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مقـــدمة:
تعرض االقتصاد الفمسطيني نتيجة المتغيرات المتسارعة والمتالحقة التي مر بها مند بداية االنتفاضة من
حصار مستمر واغالق متواصل لممعابر التجارية إلي أزمة حادة وغيرها من الممارسات أدت إلي تراجع
جوهري في مستويات المعيشة وتدهور األوضاع االجتماعية قسمت العديد من الهياكل البنيوية حيال
المجتمع الفمسطيني متسببة في تدهور األوضاع

اإلنسانية بصورة واضحة وبالتالي الوصول لحالة الفقر والبطالة هدا من جهة ومن جهة أخري حالة

الحصار المستمر أدت إلي تأثر الهياكل االقتصادية واألداء المؤسسي لكل القطاعات والتي انعكست
بشكل ممموس عمى المؤشرات االقتصادية الكمية وهدا ما نوضحه في دراستنا مع التركيز عمي حالة الفقر
والبطالة في قطاع غزة كظاهرة خطيرة أدت إلي تسارع انخفاض مستويات المعيشة لدي المجتمع

الفمسطيني

أوال.المعطيات االقتصادية والمالية الحالية:
مما ال شك فيه أن االقتصاد الفمسطيني حساساً وسرريع الترأثر برالمؤثرات الخارجيرة ل وذلرك العتمراد عمرى
إسر رراميل مر ررن جهر ررة وعمر ررى المسر رراعدات الخارجير ررة م ررن جهر ررة أخر ررر

فخصوصر ررية الوضر ررع االقتصرررادي

الفمسررطيني تتحرردد بمررد تبعيترره لالقتصرراد اإلس رراميمي وطبيعررة السياسررات العسرركرية لمحكومررات اإلس رراميمية
في المنطقة ل إضافة العتماد بشكل أساسي عمى المساعدات الخارجية

ونتيجررة لررذلك ل فررشن انكشرراد االقتصرراد الفمسررطيني لممررؤثرين السررابقين جعررل االقتصرراد الفمسررطيني عرراجز
وغيررر قررادر عمررى بنرراء ذاترره ممررا ألحررق برره أضررار كبيررة نتيجررة الممارسررات اإلسرراميمية وتوقررد المسرراعدات
الدولية
وفيما يمي أبرز المؤشرات االقتصادية في األراضي الفمسطينية :

 -1األوضاع االقتصادية :
اسررتمر ضررعد أداء االقتصرراد الفمسررطيني خررالل عررام  2005بسرربب اسررتمرار الممارسررات اإلس رراميمية مررن

اجتياحات متكررة واغالقات واستمرار في بناء الجدار الفاصل مما أثر بشكل سمبي عمى الحركرة التجاريرة
وأضعد نشاط القطاع الخاص االستثماري في معظم المرافق االقتصادية
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وتشير البيانات اإلحصامية أن معدل النمو السنوي في الناتج المحمي اإلجمالي لعام  2005قد بمر حروالي
 %2فق ررط ل وذل ررك جر رراء السياس ررات والممارس ررات اإلسر رراميمية الت رري ألحق ررت الكثي ررر مر رن ال رردمار ف رري البني ررة
التحتيررة والضرررر بالنشرراط االقتصررادي

وبررالنظر لمحدوديررة الزيررادة فرري معرردل النرراتج المحمرري اإلجمررالي ل

فقد تراجع معدل الدخل القومي اإلجمالي لمفرد بنسبة ( )%5.9بالمقارنة مع عام 2004
وقد زاد األمر سوءاً هو االنسحاب اإلسراميمي من جانب واحد من قطراع غرزة فري سربتمبر  2005ل والرذي

خمررق اثررا اًر خطي ررة عمررى مسررتو الوضررع االقتصررادي وتمتررع السرركان الفمسررطينيين بحقرروقهم ل ممررا أد إلررى

تفاقم األوضاع المعيشية في األراضي الفمسطينية والمتدهورة أصالً

فقد ارتفعت معدالت البطالة في حالة اإلغالق الشامل إلى نحو  %55ل في المقابل قفرزت معردالت الفقرر

إلى  %50ل فيما سجمت قرابة  %70في قطاع غزة

وقد تشهد األراضي الفمسطينية تراجعاً شديداً في األوضاع الحياتية لمسكان خاصة ادا توقد تدفق

المساعدات الدولية له واغالق المعابر من الجانب اإلسراميمي ل وقد يزداد األمر تعقيدًا وصعوبة مع

عجز السمطة الفمسطينية عن دفع رواتب وأجور موظفيها والذين يعيمون أكثر من مميون فمسطيني في
الضفة وغزة ل إلى حوالي  %25من الفمسطينيين في المناطق الفمسطينية ل ويتوقع أن ترتفع نسبة الفقر

إلى أكثر من  %74ل و انخفاض الدخل لمفرد إلى  %25عما كان عميه في العام  2005فمن خالل

ال عديد من التقارير االقتصادية واالجتماعية الصادرة من البنك الدولى وبعض الجهات الدولية ان حالة
الفقر والبطالة في فمسطين وخاصة في قطاع غزة أدت إلى الدخول إلى خط اجتماعى خطير مما قد

يتسبب إلى انهيار األركان الرميسة لممجتمع الفمسطيني من حيث الثقافة والتعميم وغيرها األمر الد

يستدعى رؤية تنموية لمعمل نحو إمكانية التخفيد من النتامج المتوقعة لالزمة االجتماعية المتفاقمة
عمى المد المتوسط والبعيد وازدادت األزمة تفاقما مند عام  2005حيث أكدت التقارير اإلحصامية
تراجع واضح ومتسارع لمقطاعات االقتصادية من حيث مساهمتها في

الناتج المحمى االجمالى ففي عام  2006فقدت القطاعات األكثر مساهمة من  62بالمامة في

الناتج المحمى واكتر القطاعات تأث ار هو قطاع التجارة الخارجية ويعتبر هدا التحول االقتصادي الخطير
والمؤثر عمى جميع النشاطات اإلنتاجية لها دالالت واضحة عمى البيانات اإلحصامية الكمية ففي عام

 2007لغاية  2009ثاثر قطاع الصناعة بصورة مضطردة خاصة في قطاع غزة نتيجة الممارسات

اإلسراميمية وحالة االنقسام الفمسطيني حيث ترجع عن مستوياته السنوية السابقة أكثر من  25بالمامة
ودلك من خالل تراجع مساهمته في الناتج المحمى االجمالى والتى ال تتعد  4بالمامة خالل عام 2009

كدلك األمر بالنسبة إلى قطاع الزراعة والدي فقد بدورة نسبة  27بالمامة نتيجة التجريفات اإلسراميمية

لالراضى الزراعية واالجتياحات المستمرة خاصة في قطاع الزراعة حيث انخفضت مساهمته في الناتج
لحوالي 11بالمامة في عام  2009مقارنة مع عام 2005و 2006أما بخصوص قطاع الخدمات وهو
األكثر مساهمة في الناتج إلى  55بالمامة فقد ثاثر بصورة متسارعة نتيجة االغالقات وحالة الحصار
المستمر لالراضى الفمسطينية

ثانيا -خصامص الفقر والبطالة في قطاع غزة حسب التصنيفات الدولية:
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*صند المقرر الخاص لألمم المتحدة الغداء قطاع غزة بأنها تعيش عمي شفا كارثة إنسانية لوارجع دلك
عمي حد بعيد التدابير األمنية المشددة التي فرضتها قوات االحتالل الحربي اإلسراميمي عمي األراضي

