بسم اهلل الرمحن الرحيم

 6241هـ  4002 -م

" التمـويـل األجنبـي ،الـواقــع.....
والتحديــات "
بحث مقدم إلى المؤتمر العممي األول

االستثمار والتمويل في فلسطين
بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة "
المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية
في الفترة من  9 - 8مايو 4002م
مقدم من:

د .إبراهيم سالم جابـر
سلطـة الميـاه – غـزة

 م4002 مايو
"  والتحديــات..... الـواقــع،" التمـويـل األجنبـي
 بتق ـ ي المســا اا الماليــة لال فيــة3771 ــا

تعه ـ ا ال ـ لم المافيــة مــو مــنتما لا ــفط

ــم إ ــا ة البفيــة التيتيــة لبفــاا المنسســاا ل ه ـزة الســلطة

:لممخص

للســلطة اللطفيــة ال لســطيفية لذلــم مـ

لتمليــم الم ــاايج اا تما يــة لاةفســافية لااوتكــا ية للو ـ تلــم ال ـ لم ل ـ ت ـ مج للســلطة ال لســطيفية
 مـ ـ إ م ــالو تعهـ ـ اتها مم ــا ط ــم بطايق ــة تلزي ــج لتطك ــيل تل ــم المس ــا اا لـ ـ% 35 س ــل

القطا ــاا المطتل ــة ل كــبيا تلــم المســا اا تمليــم بـاامت ا تما يــة ةلافســافية لطلـ مــال مــم

ل م ــج الات ــي الم ــلل ي ل ــلا الع ــاملي مم ــا افعو ــا س ــلبا لـ ـ من ـ ـااا ا اا الع ــا ل وتك ــا

 ل لا هــا المســا اا الماليــة المق مــة للســلطة اللطفيــة ال لســطيفية الع ي ـ م ـ الم ــاوم.ال لســطيفو
لالتيـ ياا المتمةلــة مــو ســلا ااســتط ا لالتلزيــج لتيوـ ال ـ لم المافيــة مــو فــلو المســا اا لطايقــة
للليـاا الم تمـج

تطكيكها لوذلم اف معا هذه ال لم مو تق ي المسا اا ال فية بطايقة ا تط

للليـاا الم تمـج ال لسـطيفو

 إ إ ا ة تطكيل لتلزيج المسا اا الطاا يـة بمـا يطـ.ال لسطيفو

المتمةلــة مــو تفميــة فاكــا اةفتــاج لالتفميــة ا ساســية لبفــاا الق ـ ااا ال عليــة ســلد ي ــج ااوتكــا
.ال لسطيفو مو مسااه الكييح فيل تيقي التفمية المست امة
Abstract:
In 1997, the donor countries have undertaken to offer financial and
technical assistance for Palestinian authority for the rehabilitation of
infrastructure and institutional capacity building, in addition to finance
social and economical projects. In fact, these countries have paid only 50%
from its total committed fund. This situation was created unfair allocation
among different Palestinian sectors, some donations focused on financing
job creation programs and paying governmental employees salaries. These
measures have generated negative impact on the indicators of general
performance of the Palestinian economy. These donations faced some
problems and created some challenges as misuse and unfair distribution
among different Palestinian sectors, in addition , some donors have identify
the assistance kind and its allocation without looking for the actual
Palestinian need .For example, some donors offer some technical assistance
in such way that didn’t serve the priorities of Palestinian
community.Therefore there is clear and urgent need to reallocate and
redistribute the external donations in such way, serving the priorities of the
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Palestinian community as the enhancing the main components of the
production, development, and capacity building. These actions will support
the Palestinian economy to be in the right track.
مقدمة:
ــه ااوتكــا ال لســطيفو تييــااا ذايــة مف ــذ ات اويــة لســلل ــا  3771ييــع تعهــ ا

ال لم المافية بتق ي المسـا اا الماليـة لال فيـة للم تمـج ال لسـطيفو مـو ال ـ ة اليابيـة لوطـاو غـزة
مما ةا إي ابيا لـ

لافـي ااوتكـا ال لسـطيفو مـو السـفلاا ا للـ

مو لاطا يللم  0555لما ف

للوـ مفـذ افت ا ـة ا وكـ

فها م تكعي مو اة ااااا اةساائيلية

مق طذا ل ه ااوتكا ال لسطيفو مو الت اا ج اليا يت لكم اليام إل
ل آلية تطكيل لتلزيج المسا اا المالية الطاا ية لل تع تط

ال عي ال لسطيفو
زمـة يقيقيـة ممـا ةـا

ا ه اد ذاا ا لللية لعمليـة

التفميــة ااوتكــا ية بــم ات هــا إلـ تمليــم م ــاايج إ ــا ة التأهيــم لطلـ مــال مــم ل مــج ماتبــاا
الملل ي لو الة نل ا سا لال اي لالتعلي اا آلةاا الع لا اةساائيلو لا ها المسـا اا
الطاا يــة الع ي ـ م ـ الم ــاوم لالتي ـ ياا

ل ـ مســتل و ـ ااااا ال ـ لم المافيــة لم ـ

التزامهــا مــا

تعهـ اتها ل لـ مســتل إموافيــاا الســلطة اللطفيــة ال لســطيفية ليـ اةتها ل لـ كــعي تـ طم إسـاائيم
مو التأةيا ل المافيي مو تطكيل لتلزيج المسا اا.
.6المؤشرات العامة في االقتصاد الفمسطيني. 
ب ـ ا م مــح

ي ـ ة ل وتكــا ال لســطيفو م ــو ال ـ ة اليابيــة لوطــاو غ ـزة ت ـاتبط بقــ ل

السـلطة اللطفيـة ال لســطيفية لذلـم ااتبــاط السـلطة بات اويـاا اوتكــا ية فات اويـة بــاايا التـو بـ ا
تاس ـ ـ معـ ــال

ي ـ ـ ة مـ ــو طبيعـ ــة الع وـ ــة بـ ــي ااوتكـ ــا ال لسـ ــطيفو ل وت ـ ـه ال لليـ ــة مـ ــو ال ـ ــنل

ااوتكــا ية .ل بــالاغ مـ ل ــل بعــي اات اويــاا ااوتكــا ية لالسياســية التــو مـ

فمل لتطلا ااوتكـا ال لسـطيفو إا

ــأفها

تعــزز

اليـام لـ ي ـه إا بعـي التطـلااا اةي ابيـة مـو السـفلاا

ا للـ لقـ ل الســلطة اللطفيــة ةـ طــذ اات ــاه العــا ل وتكــا ال لســطيفو مــو التـ هلا لوـ افعوــا
هذا الت هلا مو افط اي الـ طم القـلمو اة مـالو لالفـاتت الميلـو اة مـالو إ ـامة إلـ افط ـاي
مســتل ال ـ طم لاات ــاو فســبة البطالــة لت ازي ـ ال قــا لزيــا ة الع ــز الت ــاا  .للمعامــة لاوــج اليــام
بالفســبة ل وتكــا ال لســطيفو بع ـ و ـ ل الســلطة اللطفيــة ال لســطيفية ط ـ م ال ت ـاة )0551-3771
سلد فل ح ه المن ااا العامة مو اا ااوتكا ال لسطيفو ط م تلم المايلة.



ااوتكا ال لسطيفو هل اوتكا ال

ة اليابية لوطاو غزة.
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 3.3الدخل القومي اإلجمالي والناتج المحمي اإلجمالي* (:)4002-6992
ت اد

ة هاا اسمية ل تق يا ويمة ال طم القلمو اة مالو لالفاتت الميلو اة مالو همها

كــف ل الفق ـ ال ـ للو ل ازاة الماليــة ال لســطيفية لال هــاز الماوــز لءيكــاا ال لســطيفو لمــو هــذه
ال ااسة سلد يت التعامم مج هذه اةيكائياا ولفها هاا اسمية للها مك اوية.
لم او )3
إجمالي الدخل القومي واجمالي الناتج المحمى لمفترة ( )4004-6992باألسعار الثابتة
القيمة بالمليل

لاا ا مايوو)

المؤشر

6992

6992

6991

6991

6998

6999

4000

4006

4004

إجمالي الدخل القومي

1543

2577

2327

2441

3170

3621

3205

2635

2353

%4.3

%1.3

%30.2

%33.4

%6.2

%5.3-

%33.0-

%3.3-

1275

1355

2533

2264

2661

2437

2104

2347

%4.3

%0.3

%30.3

%33.6

%6.6

%3.2-

%4.1-

%1.4-

معــــدل نمــــو إجمــــالي
الدخل القومي
إجمالي الناتج المحمي

1075

معــــدل نمــــو إجمــــالي

الناتج المحمي

المصدر :


