. نتيجة لذلك، لم يتم صرP 	جو1 �لموظفين �لحكوميين �حصل تخفيض 
كبير على �لمصا1يف �ألخرn.�في نهاية عا) ٢٠٠٥، 	شا1; �لتوقعا; fلى 	+ �لعجز لعا) ٢٠٠٦ سيصل fلى مليا1 ��ال1 	مريكي، لكن ال يتوفر حاليا 	ية 

توقعا; حو# �لعجز في ظل �لوضع �لمالي �لحالي �لمعقد. 

fiÎ˛a@…iä€a@paâÏİm@Z¸Îc

åuÏfl@Mc
في نهاية عا) ٢٠٠٥، 	ضحى �لوضع �لمالي للسلطة �لفلسطينية غير قابل لالستد�مة �iلك بسبب �الثا1 �لتي �صابت �لعا) �لمالي كله جر�g Gيا�� نفقا;   -١
�ألجو1 في منتصف �لعا) ٢٠٠٥، �gيا�� �لمخصصا; �الجتماعية ��لمساهما; fلى صند�q �لتقاعد ��لتكاليف �لعالية الستهالh �لطاقة (شكل 1قم 
 ٢٠٠٥ �١) �في ظل غياb 4ية تغيير�. على �لسياسا.، 4شاE. �لتوقعا. _لى �صو9 �لعجز �لمالي لعا� ٢٠٠٦ لمبلغ ملياE ��الE 4مريكي في نهاية عا
– �يعا�9 هذ� �لرقم ثالثة 4ضعاc �لمبلغ �لسنو^ �لمؤمن كدعم خاEجي للمو��نة لعامي ٢٠٠٤ �٢٠٠٥. �Eبما كاH سيؤ�^ هذ� �لوضع _لى تر�كما. 

كبير6 في �لديوH. �لتوقعا. حو9 �ألEبا� من �إلير���. Eبما كانت 4على قبل تأثرها من قبل �إلنفاo �لمتز�يد١. 

بعد فوg حماe في �النتخابا; �لتشريعية في كانو+ �لثاني ٢٠٠٦ �تشكيلها �لحكومة في نهاية شهر 1�ij، 	عا�; �لد�# �لمانحة �لرئيسية تقييم �عمها   -٢
fلى �لسلطة �لفلسطينية. بعد �النتخابا.، �علنت �للجنة �لرباعية �لد�لية – �لتي تمثل �ألمم �لمتحد6، ��لواليا. �لمتحد6، ��التحا� �أل��Eبي ��Eسيا – �نه 
يتوجب على �لحكومة �لجديدH4 6 تعترc في _سر�ئيل �H4 تنبذ �لعنف، �H4 تقبل كافة �التفاقيا. �لسابقة بين �لفلسطينيين �_سر�ئيل. �في نفس �لوقت، 
حثت �للجنة �لرباعية على �عم حكومة تسيير �ألعما9. �جاe برنامج �لحكومة �لمقد� مع �لحكومة �لجديد6 في �4�خر شهر {E�P بعيد� عن �اللتز�� بشر�| 
�لرباعية. �لذلك، قرE. �لجها. �لمانحة �لرئيسية H4 توقف �لدعم لمو��نة �لسلطة �لفلسطينية �بد4. باستكشاc �لطرo �لبديلة لتوفير مساعد�. _نسانية 

��عم للمشاEيع �إلنسانية �لتي يمكن تمريرها من خال9 تجا��  �لحكومة بقيا�6 حماr (4نظر قسم ٢). 

١ تقدير�. �لتأثير �لسنو^ �لكامل لزيا�6 �ألجوE في نهاية عا� ٢٠٠٥ �صلت حو�لي ١٧٠ مليوH ��الE 4مريكي. 
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�مع تدشين �لمجلس �لتشريعي �لجديد في منتصف شبا| (فبر�ير)، �عتبر.   -٣
�لحكومة �إلسر�ئيلية H4 حماr سيطر. عمليا على �لحكومة �لفلسطينية 
��4قفت �E� على Pلك تحويل �إلير���. �لضريبية غير �لمباشر6 (ما يسمى 
بعائد�. �لتخليص) �لتي تجبيها بالنيابة عن �لسلطة �لفلسطينية، �ألمر �لذ^ 
�4% _لى حرماH �لسلطة �لفلسطينية من عائد�. شهر كامل من _ير���. 
 E�٢٠٠٦. �4ثر هذ� �لقر E�P}� ثاني Hلضر�ئب خال9 �لفتر6 بين كانو�
 bإلير���. ما يقر� dإلسر�ئيلي بشكل كبير على �لوضع حيث تمثل هذ�
 dمن ثلثي مو��نة �إلير���. للسلطة �لفلسطينية ��صل �لمعد9 �إلجمالي لهذ

 .٢٠٠٥ ��إلير���. مبلغ ٦٥ مليوH ��الE 4مريكي في �لشهر في عا

قامت �لجها; �لمانحة بزيا�� �لدعم �لمالي fلى حكومة تسيير �ألعما#.   -٤
�فر. �لجها. �لمانحة من ��9 منظمة �لتعا�H �القتصا�^ ��لتنمية  ٧٦ 
 Eال�� Hلك ٤٢ مليوP بما في �لربع �أل�9،  4مريكي في   Eال�� Hمليو
4مريكي من صند�o �ئتماH �إلصال� �لذ^ يديرd �لبنك �لد�لي. ����. 
4مريكي   Eال��  Hمليو  ٧٨ _لى  ليصل  �عمها  من  �لعربية  �لجامعة   9��
في �لربع �أل�9 مقاEنة بمبلغ ٤٦ مليوH ��الE 4مريكي في �لربع �أل�9 
من عا� ٢٠٠٥. �بذلك، �صل _جمالي �ألمو�9 من �إلير���. ��لدعم 
 ��أل�9 من عا �لربع  �لفلسطينية في  للسلطة  �لمتوفر  للمو��نة  �لخاEجي 
٢٠٠٦ 4قل بنسبة صغير6 من _جمالي �ألمو�9 �لمتوفر6 في �لربع �ألخير 

 .٢٠٠٥ �من عا

بالرغم من g1مة �لمو��1 �لجيد� نسبيا هذf ،5ال 	+ �لسلطة �لفلسطينية   -٥
	1غمت على تقليص �إلنفاq خاf r1طا1 �ألجو1 ال+ عملية �لوصو# 
�لبنو�  �لتمويل �لمحلي 	ضحت مشكلة متز�يد�. �بد4.  fلى مصا�1 
�لمحلية بإعا�6 تقويم عالقاتها مع �لسلطة، �كاP Hلك في �لبد�ية ��لى حد 
كبير، خوفا على �الستد�مة �لمالية للسلطة �لفلسطينية، �تصاعد هذ� �لقلق 
خوفا من �حتما9 �لتعرy _لى تد�عيا. قانونية في _طاE �لقو�نين �ألجنبية 
لمكافحة �إلEهاb. �طلبت �لبنو� من حكومة تسيير �ألعما9 في �لسلطة 
�لفلسطينية H4 تقو� بتخفيض �لسحوبا. غير �لمضمونة. �يضاc _لى Pلك 
موضو� _ستعا�6 �لواليا. �لمتحد6 مبلغ ٥٠ مليوH ��الE 4مريكي �لتي 
كانت مخصصة لتمويل مشاEيع٢، ��لتي �ظفت عمليا كضمانا. لعمليا. 
تمويل من �لبنو�. �بذلك، فقد تحو9 �لنظا� �لبنكي من مصدE تمويل _لى 
مصدE �ستنز�c �عبe على �لمو��نة. �فق Pلك كله، 4ضحت �لمو��E من 
صند�o �الستثماE �لفلسطيني شحيحة بعد H4 قا� �لصند�o بتوفير سلف 
ليست ببسيطة �فو�ئد في عا� ٢٠٠٥ ٣. �في ظل تز�يد ��شتد�� �لقيو� 

�لتمويلية، �ضعت �لسلطة �لفلسطينية مسألتي �ألجوE �مصاEيف �لمر�فق 
��لتحويال.  �لمصاEيف   bحسا على  �ال�لويا.  سلم  قمة  على  �لعامة 
�لتشغيلية. تم تخفيض �لمعد9 �لشهر^ لإلنفاo خا�E _طاE �ألجوE بنسبة 

 .٢٠٠٥ ��لنصف مقاEنة بالنصف �لثاني من عا

�جماال، سجل معد# �لعجز �لمالي �لشهر� للسلطة �لفلسطينية في �لربع   -٦
�أل�# من عا) ٢٠٠٦ 	قل من iلك �لذe سجل في �لنصف �لثاني من 
عا) ٢٠٠٥، لكنه كا+ 	على من �لمعد# �لشهر� بقيمة ٦١ مليو+ 
��ال1 	مريكي لمجمل عا) ٢٠٠٥ (جد�# 1قم ١). كاH من �لمتوقع 
H4 يكوH �لعجز 4على في بد�ية عا� ٢٠٠٦ في حا9 تم �لتقرير �لكامل 
حو9 �القتر�y ��لمصاEيف �لتشغيلية على 4ساr �العتما��. �لمتوفر6. في 
 oلمساهما. _لى صند��� Eحين يعتمد �لتقرير �لكامل حو9 نفقا.  �ألجو
�لتقاعد على 4ساr �العتما��. �لمتوفر6، _ال H4 مصاEيف �القتر�y تسجل 
على 4ساr نقد^. ال تتوفر بيانا. حو9 �لتر�كما. ��لديوH �لجديد6. 

جد�# 1قم ١: �لعمليا; �لمالية للحكومة �لمركزية
�لمعدال; �لشهرية ٢٠٠٥-٢٠٠٦

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٦
نيسا+كانو+ ثاني-1�ijتموg-كانو+ 	�#

بالمليوH ��الE 4مريكي
١٠٥٧٩١٦صافي �إلير���. (١)

١٥٢١٢٤١١٦�لمصاEيف، منها �لتالي:
E٨٨٩٣٩٥�ألجو

١٨٧٥�لعمليا.
٤١٢٤١٦�لتحويال.

y�٣٢٢٣٤صافي �القتر

-١٠٤-٦٨-٧٩�لرصيد

١٧٥١٤١�لدعم �لخاEجي للمو��نة
مجمو� عمليا. �لتمويل 

�ألخر%، بما فيها: 
٦٢١٦٦٣

صافي �لتمويل من �لبنو� 
�لمحلية

٣٠-٢١٧-

E4٢٩٢٥٠با� �سلف �ستثنائية
 (٢) H٩٣-١٢٢غيرها / بما فيها �لديو

�لمصد6E��� :E �لمالية، �تقدير�. صند�o �لنقد �لد�لي
(١) – صافي �لخصوما. الستر��� ضريبة �لقيمة �لمضافة

(٢) في عا� ٢٠٠٥، �يتضمن معد9 شهر^ يصل _لى ١٤ مليوH ��الE 4مريكي في عائد�. تخليص 
كانت �لحكومة �إلسر�ئيلية حجزتها سابقا.                 

�لبنية  لتطوير  �لد�لية  للتنمية  �ألمريكية  �لوكالة  قبل  من  �لفلسطينية  �لسلطة  _لى  سابقا  _قر�ضها  تم   ٢

�لتحتية. 