الفمسطينية المحتمة ودلك مند اندالع انتفاضة األقصى في  9222/2/92وشبه مستويات سوء التغذية
الشديد المنتشرة في قطاع غزة بالكارثة اإلنسانية وبالتالي عدم تكافئ المستويات السامدة في البمدان الفقيرة
*يعاني أكثر من  %99من األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية لمن بينهم  %2.9يعانون سوء
تغذية حاد و%29.9يعانون من سوء تغذيه مزمن و21.51منهم من فقر دم حاد ويتوقع أن دلك يترك
أثا ار صحية سمبية وداممة عمي نمو الكثير منهم البدني والعقميلوال يتناول أكثر من نصد األسر

المعيشية الفمسطينية سوي وجبة واحدة يوميا وقد سجل استهالك الغداء لدي األسر الفمسطينية انخفاضا

ما بين  91و %92لمفرد الواحد خاصة البروتينات وقد تضاعفت أعداد الفمسطينيون من قطاع غزة
لوالدين يعيشون حاالت فقر مدقع ثالث مرات مند بدء انتفاضة األقصى

*تفيد اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز الفمسطيني المركزي لإلحصاء أن عدد األسري التي

واجهت صعوبة في الحصول عمي المواد الغذامية في األراضي الفمسطينية
المحتمة خالل االنتفاضة قد بمغت  %5926حيث بمغت هدة النسبة  %51في قطاع غزةل %5921في

الضفة الغربية

*ويشير نفس المصدر إلي أن نسبة األسر الفمسطينية التي واجه صعوبة شديدة في الحصول عمي

الخدمات الصحية ألطفالها خالل االنتفاضة قد بمغت  %62حيث بمغت هدة النسبة  %9922في

قطاع غزة لو %6625في الضفة الغربية فيما كانت نسبة أطفال قطاع غزة من عمر  5إلي  12شه ار
والمصابون باألنيميا لهم أكثر من عانوا صعوبة في الحصول عمي الخدمات الصحية خالل االنتفاضة

لحيث وصمت نسبتهم %6225

*ووفقا لمجهاز الفمسطيني لإلحصاء المركزي فقد بم عدد العاممين من األراضي الفمسطينية في العام

 9221حوالي  599ألد عامل حيث يتوزعون بواقع  619ألفا من الضفة الغربية و 282ألفا من

قطاع غزة كما بم عدد النساء العامالت حوالي  221أالد امرأة عاممة وبواقع  81ألفا من الضفة

الغربية و 92ألفا من قطاع غزة وبم عدد العاممين في إسراميل والمستوطنات من الضفة الغربية

حوالي  91ألد عامل يحممون بطاقة فمسطينية وتدني عدد العمال في قطاع غزة في نفس العام إلي
اقل من  2222عامل كانوا يعممون في إسراميل والمستوطنات التي كانت قبل إعادة الفصل عن القطاع
وقد انخفض عدد العاممين عشية االنتفاضة بشكل حاد حيث بم في أواخر سبتمبر من العام9222

حوالي  265ألد عامل من بينهم  225ألد من الضفة الغربية و 92ألد من قطاع غزة
*ووصمت نسبة العاممين باجر  %1221من إجمالي العاممين وبواقع  %1526في الضفة
الغربيةو %5,22في قطاع غزة بعد أن كانت تصل إلي  %5,25عشية االنتفاضة بواقع %5529في
الضفة الغربية و%,222في قطاع غزة مقابل دلك ارتفعت نسبة العاممين لحسابهم الخاص من
%2822من الربع الثالث  9222إلي  %9522في العام 9221

*وشكل قطاع الخدمات (يشمل الصحة والتعميم واإلدارة العامة) المشغل األساسي لمعاممين خالل العام

 9221حيث وصمت نسبة العاممين في هدا القطاع إلي  %9626بواقع  %6221من بين العاممين
في قطاع غزة و %9221في الضفة الغربية (لتشمل العاممين في إسراميل والمستوطنات) بينما كان
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قطاع البناء والتشييد القطاع األساسي لمعاممين في إسراميل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاممين
فيه إلي  %6222ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغال لمعاممين
في سوق العمل المحمي حيث تصل النسبة إلي  %9228من بين العاممين في الضفة الغربية

و %2529في قطاع غزة ويمي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد حيث يشغل  2,22من بين
العاممين في الضفة الغربية و %222,في قطاع غزة
*ولعب القطاع العام دو ار أساسيا في التخفيد من أثار األزمة االقتصادية والتي مازال يعاني منها
الفمسطينيون في األراضي الفمسطينية المحتمة حيث استوعب القطاع العام خالل السنوات األربع األخيرة

حوالي  95ألد شخص ليصل العدد إلي حوالي  262ألد موظد في القطاع العام منهم  ,9ألفا في
الضفة الغربية و 52ألفا في قطاع غزة وفي العام  9221أصبح العاممون في القطاع العام يشكمون

 99221من أجمالي العاممين بواقع %2522في الضفة الغربية و %98.2في قطاع غزة بعد أن كانت

نسبتهم %2,26عشية االنتفاضة

*تري المنظمات واألجسام الدولية المختمفة بما فيها المنظمات اإلنسانية الدوليةلالعاممة في األراضي
الفمسطينية المحتمة أن أثا ار إنسانية كارثة ستمقي بظاللها عمي األوضاع اإلنسانية في األراضي
الفمسطينية المحتمة عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص لوتتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى %,5في

العام  9222ودلك وفقا لتقديرات البنك الدولي وتري تمك الظرود إن الوضع االقتصادي واالجتماعي
سيكون أكثر حدة في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية حيث يعتمد عمي العمل في أجهزة السمطة

الوطنية الفمسطينية المدنية والعسكرية وحيث تتفاقم مستويات الفقر وبالبطالة

*وتشير الت قديرات المختمفة والصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية إلي أن سياسية الحصار الشامل
واإلغالق المفروض عمي األراضي الفمسطينية المحتمة قد أدت لخسامر تقارب ثمثي حجم المساعدات

التي قدمتها الدول المانحة لمشعب الفمسطيني مند تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية
*هناك ارتفاع في نسبة الفقر في ظل األزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما قبل االنتفاضة حيث بقيت

معدالت الفقر في قطاع غزة تفوق معدالت الفقر في الضفة الغربية ادا بمغت نسبة الفقر في قطاع غزة

خالل العام  922,بالنسبة لإلنفاق  %9,29و %51بالنسبة لمدخل وبم متوسط إنفاق األسرة الشهري
بالدينار األردني 28.9في حين كان متوسط إنفاق األسرة عمي الطعام 8622دينا ار أردنيا بينما كان

متوسط إنفاق الفرد الشهري بالدينار األردني 5,28في حين متوسط إنفاق الفرد عمي الطعام  9122دينا ار

أردنيا
*ارتفاع نسبة األسر التي أصبح دخمها اقل من نصد ما كان عميه قبل االنتفاضة بواقع %1,.,حيث
بينت النتامج خالل الربع األول من العام  9222أن هناك  %1626من األسر في قطاع غزة خفضت

نفقاتها عمي الحاجات األساسية خالل الشهور  29الماضية

*أفادت %,2من األسر بأنها اعتمدت عمي دخمها الشهري لمتمكن من الصمود في حين كان هناك
%5128من األسر قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عميها أما فيما يتعمق بالمساعدات اإلنسانية
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فأشارت النتامج خالل الربع األول من العام  9222إلي أن هناك %18.9من األسر أو احد بعض
أفرادها تمقت مساعدات
نسب األسر الفمسطينية وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية حسب مؤشرات مختارة
المؤشرات

الف ر ر ر ر ر ر ررقر المدقع

الف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررقر
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ثالثا  :مقترحات عممية لمحاولة الحد من تدهور األوضاع االقتصادية :
نتيجر ررة لممعطير ررات االقتصر ررادية سر ررال فة الر ررذكر والتر رري تعكر ررس بمجممهر ررا حالر ررة مر ررن االنخفر رراض المضر ررطرد
بالمؤش ررات االقتصررادية األمررر الررذي يسررتدعي مجموعررة مررن اإلج رراءات والترردابير لمحاولررة الحررد مررن هررذا
الترردهور الحرراد ل وذلررك مررن خررالل مجموعررة مررن المقترحررات العمميررة الترري تخررص بكيفيررة الترردخل المباشررر

