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  تقارير دولية
  

  موجز تقرير مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة
  بشأن األحوال االقتصادية واالجتماعية

  يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
  ١٩٩٨ربيع سنة 

   
األراضي احملتلة، بشأن إن تقرير مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف 

واالجتماعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف ربيع سنة  األوضاع االقتصادية
، يقدّم بيانات ومعلومات مستكمَلة من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية ١٩٩٨

بشأن األوضاع واالجتاهات يف االقتصاد العام، وسوق العمل، واملستويات املعيشية 
. كما يقدم التقرير حتليالً لالنعكاسات ١٩٩٦قياساً بسنة  ١٩٩٧ العائلية يف سنة

االقتصادية لعمليات اإلغالق التي فُرضت على الضفة الغربية وقطاع غزة، يف 
، ويعطي معلومات ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  –نيسان/أبريل وآب/أغسطس  –آذار/مارس 

جمايل، وبشأن أنشطة جديدة بشأن مساهمات الفروع االقتصادية يف الناجت احمللي اإل
  االستثمار اخلاص واجتاهات األسعار االستهالكية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

  
  العامة يف اقتصاد الضفة الغربية االجتاهات

  وقطاع غزة

كانت التوقعات االقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة متفائلة بصورة   
. فقد أشارت التقديرات األولية لوزارة املال يف السلطة ١٩٩٧مقبولة مع بداية سنة 

الفلسطينية، وتقديرات صندوق النقد الدويل، إىل نمو حقيقي يف الناجت احمللي 
يف املئة على التوايل.  ٨يف املئة و ٥٬٥اإلجمايل، ويف الناجت القومي اإلجمايل، بنسبة 

 ٣٥٬٠٠٠وافترضت تلك التقديرات أن يبلغ املعدّل الشهري لتدفق العمال إىل إسرائيل 
يف املئة،  ٨يف املئة، وأن تزداد الواردات بنسبة  ١٤عامل، وأن تزداد الصادرات بنسبة 

م بصورة ملحوظة، وأن يشهد االستثمار اخلاص ركوداً، يف حين يزداد االستثمار العا
                                                            

   :مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة، غزة. مترجم عن اإلنكليزيةاملصدر  
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يف إطار "برنامج االستثمار العام الفلسطيني"، املدعوم من املانحين. واستبعدت 
  التقديرات أية إغالقات صارمة للحدود.

عامل من  ٣٨٬٠٠٠وتشير تقديرات تدفق العمّال إىل أنه كان هناك ما معدّله   
ري على أساس شه الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون يف املناطق التي تسيطر عليها،

، البالغ ١٩٩٦يف املئة على املعدل يف سنة  ١٤٬٤، أي بزيادة قدرها ١٩٩٧يف سنة 
عامل. إن املبادالت التجارية، كما دلّت عليها حركة الشاحنات التجارية  ٣٣٬٢٠٠

، كان هناك زيادة ١٩٩٦على املعابر املراقبة، ازدادت بصورة هامشية. فقياساً بسنة 
ئة على املعدّل الشهري حلركة الشاحنات التجارية على املعابر يف امل ٢٬٢بنسبة 

املراقبة، إذ ارتفع عدد الشاحنات املراقبة الداخلة إىل الضفة الغربية وقطاع غزة 
يف املئة فقط  ٢’١يف املئة، بينما ارتفع عدد الشاحنات املغادرة بنسبة  ٢٬٤بنسبة 
  شهرياً.
ار اخلاص، بمقاييس أعمال البناء وعلى العكس من التوقعات، فإن االستثم  

، األمر ١٩٩٧وتسجيل املؤسسات التجارية وتوفير االعتمادات، ازداد أيضاً يف سنة 
. فقد كان هناك نمو ١٩٩٦الذي يعني استرداداً جزئياً لعافيته بعد تراجعاته يف سنة 

ة يملحوظ يف أعمال البناء، وهو اجملال األساسي لالستثمار اخلاص يف الضفة الغرب
يف املئة، بينما  ١٣وقطاع غزة. فاملساحات اجلديدة املرخّصة للبناء ازدادت بنسبة 

يف املئة، وهو مؤشر إىل تنفيذ مشاريع البناء.  ٩٬٨ارتفع استهالك األسمنت بنسبة 
. وازداد تسجيل ١٩٩٧وكانت اجتاهات االستثمار التجاري إيجابية أيضاً يف سنة 

