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إستراتيجية مواجية التحديات في القطاع الصناعي

ممخص
تتن اااول ه ااذق الورق ااة ثالث ااة م اان القطاع ااات الص ااناعية العامم ااة ف ااي قط اااع غا ازة وه ااي :قط اااع ص ااناعة
المالبس ،قطاع الصناعات البالستيكية وقطاع صناعة األغذية.
أوالً :الصناعات البالستيكية

يوجااد فااي قطاااع غ ازة حس ا

سااجالت دائ ارة الت اراخيص الصااناعية بااو ازرة االقتصاااد الااوطني 65

مصاانعال لصااناعة البالسااتيك تصاانم عااددال ماان المنتجااات المختمفااة التااي يحتاجهااا الم اواطن الفمسااطيني
مثل األدوات المنزلية والمعمبات التي تستخدم في تخزين المواد الغذائية ،وتنتج مصاانم قطااع غازة ماا

يقار من  400000قطعة مختمفة شهريال.
ثانياً :صناعة المالبس

تعتباار صااناعة المالبااس األولااي ماان حيااث تشااغيل األياادط العاممااة فااي قطاااع غ ازة إذ قاادر عاادد

العمااال العاااممين فااي هااذا القطاااع بشااكل مباشاار بح اوالي  30000عاماال وبشااكل غياار مباشاار بحاوالي
 20000عامل ،وقد كانات هاذق المصاانم تعمال عماي تاوفير المالباس لالساتهالك المحماي والخاارجي،
ويااتم تسااويم المنااتج الفمسااطيني داخاال وخااارج قطاااع غازة بحيااث كاناات تصاادر منتجااات المصااانم إلااي

أوروبا وأمريكا ودولة االحتالل وتقدر مصانم الخياطة فاي قطااع غازة حسا

ساجالت التارخيص لاد

و ازرة االقتصاااد الااوطني با ا ا  780مصاانعال ،وقااد تاام زيااارة عاادد ماان المصااانم لمتعاارف عمااي حالااة هااذق

المصانم وقدرتها عمي العمل في ظل الحصار.
ثالثاً :الصناعات الغذائية

يعتباار قطاااع الصااناعات الغذائيااة ماان أهاام القطاعااات الصااناعية القائمااة فااي قطاااع غ ازة  ،حيااث

يوجد في قطاع غزة  282مصنم لمصناعات الغذائية إلنتااج الماواد الغذائياة التاي يحتاجهاا الماواطن

الفمسااطيني وماان أهاام هااذق الصااناعات هااي الخبااز الااذط يعتمااد عميااا المواطنااون الفمسااطينيون كمصاادر
رئيسي في غذائهم .

2

السمطـة الوطنيـة الفمسطينيـة
وزارة االقتصاد الوطني

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

دائرة التنمية الصناعية

INDUSTRIAL DEVELOPMENT DEP.

*أىم المعوقات التي تواجو ىذه القطاعات

 .1إغااالم المعااابر -2 .قمااة وغااالم الماواد الخااام -3 .عاادم وجااود الكااادر الفنااي المتاادر  -4.عاادم
القاادرة عمااي منافسااة البألاااعة األجنبيااة المسااتوردة وب ااألخص المصاانوعة فااي الصااين حيااث أن الم اواد
الخام تأتي عبر طرم معينة إلي قطاع غزة وتكون تكمفتها عالية ،ولهذا فانن تكمفاة اإلنتااج ترتفام مماا

ياانعكس باادورق عمااي ارتفاااع سااعر الساامعة-6 .عاادم تااوفر سااوم خارجيااة لتسااويم المنتجااات وذلااك لعاادم
تاوفر منافاذ تجارياة ياتم مان خاللهاا تصادير هاذق السامم-7 .الاتخمص مان الماواد البالساتيكية الخطيارة
التي تنتجها المصانم.
*دور وزارة االقتصاد الوطني:

 -1توفير المواد الخام الالزمة لمصناعة .

 -2حماية الصناعة الوطنية وذلك من خالل وقف استيراد األصناف التي يتم صناعتها في المصانم
الوطنية.
 -3فتح أسوام خارجية لتصدير المنتج الوطني.