ال هاز الماوز لءيكاا ال لسطيفو " :الحسابات القومية باألسعار الجارية و الثابتة (2000
 ،) 1994 -اا اهلل ملسطي

 2003ل .31

 ال هاز الماوز لءيكـاا ال لسـطيفو ":كتـا فمسـطين اإلحصـااي السـنوي رقـم ( ") 2
اهلل ملسطي

*

ت اي ةافو ل .412

اا

ال طم القلمو اة مـالو هـل ويمـة مـا فت ـه مـ اا الم تمـج اللطفيـل مـ السـلج لالطـ ماا طـ م ـا لايـ

ييــع يســتةف م ـ ذلــم ا

افــي المقيمــل

اطــم ال للــة لي ــاد إليــه إم ـ اا الم تمــج المقيمــل مــو الطــااج

لوذلم يمو تعايد ال طم القلمو ل افه إ مـالو الفـاتت الميلـو م ـاما إليـه تعلي ـاا العـاملي لكـامو
طم الملوية.
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وم او

)3

إجمالي الدخل القومي واجمالي الناتج المحمى لمفترة ( )4004-6992باألسعار الثابتة
القيمة بالمليل

لاا ا مايوو)
6
5
4
3
2
1
0

2002

المك ا:

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

لم او .)3

يل ح ال لم او  )3تطلا ويمة وم م إ مالو ال طم القلمو ةلا مالو الفاتت الميلو با سـعاا
الةابتــة ييــع ي يــل ت ازيـ معـ م فمــل وــم مـ الـ طم القــلمو اة مــالو ل الفــاتت الميلــو اة مــالو
مفـذ ــا  3772ل يتـ

ــا  3777ةـ طــذا مــو اافط ــاي يتـ العــا  0550لت ــيا إيكــائياا

البفم ال للو إل استمااا افط اي مع م الفمل مو ا

لا .05552 0551

إ تفاول ويمة وم م إ مالو ال طم القلمو ةلا مالو الفـاتت الميلـو لسـفلاا متتاليـة يعوـا مـ
الت اا ج ااوتكا لت هلاه لاةا ذلم سيول لا يا ل مستلياا ال طم لالبطالة لال قا.
 4.6نصي الفرد من إجمالي الدخل القومي واجمالي الناتج المحمي لمفترة)4004 -6992(:

يل ح ال لم او  ) 0فكيي ال ا م إ مالو ال طم القلمو ةلا مالو الفاتت الميلو ييع ف ـ
هفــام تيســفا مليللـا مــو فكــيي ال ــا مـ الـ طم القــلمو اة مــالو ل الفــاتت الميلــو اة مــالو

طـ م ال تـاة  ) 3777 – 3772ةـ يأطـذ مـو اافط ـاي مـو السـفلاا التاليـة ليعتبـا هـذا المن ــا
م اك

المن ااا ااوتكا ية الذ ي م ل م

 2.6تفاقم ظاهرة البطالة.
لق وا

مم ال لسطيفيي ط م مايلة الس

ت هلا لت اا ج ااوتكا ال لسطيفو.

يستطيج القطاو الطـال المت ـه فيـل التكـ يا

يطل مال مم ميلية ل ب وم سايج لييلم ااوتكا ال لسطيفو م مكـ ا العمالـة إلـ مكـ ا

للسلج لو العلامم
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جدول رقم ( )4
نصي الفرد من الدخل القومي اإلجمالي و الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة ( الدوالر أمريكي )
المؤشر
نصي الفرد من
إجمالي الناتج المحمي
نصي الفرد من

إجمالي الدخل القومي
المصدر :

6992

6992

6991

6991

6998

6999

4000

4006

4004

3205

3253

3145

3220

3326

3435

3244

3133

3051

3403

3433

3355

3456

3643

3713

3501

3245

3137

 ال هاز الماوز لءيكاا ال لسطيفو":اليساباا القلمية با سعاا ال ااية ل الةابتة )2000-1994
ما ج ساب


ل . 33

ال هــاز الماوــز لءيكــاا ال لســطيفو ":كتــا فمســطين اإلحصــااي الســنوي رقــم (  ") 2ما ــج

ساب

ل . 231

شكل رقم ( ) 4

نصي الفرد من الدخل القومي اإلجمالي و الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة ( الدوالر أمريكي )
2500
2000
1500
1000
500
0
2002

2001

نصيب فرد ن

2000
ن

1999
ح

1998

1997

نصيب فرد ن

1996
ن

1995

1994

و

* المصدر  :جدول رقم ( ) 4

السياسية مو متـاة مـا بعـ لسـلل ا إلـ طفـ مـال القطـاو الطـال المت ـه فيـل التكـ يا ل مـو

ف ا اللوا ت اوما لـاهاة البطالـة مـو ا اا ـو ال لسـطيفية .إ فسـبة البطالـة مـو ال ـ ة اليابيـة ل

وطـاو غـزة هــو

الـ للو مـو 1995

لـ مفهـا مــو البلـ ا الســبعة ل الطمسـي التــو تـ تيليــم اوتكـا ها مـ وبــم البفــم
 World development reportمقـ وـا يـلالو  70555ـطل مـ
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كم يلالو فكد مليل
1996

)3

مـ الم يــل

ال ــزم يي ــع افط

امم مو القل العاملة اط

ي ـ البطالــة ال لســطيفية ــه ا تذبــذبا لاســعا طـ م ال تـاة وكــياة مـ

ــا مـ ـ  % 02.5ــا  3772إلـ ـ  % 33.6م ــو ــا  3777ةـ ـ اات ع ــا

لتكم إل  % 31.3مـو ـا  2002ةـ افط

ـا لفكـم إلـ  % 06.3مـو ـا  2003لتات ـج

إل  % 06.4مو ا . )0 0552

يات ج مع م البطالة مو وطاو غزة فه مو ال
مع م البطالة مو ال

العمـم مـو ـها فيسـا ل يـاا ـا

ة اليابية ط م السفلاا  2002-1995ييع بلـ

ة اليابية  %5.3مو الابج الةالع ا  2000ليكم إل  % 01.4مو الابج

الةــافو ــا  2004ل وــذلم اات ــج ب ــوم وبيــا مــو وطــاو غـزة مـ  % 15.5مــو الابــج الةالــع ــا

 2000ليبل % 39.7مو الابج الةافو ا  0552وما يزيـ معـ م البطالـة بـي اةفـاع مـو وـم مـ
ال

ة اليابية ل وطاو غزة مقاافة مج الذولا .)1

 2.6خط الفقر. 

إ زيــا ة فســبة البطالــة مــو ا اا ــو ال لســطيفية ت ـن

إل ـ اتســاو اوعــة ال قــا ل افط ــاي مســتل

المعي ة لألم اا ل ا ساة مما ينةا ب وم مبا ا ل

ملية التفمية ال املة.

()3

اسحق ديوان ورضوان شعبان  ":تنمية رغم الصعاب  ،المسار االنتقالي لالقتصاد الفلسطيني " معهد أحبا

السياسات االقتصادية الفلسطيين ( ماس )  ،والبنك الدويل  ،ص . 1

( )0اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ":المراقبة اإلحصائية لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني" مرجع سابق
 ،ص . 07

( )1املرجع السابق  ،ص . 27



ااا ااسة م تاوة بي ال هاز الماوز لءيكاا ال لسطيفو لالبفم ال للو بعفلا " ال لسطيفيل ا وةا

مق اا مو لم ا زمة ااوتكا ية " كـ اا مـو وتـلبا  0552يـلم م هـل طـط ال قـا " يـت اسـتط ا مفه يـاا
مطتل ة لتقـ يا ال قـا مـو ا اا ـو ال لسـطيفية تـاتبط بططـلط مقـا مطتل ة.لقـ ل ـح ال ايـ الـلطفو لمواميـة

ال قـا إ ا تمــا طـط ال قــا سـلاا وــا فســبيا ل مطلقـا هــل مـو فهايــة ا مــا "ططـا امت اا ــيا" ييـع افــه وـااا
سياسو م الفايية ال لهاية.لبالفسبة للسياساا اا تما ية ما التييااا التو تطا ل فسي ال قا لمطتلد