 املئة، بينما توسّع بصورة ملحوظة نطاق يف ١٤٬٧الشركات اجلديدة بنسبة 
االعتمادات من مصادر مصرفية وغير مصرفية. وارتفع معدّل قيمة القروض 

 ٥٨٬٨أي بزيادة قدرها  –مليون دوالر أميركي  ٥٤٥٬٨املصرفية للقطاع اخلاص إىل 
. وارتفع أيضاً معدّل استحقاق القروض املصرفية ارتفاعاً ١٩٩٦يف املئة عن سنة 

. كما ارتفعت االعتمادات املقدّمة من األونروا واملنظمات غير احلكومية، ملحو ظاً
 ٣٥٬٥يف املئة،  ٩٤وبصورة أساسية للمشاريع التجارية الصغيرة واملتوسطة، بنسبة 

  مليون دوالر أميركي.
وكان االستثمار العام أدنى من املستوى املتوقّع، وذلك جزئياً بسبب انخفاض   

 ٨٨١، البالغة نحو ١٩٩٧ة من املانحين. فقياساً بتعهدات سنة التقديمات املتوقع
مليون دوالر أميركي، اقتصرت االلتزامات "لبرنامج االستثمار العام الفلسطيني" على 

مليون دوالر أميركي يف  ٤٣٢٬٢مليون دوالر أميركي، بينما بلغت التقديمات  ٦٢٧٬١
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يف املئة منها يف سنة  ٢١٬٣ة تلك السنة. وبذلك، كانت هذه التقديمات أدنى بنسب
يف  ١٥بنسبة  ١٩٩٦ – ١٩٩٤، وأدنى من معدل التقديمات السنوية للفترة ١٩٩٦

املئة، األمر الذي يعني أن االستثمار العام مل يحقّق مستوياته املتوقعة يف سنة 
١٩٩٧.  

ومع أن السياسة العامة لإلغالق والعزل استمرت طوال السنة، فإن أيام   
أقلّ  ١٩٩٧امل املفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت يف سنة اإلغالق الش

، يف حين أن أيام اإلغالق الداخلي املفروض على الضفة الغربية ١٩٩٦منها يف سنة 
يف  ٢٠٬٥كانت أكثر بصورة ملحوظة. وقد عطّلت عمليات اإلغالق الشامل ما نسبته 

. غير ١٩٦٦يف املئة يف سنة  ٢٩ل ، يف مقاب١٩٩٧املئة من أيام العمل املمكنة سنة 
أن أيام اإلغالق الداخلي املفروض على أجزاء من الضفة الغربية أو عليها كلها، ارتفع 

 ٥٠أي بزيادة قدرها نحو  – ١٩٩٧يوماً يف سنة  ٤٠إىل  ١٩٩٦يومًا يف سنة  ٢٧من 
اليين م ٤يف املئة. وتقدّر اخلسائر املباشرة يف الدخل نتيجة عمليات اإلغالق نحو 

مليون دوالر، وهو مبلغ يساوي نحو  ٢٢٨دوالر أميركي يومياً، أي ما جمموعه نحو 
نصف قيمة تقديمات املانحين يف تلك السنة. وأدى األثر السلبي لعمليات اإلغالق إىل 
تراجع تقديرات وزارة املال يف السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدويل بشأن النمو 

يف  ٨يف املئة و ٥٬٥ي اإلجمايل والناجت القومي اإلجمايل من احلقيقي للناجت احملل
  يف املئة على التوايل. ٣٬٤يف املئة و ١٬٢املئة إىل 

وبينما كان هناك حتسينات إجمالية متواضعة يف األوضاع االقتصادية   
، يف إطار األداء االقتصادي اإلقليمي، فإن نتائج الضفة ١٩٩٦العامة قياساً بسنة 

. فالدول غير املنتجة الغربية وق طاع غزة يف السنتين األخيرتين، كانت ضئيلة نسبياً
للنفط يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا حقّقت معدّل نمو حقيقي يف الناجت احمللي 

على التوايل،  ١٩٩٧و ١٩٩٦يف املئة يف السنتين  ٣٬٨يف املئة و ٥٬٥اإلجمايل نسبته 
يف املئة (حتت الصفر)  ١٬٦طاع غزة نسبتها يف مقابل تقديرات يف الضفة الغربية وق

 ١٩٩٧يف املئة لهاتين السنتين على التوايل. ولذا، فإن التحسّن النسبي يف سنة  ١٬٢و
يجب النظر إليه يف إطار مواصلة سياسات اإلغالق، التي أدت إىل تناقص الدخل يف 