 -4المشاركة في المعارض الدولية لعرض المصنوعات الوطنية وتسويقها.
 -5دعم الصناعة الوطنية من خالل توفير القروض إلعادة تهيئة المصانم لمعمل مرة أخر

Abstract

This paper addresses three industrial sectors operating in the Gaza Strip: the
garment industry, the plastics industry and the food industry.
First: The Plastics Sector
There are 65 plastic plants operating in Gaza Strip, according to records
founded in the Department of Industrial Licenses at Ministry of National
Economy. These factories have been made a number of different products
needed by the Palestinian citizen, such as household appliances and cans used
to store food, and produce approximately 400000 different pieces per month.
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Second: The Garment Sector
The garment industry is the first in terms of employing labor in the Gaza
Strip, with an estimated number of workers in this sector directly about 30000
workers and indirectly about 20000 workers. Hence, these plants - before the
siege - were able to provide clothing for domestic and external markets. The
factories have been exporting their products to Europe, America and the state
of occupation. There are about 780 of sewing factories in the Gaza Strip,
according to the records occur at License Department at the Ministry of
National Economy. We visited a number of these factories to identify the state
of these plants and their ability to work under siege.
Third: Food Industry Sector
The food industry is the most important industrial sector in the Gaza Strip,
where there are 282 firms in the Gaza Strip for food industries produce food
needed by the Palestinian citizens, and most important of these are the bread
industry upon which the Palestinian citizens depend as a major source in their
nutrition.
The most important constraints faced by these sectors
1. The crossing closure. 2. Scarcity and high cost of raw materials. 3. Lack of
technical staff trainee. 5. Inability to compete with imported foreign goods,
especially manufactured in China, where raw materials come across certain
roads to the Gaza Strip and be very costly, so the production cost rises, which
in turn is reflected on the price of the commodity. 6 - Lack of foreign markets
for marketing products because of the lack of commercial outlets to export of
such goods. 7 - Disposal of plastic dangerous substances that these factories
produce.
The Role of the Ministry of National Economy:
1 – Providing raw materials for industry.
2 - Protecting of national industry, by preventing importing items that are
manufactured in the national factories.
3 - Opening foreign markets to export the national product.
4 - Participation in international exhibitions to display the national
manufactures and marketing it.
5 – Supporting the national industry through the ensuring loans for the
rebuilding of factories to work again.
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المقدمة :
تعتمااد التنميااة االقتصااادية بشااكل أساسااي ف اي دول العااالم المتحألاار عمااي النمااو الصااناعي  ،إذ يعتباار أط
تحقياام لمنقمااة النوعيااة قااي مسااار النهألااة االقتصااادية والرفاااق االجتماااعي مااردوداَ لمنمااو الصااناعي إذ أنااا
اليوجااد أدنااي شااك بااأن االرتقااام بااالنمو الصااناعي هااو أساااس قااي عمميااة التنميااة الحألااارية الشاااممة لااذلك
فيعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات الحألاارية الشااممة ; لاذلك فيعتبار القطااع الصاناعي مان أهام
القطاعات اإلنتاجية ألط دولة لتحقيم الزيادة قي الناتج المحمي اإلجمالي واستيعا

أكبر قدر مان العمالاة

قي طريم االكتفام الذاتي وتقميل نسبة االستيراد من الخارج.
وقااد تعاارض القطاااع الصااناعي فااي فمسااطين منااذ نكبااة عااام  1948وحتااي الن لمعوقااات كبي ارة  ،وذلااك
ألمن سياسة محارباة االحاتالل لنماو االقتصااد الصاناعي الفمساطيني  ،وذلاك مان خاالل سياساات مختمفاة
تتألاامن قااي إغااالم المعااابر واسااتهداف المنشاالت الصااناعية الفمسااطينية وخصوصااَ قااي قطاااع غ ازة بشااكل
مباشر مما أعام وبشكل كبير عممية التنمية الصناعية وتطور القطاعات الصناعية المختمقة.
واجا القطاع الصناعي الفمسطيني ومازال العديد من الصعوبات والمشاكل المتعمقة بهيكل الصناعة
وحجمها وعدم القدرة عمي خمم أسوام لمنتجاتا ،باإلألافة إلي مشاكل نقص التمويل الالزم والتجهيزات
,والموازم الصناعية وافتقارق إلي المواد الخام الالزمة لمصناعة ،إألافة إلي ارتفاع أسعارها،والتأخير
المستمر والمتعمد في تسميمها ،كما يواجا القطاع الصناعي انخفاألال في نسبة الكفامة واإلنتاجية من
جان  ،وارتفاع تكمفة اإلنتاج من جان
وغيا

آخر إألافة إلي النقص الواألح في مجال الخبرة الفنية والتقنية

التنظيم والتخطيط لمقطاع الصناعي.