الم مل اا السوافية با الزم

ه م فسبة ال قا بي ذاتها .ما المعاييا ا ساسية لتي ي طط ال قا مت مم

اافس ا ال اطلو لملامقة ا وةاية لسهللة القياا .لق ت تي ي طط ال قا الاسمو ـا  3775هـذا لوـ بلـ
طط ال قا ال لسطيفو الاسمو  3655يوم هايا لألسـاة المولفـة مـ

طكـي بـاليي ل ابعـة ط ـام طـ م

ها وافل لم .0551ل ل سبيم المقاافة ما طط ال قا اةساائيلو الاسـمو لـف ا ا سـاة يـ ي 3704

يوم.
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 ) 3فسبة السوا اللاوعي تيا طـط ال قـا مـو ا اا ـو ال لسـطيفية مهـو مـو

يل ج ال لم او

زيــا ة مســتماة ييــع از ا مـ  %01.0ــا  3777لتكــم إلـ  %36.4ــا  0551إ ــامة إلـ
ال قا مو وطاو غـزة وةـا افت ـا اا مفـه مـو ال ـ ة اليابيـة ييـع تبـي

 %42مـ سـوا وطـاو

غزة يعي ل تيا طط ال قا.
جدول رقم ( ) 2
نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر في الضفة الغربية و قطاع غزة ط م ) 0551-3777
المؤشر
نسبة السكان الواقعين()6
تحت خط الفقر
ال

ة اليابية )0

وطاو غزة

6999

4000

4006

4004

4002

%42.4

%40.6

%20.1

%22.1

%28.1

%31

%36

%05

%23

%15

%10

%20

%32

%46

%42

المصــــدر)3 :م مل ــة البف ــم الـ ـ للو ":أخبــــار تنمويــــة الضــــفة الغربيــــة و قطــــاع غــــزة" فيس ــا -

يزي اا  0551ل .6
(2) Source: The Word Bank :"Disengagement ,the Palestinian Economy
and the Settlements " June 23 , 2004, p 30.
وم او ) 1

نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر في الضفة الغربية و قطاع غزة ط م ) 0551-3777
58.6
45.7
30.7
20.1

2003

2002

2001
ن

2000

ن

23.2

70
60
50
40
30
20
10
0

1999

ف

االمصدر  :جدول رقم ( .) 2
 2.6العجز في الموازنة العامة .

يف أ الع ز مو الملازفة العامة ب وم ـا

هذه اليالة تل أ ال للة إل إك اا فق

ي

فـ زيـا ة الف قـاا العامـة لـ اةيـ اا اا العامـة مـو
ل طلـي مسـا اا ل وـالي مـ الـ لم الطاا يـة
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للو مو ال أ ال لسـطيفو ييـع ا يل ـ فلـا لءكـ اا ملـة لطفيـة لتيطيـة الع ـز مـو الملازفـة
متول الملازفة ميتا ة ب وم ائ إل المفح ل القالي م ال لم الطاا ية مو يالة ل ل الع ز
از سفليا ائما مو الملازفة العامة للسلطة ال لسطيفية لافه ا

يل ح ال لم او  ) 2ل هفام

يمو تيطية الف قاا العامة ب ل الل لا إل المفح لالمسا اا الطاا ية لطاكة مو لم استمااا
تا

ا ل او السياسة لااوتكا ية مو ا اا و ال لسطيفية مو ال
لم او

ة اليابية لوطاو غزة .

)2

العجز في الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية خالل () 4002 – 6991
مليل

البيان

لاا مايوو )

6991

6991

6998

6999

4000

4004

4002

4002

اإليرادات العامة

462

634

703

751

742

755

313

654

النفقات العامة

705

3033

3636

3536

3142

3005

3056

3472

173

715

623

255

035

525

666

العجز السنوي قبل التمويل

المصدر * :السلطة اللطفية ال لسطيفية ل ازاة المالية ائاة الملازفة العامة.

 السلطة اللطفية ال لسطيفو ماوز المعللماا اللطفو ال لسطيفو الملوج االوتالفو
www.pnic.gov.p
 .4التمويل األجنبي.

 6.4الدول المناحة و العممية السممية.
المس ــا اا ا

فبي ــة ه ــو ب ــااة ـ ـ المك ــا ا ااوتك ــا ية اليقيقي ــة الت ــو ي ــت تيليله ــا مـ ـ

لل ــة

طا ل ت مم هذه المسا اا المفح ل القالي الميسـاة التـو تقـ ل تيـلم بـا الـ لم ل يعتبـا
مــفح معاملــة ت اايــة ت

ــيلية م ـ

لم إل ـ

طــا مةــم إليــاا التعامــة ال ماويــة ل تط ي ــها مــا

ك ــا ااا بع ــي الـ ـ لم فل ـ ـا مـ ـ المس ــا اا المالي ــة ل تهـ ـ د المس ــا اا ال للي ــة م ــو وةي ــا مـ ـ

ا ييــا إل ـ تيقي ـ مكــالح سياســية ميالبــا مــا تقــل ال ـ لم الوبــا باســتط ا سياســة المســا اا
لتل يه ل

بط سللم ال لم ا طا بما ي م تيقي مكالح ال لم الوبا ل بسط ف لذها .ل م

م ف اح العملية السلمية تسلية الق ية ال لسطيفية ) وـا ابـ مـ تقـ ي الـ
ال لسـطيفية ل العمـم لـ اسـتقاااها مالتقـ ااوتكـا
غزة يعتبا م العفاكـا المهمـة مـو مليـة السـ

للسـلطة اللطفيـة

ل اا تمــا و مـو ال ـ ة اليابيـة ل وطــاو

مـ ل هـة فلـا المـافيي ا مـا الـذ

المافي ــة للتعهـ ـ بك ــاد م ــا ويمت ــه  3639ملي ــل

مـج الـ لم

لاا مايو ــو طـ ـ م ال تـ ـاة ) 3775- 3771

ومســا ة لل ـ ة اليابيــة ل وطــاو غ ـزة م ـ هــذه التعه ـ اا ت ـ االت ـ از بي ـلالو  3030مليــل

273

لاا

مايوــو ل مــا ت ــوم فســبته  % 83مـ إ مــالو هــذه التعهـ اا ل ل ـ الــاغ م ـ هــذا االت ـ از ملـ
يكاد إل يلالو  % 45م هذا االت از
ا مـ ـلام مـ ـ الـ ـ لم المافي ــة بعـ ـ تلوي ــج إ ـ ـ

ما يعا م  %50مـ إ مـالو التعهـ اا .ل بـ تـ م
المب ــا م ات اوي ــة لس ــلل ) ب ــي مفلم ــة التياي ــا

ال لسطيفية ل إساائيم مو  31يللم  3771مو لا فط

لمو العا ف سه مـو لا ـفط بالتي يـ

قـ

منتما لل لم المافية به د تق ي المسا اا المالية لال فيـة لمفلمـة التيايـا ال لسـطيفية ل السـلطة
اللطفيــة ال لســطيفية لتف يــذ م ــاايج تأهيــم البفيــة التيتيــة ل الكــية ل التعلــي ل بفــاا المنسســاا ل
تيطية المكاايد ال زمة ة ااة اليو ل ي ل الفلا  .ال لم ل المنسساا التو ـااوا مـو مـنتما
لا فط

كبيا تسم ميما بع بال لم المافية ل يبلـ

ـ هـذه الـ لم ل المنسسـاا  23للـة ل

منسسـ ــة ماليـ ــة ات قـ ــا هـ ــذه ال ـ ـ لم بم مل هـ ــا ل ـ ـ ططـ ــلط اي ـ ـة ه ـ ـ اد ل غ ـ ـااي تق ـ ـ ي
المسا اا للمفاط ال لسطيفية يمو تلطيكها ميما يلو:


ملية الس

بي إساائيم ل بي مفلمة التيايا ال لسطيفية ـ طايـ

مـج مليـة التفميـة

ااوتكا ية مو المفاط ال لسطيفية.
ــا لس ــطو و ــائ

لـ ـ



إف ــاا فل ــا



إزالة ل ايتلاا سباي الفزاو ل التلتا ل العفد ل ت

المفطقة ل م ة إلياوها وسل م تام.

س ــاا ا مـ ـ ال م ــا و ل ااس ــتقااا ل التقـ ـ ل ــعلي
يج اوتكا ياا السل .