�ألمو�9  من  كبير   eجز إلعا�6  �لفلسطيني   Eالستثما�  oصند� من  _ضافية   �E�مو  ��ستخد� تم   ٣

�ألمريكية.  
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تم تمويل �لعجز بشكل 1ئيسي من �لدعم �لخا1جي للمو�gنة �بعض   -٧
ثالثة  تغطية  تم  �لفلسطيني.  �الستثما1   qصند� من  فيه  بما  �لسلف، 
E4با� �لعجز �لمسجل في �لمو��نة من منح خاEجية �صلت بمجملها _لى 
١٥٤ مليوH ��الE 4مريكي في �لربع �أل�9، حيث تم توفير نصف هذ� 
�لمبلغ من قبل ��9 �لجامعة �لعربية ��لنصف �آلخر من قبل ��9 منظمة 
�لتعا�H �القتصا�^ ��لتنمية (جد�E 9قم ٢). �يمكن مقاEنة Pلك بمبلغ 
٥٢ مليوH ��الE 4مريكي فقط لكل Eبع كدعم خاEجي للمو��نة خال9 
�لنصف �لثاني من عا� ٢٠٠٥. �طبقا للتقاEير، �صلت قيمة �لسلف من 
 ٧٦ _لى  �لفلسطينية  �التصاال.  �شركة  �لفلسطيني   Eالستثما�  oصند�
 Eال�� Hصيد بقيمة ٢١ مليوE 64مريكي، في حين تم _عا� Eال�� Hمليو
4مريكي كقر�y _لى �لبنو�. �كاH هذ� �لمبلغ �ألخير �لرصيد بين بعض 
عمليا. �لتمويل �لبنكي �إلضافية في 9�4 شهرين ��فعا. �لتسديد �لكبير6 

 .E�P} في

جد�# 1قم ٢ – �لدعم �لخا1جي للمو�gنة، ٢٠٠٤-٢٠٠٦
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

E�P}-ثاني Hكانو
بالمليوH ��الE 4مريكي

٣٥٣٣٤٩١٥٤مجمو� �لدعم _لى �لمو��نة 
c�٣٣٣٣٤٩١٤٤�لمساعد�. متعد�6 �ألطر
٩٨١٩٤٧٨�لجامعة �لعربية، منها �لتالي:

٧٧٣١٥٧�لسعو�ية
٠٤٠٠�لكويت

H٠١٧عما
٠١١١٤قطر
١٤٠٠ليبيا

٣١٠مصر
٠١٠٤٠�لجز�ئر
٢٠٠تونس

٢٧٠جها. عربية 4خر%
٥٠٠٢٤�التحا� �أل��Eبي (١)

�لبنك �لد�لي (مشر�� �عم 
�لخدما. �لطاEئة)

٦٧٢٣٠

صند�o �إلصال� �الئتماني �لتابع 
للبنك �لد�لي 

٢٠٠١٠

�لمصدE: طاقم صند�o �لنقد �لد�لي ����6E �لمالية
(١) – في {E�P ٢٠٠٦، يتضمن ما يقرb من ٢٠ مليوH يو�E لشر�e �قو� لتوليد �لطاقة 
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بالرغم من �لجهو� �لقوية نسبيا لجباية �لضر�ئب �لمحلية، عانت عائد�;   -٨
�الستثما1   qصند� من  �لفو�ئد  نقص  بسبب   �جد بشكل  �لمو�gنة 
 uسر�ئيل لعائد�; �لتخليص منذ منتصف شهر شباf gلفلسطيني ��حتجا�
(فبر�ير). هبط _جمالي �إلير���. بنسبة فاقت ٣٠٪ بالد�الE �ألمريكي 
معد9  �صل  _جمالي،  �بشكل   .٢٠٠٥  �عا من  �أل�9  بالربع  مقاEنة 
�إلير���. �لمحلية (�لضريبية �غير �لضريبية) _لى ٣٣ مليوH ��الE 4مريكي 
في �لشهر خال9 �لربع �أل�9 من عا� ٢٠٠٦.  �حرمت �لتشويشا. �لتي 
حصلت في تحويل عائد�. �لتخليص خزينة �لسلطة �لفلسطينية من قيمة 
عائد�. شهر كامل في �لربع �أل�9 ��لتي �صل معدلها _لى ما يزيد عن 
٦٠ مليوH ��الE 4مريكي خال9 �لفتر6 ما بين كانوH ثاني �شبا| ٢٠٠٦. 
_ضافة _لى Pلك، لم يكن بمقد�E صند�o �الستثماE �لفلسطيني H4 يدفع 
  H4 با�٤ بعد. غيرEإل� b٢٠٠٥ ألنه لم يكن 4تم �حتسا �فو�ئد مقاEنة بالعا
 ٢٠٠٥ �e��4 عائد�. �لضر�ئب �لمحلية كاH 4كثر قو6  مقاEنة بأ��خر عا
بسبب �لدفعا. �لكبير6 لديوH ضريبة �لدخل على شركا. كبيرE 6ئيسية، 
 �باإلضافة _لى �ألثر �لذ^ 4حدثته �لزيا�6 على �لر��تب في منتصف �لعا

لموظفي �لسلطة �لفلسطينية على �يوH ضريبة �لدخل �لخاصة بهم٥.  
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 nستمر; نفقا; �ألجو1 في �لربع �ال�# من عا) ٢٠٠٦ في مستو�  -٩
نهاية عا) ٢٠٠٥ بالرغم من �نه بد� 	+ عد� �لموظفين �لحكوميين 
في  �لحكوميين  �لموظفين  عد�   H4 �لى  �لتقاEير   .E4شا ��gيا��.  �كثر 
�لسلطة �لفلسطينية شهد �يا�6 بمقد�E ١,٣٣٨ موظف في �لفتر6 ما بين 
 H٢٠٠٦ بد� (rEما) E�P} 9�4 (�يسمبر) ٢٠٠٥ �نهاية Hنهاية كانو
مالحظة 4ية �يا�6 في عد� Eجا9 �ألمن – بد�H �حتساb عد� �لمتدEبين 
في �ألجهز6 �ألمنية �لذين ال ينضمو� _لى فاتو6E �لر��تب لكن 4عد��هم 
�Eتفعت بشكل كبير٦. �يعكس هذ� �الEتفا� في �لتشغيل بشكل 4ساسي 
تشغيل معلمين جد� حيث تم توظيفهم في 4يلو9(سبتمبر) ٢٠٠٥ �تم 
_قر�E هذ� �لتوظيف في بد�ية شهر كانوH ثاني(يناير) ٢٠٠٦. �قد شهد. 
فاتو6E �ألجوE للسلطة �لفلسطينية �Eتفا� بنسبة ٢٦٪ بالشيكل �السر�ئيلي 

 oفو�ئد صند� 4مريكي من   Eال�� Hمبلغ ١٠ مليو �لفلسطينية  �لسلطة  �لعا� ٢٠٠٥، تسلمت  ٤ في 

�الستثماE �لفلسطيني في �لربع �أل�9 �مبلغ ٦٠ مليوH ��الE 4مريكي في �لربع �ألخير. 

 .Eتب موظفي �لسلطة �لفلسطينية موجو�6 �غير معلن عنها من �لمصد��E ٥ ضريبة �لدخل على

٦  كاH هنالك ١٣,٩٦٦ متدbE في �ألجهز6 �ألمنية في نهاية ٢٠٠٥؛ ��صل �لعد� _لى ٢٠,٨٣٩ 
{E�P ٢٠٠٦. تم  نهاية  �لعد� ٢٠,٧٩٣ متدbE في   Hثاني ٢٠٠٦؛ �كا  Hنهاية كانو متدbE في 

تسجيل �لدفعا. للمتدEبين كتحويال.. 
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 �مقاEنة بالربع �أل�9 من عا� ٢٠٠٥ بعد �يا�6  �لر��تب في منتصف �لعا
حيث جاe. هذd �لزيا��. _لى �لموظفين �لمدنيين ��لعسكريين٧. 

منذ شهر 1�ij(ماe1) ٢٠٠٦، �بسبب �لنقص في عائد�; �لمو�gنة   -١٠
�مصا�1 �لتمويل، فاقت فاتو�1 (نفقا;) �ألجو1 �إلير���; fلى حد 
تحويل   Hبد�  Eالجو� نفقا.  �صلت  صرفها.  يتم  لم  �لذلك  كبير 
عائد�. �لتخليص ��لفو�ئد من صند�o �الستثماE �لفلسطيني _لى �لسلطة 
 E�P} مجمو� �إلير���. في cمن ثالثة 4ضعا bلفلسطينية،  _لى ما يقر�
(ماrE) . �لكن �حتى في ظل تسلم عائد�. �لتخليص، ستعا�9  نفقا.  
�ألجوE _لى حد كبير �إلير���.، ما يشير _لى 4همية �إلجر�e�. لتخفيض 
فاتو6E �ألجوE بعد H4 يستقر �لوضع. �قد تم صرc {خر نفقا. �لر��تب  
بالكامل في منتصف شهر {E�P ماrE) بعد فتر6 قصير6 من تسلم �لحكومة 
�لجديد6 مهامها �e��4 �لقسم بمساعد6 �لدعم �لخاEجي �لكبير للمو��نة 

في Pلك �لشهر٨. 
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ضغط  خال9  من  �لمالية  �أل�مة  لتنامي  �لفلسطينية  �لسلطة  �ستجابت   -١١
�لمصاEيف �لتشغيلية ��لر4سمالية �مصاEيف �لتحويل (شكل Eقم ٢). تم 
تخفيض �لمصاEيف خا�E _طاE �ألجوE بنسبة �لنصف من معد9 شهر^ 
�صل _لى ٦٠ مليوH ��الE 4مريكي في �لربع �ألخير من عا� ٢٠٠٥ _لى 
٣١ مليوH ��الE 4مريكي في �لربع �أل�9 من عا� ٢٠٠٦. �بلغت  �فعا. 
�لفو�ئد على �يوH �لسلطة �لفلسطينية _لى ٣,٥ مليوH ��الE 4مريكي في 
�لشهر للفتر6 ما بين كانوH ثاني(يناير) �{E�P (ماrE) ٢٠٠٦ �لذ^ فسر 
 Hيف �لتشغيلية من ٢٠٪ _لى ٥٠٪ في تلك �لفتر6. �كاEيا�6 حصة �لمصا�
مكتب �لرئيس، ����6E �لد�خلية ��لو��E�. �الجتماعية هي �لمؤسسا. 

�لمنفقة �لتي عانت تخفيضا 4قل نسبيا في مصاEيفها �لتشغيلية. 

بر�مج شبكة �ألماH �الجتماعية تحملت �لعبe �ألكبر نتيجة �لضغط �لمالي   -١٢
�نخفض  بد�يا. عا� ٢٠٠٦ حيث  في  �لفلسطينية  �لسلطة  �لذ^ ��جه 
مجمو� �لتحويال. بنسبة �لنصف. �كاH �لتخفيض �ألكبر من نصيب 
4مريكي   Eال��  Hمليو  ٨ من   bيقر ما  (بمعد9  �لمؤقتة  �لبطالة  برنامج 

في �لشهر في �4�خر عا� ٢٠٠٥) �ضافة �لى برنامجي �الحتيا| �لمالي  
عائال. �لمعتقلين٩. تشير �لبيانا. �لجزئية _لى H4 مجمو� �لتحويال. 
لشبكة �ألماH �الجتماعية �صلت _لى ما ال يقل عن ٩ مليوH ��الE 4مريكي 
في �لربع �أل�9. ��صل معد9 �لتحويال. _لى ���6E �لد�خلية، بما في 
Pلك تلك �لمخصصة لتدEيب �لمنتسبين �لجد� �لى �الجهز6 �المنية، _لى 
٥ مليوH ��الE 4مريكي في �لشهر في �لفتر6 ما بين كانوH ثاني(يناير)  

 .٢٠٠٦ ١٠ (rEما)E�P}�
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صافي  مصا1يف١١  كانت   ،٢٠٠٦ عا)  من  �أل�#  �لربع  خال#   -١٣
في  �لنقص  �فع   .٢٠٠٥ عا)  	��خر  في  مثيالتها  من  	قل   vالقتر��
�إلير���. بالسلطة �لفلسطينية �لى تأجيل �لدفعا. _لى مز��^ منتجا. 
�لطاقة ��لمر�فق. �بذلك، فقد تر�كمت �لفو�تير بد�H4 H ينعكس Pلك 
بتسجيل  �لفلسطينية  �لسلطة  تقم  لم   .١٢y�القتر� صافي  حسابا.  في 
 dلمذكر١٣6. �تتضمن هذ� dلدفعا.، لكن تم _ضافتها في هذ� dبعض هذ
مبلغ ٢٤ مليوH ��الE 4مريكي تم �فعها من قبل �التحا� �أل��Eبي في 
 b Eغز6 �مبلغ يقد eلتوفير �لوقو� _لى شركة كهربا (rEما)E�P} شهر
١١ مليوH ��الE 4مريكي كدفعا. _لى مز��^ �لمر�فق �إلسر�ئيليين من 
_ير���. �لتخليص (معد9 �لخصوما. �لشهرية في عا� ٢٠٠٥)، حيث 
�ستمر. �لشركا. �إلسر�ئيلية بتوفير �لمياd ��لكهرباe _لى �لضفة �لغربية 
�غز6. �مع هذd �إلضافا.، �صل مجمل �القتر�y في �لربع �أل�9 _لى 
٦٨ مليوH ��الE 4مريكي 4^ 4قل من ثلثي �لمبلغ �لمدفو� في �لربع �أل�9 

  .٢٠٠٥ �من عا

٧ �لزيا��. في فو�تير 4جوE �لموظفين �لمدنيين ��لعسكريين من �لربع �أل�9 من عا� ٢٠٠٥ بالشيكل 

كانت ١٩٪ �٣٩٪ بالتو�لي. 