وغير المباشر لممواجهة التدريجية من خالل :

_1مراقبة أداء النشاط االقتصادي والتجاري :
جرت العادة وباتفاق جميع الخبراء في دول العرالم أنره فري حالرة أي تردهور اقتصرادي أو مرالي يصريب أي
بمد يتميز يضعد الموارد المالية وعدم القدرة عمى تمبية االحتياجات قصيرة األجل لنمو االقتصراد فري هرذ

الحالررة يحررق لمدولررة الترردخل مباش ررة فرري إج رراء ترردابير مراقبررة مباش ررة عمررى كافررة أوجرره النشرراط االقتصررادي
والمررالي وبصررورة تجعمرره متناسررباً مررع تخفرريض حرردة التررأثيرات عمررى أوجرره الحيرراة االقتصررادية واالجتماعيررة

وذلك من خالل :
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 1تش رركيل لجن ررة رقابي ررة عم ررى حرك ررة الص ررادرات والر رواردات والتص ررنيفات الس ررمعية الض رررورية حس ررب
األولويات واالحتياجات المطموبة

 2وضررع اليررات محررددة فرري تصررنيد السررمع البديمررة أي ذات الطررابع المحمرري فرري اإلنترراج ومحاولررة
دعمه ررا مباشر ررة وحمايته ررا م ررن المنافس ررة وتحدي ررد أس ررعارها وف ررق الي ررات الع ررروض والطم ررب بحي ررث
يتناسب مع القدرة الشرامية
 3مواجهة أي شكل احتكاري لمسوق والسمع ذات الطبيعة االستهالكية العالية
 4البحث عن مصادر سمعية أقل تكمفة وال تشكل عبماً في اإلنفاق العام

 5االعتماد عمى برنامج التدخل السمعي الطارئ من طرد الحكومة بمعنرى السرمة الغذاميرة لمحراالت
االجتماعية الصعبة وتحديد الشرامح االجتماعية والمستحقة

 6وضررع برنررامج واضررح إلدارة المؤسسررات الحكوميررة ضررمن خصوصررية الواقررع االقتصررادي والمررالي
الحالي وبما يتناسب مع البرامج ذات األولوية الممحة والتركيز من جانب التعميم والصحة

 7تعزيز القدرة اإلنتاجية لبعض النشاطات االقتصادية ذات الميزة التنافسية مثرل صرناعة المالبرس ر
الحجررر ر وبع ر ض المنتجررات الزراعيررة وترروفير مقومررات القرردرة فرري اإلنترراج مررن خررالل إج رراءات
التدخل المباشرة وغير المباشرة وفقاً لمتطمبات كل مرحمة

 8السعي الجاد في استكمال العمل في إصدار قانون االستثمار المعدل ألهميته
-2

أولويات العمل االقتصادي المالي :

المطموب لإلصالح المالي واالقتصادي في المد المتوسط :

 1إعادة النظر في قانون الموازنة العامة والموامح التنفيذية فيه ووضوح بنود وازالة كرل ضربابية
مستهدفة والمقترح في هدا االمر تبني قاعدة الموازنة التعاقدية

 2إحررداث حالررة ت روازن ت روافقي بررين اليررات العمررل المطموبررة فرري المؤسسررة الماليررة بمررا يتناسررب
والنشاط االقتصادي واإلمكانات المتوفرة
 3العمررل عمررى سياسررة التقشررد فرري اإلنفرراق العررام خاصررة فيمررا يتعمررق باإلنفرراق الجرراري وتوقررد
حالة التعيينات غير المبررة باستثناء (و ازرة الصحة وو ازرة التربية والتعميم)

 4إع ررادة ص ررياغة األنظم ررة المحاس رربية وأنظم ررة الت رردقيق والرقاب ررة بم ررا يخ رردم مص ررمحة الش ررفافية
والوضوح وذلك باستخدام التقنيات الحديثة الكترونياً ومركزيتها

 5إع ررادة النظ ررر ب رربعض بن ررود ق ررانون الضر رريبة الموح ررد بم ررا يتناس ررب م ررع النش رراط االس ررتثماري
وتشجيعه
 6تعزيز القدرة التنافسية في مؤسسات السمطة تحت بند الكفراءة والمردوديرة فري اإلنتراج والعمرل
مع إيجاد نظام لمحوافز والمكافآت التشجيعية

 7إعررادة النظررر بالهيكميررات التنظيميررة فرري المؤسسررات الحكوميررة بمررا يتناسررب مررع نظررام الت روازن
بين المدجالت والمخرجات في العمل الوظيفي
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ال شررك أن المعطيررات السررابقة ترردل عمررى أن المصرراعب اإلنماميررة الترري تواجرره االقتصرراد الفمسررطيني ناشررمة
عن مسار نمو المشو وبصيغة خاصة فشن نهج التبعية لهذا المسار في الهياكرل القاممرة مقترنراً براالحتواء
الررال متكررافئ وقرردر العرررض المسررتنفذ لالقتصرراد فرضررته االنتفاضررة وتررأثير سياسررات الفصررل واإلغررالق هرري
أمررور قررد أفضررت إلررى ظهررور دورة سررمبية فرري التنميررة وتقررويض منجزاتهررا إال أن معظررم خي رارات السياسررة
اإلستراتيجية لمسمطة الفمسطينية سابقاً كانت تنظر في احتياجات االقتصاد في ظل بيمرة مواتيرة لالسرتثمار
والتجارة ال وجود لها فعمياً ر وعالوة عمى ذلك فشن خيارات السياسة اإلستراتيجية هذ كانت تفترض ضمناً

إن جوانب الضعد الهيكمي التي يعاني االقتصاد واالرتفاعات الشديدة في معدالت الفقر

سرود تتالشرى يشرجع عمميرة إعرادة الهيكميرة االقتصرادية وتحقيرق زيرادة فري مسرتويات اإلنتاجيرة والردخل ر

إال أنه قد بات من الواضح أن تحقيق هذ المعادلة تتطمب :
 -1أنها سياسة االحتواء الال متكافئ

 -2أو انتهاج إستراتيجية لمواجهة هذ السياسة وما يتصل بها من تشوهات ناشمة عرن القيرود الخارجيرة
عمى المد القصير وفي الوقت نفسه العمل في اتجا إزالة هذ التشوهات عمى المد الطويل

وأخي اًر هناك مسرألة أخرر يتعرين عمرى السرمطة الوطنيرة الفمسرطينية مواجهتهرا وهري مسرألة التسررب المفررط

لممعونررة الرردولي أي خررارج االقتصرراد المحمرري واإلس رراميمي تحديررداً ل حيررث أن اعتمرراد االقتصرراد الفمسررطيني
عمررى االقتصرراد اإلس رراميمي يبرردو واضررحاً مررن خررالل حجررم ال رواردات الفمسررطينية مررن إس رراميل إلررى النرراتج

المحمي اإلجمالي فبين عام  2001وعرام  2005إلرى عمرق المشركمة حيرث بمر متوسرط هرذ النسربة %46
وفرري غضررون ذلررك بمر متوسررط العجررز فرري التجررارة الفمسررطينية مررع إسرراميل  1452مميررون دوالر فرري السررنة

وشكل ما نسبته  %68مرن متوسرط العجرز التجراري اإلجمرالي السرنوي البرال  2147مميرون دوالر

ومرن

زاوية العجز التجاري تدل هذ اإلحصاءات عمى أن وفري خرالل الفتررة  2005-2001كران مجمروع مبرال