جدول رقم ( ) 5
المساعدات المقدمة لمسمطة الوطنية الفمسطينية خالل الفترة ( ) 1003 - 3991
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الدولة المانحة

التعهدات

االلتزامات

الدفع/الصرف

الدفع /اجمالي الدفع() %

ال زائا

010111

00111

00111

1.110

الكف ل العابو

0000111

0,0,01

6,0160

ا ا فتي

005,1

005,1

000,1

1.110
1.111

استااليا

000001

000000

000,,6

1.115

الفمسا

,00010

,00001

600100

1.110

بل يوا

,10560

5005,,

,606,,

1.11,

بالفو

,0111

,0111

,0111

1.116

وف ا

00015,

00015,

,,001,

1.10,

الكي

600,,5

600,65

,0,6,

1.116

مهلاية الت يم

00,,1

00,1,

,0001

1.110

يفمام

,,010,

000050

,00,,1

1.10,

مكا

610,,0

610,,0

0006,,

1.110

بفم ااستةماا ا لابو

6500505

6500505

0100000

1.16,

ااتيا ا لابو

,000000

,000000

5600,0,

1.0,5

مفلف ا

660160

660160

06000,

1.11,

مافسا

00600,0

00600,0

010,,0

1.16,

لمافيا

0550,0,

0550,0,

00,0,0,

1.10,

اليلفا

560,00

0500,1

,,00,0

1.110

يسلف ا
IFC
الهف

00,11
010111

01
5106,5

01
600010

1.111
1.11,

,0111

60,0,

60,0,

1.110

اف لفيسيا

60111

60111

60111

1.110

ايالف ا

000000

00060,

0,0606

1.110

إساائيم

,,05,1

,,05,1

0005,1

1.115

ايطاليا

65,0551

66,0551

0,0061,

1.1,0

اليابا

501010,

501010,

0,,0,01

1.006

ااا

6,0001

6,0,5,

000,0,

1.115

الوليا

060111

650505

65010,

1.11,

للوسمبلاج

0,0165

060,55

,0000

1.116

فاليت

60,0,0,

60,0,0,

6,60501

1.1,0
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بللف ا

60001

60001

60601

1.110

باتيام

,0005

,0005

000,,

1.111

وطا

0001,,

0001,,

0001,,

1.11,

هفياايا

0006,

001,0

00160

1.111

ولايا

000111

005,6

50106

1.110

المافيا

60,,1

60,,1

00,11

1.111

السيا

5056,

50,,0

5056,

1.110

المملوة العابية السعل ية

,110111

66,0051

0,60,5,

1.106

اسبافيا

600006,

6,100,1

0500,,0

1.100

السلي

0,,01,0

0,,01,0

0060,,5

1.1,0

سليس اا

0000,0

,00000

5000,5

1.105

هللف ا

0050000

00,005,

005060,

1.1,0

تاويا

550,10

,000,

,0,,,

1.116

660,,0
,01,111

660,0,

660,0,

1.11,

,00101

000111

1.115

بايطافيا

00,0,5,

,,06,0

,,0600

1.160

اللاياا المتي ة ا مايوية

00,6,00,0

0,601,0

,,1010,

1.0,0

البفم ال للو

,510,11

,010,11

60,001,

1.15,

بافامت اليذاا العالمو

0,0,,0

000,,0

000,00

1.110

اإلجمالي

998989119

597179795

198979859

0.111

إ مالو مسا اا ال لم العابية

0000006

0600,5,

6,00000

بافامت ا م المتي ة اةفمائو UNDP
اةماااا العابية المتي ة

إ مالو مسا اا ال لم لالمنسساا
ا

فبية

500,,0500

50,010006

فسبة ال مج  :التعه اا

,0,060050
1.5,000,000

فسبة ال مج  :االتزماا
1.,006,16,,
Source : Palestine National Authority:" The 3 rd and 4 The Quarterly monitoring
report donors assistance of the year 2001" ministry of fanning and international cooperation.
December 2001 p 12.

يل ــح ال ـ ـ لم اوـ ـ

بمل ي ات اوياا الس

 ) 3هـ ـ المنسس ــاا ل الـ ـ لم المافي ــة لالت ــو مـ ـ

ــمفها إسـ ـاائيم يي ــع

كبيا طاما ائيسا مو مليـة تفميـة المفـاط ال لسـطيفية ل ولفهـا ا ازلـا

تمتلم السلطة ا مفية ل مساياا لاسعة م هذه المفاط
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ل تسيطا لـ المعـابا ل اليـ ل ل

الم

مما ينةا سلبيا ل م مم ملية التفمية الممللة م المعلفاا الطاا ية ييع تقـل إسـاائيم

ب ــوم مبا ــا مــو التــأةيا ل ـ ال ـ لم المافيــة مــو تي ي ـ وي يــة كــاد م ـلام المــفح ل تطك ـيل
استعمااتها.
 4.4حجم المساعدات الدولية:

مفذ العا  3771لمج ب ا العملية السلمية ا تمعا ال لم المافية ل تعه ا بتق ي مـا م مل ـة 0.1
بليـل

لاا مايوــو طـ م متـاة الطمــا ســفلاا للســلطة اللطفيــة ال لســطيفية لمســا تها مــو إف ــاا

السلطة اللطفية ةلا ا ة تأهيم البفية التيتية لفل اا لتكـا
اايتيا اا ال لسطيفية از ا التعه اا يت بليا  3.42بليل

بليـل

اة ـااااا ا مفيـة اةسـاائيلية لزيـا ة
لاا مايوو ت االت از ي 2.84

لاا مايوــو مفهــا ل مـا ي ــوم  % 46مـ التعهـ اا يتـ

وتــلبا  1997.اســتما بعـ ذلــم

ا تمــاو ال ـ لم المافيــة ب ــوم ائ ـ لمســتما لذلــم ل ااســة اايتيا ــاا ال لســطيفية لتق ـ ي التعه ـ اا

لاالتزاماا يت تاايطه.

م ط م هذه ال ااسة سيت التعاد ل ي

تلم المسا اا سلاا وافا مفيا ل وال ا لمعامة

هـ الـ لم المافيــة ييــع تعـ ا ال هــاا التــو تتيـ ع ـ ي ـ المســا اا التــو وـ ما للســلطة
ال لســطيفية طـ ـ م ال تــاة الس ــابقة لم ـ

ب ــاز هــذه ال ه ــاا ل ازاة التططــيط ال لس ــطيفية ل ازاة المالي ــة

ال لسطيفية البفم ال للو لموتي المفس الطال لألم المتيـ ة ل المتتبـج لي ـ هـذه المعلفـاا ل
المسا اا الطاا ية ي

هفام اطت ما بي ا اوا مو السفلاا ا لل

ل وةيا مـ اات ـا مـو

السـفلاا ا طيـاة ل ليــه فـل اة ــااة الـ إ اطـت د بعــي اةيكــائياا لـ يــنةا لـ مفه يــة
البيــع الــذ يعتمـ
الاو

)4ي

 0553ييــع ف ـ

لـ تيليــم البيافــاا ل الطــالج مفهــا بالم يلــاا لالفتــائت .ل يل ــح ال ـ لم
المسا اا المالية م ال لم المافيـة وـالي  +المـفح ) طـ م ال تـاة - 3772
ي ـ االت ازمــاا متذبــذي م ـ

ــا إل ـ

طــا ل يعــل ذلــم إل ـ ا تمــا هــذه

االت ازمــاا ل ـ الملاوــد السياســية لل ـ لم المافيــة ات ــاه الســلطة اللطفيــة ال لســطيفية .لوــذلم ي ـ
المكالد م االتزاماا غيا مستقا بفسبة ةابتة مهل يزي مو ا ليفط ي مو طا لا كم
يزي ـ بزيــا ة اليا ــة ال لســطيفية لطاكــة مــو ســفلاا مــا بع ـ ويــا افت ا ــة ا وك ـ

فل ـ اا لتكــعي

إسـ ـ ـاائيم مـ ـ ـ إ ااااته ـ ــا القمعي ـ ــة ت ـ ــاه مف ـ ــاط الس ـ ــلطة اللطفي ـ ــة ال لس ـ ــطيفية لمـ ـ ـ الم ي ـ ــل
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لاا مايوو ا  0551)3للوفها افط

المسا اا الطاا ية و بليا  704.6مليل
ا  0552لتكم إل  267.57مليل

يا

ا ب ـوم

لاا مايوو.