٨ �لتقاEير حو9 �ألجوE من �لسلطة �لفلسطينية على 4ساr �العتما��.. 

٩ �لتحويال.، كما هي مقدمة في �لجد�9 �لمالي �لملحق، تتضمن �لمساهما. _لى نظا� �لتقاعد �لتابع 

�لفلسطينية ��لتي يتم تسجيلها على 4ساr �العتما��. �لكن ال يتم صرفها. كمية �ألمو�9  للسلطة 
�لمحولة فعليا هي 4صغر بكثير.

١٠ �لتحويال. �لشهرية _لى ���6E �لد�خلية �����. بشكل كبير في {b ٢٠٠٥، بسبب ما يذكر عن 

تنفيذ برنامج �لتدEيب �ألمني �الحقا على قانوH �ألجهز6 �ألمنية �Pلك بسبب �لتز�� �لسلطة �لفلسطينية 
بدفع مساهمة �لمشغل لخطة �لتقاعد لألجهز6 �ألمنية.   

 yغز6، ��لقر� eيف �لنفط �لذ^ تدفعه �لسلطة �لفلسطينية _لى شركة كهرباEئيسي مصاE ١١ بشكل

_لى �لبلديا. لتوفير خدما. �لمياd، �فو�تير �لكهرباe ��لمياd غير �لمدفوعة من قبل �ألسر لكنها تعتبر 
كديوH مستحقة للشركا. �إلسر�ئيلية ��عم 4سعاE �لمنتجا. �لنفطية. يوجد معلوما. _ضافية في نشر6 
"�لتطوE�. �القتصا�ية كبير6 �لحجم �نظر6 على �لضفة �لغربية �قطا� غز6 – �جتما� لجنة �الEتبا| 

  .(www.imf.org :متوفر على �لموقع �لتالي) 9�4، ٢٠٠٥ H١٤ كانو ،Hلمؤقتة" لند�

١٢ يتم تسجيل صافي �القتر�y على 4ساr نقد^. 

١٣ على 4ساr �لمعلوما. من مسؤ�لي Eفيعي �لمستو% �4 بناe على تقدير�. من �لتاEيخ �لسابق. 
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لتغطية فاoE �لسعر على �لمنتجا. �لنفطية بين _سر�ئيل ��لضفة �لغربية 
�غز6 �4يضا من خال9 قيا� �التحا� �أل��Eبي بتحويل مبلغ _ضافي بقيمة ٦ 
مليوH ��الE 4مريكي لشر�e �لوقو� لتوليد �لطاقة في نيساH (�تبع Pلك مبلغ 
_ضافي بقيمة ٧ مليوH ��الE 4مريكي في شهر 4ياE). �تم �ستخد�� معظم 
�لدعم �لخاEجي للمو��نة بقيمة ٤١ مليوH ��الE 4مريكي، �لذ^ �فرته 
حكومة تسيير �ألعما9، لتخفيض �يوH �لسلطة �لفلسطينية _لى �لبنو�١٨. 
�طبقا لبيانا. سلطة �لنقد �لفلسطينية، تم تخفيض _جمالي �يوH �لسلطة 
�لفلسطينية _لى �لبنو� من حو�لي ٦١٤ مليوH ��الE 4مريكي في نهاية 
شهر شبا| _لى ما يقدE بمبلغ ٤٨٠ مليوH ��الE 4مريكي في نهاية شهر 

4ياE(مايو).

�في ظل هذ� �لسياq بالغ �لصعوبة، لم يستلم  موظفو �لسلطة �لفلسطينية   -١٦
 Eلك _لى قطع مصدP %�4 قد� .(e1ما)1�ij ��1تبهم منذ منتصف شهر
�لدخل �لرئيسي لمجموعة تشكل ما بين Eبع �ثلث �لشعب �لفلسطيني. 
�قد �ستطاعت �لسلطة �لفلسطينية H4 تؤمن فقط قبل منتصف شهر تمو� 
(يوليو) �فعة ��حد6 بقيمة ٣٠٠ ��الE 4مريكي لكل موظف �لتي تمت 
على مر�حل بدe� بالموظفين �P^ �لر��تب �أل�نى. �نتيجة لذلك، قامت 
_لى  باإلضافة  �لمحلية  �إلير���.  باستخد�� جزe من  �لفلسطينية  �لسلطة 
�لتبرعا. �لنقدية من �لخا�E �لتي تم _يصالها _لى غز6 عبر �لمعبر �لحد��^ 
مع مصر. �لقد �4% حجز _ير���. �لتخليص ��قف �لدعم �لخاEجي _لى 
�لمو��نة _لى _��لة ما يعا�9 ٨٥ مليوH ��الE 4مريكي في �لشهر من �لسيولة 
 r4مريكي على 4سا Eال�� Eمن مليا bمن �القتصا� �لفلسطيني (ما يقر
سنو^)، �ألمر �لذ^ �4% _لى نتائج عميقة ���سعة على مجمل �القتصا� 

�لفلسطيني. 

 mلى حساf  (يوليو)، �صل �لدعم �لمالي من �لد�# �لعربيةgفي شهر تمو  -١٧
مكتب �لرئيس مما سمح بدفع جزG  	خر من �ألجو1. �تمكنت جامعة 
�لد�9 �لعربية ���لة �لكويت H4 تحو9 بالتو�لي ٩١ مليوH ��الE 4مريكي 
�٤٥ مليوH ��الE 4مريكي _لى حساb �لرئاسة. �بذلك، �ستطا� مكتب 
�لمتأخر6 ��فع E�تب شهر  �لر��تب  نفقا.  يغطي جزe من   H4 �لرئيس 
كامل _لى موظفي �لسلطة �لفلسطينية �لذين يتقاضوH 4قل من ١,٤٠٠ 
شيكل _سر�ئيلي جديد (ما يقرb من ٣٠٠ ��الE 4مريكي) في �لشهر في 
حين تسلم بقية �لموظفين نصف �لر�تب. �سيتم تخصيص جزئي لألمو�9 
�لتي �صلت _لى مكتب �لرئيس _لى �لحرr �لرئاسي ��لمصاEيف �لجاEية 

لمكتب �لرئيس. 
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بعد تشكيل �لحكومة �لفلسطينية �لجديد� بقيا�� حماe بتا1يخ ٢٩   -١٤
_ضافة  �لفلسطينية.  �لسلطة  fلى  �لمو��1  تدفق  1�ij، ٢٠٠٦، جف 
_لى Pلك، فقد. �لسلطة �لفلسطينية عمليا حرية �لوصو9 _لى �لخدما. 
�لبنكية �المر �لذ^ 4صبح فيه من �لصعوبة بمكاH توفير �لدفعا. �4 تسلم 
�لسلطة   yتقر  H4 مستعد6  غير  4صبحت  �لبنو�   H4 �بد�  �لمساعد�.. 
�لفلسطينية H4 �4 تشغل حساb �لخزينة �لموحد بسبب خوc �لبنو� من 
 .bهاEقو�نين مكافحة �إل Eمكانية  تعرضهم لمالحقا. قانونية في _طا�
�بذلك، فشلت محا�ال. _يصا9 �لدعم �لجديد- معظمه من ��9 �لجامعة 
�لعربية- _لى مو��نة �لسلطة �لفلسطينية  لغاية فتر6 قريبة، ما �4% _لى تر�كم 
هذd �ألمو�9 في حسابا. بنكية في �لقاهر6. �بسبب �العتما� فقط على 
_ير���. �لضر�ئب �لمحلية ��ألمو�9 �لنقدية �لتي تم جلبها عبر �لحد�� 
 Eلمصرية مع غز6، �نكمشت سياسة �لسلطة �لفلسطينية �لمالية _لى �الختيا�
 dفي ظل هذ� .�E�يف �لتي يجب صرفها عند توفر �لموEلدقيق للمصا�
�لظر�c، 4ضحت عملية _عد�� مو��نة للعا� ٢٠٠٦ 4مر ال معنى له. �قد 
 Hلمجلس �لتشريعي �لفلسطيني بالتمديد لغاية 4يلو9 ٢٠٠٦ �لقانو� �قا
 .٢٠٠٥ �للتنفيذ �لشهر^ لما يسا�^ ١٢/١ من �إلنفاo في مو��نة عا

�إلير���;  جمع  عمليا;  لخفض  �نتيجة  (�بريل)،  نيسا+  شهر  في   -١٥
�لمحلية �تسع �لعجز ليضاP �ليه  فقد�+ fير���; �لتخليص �fير���; 
غير ضريبية متدنية١٥. تم تقدير �إلير���. �لمحلية في شهر نيساH (�بريل) 
 oضغط  �إلنفا ،cلظر�� d4مريكي١٦. �في هذ Eال�� Hبحو�لي ٢٠ مليو
خا�E _طاE �ألجوE �كثر  من خال9 �إللغاe �لفعلي للتحويال. �الجتماعية 
فو�تير  �تر�كمت  لها١٧.  مستو%  �4نى  في  �لتشغيلية  �لمصاEيف   eبقا_�
�لمنتجا. �لنفطية �لمز��6 _لى �لسلطة �لفلسطينية _لى �Eجة حد. بالشركة 
�إلسر�ئيلية "��E" بالتهديد بقطع خدمة �لتز�يد. �تم تجنب �4مة �قو� 
في {خر لحظة من خال9 �فعا. من 4صو9 صند�o �الستثماE �لفلسطيني 

١٤ يجب �لنظر بعين من �لحذE على �لبيانا. �لمتوفر6 منذ شهر نيساH بما 6E��� H4 �لمالية Eكز. 4كثر 

على _يجا� �لمو��E ��ضع ��لويا. �إلنفاo 4كثر من _عد�� �لتقاEير على عملياتها. _ضافة _لى Pلك، 
�4قفت �لبنو� توفير تقاEير مكتوبة عن معامالتها.    

١٥ هذ� �لرقم يعتمد بشكل 4ساسي على 4ساr �العتما��.. 

١٦ من غير �لو�ضح فيما _P� كاH هذ� �لمبلغ يتضمن �يوH ضريبة �لدخل للبنو� �لتي قامو� بإيد�عها مقابل 

�لتز�ما. �لدين �لمستحق على �لسلطة �لفلسطينية _لى �لبنو�. 

١٧ في نيساH، شكلت خدمة �لديوH، بمبلغ يصل _لى ٢,٨ مليوH ��الE 4مريكي، ٦٢٪ من �لمصاEيف 

_لى ١,٥  4مريكي   Eال�� Hمليو �لد�خلية من ١,٢   6E�لو� �لتشغيلية  �لمصاEيف  �لتشغيلية، ��Eتفعت 
مليوH ��الE 4مريكي في �لفتر6 ما بين {E�P �نيساH ٢٠٠٦، بما يعا�9 �يا�6 بنسبة ١١٪ _لى ٣٤٪ 

من �لمصاEيف �لتشغيلية. 
١٨ من مجمو� �لدعم، تم تسلم ٣٥ مليوH ��الE 4مريكي من �لجز�ئر �مبلغ ٦ مليوH ��الE 4مريكي 

من �التحا� �أل��Eبي. 