وقد ارتبطت هذق المشاكل والمعوقات بسياسة االحتالل اإلسرائيمي المعنية بمنم أو إعاقة أط تطور أو
نمو لمقطاع الصناعي الفمسطيني من جهة ،والقتصادنا الوطني من جهة أخر وهذا التقرير الصادر عن
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مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ،يمقي الألوم عمي أثر سياسة االحتالل اإلسرائيمي المتمثمة في
الحصار واإلغالم والعدوان عمي القطاع الصناعي خالل الفترة من  1002/6/21حتي
،1002/8/10حيث قامت إسرائيل بفرض حصار مشدد عمي قطاع غزة ومازال مستم ار حتي إعداد هذا
التقرير ،مما جعل االقتصاد الفمسطيني عمي وشك االنهيار ،خاصة القطاع الصناعي الذط يعاني من
قمة توفر المواد الخام الالزمة لمصناعة في السوم المحمي.
ىدف الدراسة:
تهاادف الد ارسااة إللقااام الألااوم عمااي وألاام الصااناعة فااي قطاااع غ ازة بشااكل خاااص والوقااوف عنااد معوقااات
اإلنت اااج وس اابل ت اادليل ه ااذق المعوق ااات ووأل اام اس ااتراتيجيات لمنه ااوض بالص ااناعة ف ااي قط اااع غا ازة أل اامن
التحديات الراهنة.
منيجية الدراسة:
تم استخدام المعمومات التي تم تجميعها من عدة مصادر وأهمها:
 .1الزيارات الميدانية لفريم عمل متخصص من دائرة التنمية الصناعية.
 .2السجل الصناعي لد و ازرة االقتصاد الوطني.
 .3دائرة اإلحصام لد و ازرة االقتصاد الوطني.
 .4دراسات سابقة لد و ازرة االقتصاد الوطني.

6

السمطـة الوطنيـة الفمسطينيـة
وزارة االقتصاد الوطني

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

دائرة التنمية الصناعية

INDUSTRIAL DEVELOPMENT DEP.

الفصل األول
نبذة تاريخية عن القطاع الصناعي في فمسطين

 .1فترة االستعمار البريطاني 1141-1111
اعتمد االقتصاد الفمسطيني عمي الزراعة بطريقة بدائية بشاكل رئايس فتبعااَ لاذلك انتشارت الصاناعات التاي
تعتمد عماي الزارعاة بشاكل واسام مثال :صاناعة الزياوت وصاناعة الصاابون وطحان الحباو  .بعاد الحار
العالمية األولي تطورت الصناعة بشكل طفيف في بعض الصناعات وخاصة التي تميزت بالطاابم البيتاي
ال حرفااي مثاال  :صااناعة النساايج ودباغااة الجمااود واألعمااال الخشاابية وتشااكيل الحديااد  ،وقااد عماال االحااتالل
البريطا اااني عما ااي الحا ااد ما اان تطا ااور القطاعا ااات الصا ااناعية الفمسا ااطينية ما اان خا ااالل إدخالها ااا لم ا ارأس الما ااال
الصا ااهيوني بالا اادخول إلا ااي جميا اام القطاعا ااات االقتصا ااادية الفمسا ااطينية  ،وذلا ااك لعا اادم قا اادرة ال ا ارأس الما ااالي
الفمساطيني عمااي المنافسااة وذلااك لممميازات التااي محتهااا الساامطات البريطانيااة لممسااتثمرين الصااهاينة .وعمااي
أثر ذلك فقد ارتقت نسبة الممكية اليهودية لممصانم في فمسطين من %35عام  1928إلي .%7228

 .2فترة قيام الكيان الصييوني  1141إلى 1191
بعااد إنشااام الكيااان الصااهيوني عمااي األرض العربيااة الفمسااطينية عااام  1948وماااتبقي ماان فمسااطين أصاابح
خاألعاَ لمسمطة والسيادة العربية فاي الألافة والقطااع ممااأد إلاي تفتيات وحادة عوامال االنتااج الفمساطينية
حي ااث س اايطر الكي ااان الص ااهيوني عم ااي  ، %7724وخأل اام  %2026لمس اايطرة األردني ااة والمصا ارية .فف ااي
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الألفة الغربية فقد كانت الحكومة األردنية إلي تطاوير القطااع الصاناعي فاي الألافة الغربياة عماي حساا
الألاافة الغربيااة فقااد بمغاات عاادد المنشاالت فااي الألاافة الغربيااة  254مقاباال  153منشااأة فااي الألاافة الشاارقية
وتغيا اار ذلا ااك حيا ااث بما اار نصا ااي

الألا اافة الغربيا ااة  %223ما اان إجما ااالي التكميا ااف ال أرسا اامالي ل ا ا ردن فا ااي