قتصادي يف السنوات األخيرة املاضية. وهكذا، فإن اإلمكانات الضمنية للنمو اال
يجب تقويمها أيضاً يف  –والفرص الضائعة لذلك النمو  –الضفة الغربية وقطاع غزة 

.   ضوء النمو االقتصادي اإلقليمي الناشط نسبياً
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  أوضاع سوق العمل
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

يف املئة، إىل معدّل  ٤٬٤بنسبة  ١٩٩٧ازداد عدد البالغين سنّ العمل يف سنة   
نسمة، أي  ٥٥٢٬٦٠٠نسمة، بينما ارتفع جمموع القوى العاملة إىل معدّل  ١٬٣٠٠٬٠٠٠

يف املئة. لكن معدل نسبة مشاركة القوى العاملة بقي من دون  ٤٬٦بزيادة نسبتها 
، ارتفع عدد اإلجمايل لألشخاص ١٩٩٧يف املئة. ويف سنة  ٤٢٬٣تغيير، أي بنسبة 

شخصاً، األمر  ٣٨٣٬٦٣٠معدّل  يف املئة، إىل ١٣٬١العاملين بصورة كاملة بنسبة 
الذي يعني حتسّناً عاماً يف أوضاع العمالة. وبلغت النسبة اإلجمالية للعمالة الكاملة 

. وقد واكب ١٩٩٦يف املئة يف سنة  ٦٤٬١، يف مقابل ١٩٩٧يف املئة يف سنة  ٦٩٬١
ذلك انخفاض يف معدل عدد ونسبة األشخاص العاملين جزئياً يف القوى العاملة. فقد 

 ٦٣٬٦٠٠، يف مقابل ١٩٩٧شخص من العاملين جزئياً يف سنة  ٥٢٬٠٠٠كان هناك 
يف املئة، بينما انخفضت  ١٨، أي بانخفاض نسبته أكثر من ١٩٩٦شخص يف سنة 

  .١٩٩٦يف املئة يف سنة  ١٢يف املئة من  ٩٬٤نسبة العاملين جزئياً إىل نحو 
فاض عام يف العدد وقد أدّى التحسّن العام يف أوضاع سوق العمل إىل انخ  

املطلق، ويف نسبة القوى العاملة التي كانت عاطلة عن العمل. وبعبارة أكثر حتديداً، 
شخص عاطلين عن العمل يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف  ١١٦٬٠٠٠كان هناك 

. وإدخال "العمّال ١٩٩٦يف املئة عن سنة  ٨٬١، أي بانخفاض نسبته ١٩٩٧سنة 
شخص يف  ١٨٨٬٦٠٠ات يرفع عدد العاطلين عن العمل إىل املثبطي الهمة" يف احلساب

 ٣٬٢، أي بانخفاض نسبته ١٩٩٦شخص يف سنة  ١٩٤٬٩٠٠، يف مقابل ١٩٩٧سنة 
يف املئة يف سنة  ٢٤يف املئة. كما أن النسبة اإلجمالية للبطالة انخفضت أيضاً من 

 احلساب، . وبإدخال العمال املثبطي الهمة يف١٩٩٧يف املئة يف سنة  ٢١، إىل ١٩٩٦
، على ١٩٩٧و ١٩٩٦يف املئة يف سنتي  ٣٠٬١يف املئة و ٣٢٬٦تبلغ نسبة البطالة 

 ٢٧٬٥و ١٩٩٦يف املئة يف سنة  ٢٩٬٣التوايل. وكانت هذه النسبة يف الضفة الغربية 
يف املئة على  ٣٧٬٥يف املئة و ٤١٬١، بينما كانت يف غزة ١٩٩٧يف املئة يف سنة 

  التوايل.
. وباستثناء ١٩٩٧فرصة عمل جديدة يف سنة  ٣٣٬١١٥وقد أُمكن إيجاد   

اخلدمات اخلاصة، كان هناك زيادة يف االستخدام يف كل جمال اقتصادي أساسي. 
ففي األعمال التجارية ومشاريع البناء، كما يف القطاع العام، ازدادت نسبة العمالة 
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ن كل فرص يف املئة م ٩١على املعدل، إذ شكّلت هذه القطاعات الثالثة من نسبته 
. ويف اإلجمال، فإن القطاع العام ١٩٩٧العمل اجلديدة التي استُحدثت يف سنة 