٢٤



في شهر حزير�+ (يونيو)، 	قر; �للجنة �لرباعية jلية ��لية مؤقتة لتسيير   -١٨
�لمساعد�; بشكل مباشر fلى �لفلسطينيين بد�+ �لمر�1 عن طريق 
هذ�   Hيكو  H4 �أل��Eبية  �لمفوضية  �قترحت   .eحما بقيا��  �لحكومة 
�لترتيب محد�� �لمجا9 ��لفتر6 �لزمنية، �تتألف هذd �آللية من ثالثة نو�فذ، 
 Hلنافذ6 �أل�لى ��لثانية بتوفير مبلغ ٦ مليو� �حيث يأتي �لتصوE باH تقو
 E�مرفقين قائمين تد Hلنافذتا� H4مريكي لكل نافذ6 شهريا – �هاتا Eال��
�ال�لى من قبل �لبنك �لد�لي ��لثانية من قبل �التحا� �أل��Eبي – سيغطي 
مرفق �لبنك �لد�لي �لتكاليف �لتشغيلية �لضر�Eية للقطاعا. �الجتماعية 
فيما سيغطي مرفق �التحا� �أل��Eبي تكاليف �لوقو� لمولد�. �لطاقة في 
 ��لمستشفيا. �مضخا. �لمياd �محطا. معالجة �لمياd في غز١٩6. �ستقو
�لنافذ6 �لثالثة بتمويل �لمخصصا. _لى �لعاملين في �لرعاية �لصحية �لتمويل 
ينص  �لحالي   Eلتصو�� �الحتياجا..   r4سا على  �جتماعية   H4ما شبكة 
 Eال�� H4مريكي �٣٠ مليو Eال�� Hعلى توفير ما يتر��� بين ٢٥ مليو
4مريكي في �لشهر. �قد بد4. �لمفوضية �أل��Eبية بدفع �لمخصصا. 
_لى موظفي �لرعاية �لصحية في �4�خر شهر تمو�(يوليو). �يتم تحويل 
�لمخصصا. بشكل مباشر _لى حسابا. �لموظفين. �لم تبد4 �لدفعا. 

في _طاE �لمخصصا. �الجتماعية بسبب صعوبة تحديد �لمستفيدين. 

١٩ بعد تدمير محطة توليد �لطاقة في غز6. 

١٩- في ظل �لسياo �لسياسي �لحالي، هنا� تهديد جد^ لإلصالحا. �لرئيسية 
في سياسة �لتمويل �لعا� �لتي نفذ. في �لسنو�. �ألخير6 �هنا� صعوبة 
�لخزينة   bحسا �توقف  �ألخير6.  �لمالية   .�Eلتطو� مر�قبة  في  جدية 
�لموحد عن �لعمل بسبب Eفض �لبنو� �لمحلية �لرئيسية تشغيل حسابا. 
لذلك،  �لمالية.   6E��� مع  Eسمي  بشكل  ��التصا9  �لفلسطينية  �لسلطة 
�لسلطة  لتجا��  �لرئيسية  �لمانحة  �لجها.  بعض  تفضيل  _لى  �_ضافة 
�لفلسطينية، هنا� كمية _نفاo متز�يد6 تتم خا�E �لقنو�. �العتيا�ية، بما 
فيه صند�o �الستثماE �لفلسطيني �حساb �لرئيس ��فعا. مباشر6 من 
�لجها. �لمانحة، �كميا. نقدية تدخل _لى �لضفة �لغربية �غز6 �ال يتم 
 �_يد�عها في حسابا. �لسلطة �لفلسطينية. _ضافة _لى Pلك، ال يتم _عال
�لسلطة �لفلسطينية حاليا بإير���. �لتخليص �لتي يتم جمعها بالنيابة عن 
�لفلسطينية ��لمحجو�6 من قبل �لحكومة �إلسر�ئيلية ��لتي يتم  �لسلطة 
Pلك،  على   ��� �إلسر�ئيليين.  �لمرفق  مز��^  _لى  منها  �فعا.   cصر
�لتو�صل  4ضعفت  �غز6  �لغربية  �لضفة  بين  �لتنقل  على  �لمشد�6  �لقيو� 
بالتالي  4ضعف  مما  منطقة،  كل  من  �لفلسطينية  �لسلطة  موظفي  بين 
مركزية �لتسجيل ��لتوثيق بين �لمنطقتين. �لكل هذd �ألسباb مجتمعة، 
بالغة  �لفلسطينية  �لسلطة  �_ير���.  لمصاEيف  تقييم شاملة  باتت عملية 

�لصعوبة.                   
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RPPVMRPPT@LÚÌå◊äΩa@ÚflÏÿz‹€@ÚÓ€bΩa@pbÓ‹‡»€a@ZSfiÎÜ¶a
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦
�لربع �أل�#�لعا)�لربع �لر�بع�لربع �لثالث�لربع �لثاني�لربع �أل�#	�لي

نيسا+�لمعد#�لمجمو@
بالمليو+ ��ال1 	مريكي �ال �if تم �إلشا�1 عكس iلك

٩٥٤٢٥٤٣٤٢٢٩١٣٤٦١,٢٣٢٢٣٦٧٩٢٠�إلير���.
٣٣٧٨٦١٥٢٩٥١٤٢٤٧٦٩٩٣٣٢٠�إلجمالي �لمحلي
١٩١٥٣٦٥٦٧٤٦٢٣١٧٤٢٥١٣_ير���. �لضر�ئب

١٤٦٣٣٨٧٢٨٩٦٢٤٥٢٥٨٧_ير���. غير ضريبية
٦١٧١٦٧١٩٠١٩٦٢٠٣٧٥٧١٣٧٤٦٠_جمالي �لتخليص �لشهر^ (١)

 o١,٣٥٥٣٢٠٤٠٧٤٤٥٤٦٦١,٦٣٨٣٧١١٢٤١١٦�إلنفا
E٨٧٠٢٣٦٢٣٥٢٥٣٢٧٨١,٠٠١٢٧٨٩٣٩٥_جمالي �ألجو
٥٣٨١٤٨١٤٩١٥٣١٦٥٦١٤١٦٤٥٥٥٦�لقطا� �لمدني
٣٣٣٨٨٨٦١٠٠١١٣٣٨٧١١٤٣٨٣٩�لقطا� �ألمني

Eألجو� Eطا_ �Eخا ^Eلجا� o٤٤٩٨١١٥٥١٧٧١٨٠٥٩٣٩٢٣١٢١�إلنفا
١٩٣٣٦٧٢٥٧٥٣٢١٨٢١٧٥�لجاE^ منها

٢٥٧٤٥٨٣١٢٠١٢٧٣٧٥٧١٢٤١٦�لتحويال. منها (يتضمن �لتقاعد)
٣٦٣١٧١٦٨٤٤١٠٠�إلنفاo �لر4سمالي �لممو9 من قبل �لسلطة �لفلسطينية

(٢) y�١٥٧٥٩٩٣٨٥١٠٧٣٤٤٦٨٢٣٤صافي �القتر
١٦١١٥٤١٢٠٠٤عائد�. ضريبة �لقيمة �لمضافة

-١٠٤-٦٨-٢٠٣-٧٦٢-٢٣٢-٢٤٤-١٦٠-١٢٧-٥٧٤�لرصيد 
٣٥٣٧١١٧٤٥٤٥١٣٤٩١٥٤٥١٤١�لدعم �لخاEجي للمو��نة (٣)

-٦٣-١٦-٤٩-٤١٣-١٨١-١٤١٩٠-٥٦-٢٢١�لرصيد بعد �عم �لمو��نة
١٩٠١٨١٤١٣٤٩١٦٦٣-٢٢١٥٦١٤مجمو� �لتمويل �آلخر

٠٠١٠٩٦٤١٧٣٧٦٢٥٠...E4با� �ستثنائية �سلف (٤)
٩٧١٠٤٣١١٧٣١٣٧٠٠٠_جمالي عائد�. �لتخليص �لمحجو�6 (٥) 

-٣٠-٧-١٣٤٧٤١٠٥٨٤٤١٣٠٤٢١صافي �لتمويل �لبنكي �لمحلي
٩٣-٢-٦-٣٢٠٢-١٤-١٦٢-٢٨-٩�لمتبقي (٦)

�لنسبة �لمئوية من _جمالي �لناتج �لمحلي
.........٢٣,٤٥,٧٧,٦٦,٥٧,٧٢٧,٥_جمالي �إلير���.

(٧) o٣٣,٢٧,١٩,١٩,٩١٠,٤٣٦,٦�إلنفا.........
E٢١,٣٥,٣٥,٣٥,٦٦,٢٢٢,٤�ألجو.........

Eألجو� Eطا_ �E١١,٠١,٨٣,٥٣,٩٤,٠١٣,٢خا.........
.........٤,٢١,٤٢,١٢,٠٢,٥٨,٠صافي �القتر�y �عائد�. ضريبة �لقيمة �لمضافة

.........-١٧,٠-٥,٢-٥,٤-٣,٦-٢,٨-١٤,١�لعجز قبل �لمنح
.........-٩,٢-٤,٠-٠,٣٤,٢-١,٢-٥,٤�لعجز بعد �لمنح
بنو� �لمذكر�.

Eألجو�
٩١,٢٩٢,٨٦٨,٨٨٦,٨٨٠,٣٨١,٢١١٧,٨١١٧,٨٤٨٤,٦�لنسبة �لمئوية من �إلير���.

y�صافي �القتر� o٥٧,٢٦٢,٢٤٧,١٤٧,٧٤٨,٤٥٠,٥٦٣,٣٦٣,٣٧٩,٢�لنسبة �لمئوية من �إلنفا
٤,٤٨٤,٣٦٤,٤١٤,٥٤٤,٦٥٤,٤٩٤,٦٧٤,٦٧٤,٥٨سعر �لصرc �لشيكل مقابل �لد�الE �ألمريكي (�لمعد9 للفتر6)

......١٣٣,١٠٦١٣٤,٩٨٤١٣٥,٨١١١٣٥,٢٢٦١٣٦,٧٧٢١٣٦,٧٧٢١٣٨,١١٠�لتشغيل �لحكومي (نهاية �لفتر6)
......٧٦,٠٣٩٧٧,٩١٧٧٨,٧٤٤٧٨,١٥٩٧٩,٧٠٥٧٩,٧٠٥٨١,٠٤٣�لمدني 
......٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧٥٧,٠٦٧�ألمني 

 ١١ b E٢٠٠٦، يتضمن ما يقد E�P} لصافي. بالنسبة لشهر� rقم �لمو��نة على �ألساE لى �لشركا. �إلسر�ئيلية في حين يحتسب_ Hلنقد �لد�لي.   ١) يتضمن �لدفعا. �لمقتطعة للديو� o6 �لمالية �تقدير�. صند�E��� :Eلمصا��
مليوH ��الE 4مريكي كإير���. تخليص �لتي ستحتجز كدفعا. للشركا. �إلسر�ئيلية.   ٢) �لتحويال. _لى توليد �لطاقة �قطاعا. �لتو�يع باإلضافة _لى شركة �لنفط �لعامة �لتغطية فو�تير �لمر�فق غير �لمدفوعة من قبل �ألسر. في 
{E�P ٢٠٠٦، يتضمن ما يقدb E ١١ مليوH ��الE 4مريكي �لتي عا�6 ما يتم تمويلها عن طريق _ير���. �لتخليص.   ٣) في عا� ٢٠٠٥، تتضمن مبلغ ٢٤٠ مليوH ��الE 4مريكي لتمويل شبكة �ألماH �الجتماعي �بر�مج �لبطالة.

 Hلفلسطيني �شركة �التصاال. بالتيل.   ٥) تتضمن ضر�ئب معا�لة قامت بتحويلها �لحكومة �إلسر�ئيلية _لى �لسلطة �لفلسطينية تم تخصيصها لبر�مج �لتشغيل.    ٦) تتضمن _عا�6 �فع تر�كما. �لديو� Eالستثما� o٤) سلف من صند�
في حين لم تسجل تر�كما. �لديوH �لخاEجة عن _طاE �ألجوE ��لمساهما. _لى صند�o �لتقاعد.    ٧) تتألف من _جمالي �ألجوE ��إلنفاo خا�E _طاE �ألجوE ��إلنفاo �لر4سمالي �لممو9 من قبل �لسلطة �لفلسطينية (باستثناe �لممولة 

من قبل �لجها. �لمانحة). 
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�لمشا1يع �لجا1ية لمجموعة �لبنك �لد�لي
 �ألهد�P ��لمو�صفا; �سم �لمشر�@ �تفاصيل

 مشر�@ �لنفايا; �لصلبة ��إل���1 �لبيئية
Hلبنك �لد�لي: ٩,٥$ مليو�

تاEيخ �لمصا�قةعلى �لمشر��: ١٠ تشرين 
٢٠٠٠ ،9�4

٢٠٠٧ ،9�4 H٣١ كانو : eيخ �النتهاEتا
Eئيس فريق �لعمل: 4ند�E موكاخا

يقو� �لمشر�� بتمويل �لتدخال. �لخاصة في جمع �لنفايا. �لصلبةبما في Pلك نقل ��لتخلص من �لنفايا. في 
محافظة جنين. يدير �لمشر�� مجلس �لخدما. �لمشتركة إل��6E �لنفايا. �لصلبة. يساهم �لمشر�� في تعزيز 
بناe قدE�. سلطة جو�6 �لبيئة �لفلسطينية. �تقو� �لمفوضية �أل��Eبية بتمويل تز�يد مركبا. تجميع �لنفايا. 