جدول رقم ( ) 1

إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمسمطة الوطنية الفمسطينية خالل(  ( )4006- 6992مميون دوالر )
البيان

6992 6992

6991

6991

6998

6999

4000

4006

االلتزامات

415.0 603.1

555.0

445.6

446.5

515.5

656.2

366.6

الصرف

204.3 356.1

333.7

304.3

237.3

335.3

353.5

255.6

%63
%35
%55
%41
%57
%45
الصرف  :االلتزامات %45 % 40
Source: Palestine National Authority :"The 3 rd and 4 The Quarterly
monitoring report of donors assistance of the year 2001" p 2.
 2.4القروض الخارجية:

تعه ـ ا الــ لم المافيــة بتقـ ـ ي

ميساة ل بسعا مائ ة مفط

ــزا م ـ المســا ة للســلطة اللطفيــة ال لس ــطيفية مــو ك ــلاة و ــالي

ة ل لو بعي هذه القالي ل يو ميس اا ييع يات ـج سـعا ال ائـ ة

ل تقم متاة السماح ما متاة الس ا مهو مو العا ة تول ميساة.
يل ـح ال ـ لم اوـ

 ) 5ي ـ الـ ي العـا وـ بلـ طـ م ال تـاة  1, 338 )1943-2003مليـل

لاا مايوــو ســيي مفــه  3557مليــل
مايوو ل بق  1004مليل

لاا مايوــو ل مــج مفــه وســاط  3417مليــل

لاا مايوو التزاماا ل السلطة اللطفية ال لسطيفية.

يق ـ ـ ا ي ـ ـ االت ازمـ ــاا و ـ ـ يل طاا يـ ــة للمنسسـ ــاا ل البفـ ــلم العابيـ ــة بي ـ ـلالو  321مليـ ــل
مايوــو مــا ي ـ االت ازمــاا و ـ يل طاا يــة للمنسســاا ل البفــلم ال لليــة ا
مليــل

لاا
لاا

فبيــة مق ـ بل ـ 245

لاا مايوــو بمــا يعــا م  % 24م ـ إ مــالو ال ـ يل المســتيقة .ل يلعــي البفــم ال ـ للو ل اا

ائيسا مو تق ي القالي للسلطة اللطفية ييـع يقـ ا ي ـ القـالي التـو وـ مها البفـم الـ للو طـ م

ال تاة السابقة بيلالو  155مليل

لاا مايوو ت تس ي  155لد لاا مايوو مفها ل بق

لـ الســلطة اللطفيــة ال لســطيفية  055مليــل
ا

لاا مايوــو

يل

مــا يعــا م  % 45إ مــالو ال ـ يل

فبيــة .تتميــز وــالي البفــم ال ـ للو بطــلم مت ـاة الس ـ ا ييــع تمت ـ إل ـ  15ســفة ل طــلم مت ـاة

(1) Palestine National Authority :" Donors Assistance in Occupied
Palestinian Territory for Year 2003 " Ministry of Planning ,General
Directorate of Management and Coordination , June 2004, p 15 , 46 .
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سعا مائ ة بم يتقا

البفم الـ للو اسـل

السماح ييع تكم إل

ا سفلاا ل وذلم ا يل

ط مة تقـ ا بيـلالو  % 5.53ل اسـل ط مـة تقـ ا % 5.3ل هـو فسـبة مفط

ـة مقاافـة مـج البفـلم

الت ااية ا طا  .ت ا اة ااة إل

غالبية القالي ا

فبية ل العابيـة تـذهي لتمليـم الف ـاطاا

ااوتكــا ية المطتل ــة ل طاكــة إ ــا ة تأهيــم البفيــة التيتيــة ميــاه وهابــاا م ــاا

طــا

كــية

تعلـ ــي ) م ـ ــاايج ط ـ ـلاام ل تطـ ــليا البل ـ ـ ياا ل تطـ ــليا الط ـ ـ ماا ل إف ـ ــاا المطـ ــاا ل المفطقـ ــة
الكفا ية ل التفمية اا تما ية ل

الملازفة العامة ل اةسوا

ل غياها.

جدول رقم ( ) 1

حجم القروض والدين العام عمى السمطة الوطنية الفمسطينية خالل (  ) 4002- 6992دوالر أمريكي

المصدر:

السلطة اللطفية ال لسطيفية " :قانون الموازنة العامة لمسنة المالية  " 4002ل ازاة المالية ائاة الملازفة العامة.
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ما وطاو اةفتاج ل ااستةماا مل يفت ج وةي اا م هذه القالي مج العل

هذه الم ااا هو التـو

تساه ب وم معام مو زيا ة اةفتاج ل الت ييم ل إ طاا ال اكة لتس ي هذه ال يل .
إ اســتمااا تل ــه القــالي لط مــة إ ــا ة التأهيــم ل م ــاايج طلـ مــال العمــم ....ييــا ااوتكــا
ال لس ــطيفو م ــو ب اي ــة توليف ــه مـ ـ إف ــاا وط ــاو اةفت ــاج ل ااس ــتةماا ل يبق ــو ااوتك ــا ال لس ــطيفو
لفلو المسا اا المالية الطاا ية.

استه ويا غيا مفتت متييا لمتقلبا يسي ي
 2.4أهم الدول المانحة.

تفبـ ــج هميـ ــة ال لل ـ ـة ل المنسسـ ــة المافيـ ــة م ـ ـ ي ـ ـ المسـ ــا اا التـ ــو تق ـ ـ مها للسـ ــلطة اللطفيـ ــة
ال لسطيفية لم ط م ال لم او


 ) 3يمو استعااي بعي ه هذه ال لم ل المنسساا.

االتحاد األوروبي .

يعتبــا ااتيــا ا لالبــو مـ اوبــا مقـ مو المعلفـاا للســلطة اللطفيــة ال لســطيفية مقـ كــاد طـ م
لاا مايو ــو كـ ـاما لتملي ــم ميزافي ــة الس ــلطة

ال تـ ـاة  )0553 – 3771م ــا ويمت ــه  302.4ملي ــل

اللطفية ال لسطيفية لم اايج متعلقة بالبفية التيتيـة لبفـاا المنسسـاا لالكـية لالتعلـي لاافتطابـاا
ليقل اةفسا لتأهيم ا سا لالميااي



فرنسا.

يل ــح ال ـ ـ لم اوـ ـ

)3

 )0553ي ـ ـلالو  75..مليـ ــل

ل

ف اطاا المفلماا غيا اليولمية.

إ م ــالو المس ــا اا الت ــو و ـ ـ متها مافس ــا طـ ـ م ال تـ ـاة – 3771

لاا مايوـ ــو تيطـ ــو المسـ ــا اا ال افسـ ــية وطا ـ ــاا لاسـ ــعة م ـ ـ

ااوتكــا ال لســطيفو ت ــمم البفيــة ا ساســية الميــاه ميفــاا غ ـزة) لالتعلــي لتق ـ ي المــفح ل ـ

ــوم

هزة مافسية مطتااة للقطاو الطال لو است ا ا م هذه المفح مكـافج ملسـطي لأل ليـة لالليـل
لالمياه المع فية.


ألمانيا.

بليا ويمة المسا اا التو و متها لمافيا للسلطة اللطفية ال لسطيفية  356.7مليـل

لاا مايوـو

يـت تقـ ي هـذه المسـا اا مـ طـ م "باتلوـلم" للتعـال ال لسـطيفو ا لمـافو تـ اج مـو الم ـال اا
ذاا ا لللي ــة للطـ ـامي

لتطك ــل له ــا مـ ـلام مـ ـ المفي ــة ا لمافي ــة لت ــا م اا ع ــة البالتلو ــلم

لتلويعــه س ــفليا بعـ ـ إ ــااا التعـ ـ ي ا لي ــه لا ط ــذ م ــو اليس ــبا التييـ ـااا السياس ــية لااوتك ــا ية
لاا تما ية مو ا اا و ال لسطيفية.



إيطاليا.
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يت تق ي معلـ المسـا اا اةيطاليـة لل ـعي ال لسـطيفو بـا المفلمـاا ال لليـة ل غيـا اليولميـة
لتيل ـ لوالــة اليــلع ال

ئــي

لفــالا ) لبافــامت ا م ـ المتي ـ ة لءفمــائو  ) UNDPلمفلمــاا

للية غيا يولمية طا بال زا ا وبا م المسا اا اةيطاليـة لوـ بليـا ويمـة مـا و متـه إيطاليـا
م ـ مســا اا لمفــاط الســلطة اللطفيــة ال لســطيفية ط ـ م ال ت ـاة  312 ) 0553 – 3771مليــل
لاا مايوو.



اليابان .