األم روال المقدمررة مررن المجتمررع الرردولي نحررو (مميررار دوالر سررنوياً) غيررر كرراد لتمويررل العجررز فرري المي رزان
التجاري مع إسراميل ل أما الجزء المتبقي من هذا العجز ( 395مميرون دوالر فري السرنة) فقرد تمرت تغطيتره
بواسررطة صررافي دخررل عوامررل اإلنترراج مررن الخررارج (وال سرريما تحررويالت الفمسررطيني العرراممين فرري إس رراميل)
وزاويررة توضرريحية يمكررن مررن خاللهررا النظررر إلررى هررذا التسرررب وهرري تتمثررل فرري نسرربة العجررز فرري التجررارة

الفمسطينية مع إسراميل إلى الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني التي بمغرت فري متوسرطها  %38فري الفتررة
 2005-2001أي أن رره مقاب ررل ك ررل دوالر يول ررد االقتص رراد المحم رري ك رران ي ررتم تخف رريض  38س ررنتاً لتغطي ررة
االلت ازم ررات تج ررا االقتص رراد اإلسر رراميمي واس ررتمر ه رردا الت رردهور لغاي ررة 2006وحال ررة الحص ررار ال رردولي عم رري

السمطة وتعمق أكثر في حالة االنقسام الفمسطيني واستحداث بدامل تجارية أخري مثل اإلنفاق
لهذا فالمطموب اآلن وفي ظل هذ المعطيات :

 -2سد فجوة الموارد في االقتصاد الفمسطيني حيث أن االقتصراد الفمسرطيني يعراني مرن عجرز مرزمن إذ
ال تت رروفر ل رره الق رردرة عم ررى تولي ررد أكث ررر م ررن ثمث رري دخم رره ال رروطني ل فشجم ررالي االس ررتيعاب المحم رري الس ررنوي

(االسررتهالك ل واالسررتثمار المحمرري والنفقررات الحكوميررة) يفرروق اإلنترراج المحمرري (النرراتج المحمرري اإلجمررالي)
بررأكثر مررن ضررعد ونصررد

إس رراميل

والرواردات تسررد هررذ الفجرروة وتمررول بواسررطة الرردخل الناشررئ عررن العمالررة فرري

وكررذلك بصررورة مت ازيرردة بواسررطة المسرراعدات األجنبيررة ل األمررر يتطمررب لسررد هررذ الفجرروة إعررادة
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تنشيط قدرة العرض المتقمصة من أجل توسيع القطاعات اإلنتاجية (الزراعة والصرناعات التمويميرة) بحيرث
تسرهم بمرا يصرل إلرى نصرد النراتج المحمري اإلجمرالي وبالترالي تولرد مرا يكفري مرن القردرة عمرى خمرق فررص

عمل لمحد من تصدير اليد العاممة إلى جانب السمع والخدمات

 -9إدماج االقتصاد الفمسطيني في األسواق اإلقميمية والعالمية وانهاء اعتماد عمى شريك تجراري واحرد
مهيمن

رابعا  :استعراض مستقبمي لموضع االقتصادي والمالي :
السيناريو األول في ظل بقاء األوضاع كما هي :
يرتبط االقتصراد الفمسرطيني ارتباطراً مباشر اًر باالقتصراد اإلسرراميمي واإلجرراءات اإلسرراميمية المتخرذة

خررالل السررنوات السررابقةل ممررا أد إلررى تشرركيل عبمررا إنفاقي راً كبي ررال تحممترره السررمطة الفمسررطينيةل تمثررل فرري
زيادة استيعاب الموظفينل حتى بمر عرددهم  252ألرد موظرد لغايرة 9221مل إضرافة إلرى اإلنفراق عمرى

القطاعات األخر
نظ اًر لحساسية االقتصاد الفمسطيني وسرعة تأثر بالمؤثرات الخارجية والداخميةل فشنه بعرد نترامج االنتخابرات

التش رريعية الفمسررطينية الترري جرررت فرري  91ينرراير  9225وتشرركيل الحكومررةل تررم ممارسررة حصررا ار إس رراميميا
ودوليررا عمررى هررذ الحكومررةل أوقررد بموجبهررا تحويررل إي ررادات المقاصررة إلررى حسرراب الخزينررة وكررذلك نفررس

الشيء بالنسبة لتدفق المساعداتل كما تم تقييد حركة العمال الفمسطينيين إضرافة إلري ممارسرات االحرتالل
اإلسراميمي من اجتياحات متكررة واغالقاتواسرتمرار بنراء الجردار الفاصرلل كرل ذلرك أثرر سرمبياً عمرى الحركرة
التجاريةل وعمل عمى إضعاد نشاط القطاع الخاص االستثماري في كل المرافق االقتصادية

تشير البيانات اإلحصامية الصادرة عن و ازرة المالية إلى أن معدل النمو فري النراتج المحمري اإلجمرالي لعرام

 9221وص ررل  %9وذل ررك بس رربب ه ررذ السياس ررات الت رري ألحق ررت دم ررا اًر ش ررامالً بالبني ررة التحتي ررةل وأض رررت

بالنشرراط االقتصرراديل ممررا انعكررس سررمباً عمررى الرردخل القررومي اإلجمررالي لمفررردل حيررث وصررل إلررى 228,

دوالر في نفس السنة

ل ررذال م ررع افتر رراض بق رراء الح ررالل فشن رره س رريؤدي إل ررى ت ر ض
ردهور إض ررافي ف رري األوض رراع المعيش رريةل م ررع ض رررورة
المالحظة مرن جانرب أن وقرد تحويرل اإليررادات والقيرود المفروضرة عمرى حريرة حركرة العمرال الفمسرطينيين
والتجررارةل لرره األثررر األكبررر أكبررر مررن تقمرريص ترردفق المسرراعدات الدوليررةل حيررث ظهررر ذلررك بشرركل جمرري قبررل

قرردوم الحكومررة الجديرردة ل فعنرردما كانررت إس رراميل توقررد التحررويالت وتمررارس سياسررة االغالقررات رغررم ترردفق
المسراعدات الدوليررة ل فرشن ذلررك أد إلررى تردني الرردخل الفررردي الحقيقري بنسرربة  %62فرري الربرع الثالررث مررن
عام  9222حسب بيانات البنك الدولي

هذا السيناريو الذي يقوم عمى فرضية استمرار وقد تحويل اإليرادات وتقييد التجرارة والعمرل وتقمريص تردفق

المعونرراتل سرريؤدي إلررى انخفرراض إجمررالي الرردخل المترراح لمفرررد الواحررد بنسرربة  %92عررام 9225ل ووصررل
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معرردل البطالررة إلرري%5,ل والفقررر  %19بحمررول عررام 9228ل وفرري عررام  9228كانررت الخسررارة المتراكمررة
في إجمالي الناتج المحمي الحقيقي لمفرد الواحد منذ  2222قد بمغت %11
الجرردير بالررذكر أن اسررتمرار الح كومررة اإلس رراميمية فرري احتجرراز اإلي ررادات سررود يررؤدي إلررى خفررض م روارد
الميزانية إلى مبم  ,12 – ,22مميون  $في عام 9225ل مقارنرة بمسرودة ميزانيرة السرمطة لعرام 9225
والتي بمغت  2.2مميار  ( $شامالً فاتورة الرواتب بقيمة  2.9مميار  ) $حسب تقديرات البنك الدولي
سود يشير بقاء الوضع عمى ما هو عميه مستقبالً إلرى عجرز الحكومرة عرن تمبيرة مهامهرال و عجزهرا عرن
تمبية الحاجات المعيشية لممواطن الفمسطيني بصورة مباشرة

السيناريو الثاني في حالة تدهور األوضاع بشكل كامل :

ه ررذا الس رريناريو يفت رررض أن الوض ررع السياس رري س رريتعقد أكث رررل فم ررن تق رروم الحكوم ررة ب ررأي خطر روات