�خطط لتنظيم �لعمل ما بين محطا. �لنقل.

 �1��f� ستثما1 �لقطا@ �لكهربائي�
�لمشر�@ 

Hلبنك �لد�لي: ١٥$ مليو�
بنك �الستثماE �أل��Eبي: ٣٨$ مليونا

_يطاليا: ٣٥$ مليونا
�لسلطة �لفلسطينية: ٣$ ماليين

١٩٩٩ ،b} يخ �لمصا�قة: ٣١Eتا
٢٠٠٦ ،9�4 H٣١ كانو :eيخ �النتهاEتا

Eئيس فريق �لعمل: ٍسومين موخيرجي

4هد�c هذ� �لمشر�� �لذ^ يصل تمويله _لى ٩١$ مليوH تتضمن _عا�6 تأهيل 4نظمة تو�يع �لطاقة في �سط 
�جنوبي �لضفة �لغربية، ��لتعامل مع �لبنية �لمؤسساتية إل��6E �لقطا� على �لمد% �لبعيد.

مشر�@ �لميا5 �لطا1|
.Hلبنك �لد�لي: ١٢,٥$ مليو�

تاEيخ �لمصا�قة: شبا| ٢٠٠٤ 
٢٠٠٧ ،H�٣٠ حزير :eيخ �النتهاEتا

Eئيس فريق �لعمل: سناe �لنمر

�لهدc �ألساسي للمشر�� هو �عم �الستثماE�. �لتي من شأنها H4 تساعد في تخفيف حد6 �لنقص �لمزمن 
للمياd �لصالحة للشرb؛ تقليل تكاليف �لمياd ��ألخطاE �لصحية؛ �حفظ �لمو��E �لمائية �لقليلة من خال9 تقليص 
خسائر �لنظا�. يشمل �لمشر�� �لبنو� �لتالية: 4) تصليح �_عا�6 تأهيل تز�يد مياd طاEئة في مناطق Eيفية نائية في 
جنوبي �لضفة �لغربية؛ b) عملية �صال� �_عا�6 �لتأهيل ضر�Eية للحفا� على �لمياd من جهة، �Eفع مستويا. 
 cلصر�� dلصحي في قطا� غز6 ضمن �لمستويا. �لعليا �لتي تحققت من خال9 برنامج �لميا� cخدمة �لصر
 .�Eقد e6؛ �) توفير مساعد6 فنية  لبناEلك بالرغم من �أل�ضا� �القتصا�ية ��ألمنية �لمتدهوP� 6لصحي لغز�

 Hيا�ية في �لمدE لساحلية ��لمحلية في قطا� غز6، �_قامة مجالس خدما. مشتركة� dمؤسسة �لميا� dلسلطة �لميا
�ألصغر في جنوb �لضفة �لغربية.    

ÒåÀ@�bİ”Î@@ÚÓiäÃ€a@Ú–ö€a@ø@Ô€ÎÜ€a@Ÿ‰j€a@…Ìâbífl
RPPV@HèİéÀcI@le
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مشر�@ fصال{ شبكة �ألما+ �الجتماعي
�لبنك �لد�لي: ١٠$ماليين

تاEيخ �لمصا�قة: ١٩ تمو�، ٢٠٠٤
٢٠٠٨ ،9�4 H٣١ كانو :eيخ �النتهاEتا

Hئيس فريق �لعمل: سيما كنعاE

4هد�c �لمشر��: �لتخفيف من �طأ6 �أل�مة �الجتماعية ��القتصا�ية �لحالية عن كاهل �لسكاH �ألكثر حاجة، 
�حماية �لمو��E �لبشرية خصوصا شريحة �ألطفا9 �لفقر�e في �لضفة �لغربية �قطا� غز6. يتحقق هذ� �لهدc من 

خال9 تعزيز �تعديل برنامج حاال. �لعسر(�القتصا�^) �لخاصة �لقائم ��لتابع لو��6E �لشؤ�H �الجتماعية لكي 
يتضمن بند�ً يمكن �ألسر �لمؤهلة �لحصو9 على مساعد6 مشر�طة بالتز�مهم بمجموعة من �لمعايير �لمحد�6 
مسبقا ��لمتعلقة بعد� �لتغيب عن �لمدEسة، ��لتقيد بمو�عيد للفحوصا. �لطبية، �حضوE جلسة توعية حو9 
قضايا �جتماعية مناسبة. كما يهدc �لمشر�� _لى  تعزيز �لقد6E �لمؤسساتية لمؤسسا. �لسلطة �لفلسطينية 

للمشاEكة في تطبيق �لمشر�� �لمقتر�، �خاصة في ���6E �لشؤ�H �الجتماعية. 
مشر�@ تنمية �لتكافل �لمجتمعي 

�لبنك �لد�لي: ١٠$ ماليين
.٢٠٠٢ ،Eيخ �لمصا�قة: ٢٣ 4ياEتا

٢٠٠٦ ،9�4 H٣١ كانو :eيخ �النتهاEتا
Eئيس فريق �لعمل: حسا� 4بو �قة

يهدc �لمشر�� _لى تحسين جو�6 �توفر �لخدما. �الجتماعية ��القتصا�ية �ألساسية في �لمجتمعا. �لفقير6 
 Eلمهمشة في �لضفة �لغربية �قطا� غز6. �هو يعقب عمليا. تنمية مجتمعية سابقة ممولة من �لبنك في _طا��
 c4جهز6 �لصر� dتز�يد �لميا ،oيع �لتنمية �لمجتمعية �أل�9 ��لثاني. يمو9 �لمشر�� _عا�6 تأهيل �لطرEمشا
�لصحية، مد�rE، عيا��.، �بالتالي يحفظ �يوسع حصة r4E ما9 �لقر% �بلديا. صغير6. كما 4نه يمو9 
نشاطا. �E�عية، بما في Pلك _عا�6 تأهيل �لينابيع، �لطرo �4سطح �لبيو.. �4خير�، يستكشف �لمشر�� 

مبا�E�. جديد6 في مجا9 تكنولوجيا �لمعلوما. ��التصاال. من خال9 تمويل _نشاe مر�كز عن بعد متعد�6 
�ألهد�c، �بالتالي تحسين _مكانية �صو9 �لفقر�e ��لمهمشين _لى �لمعلوما. ��لتدEيب.   

مشر�@ معالجة ميا5 �لصرP �لصحي 
�لطا1| شمالي غز�

�لبنك �لد�لي: ٧,٥$ مليونا
تاEيخ �لمصا�قة: ٩ 4يلو9، ٢٠٠٤

٢٠١٠ ،H�٣٠ حزير :eيخ �النتهاEتا
Eئيس فريق �لعمل: سناe �لنمر

 cلصر�� dيع �لمياEلصحي لمنطقة شما9 غز6 هو �لر�بع في سلسلة مشا� cئة  للصرEمشر�� �لمعالجة �لطا H_
�لصحي �لممولة من قبل �لبنك منذ عا� ١٩٩٤. يعالج �لمشر�� �ألخطاE �لصحية ��لبيئية �آلنية ��لمستقبلية لد% 

�لمجموعا. �لسكانية �لمتو�جد6 على مقربة من بحير6  �لميا6 �لعا�مة �لتي �حتى �الH ال ��لت تعالج بشكل 
بائس ��آلخذ6 باالتسا� على نحو سريع. كما H4 �لمشر�� هو جزe من حل بعيد �لمد% لمعالجة �تدبير  

مناسب  للمياd �لعا�مة في شمالي غز6، بحيث يتخلله بناe محطة لمعالجة �لمياd �لعا�مة ��لذ^ من �لمتوقع تمويله 
من قبل مانحين مختلفين. سيستفيد حو�لي ٣٠٠ 4لف _نساH يعيشوH في شما9 غز6 من هذ� �لمشر��.  

 Pمشر�@ ميا5 غز� �خدما; �لصر
�لصحي ١١

�لبنك �لد�لي: ٢٥$ مليونا
٢٠٠٥ ،H�يخ �لمصا�قة: ٧ حزيرEتا

تاEيخ �النتهاe: ٣١ كانوH �لثاني، ٢٠٠٩
Eئيس طاقم �لعمل: خير^ �لجمل

يعتبر هذ� �لمشر��  مكمال لمشاEيع مياd غز6 �خدما. �لصرc �لصحي �لسابقة. �ألهد�c �لتنموية لهذ� 
�لمشر��: 4) تطوير بنية مؤسساتية ��ئمة لقطا� �لمياd ��لمياd �لعا�مة في غز6 من خال9 �عم �لتأسيس �لوظيفي 
لمر�فق مياd �لبلديا. �لساحلية، كما سيتم Pلك بو�سطة تعزيز �تعميق مشاEكة �لقطا� �لخاu من خال9 عقو� 

عمل لمد6 ثماني سنو�. �تقوية �لقد6E �لتنظيمية ��لمؤسساتية لسلطة �لمياd �لفلسطينية؛ � b) �الستمر�E في 
تحسين خدما. �لمياd ��لصرc �لصحي بو�سطة _عا�6 تأهيل، تحديث �توسيع 4جهز6 �منشآ. قائمة. �كباقي 

مشاEيع مياd غز6 �خدما. �لصرc �لصحية، يعتبر هذ� �لمشر�� جزe من برنامج مالي مو��^ 4كبر لتحسين 
خدما. �لمياd ��لصرc �لصحي في غز6. يتضمن �لمشر��  �ستثماE�. جوهرية في تأسيس شبكة تز�يد كمية 

من �لمياd بحيث تربط �لبلديا. �لمختلفة في غز6 بشبكة �لصرc �لصحي �محطا. معالجة �لمياd �لعا�مة. 
ستمو9 هذd �الستثماE�.، �لبالغ تكلفتها �لكلية ٣٤٠$ مليونا لألعو�� ٢٠٠٠-٢٠٠٠٥، بو�سطة قر�y ميسر6 

 .KfW� بي � �لوكالة �ألمريكية للتنمية �لد�لية�Eأل�� Eهبا. من بنك �الستثما�
 مشر�@ �لتعليم �لعالي 

�لبنك �لد�لي: ١٠$ماليين
٢٠٠٥ ،Hيخ �لمصا�قة: ٢٦ نيساEتا

٢٠٠٩ ،9�4 H٣١ كانو :eيخ �النتهاEتا
Eئيس فريق �لعمل: E�4يانا جاE�ميللو

 �ألهد�c �لتنموية للمشر��: ١) تحسين �لبيئة �لتنظيمية إل��6E �لتعليم �لعالي، �ضماH تلبيته لالحتياجا. بما 
يتضمنه Pلك من Eفع لمستو% �ال��e �ال��E^. ٢) Eفع مستو% �لنجاعة �لد�خلية ��لخاEجية لنظا� �لتعليم �لعالي، 

كخطو6 �4لى نحو تحقيق �لديمومة؛ ٣) خلق محفز�. �توفير �لقاعد6 لتحسين نجاعة، �جو�6 مؤسسا. �لتعليم 
� مع �الحتياجا. �القتصا�ية �الجتماعية  للشعب �لفلسطيني في �الطاP .�E�. �لصلة. يوفر eلعالي  لكي تتال�

�لمشر�� مساعد�. تقنية للوصو9 �لى تحديد سياسا. تتناسب ��لديمومة �لمالية لقطا� �لتعليم �لعالي �تحسين 
�لقد6E على �الستجابة _لى �حتياجا. سوo �لعمالة. كما 4نه يوفر {ليا. محفز6 لتحسين �لجو�6 �مد% �لصلة 
للبر�مج �لمعر�ضة. �على قاعد6 �لتنافس، ستتقد� �لمؤسسا. بطلبا. حو9 �لجو�6E��_� 6 �لهبا.، ��لتي تتم 

 y6 برنامج قر�E��_ لك، سيوفر �لمشر�� مساعد6 فنية لتحسينP تمويل. �باإلضافة _لى oتها بو�سطة صند�E��_
 �E�6 �لتعليم ��لتعليم �لعالي، �سيؤسس �لقاعد6�لتي سيتم �فقا لها  توسيع �لموE��� dلطلبة �لحالي �لذ^ تدير�
 .�E٦ ماليين يو E�بية بالتمويل بمقد�Eلمفوضية �أل�� �Eلمالية �لمتوفر6 لتمويل بر�مج مساعد6 �لطلبة. تشا�

٢٨



مشر�@ �1��f �أل�1ضي
�لبنك �لد�لي: ٣$ ماليين

تاEيخ �لمصا�قة: ٢٦ كانوH �لثاني، 
٢٠٠٥

٢٠٠٧ ،9�4 H٣١ كانو :eيخ �النتهاEتا
Eئيس فريق �لعمل: _بر�هيم �جاني

_H هدc هذ� �لمشر�� هو �لتعرc على �تقويم مد% �لتز�� ��ستعد�� �لسلطة �لفلسطينية إلصال� _��6E �ألE�ضي 
من خال9 _�خا9 تغيير�. سياسية، �قانونية �مؤسساتية إلنجا� _جر�e�. ناجعة الستصد�E سند�. ملكية  

�ألE�ضي، �تسجيل خطو�. تتعلق بالملكية، �عمليا. شفافة إل��6E �تدبير �ألE�ضي �لعامة. _H �لمشر�� هو 
�لمرحلة �أل�لى من برنامج _��6E �ألE�ضي بعيد �لمد%، ��لذ^ يهدc _لى تعزيز �لنمو �القتصا�^ من خال9 

تحسين سالمة �ستئجاE �ألE�ضي �تسهيل تطوير 4سو�o ناجعة لألE�ضي ��لممتلكا. في مناطق Eيفية �مدنية من 
خال9 تطوير نظا� ناجع لسند�. ملكية �ألE�ضي، تدعمه بنية مؤسساتية مناسبة �يرتكز على سياسا. �قو�نين 

��ضحة، شفافة �منسجمة.
مشر�@ �لوقاية ��لحد من 	نفلونز� �لطيو1

�لبنك �لد�لي: ١٠$ ماليين
 $٣ :Eعالمي ألنفلونز� �لطيو oصند�

ماليين
 :6E�موعد �نعقا� �جتما� مجلس �إل�

تشرين 9�4، ٢٠٠٦

4قر �لبنك �لد�لي مؤخر�ً مشر�� مكافحة 4نفلونز� �لطيوE. تعد �لضفة �لغربية �قطا� غز6 من �لمناطق �لمعرضة 
�لى خطر كبير من 4نفلونز� �لطيوE بسبب �لعد� �لهائل من �لطيوE �لمهاجر6 �لتي تعبر هذd �لمنطقة �لجغر�فية 
 e�بين �لد��جن �لمحلية. 4كد. منظمة �لغذ rعد�% هذ� �لفير�Eمخاطر �نتشا dلتي يتهد�ها ��لحا9 كهذ�

��لز�Eعة في نيساH على �جو� فير�AI H5N r في ثماني مناطق في غز6، �قد جر% _تما� عملية _با�6 �قائية 
في �لمناطق �لمصابة. يهدc �لمشر�� _لى تقوية �لقطاعا. �لعامة ��لصحة �لبيطرية للر� على �نتشاE �صابا.  
مستقبلية محتملة، �سوc يتم تنفيذ هذ� �لبرنامج بمشاEكةبرنامج �ألمم �لمتحد6 �إلنمائي. �ستعهد _لى لجنة 
�لطو�mE �لوطنية ��لتي تتر4سها ���6E �لصحة �لمسؤ�لية �لعامة على مر�قبة �تنسيق ترتيبا. مؤسساتية �تطبيقية 

 .Eللحد من 4نفلونز� �لطيو
مقتر{ لصند�q �ئتما+ متعد� �لمانحين

 qسم �لصند�	لمو�صفا; �� Pألهد�� 
G�برنامج �عم خدما; �لطو�1

.٢٠٠٦ b} :يخ �لمصا�قةEتا
٢٠٠٨ ،H�٣٠ حزير :eيخ �النتهاEتا

.Hئيس فريق �لعمل: سيما كنعاE

_H �لهدc �لتنمو^ لبر�مج �عم خدما. �لطو�e^E هو �لتخفيف من حد6 تدهوE تلبية �لخدما. �ألساسية  
�لناجمة عن عد� قد6E �لسلطة �لفلسطينية  تغطية �لنفقا. ��لتكاليف �لجاEية خا�E _طاE �ألجوE. سيمو9 برنامج 

�عم خدما. �لطو�e^E للمصر�فا. خا�E �طاE �ألجوE في �لو��E�. �الجتماعية �ألساسية �بناe على برنامج 
�لنفقا. �لجاEية للسلطة �لفلسطينية لهذd �لو��E�.. �من شأH �لمشر�� H4 يمو9 الحقا �لتكاليف �لجاEية من 
غير �ألجوE (�لر��تب) لمؤسسا. 4خر% في �لسلطة �لفلسطينية. �تد�E حاليا مشا�E�. مع عد� من �لمانحين 

حو9 _سهاما. محتملة.

  6Eعلى برنامج �لسلطة �لفلسطينية �لسنو^  للنفقا. �لمتكر e^E�ستعتمد مو��نة برنامج �عم خدما. �لطو
�سيخضع لمو�فقة ���6E �لمالية �مكتب �لرئاسة. سيجر^ تقدير 4هلية �لمصر�فا. بو�سطة �لبنك �لد�لي، مع 

�ألخذ بالحسباH �لطبيعة �لطاEئة للمشر�� �متطلبا. �لبنك في _طاE �لتوEيد �متطلبا. �لوكيل �الئتماني. تمويل 
�لمصر�فا. في قطاعا. 4خر% سيصبح ممكنا في حاE 9غب �لمانحوH في توفير �لتمويل �لضر�E^. سيتم 

�لحفا� على �لتنسيق مع �لمانحين �لمشاEكين من خال9 لجنة تنسيقية. 
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�لتمويل �لمشترhصند�q �الئتما+ لقطا@ غز�  ��لضفة �لغربية 

�لقيمة �لملتز) 
بها

�لقيمة 
�لمدفوعة

�لقيمة �لمتبقية 
(غير �لمدفوعة)

�لقيمة 
�لمدفوعة

�لقيمة 
�لملتز) بها

�لقيمة 
�لمدفوعة

�لقيمة �لمتبقية 
(غير �لمدفوعة)

�لقيمة 
�لمدفوعة

نسبة مئويةبالمليو+ ��ال1 	مريكينسبة مئويةبالمليو+ ��ال1 	مريكي�لمشا1يع �لحالية
e6 قطا� �لكهرباE��_ ٩٩٪٠٠١٥,٠١٤,٨٠,٢ مشر��

٤٢٪٠١٩,٥٣,٩٥,٦ مشر�� _��6E �لنفايا. �لصلبة ��لبيئة
٧٩٪٠٢١٠,٠٧,٩٢,١ مشر�� تطوير �لمجتمع �لتكاملي 

mEلطا� d٤٩٪٠٤١٢,٥٦,١٦,٤ مشر�� �لميا
٠٪١٠١٠,٠٠,٠١٠,٠٪٠٤١٠,٠١,٠٩,٠ مشر�� شبكة �ألماH �الجتماعية

٠٪٣٨١٠,٠٠,٠١٠,٠٪٠٥٧,٨٢,٩٤,٩ مشر�� معالجة �لمياd �لعا�مة �لطاmE لشمالي غز6
٢٠٪١٤١,٥٠,٣١,٢٪٠٥٣,٠٠,٤٢,٦ مشر�� _��6E �ألE�ضي
٠٪١٠٦,٠٠,٠٦,٠٪٠٥١٠,٠١,٠٩,٠ مشر�� �لتعليم �لعالي

٢٢٪٠٥٢٠,٠٤,٣١٥,٧ مشر�� �لمياd �لطاmE لغز6 – �لمرحلة �لثانية
١٪٤٣٢٧,٥٠,٣٢٧,٢٪٩٧,٨٤٢,٥٥٥,٣�لمجمو� 

�لمشاEيع �لمنجز6
١٠٤٪-١٠٠٣٨,٨٤٠,٤١,٦٪٠٣٤٠,٠٤٠,٠٠,٠ مشر�� �عم �لخدما. �لطاEئة – �لمرحلة �لثانية

٠٪٧٧٠,٣٠,٠٠,٣٪٩٧٣,٠٢,٣٠,٧ برنامج �لمغتربين �لمهنيين �لفلسطينيين 
١٠٠٪١٠٠٣٧,٥٣٧,٥٠,٠٪٠٢٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ مشر�� �عم �لخدما. �لطاEئة 

١٠٠٪٠٤٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ _صال� �إل��6E �لمالية �لعامة 
١٠٠٪٩٧٢,٨٢,٨٠,٠ برنامج �لتطوير �لقانوني

١٠٠٪١٠٠٥,٤٥,٤٠,٠٪٩٦٤٠,٠٤٠,٠٠,٠ مشر�� �لبنية �لتحتيةللبلديا. ��لتنمية 
١٠٠٪٩٧٢,٢٢,٢٠,٠ مشر�� �ألعما9 �لتجاEية �لصغير6

mE١٠٠٪١٠٠٦٣,٩٦٣,٩٠,٠٪٩٥٣٠,٠٣٠,٠٠,٠ مشر�� _عا�6 �لتأهيل �لطا
c�متعد� �ألطر Eستثما� H١٠٠٪٩٧١٠,٠١٠,٠٠,٠ مشر�� �كالة ضما
١٠٠٪١٠٠٣,٥٣,٥٠,٠٪٩٦٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ مشر�� _عا�6 �لتأهيل �لطاmE (�لمرحلة �لثانية)

١٠٠٪١٠٠٢,٨٢,٨٠,٠٪٩٧١٠,٠١٠,٠٠,٠ مشر�� �لتطوير �لمجتمعي
mE١٠٠٪٠١١٢,٠١٢,٠٠,٠ برنامج �الستجابة �لطا

١٠٠٪١٠٠٢٩,١٢٩,١٠,٠٪٩٥٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ مشر�� _عا�6 �لتأهيل �لتعليم ��لصحة
١٠٠٪٩٩٨,٠٨,٠٠,٠ مشر�� �لتطوير �لمجتمعي (�لمرحلة �لثانية)

١٠٠٪٩٧٣١,٠٣١,٠٠,٠ مشر�� �لمياd ��لصحة �لعامة في غز6 
١٠٠٪١٠٠٤,٦٤,٦٠,٠٪٩٨١٠,٠١٠,٠٠,٠ مشر�� �لمنظما. غير �لحكومية �لفلسطينية

٠٪١٠٠٣,٦٠,٠٣,٦٪٩٩٢٥,٠٢٤,٩٠,١ مشر�� بيت لحم ٢٠٠٠ 
١٠٠٪٩٧١٧,٤١٧,٤٠,٠ مشر�� �إلسكاH �لفلسطيني 

٦٩٪٩٨١٠,٠٦,٩٣,١ مشر�� �لمنطقة �لصناعية في غز6
١٠٠٪٩٩٢١,٠٢١,٠٠,٠ مشر�� �لصحة �لعامة ��لمياd في �لمنطقة �لجنوبية

١٠٠٪٠٠٧,٩٧,٩٠,٠ مشر�� تطوير �لنظا� �لصحي 
١٠٠٪٠١٧,٠٧,٠٠,٠ مشر�� �لعمل �لتربو^

mE١٠٠٪٠٣٢٠,٠٢٠,٠٠,٠ مشر�� _عا�6 تأهيل �لخدما. �لبلدية �لطا
١٠٠٪٠٠٧,٥٧,٥٠,٠ مشر�� �لبنية �لتحتية �لبلدية ��لتنمية (�لمرحلة �لثانية)

٨٠٪١٠٠١١,٦٩,٣٢,٣٪٨,٠٨,٠٠,٠مشر�� �لمنظما. غير �لحكومية �لفلسطينية (�لمرحلة �لثانية)
٨٦٪٨٨٢٢٨,٧١٩٦,٨٣١,٨٪٥٠٠,٦٤٤١,٤٥٩,٢�لمجمو� (للمشاEيع �لحالية ��لمنجز6) 

صنا�يق �الئتماH �لممولة من قبل �لجها. �لمانحة:
١٠٠٪١٢٧٣,٤٢٧٣,٤٠,٠.صند�o هولست (مغلق)