تعتبــا اليابــا مـ

وةــا الـ لم افـ ما ا لـ

مليــة السـ

التــو بـ ا مــو مــنتما م ايـ للمـا وــا

لاهـا السياســو ميـ ل ا مــو هـذه العمليــة مقـ اا مــو تقـ ي المســا اا للســلطة ال لســطيفية مـ ط
للم ااوة مو اس م مح ااوتكا ال لسطيفو ييع بليـا إ مـالو المسـا اا اليابافيـة طـ م ال تـاة
 216.1 )0553 -3771مليـل

لاا مايوــو وـ ما معلمهــا ـ طايـ بافــامت ا مـ المتيـ ة

اةفمائو  )UNDPلالبفم ال للو اوزا معل مسا اا اليابا

ل م اايج البفية التيتية لبفاا

المنسساا لبفاا المست ياا لالم ااا لم اايج المياه لالم اا .


النرويج .

مفذ ب ايتها ييع تبفا لا ـا م ال ـاا لسـلل

لعبا الفاليت ل اا ساسيا لا يا مو ملية الس

التو آ ا إل تلويج ات ا المبا م مو لا فط .3771
تق ا المسا اا التو و متها الفاليت ط م ال تاة  ) 0553 – 3771يلالو  040.3مليـل
مايوـو وـ ما لبفـاا المنسســاا لطلـ مـال مــم لتطـليا البفيـة التيتيــة لتسـ ي

العامة.


المممكة العربية السعودية.

تعتبا المملوة العابية السعل ية م

لاا

ـز الملازفــة

وبا لم العال ال ا مة للسلطة اللطفية ال لسطيفية ييع يق ا

مــا و متــه يتـ العــا  0553يـلالو  340مليــل

لاا مايوــو تل ــه غالبيــة المســا اا الســعل ية

لتمليم بافامت التأهيم الطاام لبافامت تأهيم الكية لالتعلي .


أسبانيا.

تعتبا سبافيا م ال لم المافية الف طة مو تق ي المسا اا للسلطة اللطفية ال لسطيفية ييـع بلـ
إ مالو ما و مته ط م  )0553-3771يلالو  337.7مليل



السويد .
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لاا.

تق ـ الســلي مســا تها لل ــعي ال لســطيفو ل ـ لامج وةاهــا إفســافية ل بع ــها ت ــاا ل يق ـ ا إ مــالو
المسا اا السلي ية ط م ال تاة  ) 0553 - 3771يلالو  320مليل

لاا مايوو تمـلم مـو

اليالي م اايج طل مال مم ل بفاا المنسساا ل يماية يقل اةفسا .


هولندا.

تطكــل هللف ـ ا ــزاا وبيــا مـ مســا تها لتمليــم الط ـ ماا اا تما يــة التعلــي الكــية ) التــو
ئي

ت اد ل إ ااتها لوالة غلع ال

ل تلزو الباوو ل م ـاايج ملسـطيفية مـو م ـام البيئـة ل

بفــاا المنسســاا ل البفيــة التيتيــة ل يقـ ـ ا إ مــالو المســا اا الهللف يــة ط ـ م ال تـ ـاة - 3771
 ) 0553يلالو  323مليل


لاا مايوو .

الواليات المتحدة األمريكية.

وبا ال لم ال ا مـة للعمليـة السـلمية ييـع يقـ ا مـا و متـه مـ

تعتبا اللاياا المتي ة ا مايوية م

مسا اا يت العا  0553يلالو  445مليل
مو اليالي ب اطي :

 ) 3ملامقة الولف اا ل ي
)0م

لاا مايوـو ل لوـ هـذه المسـا اا وافـا تـاتبط

ل فلو المسا ة المق مة للسلطة اللطفية ال لسطيفية.

الت از السلطة اللطفية ال لسطيفية بتف يذ بفل ات اوياا الس

مج إساائيم بيـي الفلـا ـ

الت از إساائيم ببفل هذه اات اوياا.


البنك الدولي .

يعتبــا البفــم ال ـ للو م ـ

ه ـ المنسســاا ال لليــة التــو تق ـ

لفل اا لما له م مكـ اوية اليـة لـ

المســا اا للســلطة اللطفيــة ال لســطيفية

الـ لم المافيـة مـو ل ـج ل تف يـذ سياسـة تطكـيل ل كـاد

ا مـلام التـو تقـ مها الـ لم المافيـة مـج ذلــم الع يـ مـ هــذه الـ لم إلـ تقـ ي مسـا اتها بـا وفــاة

البفــم ال ـ للو ل ا تمــا البفــم ل منسســاته الماليــة ة ااة هــذه المســا اا ل مفــذ العــا  3771إل ـ
العا  0551وا البفم ال للو بكاد  055مليل
ســابقا ل ت ـ ا اة ــااة

البفــم ال ـ للو يق ـ

لاا مايوو ل

القــالي إمــا م ـ

وم وـالي ميسـاة ومـا ذوـا

اك ـ ة الطاكــة ل م ـ مســا اا

ال لم المافية.
 2.4المساعدات الدولية و المنظمات غير الحكومية.
يل

تل ه ا ل

غيا يولمية  ) NGOsاب
ل ليه ابـ

ال لم المافية معلمها م ال لم ا

فبية) هل

المفلماا ا هلية

يول لها لا معام مو ملية التفمية ااوتكـا ية ل اا تما يـة

يوـل لهـذه المفلمـاا ـزاا مـ المسـا اا الماليـة يط ـج ل ـالط المتابعـة لالاوابـة

م ال للة المافية .يل ح ال لم او

 ) 6إ مالو االتزاماا ل الكـاد ال علـو لهـذه المنسسـاا

355

ييــع يق ـ ا مــا كــاد طـ م ال تـاة  ) 0553 – 3771يـلالو 143مليــل

لاا مايوــو ت ـ ا

اة ااة

فسبة الكاد للمفلماا ا هلية تكم إل  %56م إ مالو االتزاماا لهـل يزيـ بفسـبة

%33

معل المسـا اا التـو

تقـ

كاد ال لم المافية للسلطة اللطفية ال لسطيفية إ امة إل

لتلــم المفلمــاا تمليــم م ــاايج إفســافية ل ا تما يــة ل إييــاا المنسســاا ال يملوااطيــة ل إ ــا ة

تأهيــم بعــي م اام ـ البفيــة التيتيــة ل المســاهمة مــو تعــليي ال ـ ماا الــذ يطل ــه الع ـ لا اةســاائيلو
ل ماام اليياة ال لسطيفية مو ال

ة ل وطاو غزة.
جدول رقم ( ) 8

جمالي المساعدات المالية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية خالل الفترة ()4006-6992

( مميون دوالر أمريكي )

المستفيد
السمطة الوطنية الفمسطينية
المنظمات األهمية غير الحكومية
المجموع

االلتزامات
25411021

الدفع  /الصرف
252225199

2105120

216,122
258915222

251215191

الصرف  :االلتزامات
%11
%18

Source : Palestine National Authority:"The 3 rd and 4 The Quarterly
monitoring report of donors assistance of the year2001" p
7.
 1.4المساعدات الفنية .
ت تاط ال لم المافية لـ
تيا ذايعة

يوـل

ـزا مـ مسـا اتها الماليـة لـ

ـوم مسـا اا مفيـة ل ذلـم

ال لم المتلقية للمسا اا ت تق للو ـاااا ل المهـاااا ال زمـة لتف يـذ هـذه المسـا اا

بو ااة ل ل الاغ م ل ل اليا ة للمسا اا ال فية إا
مق اا تلم اليا ة ل غالبـا مـا تسـتط

ال لم المافية ا تأطذ مـو اا تبـاا

ـا مـ المسـا اا
المسـا اا ال فيـة وذايعـة لعـل ة ـزاا وبي ا

المالية إل ال لم المافية مما يقلم م القيمة اليقيقية لهذه المسا اا
تأطــذ المســا اا ال فيــة لل ــعي ال لســطيفو

ــوام ـ ة مفهــا ب ـاامت تأهيــم ا ســا ل المعتقلــي ل

الت ـ ايي المهفــو للفســاا ل تفميــة المهــاااا ل ب ـاامت تطــليا ال يملوااطيــة ل ب ـاامت يقــل اةفســا ل

الت ايي اة اا ل تمليم ال ااساا ل ا بياع ل ف لاا البفاا السياسو ل تأهيم المعلمي ل ااساا
ال ل ل ت ايي ملل ي الط مة العامة ……… الخ.
بل ي

ا لمسا اا ال فية المق مـة لل ـعي ال لسـطيفو مـو ال ـ ة اليابيـة ل وطـاو غـزة طـ م ال تـاة

 ) 0553 - 3771يـ ـلالو  722ملي ــل

لاا مايو ــو ل وـ ـ ايت ــم ه ــذا البفـ ـ الماتب ــة الةافي ــة ب ــي
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للليــاا ال ـ لم المافيــة بيــي الفلــا ـ يا ــة ال ــعي ال لســطيفو لمةــم هــذه المســا اا.ومــا
الع ي م المسا اا ال فية يمو تف يذها ميليا م ط م طبـااا ميليـل

ل الل ـلا إلـ ال ـاواا

ااست ــااية ل الطبـ ـااا م ــو الـ ـ لم المافي ــة ال ــذي يتقا ــل مب ــال طائل ــة مقااف ــة م ــج
الميليي .