سياس ررية مقبول ررة ل ررد إسر رراميل والمجموع ررة الدولي ررة وال رررد م ررنهم س رريكون االس ررتمرار ف رري احتج رراز اإلير ررادات

المستحقة لمسمطة الفمسطينية من طرد إسراميلل واتخاذ جممة من اإلجراءات األمنية والسياسرية كراإلغالق
التام عمى المناطق الفمسطينيةل خاصة قطاع غزةل أي انعدام حرية حركة العمال و التجرارة واألمروالل كمرا
أن معون ررات ال رردول المانح ررة س ررود تقم ررص أكث ررر وس رريوجه القمي ررل منه ررا إل ررى المنظم ررات غي ررر الحكومي ررة

لممساعدة اإلنسانية فقطل ولن يكون هناك دعم لمميزانيرةل وهرو مرا يزيرد مرن أعبراء الحكومرة ل فمرن تسرتطيع
تأمين رواتب الموظفينل مما سيسررع مرن زيرادة اآلثرار المريعرة عمرى االقتصراد والسركان الفمسرطينيين ل بمرا
فري ذلررك الهبرروط الحرراد فرري حصررة دخررل الفرررد مررن النرراتج القررومي اإلجمرراليل وركررود الصررادراتل واالرتفرراع

السريع في نسبتي الفقر والبطالة لمعام  9225فوق  %12لكالهما
القط رراع المص رررفي س رريكون ع رراج اًز تمام ررا ع ررن تمبي ررة احتياج ررات القط رراع الخ رراص خوفر راً م ررن زي ررادة ال ررديون
المتعثرةل وقد تتعرض البنوك إلى حالة إعالن اإلفالس كذلك ستبم األزمة اإلنسانية واالقتصرادية الراهنرة

ف رري األ ارضر رري الفمسر ررطينية ضر ررمن ه ررذا السر رريناريو حر ررداً ال يتصر ررورل س رريختنق االقتصر رراد ج ر رراء الحصر ررارل
وسيصبح الفمسطينيون في ورطة ال مخرج منهرال فاسرتمرار إغرالق غرزة والضرفة سيتسربب فري نترامج مردمرة

وسيصبح قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر أهم مصرادر التشرغيل مهردداً بالشرملل بسربب عجرز الحكومرة
عررن دفررع الرواتررب فرري ظررل اسررتم اررية توقررد ترردفق األمروالل وبالتررالي عجررز الحكومررة عررن جبايررة الضررامب

المحميررةل وانعرردام أي مصرردر مررن مصررادر الرردخلل ممررا يهرردد وجررود السررمطة الوطنيررةل وانتشررار الفوضررى

والجريمة

السيناريو الثالث في حالة تحسن األوضاع :
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ستخضع الحكومة لمضغوطات التي تتعرض لهال وسترضخ لسياسة التفاوض مع إسرراميل وبعيرداً

ع ررن التوقع ررات العالي ررةل س رريأتي األداء االقتص ررادي معت رردالًل ربم ررا ف رري أفض ررل حاالت ررهل إذ أن اإلجر رراءات
اإلسراميمية التي مورست عمى االقتصاد الفمسطيني أثررت فيره بنرا الهيكميرةل ممرا يجعمره بحاج ضرة إلرى المزيرد
من الوقت لكي يتعافىل حتى لو تحسنت األوضاع
يفترررض هررذا السرريناريو أن تحسررن األوضرراع يقرروم عمررى اسررتمناد تحويررل اإلي ررادات وممارسررة إدارة التجررارة
الحدوديررةل واسررتمرار ترردفق العمررال بمعر ةردالت متناقصررة لغايررة 9228ل ليبم ر الصررفرل ضررمن خطررة قاممررة
لمحكومررة اإلس رراميميةل تهرردد إلررى التخمرري عررن العمالررة الفمسررطينية لكررن هررذا السرريناريو يفترررض أن صرررد
المعونررات الماليررة فرري عررام  9225سرريزدادل لمتعررويض عررن فقررد مصرردر الرردخل المترروفر مررن العمالررة فرري

إسراميلل والبال  %,من إجمالي الناتج المتاح في عام 9221
عمى ضروء هرذا السريناريول ورغرم عردم حردوث تعييررات مفاجمرةل فرشن االقتصراد الفمسرطيني لمرا يواجهره مرن

مشرراكل هيكميررةل خاصررة فرري ظررل عرردم التوصررل إلررى اتفاقيررة سررالم واضررحة مررع إسرراميلل كررذلك عرردم إيجرراد
مصررادر أخررر لمرردخلل فالرردول المانحررة لررن ترردعم الحكومررة لألبرردل فالزيررادات المتوقعررة فرري النرراتج المحمرري
اإلجم ررالي لغاي ررة ع ررام  9228انخف ررض م ررن  %5.9ع ررام  9221إل ررى  %6.2ع ررام 9225ل ث ررم ينحن رري

بص ررورة س ررمبيةل وبحم ررول ع ررام  922,ك رران ال رردخل الحقيق رري لمف رررد أق ررل بنس رربة  %22مم ررا ه ررو عمي رره ع ررام
9221ل ارتف ررع مع ر ةردل البطال ررة إل ررى %5,م ررن الق ررو العامم ررةل وي ررزداد الفق رررل فيش ررمل  %12م ررن مجم رروع
السكان
لهررداال ت رزال الفرصررة سررانحة لكرري تعيررد السررمطة الوطنيررة الفمسررطينية النظررر فرري إطررار السياسررة االقتصررادية

الحاليرة ل وهرذا يشرمل النظرام التجراري ر وعمميرة التعراون اإلقميمري ر والتبعيرة لالقتصراد اإلسر ارميمي ر وادارة
وتوزيرع األمروال المقدمرة مرن المرانحين ر وعمميرة التنسريق برين المرانحين هرذا (وعمرى افترراض ت ارجرع الرردول

المانحة عن تقديم المسراعدات فري ظرل الحكومرة الحاليرة) ينبغري إدمراج هرذ العناصرر بطريقرة تخردم عمرى
نحو مباشر متطمبات التنمية االقتصادية الفمسطينية ومصالح الدول المجاورة في اتجرا بمرورة رؤيرة لمتنميرة
االجتماعيررة ر االقتصررادية الوطنيررة ومررن شررأن انتهرراج سياسررة تنميررة وطنيررة محرردودة تعبررر عررن تطمعررات
مختمرد شررامح المجتمررع الفمسرطيني وأن ييسررر النهروض بمهمررة تحديرد األولويررات االقتصرادية واالجتماعيررة
والمؤسسية الممحة

ومررن منظ ررور التنمي ررة االقتص ررادية وم ررن ش ررأن مث ررل هررذ الرؤي ررة أن تت رريح تحدي ررد األولوي ررات القطاعيررة مررع

التركيز عمى عدد محدود من القطاعات الفرعية من أجرل تحقيرق األهرداد والعناصرر األكثرر إلحاحراً لهرذ
العممية بما في ذلك جدول زمني لألولويات

باإلضررافة لمجرراالت الق روانين ر الم روامح التنفيذيررة واإلصررالح الهيكمرري لممؤسسررات الحكوميررة) ل األمررر الررذي
يس ررتدعي له ررذ الرؤي ررة أن توج رره الحكوم ررة لتحقي ررق ذل ررك السياس ررة المالي ررة والتجاري ررة األنس ررب لتحقي ررق ه ررذ

األهداد ودعم نمو الصناعات ذات الميزة النسبية لموصول إلى عدم االعتماد التردريجي عمرى المسراعدات

والمنح الخارجية وبالتالي بناء اقتصاد وطني يعتمد عمى الذات
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حيث أننا يمكن التأكيد عمى :
 2تعزي ر ررز دور الص ر ررناعات المحمي ر ررة بم ر ررا يؤهمه ر ررا لت ر رروفير مخ ر ررزون م ر ررن الص ر ررناعات الغذامي ر ررة
واالستهالكية تفي باالحتياجات المحمية لعدة أشهر قادمة