، بينما استوعب القطاع اخلاص (بما ١٩٩٧استوعب ربع الزيادة يف العمالة يف سنة 
.   يف ذلك العمالة يف إسرائيل) األرباع الثالثة الباقية تقريباً

قياساً بسنة  ١٩٩٧ة يف سنة انخفضت نسبة مشاركة املرأة يف القوى العامل  
امرأة إىل  ٨٣٬٧٣٠، إذ انخفض العدد املقدّر للنساء يف القوى العاملة من ١٩٩٦

، نسبة العمالة الكاملة، وانخفض العدد ١٩٩٧امرأة. كما انخفضت، يف سنة  ٨٠٬٥٨٠
اإلجمايل للنساء العامالت بصورة كاملة. وانخفضت كذلك، بصورة ملحوظة، نسبة 

، لكن االنخفاض بين الرجال كان ١٩٩٧ئية لإلناث والذكور معًا يف سنة العمالة اجلز
 ٢١٬١يف املئة إىل  ٢٣٬٥أكثر سرعة. فبينما انخفضت نسبة البطالة بين الرجال من 

يف املئة  ٢١٬٤يف املئة إىل  ٢٠٬٦يف املئة، ارتفعت نسبة البطالة بين النساء من 
  خالل الفترة نفسها.

يف املئة  ٢٬١الضفة الغربية وقطاع غزة بزيادة نسبتها وقد عمل العاملون يف   
، بينما انخفض معدّل ١٩٩٦، قياساً بنسبة ١٩٩٧يف معدل أيام العمل شهرياً يف سنة 

دوالراً  ١٥٬٩٣يف املئة، ليصبح  ٥٬٧األجر اليومي بعد احتساب التضخم بنسبة 
. فقد انخفضت األجور اليومية احلقيقية يف غزة بنسبة  يف املئة، ويف  ١٥٬٧أميركياً

يف  ٤٬٤يف املئة، وألولئك الذين يعملون يف إسرائيل بنسبة  ٩٬٦الضفة الغربية بنسبة 
املئة. وانخفض معدل األجر الشهري احلقيقي للعاملين يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

يف املئة. أمّا أولئك العاملون يف إسرائيل، فقد حصلوا على زيادة نسبتها  ٥٬٨بنسبة 
يف املئة، جنمت عن الزيادة يف معدّل أيام العمل. وواجه العاملون يف الضفة  ٠٬٨

يف املئة يف معدل أجورهم الشهرية، بينما خسر  ٩٬٣الغربية انخفاضاً نسبته 
  يف املئة من األجور لشهرية احلقيقية. ١١العاملون يف غزة معدّل 

  
  

  النفقات العائلية ومستوى املعيشة

لشهرية احلقيقية لعائلة مكونة من سبعة أفراد يف الضفة إن معدّل النفقات ا  
دوالراً  ٨٢٨دوالراً أميركياً، يف مقابل  ٧٥٠، بلغ ١٩٩٧الغربية وقطاع غزة يف سنة 

يف املئة. وباملقارنة بين معدّالت  ٩٬٤، أي بانخفاض نسبته ١٩٩٦أميركياً يف سنة 
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املئة يف النفقات األساسية يف  ٧هاتين السنتين، يتبيّن أن هناك انخفاضاً نسبته 
(السكن، والغذاء، والكساء، والرعاية الطبية، والنقليات، والتعليم، والضرائب)، 

يف املئة يف النفقات الثانوية (األعمال املنزلية،  ١٥وانخفاضاً نسبته أكثر من 
  واألثاث، والرعاية الشخصية، والترفيه وسواها من النفقات النقدية).

ات العائلية الشهرية، قام به املكتب املركزي الفلسطيني ويعطي مسح للنفق  
لإلحصاء، طوال سنتين فكرة جيدة عن تأقلم العائالت. يف املدى املتوسط إزاء النقص 

، جلأت العائالت يف الضفة الغربية وقطاع ١٩٩٦يف معدل دخلها. ففي غضون سنة 
نفقاتها األساسية غزة من أجل مواجهة الركود االقتصادي، إىل إجراء تخفيض يف 

يف املئة). وكانت هذه  ٤٬٨يف املئة) أكبر مما أجرته يف نفقاتها الثانوية ( ٧٬١(
العائالت قد خفّضت مبدئياً شراء السلع التي تشكل اجلزء األكبر من نفقات استهالكها 