ل فل اة ااة إل

ـ ـاة الطبـ ـااا

التفسي بي المسا اا ال فيـة مـ وبـم السـلطة اللطفيـة ال لسـطيفية

مو وةيـا مـ ا ييـا إلـ توـااا تلـم المسـا اا ل ييافـا تعاا ـها ل ييافـا تقـ يمها وبـم مل ـ ها
ةاا سلبية لما ل تلم المسا اا ط م ال تاة السابقة.
مما وا ا
 1.4تخصيص المساعدات الدولية.

يعتبــا تطكــيل لتلزيــج المســا اا لالقــالي الطاا يــة مـ المهــا ذاا ا للليــة كــياي الق ـااا

السياســو لمــا يمةــم هــذا التطكــيل م ـ

هميــة باليــة مــو س ـ اايتيا ــاا ال ــالاية للم تمــج بمــا

يو ــم تيقي ـ التفميــة المســت امة لعفاكــا اةفتــاج لبفــاا القطا ــاا ااوتكــا ية التــو تطل ـ مكــا ا

إفتا ية ل الم

البعي تول ب ي للمسا اا الطاا ية.

مـ ال ـ لم اوـ  ) 7ف يــل

ااسـتةماا العــا وـ اســتيلذ لـ  % 14مـ إ مــالو المســا اا

التــو تـ تق ـ يمها إلـ ال ــعي ال لســطيفو مــو ال ـ ة اليابيــة ل وطــاو غ ـزة لي ــمم ااســتةماا العــا
إ ا ة تأهيـم البفيـة التيتيـة بوامـة فلا هـا لبفـاا

هـزة السـلطة اللطفيـة لماامقهـا يـأتو اةف ـا

لـ

المسـا اا ال فيـة مـو الماتبـة الةافيـة ييـع اسـتيلذ لـ  % 02مـ إ مـالو المسـا اا مـا ـااا
المعـ اا مقـ وــا فكــيبه  % 31ل الم يــل

ــطامة هــذا البف ـ

ل ـ الــاغ م ـ

ـ

اليا ــة إلـ

الوةيا م تلم المع اا .
إ

القطاو الطـال لكـم إلـ  % 2ل هـذا من ـا سـلبو ي ـيا إلـ

الذ يلعي ل اا مهما مو إ ا ة ملية بفاا ااوتكا اللطفو.

جدول رقم ()9

ـ

ااهتمـا بهـذا القطـاو

توزيع المساعدات الدولية عمى االستخدامات المختمفة خالل ( ) 4006 - 6992
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البيان
ااستةماا العا
المسا اا ال فية
الملازفة العامة
ااا مع اا
متفل ة ت كامها غااي متفل ة
للقطا اا اوتكا ية

الصرف
3252

النسبة %
14

722

02

334

31

115

6

004

4

ي ة)

مسا اا يفية
القطاو الطال
طل مال مم

372

3

333

2

334

1

600
2891222
المجموع
Source: Palestine National Authority :"The 3 rd and 4 The Quarterly
monitoring report of donors assistance of the year 2001" p 2.
شكل رقم ()2
نسبة توزيع المساعدات الدولية عمى االستخدامات المختمفة خالل ( ) 4006 - 6992
قطاع خاص
%8

خلق فرص
%1

االستثمار العام
%71

عينية
 %5متنوعة
%9
شراء معدات
%8

فنية
%81

دعم الموازنة
%13

* المصدر  :جدول رقم ( ) 9
إ تي ي ا لللياا مو

التو تكا مو غلي ا ييا

ااستط اماا المطتل ة يا ج بال ا ـة ا للـ إلـ سياسـة الـ لم المافيـة
ل االت از بتمليم ف اطاا معيفة و ا تول ذاا لللية مـو مليـة

التفمية ااوتكا ية ال لسطيفية.
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 4.8المشاكل و التحديات التي تواجه عممية تخصيص و تدفق المساعدات األجنبية

تما اة ااة إل تكفيد لللياا المسا اا ال للية المق مة لل ـعي ال لسـطيفو لوـ تـ تطكـيل

هذه المسا اا ب وم ا يت

وليا مج ا لللياا ال لسطيفية وما

هذه المسا اا لا ها الع ي

م الم اوم لالتي ياا التو ساهما مو تقليم معاليتها لالي م ويمتها اليقيقية ه هذه الم اوم
تتلطل ميما يلو:

المشاكل المتعمقة باإلجراءات اإلسراايمية(.)6



اةغ

المتوااة لأل اا و ال لسـطيفية تعمـم لـ اليـ مـ يايـة تفقـم ممةلـو الهيئـاا الميليـة

لال للية مما ين



مو وةيا م ا ييا إل تأطيا تف يذ الم اايج لالباامت لهذه الهيئاا.

المس ــا اا الم ــالطة باس ــتي اا

هـ ـزة لمعـ ـ اا مـ ـ الط ــااج تت ــأطا غالب ــا فتي ــة ة ـ ـااااا

ال يل ا مفو لال ماام لاةغ واا مما يزي م تول تها ليقلم م


ل تها.

الم ــاايج المكــممة لط مــة المفــاط التــو تقــج مــو ال ئــة ي) تيتــاج إلــ مكــا وة لت ــاطيل
إساائيلو لالتو غالبا ما تت المماطلة مو إك ااها.



هفــام تلا ـ إسـاائيلو معــام مــو وامــة هياوــم تق ـ ي المســا اا لل ــعي ال لســطيفو لمــو الطـلاو
ااست ااية لمو الل فة الميلية لتفسي المسا اا.



تي

بعي ال لم التييااا لمافية

بعي الم اايج لذلم إا اا للطاد اةساائيلو.

المشاكل المتعمقة بحداثة السمطة الوطنية


ـ ــعد التطط ـ ــيط ال ع ـ ــام ل ـ ـ ـ ل ـ ــلح ااس ـ ــتااتي ياا لالططـ ـ ـط طليل ـ ــة ا مـ ـ ـ ااتباطه ـ ــا

بم ال اا الل ج الفهائو.


غيـاي التـااو اةيكـائو لالبيافــاا ال زمـة مــو السـفلاا ا للــو للسـلطة ســاه مـو إيـ اع طلــم

تعااي مو بعي الم اايج.


التف ــاما ب ــي المفلم ــاا ا هلي ــة لالس ــلطة اللطفي ــة

إلـ ـ ت ــانم التفس ــي

تطكيل هذه المسا اا.


غياي ال لا الاوابو ال عام لال هاز الق ائو الكاا .

عقبات وتحديات أخرى:

( )3د .حممد اشتيه " :االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية " مرجع سابق ،ص 300 - 337
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مم ــا ة ــا لـ ـ

لق ت التعاي بل لح هـ العقبـاا لالتيـ ياا التـو تلا ههـا المسـا اا ا
ال تـاة  )0551 – 3772لت ـ ا اة ــااة إل ـ

فبيـة الطاا يـة طـ م

هفــام الع يـ مـ العقبــاا لالتيـ ياا ا طــا التــو

يا البايع هميتها لم هذه العقباا:


تـ ـ فو س ــقد اات اوي ــاا ااوتك ــا ية ال لس ــطيفية اةسـ ـاائيلية المبام ــة لمي ل ي ــة الهـ ـلام

تتييه ــا ةيـ ـ اع تي ــلاا لهاي ــة م ــو اللاو ــج ااوتك ــا

الت ــو

ال لس ــطيفو الم ــلالع ـ ـ ااي ــت م

اةساائيلو الطليم.


اا هذا التلسج ب وم ساسـو مـو التلليـد بـ ا مـ

تلسج ف اط القطاو العا ب وم وبيا لو

يول مو ااستةماا لمو م اايج البفية التيتية لاز ا اةف ا اليولمو المتوـاا بفسـبة ة ةـة

عاد مو ال تاة ما بي  3774 -3771مق ز م  036إل  557مليل
ـ

المــلل ي مــو هــاز الط مــة الم فيــة مــو ف ــا ال تـاة مـاات ج مـ  0055إلـ  53555لمــج

ذلـم لـ يكـم ااســتةماا مـو البفيـة التيتيـة إلـ
وم م  %0م الفاتت الميلو السفل .