 9العمررل عمررى ترروفير الحمايررة التامررة لممنررتج الرروطني فرري مختمررد الظرررود والعمررل عمررى وقررد
استيراد أي منتج أجنبي له بديل محمي
 9العم ررل عم ررى تعزي ررز ق رردرات المص ررانع المحمي ررة ورف رردها ب ررالخبرات الفني ررة والمهني ررة واإلداري ررة
وتزويردها بمررا تحتاجرره مررن المرواد لمواصررمة عممهرا فرري ظرررود اإلغررالق لضررمان عرردم تعطررل

قطاع الصناعة وتشغيل العمالة المحمية

 6فك االرتبراط والترداخل القرامم مرع الهياكرل االقتصرادية الصرناعية اإلسرراميمية تردريجياً والتركيرز
عمى الصناعات التي تخفد بصورة ما من االعتماد عمى الصناعات اإلسراميمية

 1التركيز عمى الصناعات االستهالكية والريفية الحرفية ودعم الصرناعات الصرغيرة والمتوسرطة
الحجم التي تعتبر عامالً مهماً لتوفير فرص العمل لمعاطمين

 5تش ررجيع إقام ررة الص ررناعات الت رري تعتم ررد عم ررى المر رواد األولي ررة المحمي ررة ل األم ررر ال ررذي ي ررنعكس
إيجاباً عمى الصناعات األخر المعنية بتوفير هذ المواد وخاصة قطاع الزراعة

 ,االعتماد عمى القطاع الخاص في التنمية والعمل عمرى زيرادة قدرتره التنافسرية محميراً وخارجيراً
كي يصبح قاد اًر عمى التوسع واستيعاب القو العاممة الفمسطينية المتزايدة

 8أهميررة تبنرري سياسررة اقتصررادية واقعيررة مرنررة ذات قرردرة عمررى االسررتجابة لمتطمبررات الظرررود
الراهنة ومواجهة أي تغييرات محتممة يفرضها واقع انتفاضة األقصى
 2وبالتررالي يقررع عمررى السررمطة الوطنيررة الفمس ررطينية تبنرري سياسررة اقتصررادية تسررتند إلررى التحميررل
العميق وتقويم الواقع االقتصادي والمعيشي لمحياة لهدا نقترح التوجهات التنموية التالية

-2شبكة األمان االجتماعي
ومن أجل اإلسهام في تحقيق هذا الهدد أكدت خطة العمل عمى انتهاج عدد من السياسات مثل إدماج

قضايا ا في خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وقد أكدت بشكل واضح عمى عدد من

المجاالت نخص منها بالذكر التسريع بالتنمية االجتماعية ومكافحة الفقر ومن بين اإلجراءات التي

نصت عميها الخطة بهذا الصدد  -والتي هي موضوع هذ الورقة-ل إنشاء شبكة قوية وفعالة لألمان
االجتماعي ل تشتمل ( ضمن أمور أخر ) عمى توسيع النطاق الجغرافي لنظام الرعاية االجتماعية ل
ورفع المخصصات (المعونة النقدية لممستفيدين) بالشكل الذي يكفل حدا أدنى من العيش بكرامة
مفهوم شبكة األمان االجتماعي:
ي ررتبط مفهرروم شرربكة األمرران االجتمرراعي فرري البمرردان الناميررة باألزمررات االقتصررادية والتح روالت الترري تثيرهررا
بررامج اإلصررالح االقتصررادي الناجمررة عررن طبيعررة البنيررة االقتصررادية التقميديررة فيهررال والترري ال تترريح التكيررد
مررع األوضرراع الجديرردة وهررذ التح روالت تررؤثر سررمبا عمررى الفمررات الفقي ررةل وتررؤدي بشرركل عررام إلررى انخفرراض

12

مسررتويات المعيشررة والررى اتسرراع رقعررة الفقرررل خصوصررا وأن نظررم الرعايررة االجتماعيررة المعمررول بهررا لرريس
باستطاعتها حماية الفقراء أنفسهمل ناهيك عن الشرامح الجديدة المعرضة لمفقر
وبصرد النظر عن بعض االختالفات حول مكونات حزمة شبكة األمان ل فشن كافة شبكات الحماية
تهدد إلى تقديم المساعدة المالية أو المعيشية لمفقراء لتوفير الحماية في ظرود الفقر السيمة من خالل
اإلجراءات والوسامل التالية-:
أ -من خالل برامج الدعم النقدي المباشر لمفمات األسرية الفقيرة لتغطية فجوة الدخل لموصول إلى الحد
المعيشي األدنى المقبول اجتماعيا ( ما فوق خط الفقر)
ب -برامج الدعم المباشر ( أو العيني) في مجال السمع الرميسية كالغذاء والسكن والطاقةل وتوفيرها لهم
بسعر يقل عن سعر تكمفة السوق
ج -من خالل برامج المشاريع المدرة لمدخل ل والتي تهدد إلى توفير فرص عمل لمفقراء وتدر عميهم
مداخل مباشرة بدال من تشجيعهم عمى تمقي المعونة النقدية المباشرة
ونهدد هنا إلى تسميط الضوء عمى التقدم المحرز في إنشاء شبكة األمان االجتماعي ومكوناتها

البرمجيةل واقتراح التوصيات المناسبة لتفعيل دور األجهزة الحكومية المختصة بما يحقق أفضل النتامجل
انطالقا من أن شبكة األمان تعتبر أحد الركامز األساسية لسياسات اإلصالح االقتصادي ل وأحد الوسامل
الممكنة لتحقيق أهداد اإلستراتيجية الوطنية لمسكان التي استهدفتها خطة العمل السكاني

مكونات شبكة األمان االجتماعي في الجمهورية اليمنية :
 -2المعونة النقدية المتكررة  :يمثمها صندوق الرعاية االجتماعية
 -2المشاريع المدرة لمدخل :
أ -مشروع األشغال العامة
ب -برامج األسر المنتجة
وألن الهدد هو تناول شبكة األمان من منظور اإلستراتيجية الوطنية لمسكان فسيتم
التركيز عمى -:
أوال :صندوق الرعاية االجتماعية إطار مقترح
أ -نشاط الصندوق
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يشرررد الصررندوق عمررى تقررديم معونررات نقديررة شررهرية لألسررر الفقيررة والمحتاجررة ارتفعررت مررن  12ألررد حالررة
قبررل عررام 2225م إلررى مررا يزيررد عررن  21ألررد حالررة أس ررية فرري عررام 2225م وقررد بم ر إجمررالي األف رراد

المستفيدين منها حوالي  92,ألد شخص

 حدد حجم اإلعالة الشهرية لمفمات المشمولة بالرعاية بمبم 100دوالر شهريا لكل حالة أسرية -من بين الفمات المشمولة بالرعاية نالحظ أن فمة النساء الفقيرات واألرامل بصفة خاصة تحصل عمى

أعمى نسبة من التغطية ( %38.2من إجمالي الحاالت) تميها فمة كبار السن ( )%34.5ل ثم فمة

العاجزين عن العمل كميا أو جزميا والمعوقين ( )15.4وتتدنى النسبة إلى  %8.5لفمة الفقراء والمساكين

والى  %3لفمة األطفال األيتام ولمحاالت األخر التي تشمل االعاقات وأسر المسجونين

 -تتحدد الحاالت المشمولة بالرعاية وفقا الستبيان وبحث يجريه الصندوق عمى الحاالت المرفوعة إليه

لمتأكد من مطابقتها لممقاييس التي يعتمدها الصندوق ل وهي أن تكون األسرة بدون معيل أو كافل لها ل