بمقادير أكبر. لكن مواصلة االنخفاض يف الدخل غيّرت هذا السلوك. ويف  –كالطعام  –
يف املئة، كان هناك انخفاض  ٩٬٤، حين انخفض معدل النفقات بنسبة ١٩٩٧سنة 

يف املئة يف النفقات  ٧٬١يف املئة يف النفقات الثانوية الشهرية، و ١٥٬٢معدّله 
األساسية. وبذلك، تكون املشتريات العائلية من السلع الثانوية قد انخفضت بسرعة 

ا يعني على املدى األبعد أن . وهذ١٩٩٦أكبر، بعكس النموذج الذي ساد يف سنة 
عائالت الضفة الغربية وقطاع غزة ربما تكون أقلمت نفسها ألوقات أصعب، بالتخلّي 

  عن السلع واخلدمات غير األساسية بمقادير أكبر نسبياً.
بلغت نسبة التضخم يف أسعار املواد االستهالكية يف الضفة الغربية وقطاع   

يف املئة يف  ٤٬٨تفع مؤشر هذه األسعار بنسبة . فقد ار١٩٩٧يف املئة سنة  ٦٬١غزة 
يف املئة يف القدس الشرقية. وكان  ٧يف املئة يف قطاع غزة، و ٦٬٩الضفة الغربية، و

هناك فوارق أساسية يف معدالت التضخم يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ل م لكفباستثناء املشروبات والتبغ وخدمات الرعاية الطبية، كانت معدالت التضخ

السلع األساسية يف غزة أعلى منها يف الضفة الغربية. وكان الفارق األكبر يف معدالت 
التضخم بين املنطقتين مركّزاً على نفقات الرعاية الشخصية ووجبات املطاعم، حيث 

يف املئة يف فغزة، بينما بقيت تلك األسعار على حالها،  ١٠٬٨ارتفعت األسعار بنسبة 
لغربية. واألمر األكثر إثارة للقلق هو أن أسعار الطعام ارتفعت عملياً، يف الضفة ا

يف املئة). وبما أن  ١٬٤يف املئة) منها يف الضفة الغربية ( ٣٬٣بوتيرة أسرع يف غزة (
العائالت يف غزة أكثر فقراً بصورة عامة، فإنها تنفق اجلزء األكبر من دخلها على 

يف غزة أدنى منها يف الضفة الغربية، فإن الطعام. ومع أن األسعار باألرقام املطلقة 
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هذا الوضع يعني أن عائالت غزة حتملت عبئاً غير متجانس من تضخم أسعار الطعام 
  .١٩٩٧يف سنة 

  
  ١٩٩٨التطلّع إىل سنة 

بلغ معدّل عدد العمال الذين يذهبون يومياً من الضفة الغربية وقطاع غزة   
، ما ١٩٩٨عليها، خالل الربع األول من سنة للعمل يف املناطق التي تسيطر إسرائيلي 

، لكن ١٩٩٧عامل، أي ما يساوي عددهم يف الربع األول من سنة  ٤٤٬٥٠٠مقداره 
كلها. وباإلضافة إىل ذلك،  ١٩٩٧يف املئة عن املعدل اليومي لسنة  ١٨بزيادة نسبتها 

 ةفإن البدء بالسياسة اإلسرائيلية التي تقضي بالسماح لبعض العمال من الضف
الغربية وقطاع غزة بالبقاء يف إسرائيل طوال أسبوع العمل وخالل فترات اإلغالق، 
ربما يساهم يف استقرار أكثر يف تدفقات العمال يف املستقبل. إن حركة الشاحنات 

، كانت ١٩٩٧، قياساً بالفترة نفسها من سنة ١٩٩٨التجارية يف الربع األول من سنة 
يف املئة لشاحنات  ٢١لشاحنات التصدير، وبنسبة  يف املئة شهرياً ١٢أعلى بنسبة 

. ومثل ١٩٩٨االستيراد. ومل تُفرَض عمليات إغالق شامل خالل الربع األول من سنة 
هذه التوجّهات التي توضح العالقات االقتصادية بين إسرائيل من جهة، والضفة 

 ذه السنة. لكنالغربية وقطاع غزة من جهة أُخرى، يشير إىل انطالقة اقتصادية جيدة له
املداخيل الفعلية ستعتمد، إىل حد بعيد، على االستثمارات اخلاصة، واجتاهات العمالة 

بصورة عامة، إضافة إىل اعتمادها على حجم التقدم يف قدرة القطاع العام على إيجاد 
 البنى التحتية واملؤسساتية التي تساهم يف النمو االقتصادي على مدى أطول.
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