لاا مايوـو لاز ا

)1

وةـا مـ  55مليـل

مــو العـا

مـا يســال

ت اا عا ااستةماااا الطاكة ب وم مطا مفذ  3771لطكلكـا مـو ـامو 3775 – 3774

ييـع تــا

ا

ـلاا السياســية ل ـ إ ـااا تقـ يــذوا مــو ــت الم ــااا التــو تطـ

لتسهم له مله لو

المســتةما

ااا المعطيـاا إلـ ت اا ـج فسـبة ااسـتةماا الطـال إلـ الفـاتت الميلـو

م  %05.5مو ا  3771إل  35.3مو ـا  3772إلـ  %33مـو ـا  3773إلـ 35.1
مو ا .3774



)3

ال لس ــطيفو

س ــلبية الملو ــد العاب ــو الاس ــمو مـ ـ مل ــلو ا م ــاا ةلا ــا ة البف ــاا ااوتك ــا
مبا ــا لعمليــة التيــلم ال لســطيفو ةلا ــا ة
لاســتمااا اامتقــاا إل ـ سياســة ابيــة لا ــية ل ـ
البفاا لاوت اا معل ال لم العابية المق مة للعل المالو باةسها المي ل با الـ لم المافيـة
لمــو إطــاا البافــامت لالتل هــاا التــو تي ـ ها تلــم ال ـ لم لتف يــذها م ـ طـ م ا طــا لالقف ـلاا

ال للية لمقا للسياساا لالباامت ل ا لللياا التو تقاها تلم المنسساا.

اوتمام ا طا القافلفية لالمنسساا الاوابية لتقيي لتطليا ملية التفمية ااوتكا ية.



)1

اسي

يلا لا لا

عبا  " :تنمية رغم الصعا المسار االنتقالي لالقتصاد الفمسطيني "

ما ج

ساب ل5
( 6السلطة الوطنية الفلسطينية ":التقرير االقتصادي الفلسطيني  . 6999 – 6992مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
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م ـ المفامــذ لالمع ـابا البايــة ل البيايــة ممــا يعيــ

افع ـ ا الســيا ة ال لســطيفية الوليــة ل ـ

ملية الت ااة الطاا ية ليقلم م مال ااستةماا المتاية.


تـ ـ فو مس ــتل البفي ــة التيتي ــة م ــو ا اا ــو ال لس ــطيفية الملاكـ ـ ا الوهاب ــاا ااتك ــااا
المياه الكاد الكيو الطاوة  ..إلخ).

 .2النتااج:

بع ـ معامــة ي ـ المســا اا المق مــة م ـ ال ـ لم المافيــة لل ــعي ال لســطيفو لوي يــة تلزيعهــا ل ـ
القطا اا المطتل ة لوذلم معامة الم اوم التو تلا هها فطلل إل الفتائت اآلتية-:



التأةيا مو تي ي لللياا المسا اا ال للية مـ الـ لم المافيـة يسـاه ب ـوم مبا ـا مـو تقليـم
إلـ ـ تع ــااي بع ــي الف ــاطاا م ــج بع ــها م ــو

ال ائـ ـ ة الما ــلة مـ ـ ه ــذه المس ــا اا لي ــن

المستقبم مةام ذلم اكد الطا لتعبيـ ها بـ ل ططـلط للكـاد الكـيو ل الميـاه ةـ بعـ

متاة يت تلميا مسا ة للية م

م م اايج الكاد الكيو لالمياه متقل البل يـة ل ال هـة

الاســمية با ازلــة مــا تـ اكـ ه وبــم مـ ة مـ الــزم لذلــم لتاويــي ططــلط الميــاه ل الم ــاا مةــام
آطا تطكـيل ـ ا مـ الـ لااا الت ايبيـة ل لا ـاا العمـم مـو الـ لم المافيـة توـل المفـاط
ال لسطيفية غيا ميتا ة لها ل ا تمتلم فلو التوفللل يا لالمع اا المماةلة.


يعتم ااوتكا ال لسطيفو وليا ل المسا اا ا

ال زمة لتمليم باامت ااستةماا العا مو يي

فبية التو تيطو يلالو  %65مـ ا مـلام

هذه المسا اا ل تسـتما طـلي

ل ليـه ا

ب م تلميا البيئة السياسية المستقاة لتي ي ا ه اد المسـتقبلية يتـ تـتمو هـذه المسـا اا
طذ لاها ال عام مو ملية البفاا لالتطليا.

م

ائ م وبم الطاد اةساائيلو ة اوة المسا اا ال للية يتـ ا تطـ



هفام مسع



المس ــا اا ال للي ــة س ــاهما ب ــوم مع ــام م ــو تط ي ــد يـ ـ ة اآلة ــاا الس ــلبية لسياس ــة اةغـ ـ

اللطفية ال لسطيفية.
اةسـ ـاائيلية

ا هـ اد

ـ ـ طايـ ـ بـ ـاامت إي ــا م ــال م ــم ل ـ ـ الملازف ــة العام ــة وم ــا س ــاهما ه ــذه

المســا اا مــو تقليــة البفــاا المنسســو للســلطة اللطفيــة مم ــا س ــيزي مــ وــ اتها لــ تكــمي
السياساا لل ج ااستااتي ياا لطل بيئة اوتكا ية مميزة.



إ تفــامو القــالي ل ال ـ ي العــا الطــاا و ال لســطيفو يةيــا مطــالد
لـ

مليــة التفميــة المســتقبلية يت ـ يط ـ

متزاي ا ل الملازفة العامة.
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يــة ميمــا يتعل ـ بتــأةياه

ت ــوم وســاط ال ـ يل الطاا يــة لملائ ـ ها بئــا



تـ اسـتف اذ ـزاا هامـا مـ المسـا اا ال لليـة مـو المسـا اا ال فيـة لالـ لااا الت ايبيـة لالتـو
استيلذا لـ يـلالو  %02مـ هـذه المسـا اا تـ إ ـا ة تـ لياها للـ لم المافيـة مـ طـ م
اةف ا

ل البعةاا لالطبااا ل ل

 .2التوصيات:


التعامم ب ية ل ل

لااا ت ايبية مو معاه تلم ال لم.

سا لمية مج الـ لم المـافح فـ تطكـيل لتلزيـج المسـا اا ا

فبيـة

ل القطا اا المطتل ة.



إ طاا القطا اا اةفتا ية مةم الز اا ة لالكفا ة لالسياية ل الت ااة لالتوفللل يا لالملاك ا
لااتكااا لللية ف تطكيل لتلزيج المسا اا الطاا ية.




إ طاا القطاو الطال فكيبا اوبا م ال

ـ ـ ت ــطي القط ــاو الع ــا مـ ـ طـ ـ م زي ــا ة التللي ــد لزي ــا ة ا

الل ازااا لالمنسساا العامة


لالمسا ة.
هـ ـزة ا مفي ــة لزي ــا ة ـ ـ

ل يساي القطا اا اةفتا ية ال عالة.

العم ــم باس ــتمااا لـ ـ تي ـ ـي الـ ـ لا اةسـ ـاائيلو م ــو الت ــأةيا لـ ـ وـ ـ ااااا الـ ـ لم المافي ــة م ــو
تطكيل لتلزيج المسا اا المالية.



التعامم مج القالي الت ااية غيا الميساة بيذا

ي لمـو يالـة ااوتـااي مفهـا فـ ال ـالاة

اب م العمم ل تس ي ها مو مل ها .



القــالي الميس ـاة تت ـااو مــج اللوــا لــذا اب ـ م ـ تل يههــا لط مــة القطا ــاا اةفتا يــة لتيقي ـ
التفمية المست امة.



تزاي الم يلفية الطاا ية يةقم م واهم ااوتكا ال لسطيفو ل ي معه ا يول استه ويا غيا
وا ا ل س ا تلم ال يل .



يع ال لم المافية ل زيا ة مق اا التعه اا لامج فسبة الكاد لهذه التعه اا.



تقليل ااا المع اا لا لاا بما يتفاسي مج اايتيا اا ال الاية.



التعامم مج المسا اا ال فية بطايقة تو م تيقي اوبا ف ج مموـ مفهـا لالعمـم باسـتمااا لـ
تقليل المسا اا ال فية الموااة لالتو يمو ااستيفاا فها لالتو لها ب يم ميلو.
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