أو انقط ع مصدر دخل األسرة في حاالت مثل العجز عن العمل والشيخوخة لرب األسرة أو المعيل أو
الكفيل أو دخوله السجنل أو أن تكون األسرة ذات دخل متدني لمغاية دون حد الكفاد

 -يمكن القول أن الفمات التي ليس لها مصادر دخل ( األرامل ل وغيرها من النساءل كبار السن)

تحصل عمى النسبة العظمى من التغطية ( أكثر من )%70ل تميها الفمات المتضررة من الفقدان المؤقت
لمدخل ( العجز واإلعاقة والمسجونين ( حوالي  )%17أما الفمات التي لها دخل ولكن يتدنى عن حد

الكفاد فال تزيد نسبتها عن %8.5

تغطي أنشطة صندوق الرعاية االجتماعية كافة المحافظاتل وتتفاوت بين محافظة وأخري حسب الكثافة

السكانية وتقرير اجتماعي متخصص

 - 2إن الصفة الرعامية هي الغالبة عمى نشاط الصندوق ل ويصل عدد األفراد المشمولين بالرعاية كما

ذكر إلى 822ألد فرد يمثمون تقريبا  %99.5من السكان تحت خط الفقر المدقع ( خط البنك الدولي
لمفقر في فمسطين ) و %69فقط من السكان تحت خط الفقر المطمق إن هذ النسب وغيرها من

المؤشرات التي أوردتها دراسة البنك الدولي ل والتي تم التطرق لها هنا يمكن التحفظ عميها ألنه ال يوجد

تعريد وطني واضح لخط الفقر ل إال أنه البأس من استخدامها فقط إلظهار بعض الدالالت بشكل

تقريبي ويظل السؤال قامما ل كم هوالعدد اإلجمالي لهذ الفمات المتعرضة؟ وما نسبتهم الفعمية إلى

إجمالي السكان الفقراء؟ إن اإلجابة عمى هذا السؤال هي التي ستحدد مستقبل ومجاالت عمل الصندوق
واحتياجاته من المواردل ونطاق ومجاالت شبكة األمان االجتماعي األخر

لمكافحة الفقر في عموم األرض الفمسطينية

من منظور استراتيجي

 - 2إن حجم اإلعانة النقدية المتكررة في حدود200دوالر لمفرد في حدها األدنى 300دوالر في حدها
األعمى لستة أفرادل ال تزال بكل المقاييس ضميمة وبذلك تقل كثي ار عن المعيار العالمي لإلنفاق عند
مستو خط الفقر والذي حدد البنك الدولي بمعدل دوالر يوميا أي ثالثين دوال ار بالشهر كما يقل ذلك
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عن بعض المعايير اإلقميمية فصندوق المعونة الوطني في األردن وهو عمى غرار صندوق الرعاية
االجتماعية عندنا يقدم معونة شهرية متكررة لنفس الفمات المستهدفة تقريبا في حدود  60دينا ار كحد

أعمى ( الزوج والزوجة وخمسة أطفال) و 30دينا ار في حالة الفرد الواحد أو رب األسرة وبواقع خمسة
دينار لألفراد الستة اآلخرين وتمثل هذ المعونة في حدها األعمى حوالي  13دوال ار أمريكيا لمفرد في
الشهر
أن هذ المعونة تقل عن معدل اإلنفاق عند خط الفقر المدقع والذي يساوي تكمفة الغذاء المعادلة لر ر
 2200سعر ح اررية ل والتي تكفي فقط لبقاء اإلنسان عمى قيد الحياة ( قدرت بر 400دوالرلمفرد بأسعار
عام 2008م)

 - 3تغطي أنشطة الصندوق كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بنسب متفاوتة وكما
يبدو بدون أسس ومعايير واضحة ومن بين األسس التي نعتقد أنه يمكن االستناد إليها لتحقيق نهج
متوازن لمكافحة الفقر يمكن أن تكون -:

أ -نسبة الفقر لكل محافظة
ب -نسبة المحافظة إلى إجمالي سكان البمد
ولتحديد ما هو المعيار ل أو المعايير التي تنطبق عمى التوزيع الجغرافي لنشاط الصندوقل أوردنا في

ال جدول المرفق المعمومات المتصمة باألسس المذكورة أعال ل ومن خالل ذلك تبين
ما يمي-:

أ -بالنسبة لمعيار "نسبة الحاالت لكل محافظة من اإلجمالي /نسبة الفقر في المحافظة"  -تبين أن نسبة
الحاالت متدنية كثي ار بالنسبة لحالة الفقر في  4محافظات وهي غزة والوسطي ورفح وخان يونس)ومتدني
فقط في محافظتين (غزة والشمال)(ومتوسط أي تقترب النسبتان من بعضهما البعض في أربع محافظات

(غزةلالوسطيلرفح لخان يونس )وهذا يعني أن غالبية المحافظات ال تحصل عمى حصة معقولة من
معونة الصندوق تتناسب مع حالة الفقر فيها
ب -بالنسبة لمعيار "نسبة الحاالت لكل محافظة  /نسبة الفقراء في المحافظة إلى إجمالي الفقراء في
البمد "ل نجد أن هذا المعيار مرتفع جدا في  3محافظات (محافظة الشمال جبا ليا بيت حانون بيت

الهيا) ومرتفع فقط في  5محافظات (غزة الوسطي الجنوب)

جر -أما المعيار الثالث وهو " نسبة الحاالت ( التغطية ) لكل محافظة /إلى نسبة سكان المحافظة إلى
إجمالي السكان " ل وهو األقل داللة من المعيارين السابقينل نجد أنه مرتفع جدا
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د  -إن نسبة التغطية تقترب أكثر إلى معيار نسبة سكان المحافظة إلى إجمالي السكان منها إلى
المعيارين اآلخرين في4محافظة ل وبمستو أقل عن نسبة السكان

وبالنسبة لمعيار التغطية  /نسبة السكان الفقراء إلى إجمالي الفقراء في البمد ل تقترب التغطية أكثر في 3
محافظات ل وفي اثنتان من هذ المحافظات تزيد نسبة التغطية عن نسبة الفقراء مقابل 2محافظات
تنخفض فيهما هذ العالقة النسبية
واجماال فشن بعض المحافظات تتمتع بميزات نسبية أكثر من محافظات أخر
هدا بالنسبة لمتصنيفات حسب المحافظات في قطاع غزة
إما بالنسبة إلي الشرامح االجتماعية يمكن تقسيمها إلي ثالث شرامح
-2شرريحة معدومررة مررن حيررث الرردخل المعيررل لهررا وتشررمل عررامالت الشررهداء واأل ارمررل وغيرهررا وهرري تشررتمل
مسرراعدة دورة ضررمن إطررار نشرراط الصررندوق ويمكررن تقررديرها ب 212إلرري  912دوالر شررهريا حسررب عرردد

األفراد
-9الشريحة الموظفة وهي شريحة تعاني من مشاكل هيكيمه سواء من تكاليد المعيشة وارتفاع األسعار
-9الشريحة التجاريرة وهري الشرريحة المسرتفيدة الرميسرية مرن المتغيررات المشراعة فري قطراع غرزة مرن جميرع
النواحي

ثانيا -برنامج التمويل األسر
قب ررل الب رردء بط رررح ه رردا البرن ررامج ن ررود اإلش ررارة إل ررى إن خصوص ررية االقتص رراد والمجتم ررع الفمس ررطيني ض ررمن
مسرتويات المعيشررة والقردرة الشررامية فيهررا مراخودة بعررين االعتبرار فرري هرردا البرنرامج مررن حيرث حجررم التمويررل

والتكمفة
يعتمررد هرردا البرنررامج عمررى تمويررل األسررة الفمسررطينية المصررنفة ضررمن األكثررر نشرراطا مررن حيررث التخصررص
والنشرراط االنترراجى والحرفررة المكتسرربة وغيرهررا فهرري تخضررع لمعررايير التمويررل األسررر ضررمن نطرراق 9222