١٠٤٪٢٢٢,٨٢٣,٦٠,٠. صند�o �ئتماH �لمساعد�. �لفنية (مغلق)
٩٥٪٣٢٥,٠٢٣,٨١,١.مرفق �لسال� (مغلق)

١٠٠٪٤٢٧٣,٤٢٧٣,٤٠,٠. صند�o �ئتماH _صال� �ال��6E �لمالية �لعامة (مغلق)
١٠٠٪٥٩٤,٦٥٩٤,٢١,١مجمو� �لصنا�يق �لممولة من �لمانحين 

 �٩٦٪٨٨٨٢٣,٢٧٩١,١٣٣,٠٪٥٠٠,٦٤٤١,٤٥٩,٢�لمجمو� �لعا
* بالنسبة لبعض �لتمويل �لمشتر�، يضاc �خل �الستثماE _لى �ألصل �يتم صرفه مما يؤ�^ _لى �لدفعا. لتصل ما يزيد عن ١٠٠٪.    ٢/ تم  �القر�E  �لعا� من قبل مجلس �لمدe�E �لتنفيذيين للبنك �لد�لي. 
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عانى �لقطا� �لخاu، كما  قطاعا. �لمجتمع �لفلسطيني �الخر%، من مصاعب 
كبير6 خال9 �ألعو�� �لخمسة �4 �لستة �لماضية. لقد �4% �لصر�� �لمتز�من مع 
�لقيو� �لحالية على حرية �لحركة ��لتنقل _لى Eكو� شديد لالعما9 �لتجاEية 

 .rحيا6 كثير من �لنا�

 uعلى قطا� خا cلشعب �لفلسطيني في نهاية �لمطا� Eتعتمد حيا6 ����ها�
�يناميكي �منتج، لذلك، فانه من �لضر�E^ لصنا� �لقر�E�� H4 E�� 4هم �لعو�مل 
�لمؤثر6 في e��4 شركة فلسطينية نموPجية �قر�E�. �لمستثمرين �كيفية خلق 
منا� يدعم هذين �لبعدين. �من �لضر�E^ بمكاH4 H يتم توفير هذd �لمعلوما. 
_لى �لهيئا. �لتجاEية ��لمجموعا. 4خر% �لتي تدعم �لقطا� �لخاu حيث 

 .c�سم �لسياسا. ��الهدE لمعلوما. على� dتؤثر هذ

�لسوe �لحظ، يوجد نقص كبير حاليا في هذd �لمعلوما. حو9 �ضع �لقطا� 
�لخاu �4 �لمنا� �الستثماE^ في �لضفة �لغربية �قطا� غز6. 

 6E�مثل ��ئر6 �لتنمية �لد�لية �لتابعة لو� eمن هنا، بد4 �لبنك �لد�لي مع شركا
�لخاEجية �لبريطانية �مؤسسة بالتريد �لفلسطينية �معهد �ألبحا� ��لسياسا. 
�القتصا�ية �لفلسطينية بدE�سة تهدc �لى "تقويم �لمنا� �الستثماE^" في �لضفة 
�لغربية �قطا� غز6. �يعتبر "تقويم �لمنا� �الستثماE^" �4�6 قياسية يستخدمها 
 cنة ظر�Eمقا� rلقيا bلبنك �لد�لي في مناطق مختلفة من �لعالم لتوفير 4سلو�
�لقر�E من  �أل��6 صنا�   dفي ��لة محد�6. �ستمكن هذ ^Eلمنا� �الستثما�
�لتعرc على صفا. �مالمح �لمنا� �الستثماE^ �لفلسطيني �مقاEنته  مع ��9 

4خر%. 

�لفلسطيني، سيتم   ^Eالستثما� للمنا�  �لشاملة  �لدE�سة   dضع هذ� Eطا� �في 
 ��ستخد�

كافة �لمعلوما. �لمتوفر6 لتحليل �لمنا� �الستثماE^، بما في Pلك مجموعة 
متنوعة من �لدE�سا. ��لوثائق �لمنشو6E. ��ألهم من Pلك، ستتضمن �E�سة تقويم 
�لمنا� �الستثماE^ مسح مفصل للمشر�� �لتجاE^ �لذ^ يستمد �لمعلوما. 
مباشر6 من Eجا9 �ألعما9. يقو� بهذd �لدE�سة في �لضفة �لغربية �قطا� غز6 

مركز �إلحصاe �لمركز^ �لفلسطيني �سيغطي ما يقرb من ٤٠٠ شركة في 
 uكافة �لقطاعا. ��لمناطق. �ستوفر �لنتائج معلوما. حو9 �ضع �لقطا� �لخا
�4هم �لمعيقا.. �سيسمح Pلك بمقاEنة �لمنا� �الستثماE^ في �لضفة �لغربية 
�قطا� غز6 مقابل �لمنا� في �ألH�E، مصر، سوEيا، تركيا، �لصين، �لهند ���9 

4خر% حيث 4نجز. �E�سا. شبيهة مؤخر�. 

�من �لمنتظر H4 يتم �النتهاe من هذd �لدE�سة في بد�ية تشرين �أل�9 �سيتم 
توفير �لتحليل �لنهائي في شهر تشرين ثاني. ستوفر �لنتائج مصدEتوجيه مهم  
لصنا� �لقر�E ��لمؤسسا. �لتجاEية ��لجها. �لمانحة ��لمجوعا. �ألخر% 

 .uلتي تعمل لدعم �لقطا� �لخا�
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تعتبر مجموعة تطوير �لقطا� �لخاu ��لتجا6E مجموعة فرعية من �لمجموعة 
�الستر�تيجية �القتصا�ية – �هي _حد% �لمجموعا. �الستر�تيجية �ألEبعة �لتي 
�لمانحة  �لفلسطينية ��لجها.  تم _نشا�ها في {b ٢٠٠٥ من قبل �لحكومة 
لتعزيز �لتعا�H في كافة �لمبا�E�. نحو تنمية �قتصا�ية طويلة �ألمد في �لضفة 
�لغربية �قطا� غز١6. تم _نشاe هذd �لمجموعة للتركيز على �لمشاEيع �لمرتبطة 
بالقطا� �لخاu ��لتجا6E، �يرr4 هذd �لمجموعة ���6E �القتصا� �لوطني ��لبنك 
��لمشاEكة  �لمانحة  �لجها.  �لمجموعة عد� من   dفي هذ �Eلد�لي. �يشا�

�لفاعلة في _طاE �لمجلس �لتنسيقي للقطا� �لخاu �لفلسطيني٢. 

 �ال يمكن _نكاE�� E �لقطا� �لخاu في �لنمو �القتصا�^ ��لتشغيل. في �لعا
 bبتوظيف ما يقر ^E٦٦,٠٠٠ مشر�� تجا �٢٠٠٣، على سبيل �لمثا9، قا
من ٢٠٠,٠٠٠ شخص �قا� بتوفير ثلث مجمل �لوظائف في �لضفة �لغربية 
�غز6. �4قر. مجموعة �لجها. �لمانحة بأهمية ��E �لقطا� �لخاu �لذ^ �عم 
عملية تطوير �لقطا� �لخاu خال9 �ألعو�� �لعشر �لماضية عن طريق تمويل �لبنية 
�لتحتية �لما�ية ��لمؤسساتية، �عن طريق بناe قدE�. عد� من مؤسسا. �هيئا. 
�لقطا� �لخاu، �منظما. �لمجتمع �لمدني ��لحكم �لمحلي. �قامت �لجها. 

�لمانحة 4يضا بدعم ضمانا. للمستثمرين �ألجانب ��لمحليين. 

�لغربية  �لضفة  �لفلسطيني في   uلخا� �لقطا�  يو�جه  للد�9 �ألخر%،  �خالفا 
 6Eلك �لقيو� على �لحركة ��لتجاP قطا� غز6 تحديا. فريد6 من نوعها، بما في�
�لتي تفرضها نقا| �لتفتيش �لمنتشر6 ��لمعابر �لحد��ية. �تشكل هذd �لقيو� 

 .6Eلتجا� dمعيقا. جدية تجا

�قد� �لمجلس �لتنسيقي للقطا� �لخاu خال9 �جتما� مجموعة تطوير �لقطا� 
�ستر�تيجية  بتاEيخ ١٤ حزير�H، ٢٠٠٦، خطة  �لذ^ عقد   6Eلتجا��  uلخا�
ثالثية (٢٠٠٦-٢٠٠٨) �عد. بالتعا�H بين ���6E �القتصا� �لوطني ��لقطا� 
�لخاu. �تركز هذd �لخطة على E4بعة �4لويا.: ١) تطوير بيئة قانونية �تنظيمية 
 o؛ ٢) تعزيز �لبنية �لتحتية �لما�ية (على سبيل �لمثا9، �لطرuلدعم �لقطا� �لخا
�تمديد�. �لطاقة، �لخ)؛ ٣) تطوير {ليا. �لتمويل ��إليجاE ��لرهن؛ ٤) �يا�6 

تنافسية �لقطاعا. �لرئيسية.    

 بالرغم من �لتقد� �لها� �لذ^ سجل حتى هذd �لمرحلة، ال يز�9 هنا� �لمزيد من 
�لعمل  لوضع �ال�لويا. �تنفيذ �تمويل �لخطة. �هنا تلعب �لجها. �لمانحة 
��لقطا� �لخاE �E�� uئيسيا٣. �يقو� ممثلو �لقطا� �لخاu بإعد�� مصفوفة 
للمشاEيع �لتي تحتل �أل�لوية �سيتم تقديم Pلك خال9 �الجتما� �لثالث في 

�4�خر صيف ٢٠٠٦. 

١ �لد�9 �ألعضاe من �لجها. �لمانحة في مجموعة تطوير �لقطا� �لخاu ��لتجا6E تتضمن كند�، �فرنسا، 

�4لمانيا، �صند�o �لنقد �لد�لي، �بنك �لتنمية �إلسالمي، ��يطاليا، ��لياباH، �سويسر�، �برنامج �ألمم 
�لمتحد6 �إلنمائي، ��لمملكة �لمتحد6، ��لواليا. �لمتحد6، ��لبنك �لد�لي، �هيئة �لتمويل �لد�لية.  

٢ تم _نشاe مجلس تنسيق �لقطا� �لخاu �لفلسطيني في بد�ية عا� ٢٠٠٠ �تمثل تسع منظما. فلسطينية 

تمثل �لقطا� �لخاu. يقو� �لمجلس بالتنسيق بين كافة مؤسسا. �لقطا� �لخاu �4عمالها بالتنسيق 
�لوثيق مع �لسلطة �لفلسطينية لوضع �لسياسا. نحو �لتنمية �القتصا�ية.  

 :Eبع �لكباEفيما بين �لهيئا. �أل uية �لمجلس �لتنسيقي للقطا� �لخاEية لسكرتاE�� ئاسةE ٣ هنا�

بالتريد، جمعية Eجا9 �ألعما9 �لفلسطينيين، �التحا� �لفلسطيني للصناعا.، ��تحا� �لغرc �لتجاEية 
��لصناعية ��لزE�عية. 
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تو�جه �لسلطة �لفلسطينية حاليا ��مة مالية غيرمسبوقة منذ تاEيخ _نشائها �تتمثل  
�ألسباb �آلنية لأل�مة في �حتجا� �لعائد�. �لضريبية من قبل _سر�ئيل، ��قف 
�لدعم �لموفر للمو��نة من قبل �لعديد من �لجها. �لمانحة، �يضاc �لى Pلك 
مع  �لتعامل  من  �لبنو�  من  �لعديد  تمنع  �لتي  ��لتنظيمية  �إلجر�ئية  �لمحاPير 
 Hلمعامال. �لمالية للسلطة �لفلسطينية بعد �النتخابا. �لتي حصلت في كانو�

.٢٠٠٦ ��لثاني من عا

_ال H4 �لجذ�E �لبنيوية لأل�مة تضرb في �ألعماo. �في ��قع �ألمر فقد �صلت 
�لسلطة �لفلسطينية في نهاية عا� ٢٠٠٥ _لى �ضع مالي غير قابل لالستد�مة، 

حيث تم تصفية E �4هن �ألصو9 لتغطية �لمصاEيف �لجاEية. 