دوالر إلررى  1222أالد دوالر لمرردة سررنتين فقررط وهرى تشررمل مشرراريع اليدويررة والخياطررة وبعررض الز ارعررات
والمنتوجررات التجفي ررد والحموي ررات وغيره ررا مر رن المشرراريع البس رريطة حي ررث أن دورة اإلنت رراج تتمي ررز بالبسرراطة
والسررهولة وغيررر مكمفررة وسررهمة التوزيررع وتخضررع لمتطمبررات السرروق المحمررى وم رن أن تشررغل هررد المشرراريع

ثررالث عمررال وتوجررد العديررد مررن الب ررامج التمويمي رة لهررد المشرراريع مررن البنررك الرردولي والمؤسسررات األوربيررة
واالونررروا وتمترراز هررد المشرراريع التخصصررية وتسرراهم فرري التخفيررد مررن حرردة الفقررر عنررد األسررر الفمسررطينية
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وتعتبررر غرزة مررن المرردن الترري تمترراز بهررد الخصررامص التصررنيفات الخاضررعة ضررمن بررامج التمويررل األسررر
هدا
من المتوقع أن يحسن البرنامج ضمن التقسيمات االجتماعية والشرامح من حدة الفقر إن نسربة  92بالمامرة
من هدا البرنامج كافية أن تخفد مرن وطمره البطالرة فري قطراع غرزة بنسربة معقولرة ادا اعتمرد هردا البرنرامج
أسررموب المسررخ االجتمرراعي وفررق التصررنيفات سررالفة الررذكر ويعتقررد بعررض المحممررين إن قطرراع غ رزة األكثررر
كثافررة سرركانية يحترراج إلرري تك رريس هرردا البرنررامج بنسرربة  9,بالمامررة فرري المجتمررع الفمسررطيني وفقررا آلليررات
عمل صندوق التمويل لممشاريع األسرية وعمي هدا من المتوقرع بعرد ثالثرة سرنوات مرن تنفيرذ هردا البرنرامج

أن يكون له انعكاسات ايجابية وواضحة
ثالثا:مشاريع التمويل قصيرة المد
وهي مشاريع تصند عمي أساس البيمة االقتصادية وحجم العمالة وحجم التمويل والجدو االقتصادية
بحيث إن البيمة تفرض نفسها في تحديد خصوصية المشروع في قطاع غزة قيمة هدا المشروع التتجاوز
إلي الد91دوالر يمكن أن تشغل  ,إلي  22عمال وهناك مجاالت متعددة مثل مصانع الخياطة
والعصير واأللبان وغيرها من المشاريع الصناعية

وحسب االجصاميات إن المشاريع الصغيرة تساهم بشكل اكبر في الناتج المحمي اإلجمالي

الفمسطيني بنسبة  5بالمامة تشمل جميع التخصصات خاصة الزراعيين والصناعيين وفي هد المرحمة
تحتاج العديد من المصانع إلي إعادة هيكمه بهدد استمرار نشاطها خاصة بعد حرب غزة حيث قدرت

اإلحصاميات إن هناك  292منشاة تم تدميرها في قطاع غزة بصورة كاممة وان استمرار هدا البرنامج
لمدة  1سنوات من بداية العمل به سود يساهم بشكل كبير جدا وممموس في تخفيد عبئ الفقر

والبطالة في قطاع غزة ويعتقد بعض المحممين إن إدارة هدا البرنامج في قطاع غزة يتطمب مقومات

ومحددات يتطمب تنفيذها وتوقيتها حسب متطمبات الحالية والتي يمكن إن تشكل نسبة  29إلي 21
بالمامة في التشغيل والحركة االقتصادية

النتائج والتوصيات



ضرورة أن تتصد هذ السياسة بالمرونة الكافية خاصة أن الضغوط عمى المواطنين

والمؤسسات تتضاعد كمما تزايدت فترة الحصار الذي يزيد من ندرة المواد اإلستراتيجية ويفسح
المجال لمقمق والتزاحم سعياً لمحصول عمى الضروريات.



ضرورة حصر األهداد األساسية مع القدرة عمى تحديد األولويات وأفضميتهال حرصاً عمى



تقدير الخسامر بصورة دقيقة مع القدرة عمى إيجاد الية لتعويض المتضررين منها بطريقة

تحقيق أكبر قدر مكن من األهداد المتوخاة مما يحتم ترتيب األولويات.

موضوعية واإلسراع من إصالح الدمار الواسع الذي ألحقه االحتالل بالبنية التحتية وتحديد جهة
واحدة لتقدير الخسامر باستمرار كي ال يكون هناك تضارب في األرقام.
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أخذ في الحسبان األضرار والخسامر غير المباشرة والتي ال تقل أهمية وخطورة عن الخسامر



واألضرار المباشرة فالمناخ االقتصادي ونتيجة لمسياسات اإلسراميمية أصبح غير مالمم وسيترك
بصمته لفترة طويمة من الزمن قد تستمر لعدة سنواتل كما أن الجهود التي تبذل لتصحيح هذا
المناخ تحتاج إلى عمل متواصل ودءوب إلعادة األوضاع لما كانت عميه


األخذ في االعتبار أن األضرار شممت مختمد قطاعات االقتصاد القومي ولكن بدرجات
متباينةل ولعل أكثر هذ األضرار بجانب الخسامر البشرية واألضرار الناشمة عن حاالت
اإلصابة واإلعاقة ما يتعمق منها بالبطالة التي طالت نحو  033ألد فمسطيني يقع عميهم إعالة

 %03من السكان الذين أصبحوا بال دخل لفترات طويمة وعميه فشن مزيدًا من االنتظار يدفعهم
وأسرهم إلى اإلحباط واليأس ما لم تتخذ بشأنهم خطوات عممية قابمة لمتنفيذ بشكل مدروس

وسريع.

أهمية تفعيل الدور اإلعالمي لتبصير وتوعية المواطنين بطبيعة المرحمة و متطمباتها واألدوار



المنوطة بهمل وأن يتم التركيز عمى دعم وتشجيع المنتج الوطني والتعريد به جيداًل ومقاطعة

المنتج األجنبي وخاصة اإلسراميمي الذي يتوفر له بديل مناسب.

إعطاء أهمية كبيرة لمقطاع الخاص ولمختمد المبادرات الفردية سواء في القطاع الزراعي أو



الحرفي أو غير ذلكل بما يتيح فتح مجاالت جديدة لمعمل وتوفير فرص التشغيل الممكنة
وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في كافة المشاريع المقترح تنفيذها.

عمى الجهات الرسمية اتخاذ خطوات حقيقية في مجال تقنين وترشيد النفقات العامة وتحقيق



االستفادة القصو من الدعم الخارجي المخصص لقطاع غزة
أن تمتد بصيرة هذ السياسة االقتصادية إلى افاق أوسع بحيث ال تتوقد عند ردود األفعال بل



تتجه إلى مبادرات مبدعة وهذا يتطمب من المسمولين معالجة األمور بموضوعية كافية.


انشاء صندوق وطني لمتكافل االجتماعي لدعم العمال واألسر المتضررة في ظل استمرار
الحصار الذي زاد من ارتفاع معدالت البطالة إلى أكثر من  %76والفقر بنسبة %.60

الم ارجر ر ر ررع
 -2الجه رراز المرك ررزي لإلحص رراء اإلع ررداد الت رري ص رردرت  9221لغاي ررة  9222ضر رمن التقري ررر الش ررهرية
والسنوية
 -9سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 9228
 2الموقع االلكتروني لو ازرة المالية
 9أبحاث صادرة عن الباحث
 9مجمة رؤية الصادرة عن الهيمة العامة لالستعالمات
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