�لعا� – �هو   oلتفكير بمر�جعة �إلنفا� �في ظل هذd �أل�ضا�، من �لصعب 
تحليل يقو� به �لبنك �لد�لي في �لعديد من �لد�9 – للضفة �لغربية �غز6 بالمعنى 
 H4 هو �العتقا� ��لتقليد^. _H �لمفهو� �لضمني في عملية مر�جعة �إلنفاo �لعا
�لمالية  مو��Eها   ��ستخد� كيفية  حو9  �مسا�ما.   .�Eخيا تو�جه  �لحكومة 
– بمعنى H4 يكوH لد% �لحكومة �لمر�نة لالختياE ما بين �ال�لويا. �لمتنافسة 
�نحو تنظيم �هيكلة مو��Eها بطريقة تسمح بتحرير مو��Eها الستخد�مها في 
مو�قع 4خر%. �هي تفترH4 y لد% �لحكومة حرية �لعمل لتطوير مؤسسا. 

�تسخير �لمو��E �لبشرية ��لمالية بطرo تحقق �لفاعلية �لقصو%  بالتو��^ مع 
 dلتنموية. �تو�جه �لسلطة �لفلسطينية على كل جبهة من هذ� c�تحقيق �ألهد
�لجبها. قيو� مالية كبير6 �معيقا. 4خر%. �من خال9 نظر6 �4لية، يصعب 
�لتقرير ما �لعمل ما عد� _نشاe جد�9 �4لويا. حو9 �إلنفاo يتم تغطيته عند 

 .�E�توفر �لمو

�بالرغم من Pلك، توفر �أل�مة �لحالية 4يضا فرصة  لتبني نظر6 بعيد6 �لمد%  
 ��4كثر �ستر�تيجية للقضايا �لمالية �لفلسطينية. تركز عملية مر�جعة �إلنفاo �لعا

على خمسة تصنيفا. Eئيسية:

 ٢٠٠٥ ��في �لمقا� �أل�9 هنا� فاتو6E �ألجوE �لحكومية ��لتي شكلت خال9 عا
ما نسبته ٢٢,٤٪ من _جمالي �لناتج �لمحلي �من �لو�ضح �نه �ألكبر، باإلضافة 
�لمجاال.  �تتضمن  لإلصال�.  _لحاحا  ��ألكثر  �ألكبر  �لمساحة  كونها  _لى 
�ألخر% �لتحويال. _لى �لبلديا.، �نفقا. �لصحة ��لتعليم ��لسياسة �الجتماعية 

��لحماية �الجتماعية. 

�من �لمتوقع  H4 ينتهي �لبنك �لد�لي من مر�جعة �إلنفاo �لعا� في شهر تشرين 
9�4 بعد �لنقاشا. ��لمشا�E�. مع �لسلطا.، �يتوقع نشر هذd �لمعلوما. 

.�في نهاية �لعا
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 �قبل توليه منصب �لمدير �إل��E^ بالبنك �لد�لي، شغل �. خو�H خوسيه ��بوb منصب ��ير �لمالية في �لسلفا��E باإلضافة _لي خبرته �لطويلة في �لقطاعين �لعا
��لخاu حيث لعب �لسيد ��بوE�� b� محوEيا عندما عانت �لسلفا��E {ثاE �لهزتين �ألEضيتين �لمدمرتين، � Pلك في _طاE جهو� _عا�6 �لبناe �لتي �فر. سكن 

_لى Eبع مليوH 4سر6 بال مأ�^ خال9 تسعين يوما كما ساهمت في بناe �لبنية �لتحتية �لمدمر6 باستثماE�. بلغت قيمتها  ٢ ملياE ��الE 4مريكي. 

�نضم �لسيد �بوb _لى مجموعة �لبنك �لد�لي في شهر حزير�H ٢٠٠٦. �تقع ضمن مسئولياته مناطق 4فريقيا، �لشرo �أل�سط �شما9 4فريقيا �غرb {سيا ��لمحيط 
�لها�m. �بهذd �لمناسبه �جرينا معه �لمقابلة �لتالية:  

شكر� �لسيد ��بوm إلعطائنا �لفرصة إلجر�G هذ� �لحو�1 � يسرني 	+   :e
�بد	 بالسؤ�# حو# خلفيتكم �لعائلية �كيف �ستقر; في �لسلفا��1؟

�عني 4بد4 بالقو9 _نني نشأ. في عائلة عربية مرتبطة بالتقاليد ��لعا��.   :�
�لعربية �Pلك في محيط �لعائال. �لعربية بالسلفا��E حيث هاجر جد^ لو�لدتي 
 H6 متنقال عبر �لمدEفي ١٨٨٧ �بد4 �لعمل في �لتجا Eمن فلسطين _لي �لسلفا��
��لقر^ �لصغير6 بينما كاH جد^ لو�لد^ يعمل في �ستير�� �لبضائع من فرنسا _لي 
�لسلفا��E �بعد فتر6 خمس عشر عاما من �لعمل �لشاo 4صبح جد^ لو�لدتي 
 E6 في �لسلفا��Eجد^ لو�لد^ 9�4 مالك لسيا Hلقطن  �كا� �E�من مال� مز
في بد�ية �لقرH  �١٩9.  �قد كاH عد� �لعائال. �لعربية في �لسلفا��E حينذ�� 
ال يتعد^ �لمائة �ألغلبية منهم 4حر�. نجاحا كبير� �قد حرصت تلك �لعائال. 
علي تو�صل �لمعتقد�. ��لقيم ��لمماEسا. عبر �ألجيا9 �ألمر �لذ^ �4^ _لي 
�ستمر�E نجاحهم. �حتي عا� ١٩٧٠ لم تتضمن �لحكومة سلفا��Eيين من 4صل 
عربي _ال _نه علي مد�E �لعشر �4 �لخمس عشر عاما �لماضية �صل �لعد� _لي 
عشرين من �P^ �لمناصب �لرفيعة منهم ���E� e�Eساe �اليا. �شركا. من 
4صل عربي نجحو� في تأ�ية عملهم بأمانة �شفافية �تلك هي نبذ6 من حكايتي 

�4ضيف غلي Pلك H4 ��جتي 4يضا من 4صو9 فلسطينية �لها قصة مشابهة. 

��لبنك  �لمتحد�  �لواليا;  fلي  �لسلفا��1  من  �لرحلة  كانت  كيف   :e
�لد�لي؟

_H خبرتي �لعملية مقسمة بالتسا�^ بين �لقطا� �لخاu ��لعمل �لعا� ��لحيا6 
 bسة تركت بلد^ في حالة حر�Eألكا�يمية.  عند �صولي �لواليا. �لمتحد6 للد�
 yفي �لواليا. �لمتحد6 فضلت �لعو�6 _لي بلد^ �خو eعلي �لبقا yحين عر�
�لحرb من 4جل بلد^ �ال 4عني �لحرb بالسال� بل �لحرb عن طريق خلق 
�لوظائف � �لفرu � �لبقاe مع عائلتي. كنت في �لسا�سة ��لعشرين من عمر^ 
عندما تلقيت �عو6 لالنضما� كعضو في مجلس _��6E �لغرفة �لتجاEية. �نت 
في �لوقت P�ته محاضر ببرنامج للدE�سا. �لعليا �مسئو9 عن شركتين لصناعة 
 Eية في �لسلفا��Eالستشا� ��لمخبو��. ��لبالستيك باإلضافة _لي بعض �لمها
��لواليا. �لمتحد6. �يعد فتر6 قصير6 تلقيت �عو6 لالنضما� كعضو مجلس 
_��6E _حد^ شركا. �لكهرباe �لعامة �4صبحت Eئيسا للشركة حيث توليت 
مسئولية _عا�6 هيكلة �خصخصة �لشركة �علي مد�E _ثني عشر عاما عملت 
_نني لم �نضم أل^ حزb سياسي �في {خر  مع ثال� �Eساe حكوما. _ال 
منصب توليته كو�ير� للمالية شغلت كذلك مها� �لمحافظ لد^ �لبنك �لد�لي 
�صند�o �لنقد �لد�لي، �ألمر �لذ^ 4تا� لي فرصة �لتعرc علي �لمؤسسة من 
�جهة نظر �لعميل. �عند �نتهاe مدتي كو�ير� للمالية {ثر. �لعو�6 _لي �لعمل 
�لتي شكلها  �لخبر6  بيو.  _��6E _حد^  _لي مجلس  �نضممت  �لخاu حيث 
�Eساe �لسلفا��E �لسابقين بالمشاEكة مع 4سبانيا �بعض �لشخصيا. �لد�لية 
�لمعر�فة.  �خال9 تلك �لفتر6 تم ترشيحي لتولي منصب �لمدير �إل��E^ للبنك 
�لد�لي. في بد�ية �ألمر لم 4كن متحمسا لتوقعي �Eتبا| تلك �لمنصب بمعايير 
سياسية �ليس بالضر�6E خبر6 �4 معرفة خاصة �قيل لي حينذ�� E H4ئيس �لبنك 
�لد�لي حريص علي تكوين فريقا لدية قد6E تنفيذية، �ألمر �لذ^ شجعني علي 
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�لسيد بو9   yضمن ٧٠ مرشحا حيث قبلت عر Eفي مرحلة �الختيا ��لتقد
��لفوفيتز Eئيس �لبنك �لد�لي بتولي �لمنصب.

 uلخا� ��لقطا�  �ألكا�يمي ��لحكومي  �لمجا9  H4 خبرتي في   �E��  ���ليو
سوc تدعمني في تحريك �لمؤسسة �فقا لر�ية Eئيس �لبنك �لد�لي �هي �Eية 
تهدc _لي تحسين �آل��e نحو �لحد من �لفقر معتمد� علي تنمية �لفرu علي 

4ساr من �الستمر�Eية. 

كيف تر� �لبنك �لد�لي بعد خمس سنو�;؟  :e

�لتي يتغير  تعد فتر6 خمس سنو�. مد6 قصير6 غير _نه في ضوe �لسرعة   :�
بها �لعالم يمكن H4 تعني فتر6 طويلة من �لزمن. �في بعض �ألموE �لملحة مثل 
مكافحة �لفقر ��لنز�عا. �4 في بعض �لمناطق مثل _فريقيا نو�جه تحديا. جمة.  
�بالرغم من _نني ��4 علي مد�E خمس سنو�. E4 H4^ حال لمشكلة �لفقر _ال 
_نه من �لتفا�9 �لتفكير في _P Hلك يمكن حد�ثه. �ما يمكن تحقيقه في خمس 
4عو�� هو تهيئة �لظر�c �لمالئمة ��السترشا� من خال9 �لتجربة �لعملية علي 
 oلتمويل لعمالئنا في �لسو� uفر Hية تامة بأ�E� مكانية �لنجا�. ��لبنك علي_
متاحة �لكن �لميز6 �لتنافسية للبنك تكمن في خبر6 �لعاملين بالمؤسسة- تلك 
�لخبر6 �لمتاحة للد�9 متوسطة �لدخل ��لتي يمكنهم �الستعانة بها الستكما9 

بر�مج �إلصال�. تلك بعض �لمجاال. �لتي سوc نركز عليها علي مد�E �لخمس 
سنو�. �لقا�مة.

كيف تر� �ال1تباu  بين �لفقر �بعض �لتحديا; �لتي في تحدثت عنها

�في  �لبيئية  ��لمعوقا.   �E�لمو� نقص  سببه   H�لبلد� من  �لعديد  في  �لفقر   H_
تلك �لحالة يمكن تنمية �لمزيد من �أل���. لتنا�9 �لوضع _ال _H �ألمر �لذ^ 
ال يمكن تحمله هو �لفقر �لناتج عن ضعف �لقيا�6 ��لحكوما. �� �لفسا� �� 
�نعد�� �لفرu �لوضع �لذ^ يتطلب �لمزيد من �لدعم في مجالي �لحكم �لرشيد 

�مكافحة �لفسا�.

ما هي �1يتكم للعالم  �لذ� سيرثه �لجيل �لقا�)؟

لد^ E4بعة �بناe �بالتأكيد 4تمني لهم عالما يسو�d �لمزيد من �لعد�لة ��لحرية 
��لقد�6  �لقيم  تز�يدهم  يقتضي  �لذ^  �ألمر   uلفر� من  �لمزيد  Pلك  �يعني 
�_نني 4تطلع H4 يتمكن �لجيل �لحالي من توفير منا� 4فضل حتي يستطيع �بنائنا  

 .oلتفو�
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