عاام %223والااذط كااان ذلااك  5.4مميااون دينااار .أمااا بخصاوص قطاااع غازة فقاماات فيااا الوصاااية المصارية
كان وألعها االقتصادط والصناعي أسوأ مما في الألافة الغربياة فقاد بمار إجماالي اإلنتااج أعماي لمصاناعة
 %424عااام  1966وبماار عاادد المنشاالت الصااناعية عااام  1967وقباال االحااتالل  1000منشااأة صااناعية
وكانت تتركز الصناعة عمي صناعة البسط والنسيج ومعاصر الزيتون والفخار وبعض الحرف األخر .
 -3فترة االحتالل الصييوني لمجزء المتبقي من فمسطين 1191
عممت سمطات االحتالل اإلسرائيمي بشتي الوسائل عمي إلحام االقتصااد الفمساطيني لالقتصااد اإلسارائيمي
بحي ااث تجعم ااا اقتص اااد ت ااابم لالقتص اااد اإلسا ارائيمي وذل ااك ما ان خ ااالل مجموع ااة م اان اإلجا ارامات العس ااكرية
واإلدارية والتي أدت إلي تدمير بنياة االقتصااد الفمساطيني بشاكل عاام والصاناعة الفمساطينية بشاكل خااص
وكان من أهم هذق اإلجرامات:
أ-

مناام التوساام األفقااي لمصااناعات الفمسااطينية عاان طرياام التقنااين فااي اصاادار الت اراخيص إلنشااام
مصانم جديدة.

 عرقمة االستثمار األجنبي.ت -إهمال البنية التحتية.
ث -فرض الرسوم والألرائ

العالية.

 -4فترة ما بعد السمطة الفمسطينية
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بماار عاادد المصااانم فااي قطاااع غ ازة ساانة  2005ماان جمياام القطاعااات الصااناعية  2352مصاانم متوزعااة
عمااي محافظااات القطاااع حساات جاادول رقاام  )2-1تمثاال القطاعااات المسااتهدفة فااي الد ارسااة  %51منهااا
حس

الساجل الصاناعي لاد الاو ازرة  ،وقاد اساتهدفت هاذق المصاانم بشاكل كبيار خاالل الفتارة الساابقة مان

قباال ق اوات االحااتالل االس ارائيمي حيااث بمغاات األأل ارار لمقطاعااات الصااناعية المختمفااة فااي الحاار األخي ارة
" 2009الفرقااان" فااي القطاعااات الصااناعية المختمفااة  240مميااون دوالر أمريكااي تمث ال خسااائر القطاعااات
المسااتهدفة منهااا  %14ماان الخسااائر االجماليااة وقااد تااأثرت المصااانم بشااكل كبياار جااداَ خااالل الفت ارة مابعااد
 2006وذلك من خالل الحصار المفروض عمي قطاع غزة حيث أوقفت المصانم عن العمال بشاكل شابا
كمي وذلك لعدم دخول الماواد الخاام وقطام غياار المصاانم وكاذلك انقطااع التياار الكهرباائي بشاكل مساتمر
مماأد إلي وقف العممية االنتاجية لعدد كبير من المصانم.
ييدف االحتالل من خالل سياسة تدمير المصانع والمنشآت التجارية والمدنية ما يمي:
*ألر االقتصاد الفمسطيني وشما بشكل كامل رغبة منهم في تحقيم أهدافهم ونواياهم العدوانية.
*تكريس تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي.
*العمل عمي تقويض أط فرصة لنمو االقتصاد الفمسطيني.
*تدمير البنية التحتية لمشع

الفمسطيني من خالل االستخدام المفرط المتنوع لمقوة ألد مختمف المنشلت

سوام كانت صناعية أو تجارية أو شبكات كهربام أو طرم أو بنية تحتية أو مدارس غير آبهة بقر هذق
المنشلت والورش الصناعية من منازل السكان المدنيين ،فمعظم المنشلت الصناعية التي هدمتها قوات
االحتالل تقم في مناطم سكنية ،وبعألها الخر بجان

مؤسسات تعميمية ،ما أد إلحداث أألرار

مختمفة ومتفاوتة في المنازل السكنية المجاورة لممصنم أو الورشة ،عدا عن إلحام أألرار في أرواح
المواطنين.
لقد أخذت االعتدامات اإلسرائيمية في معظمها أشكاال متعددة ،مثل عمميات قصف بالقذائف واألسمحة
9
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الرشاشة الثقيمة والمتوسطة ،وتجريف بواسطة الجرافات والبمد و از ارت وتفجير بقنابل يتم التحكم بها عن
بعد وقصف بطائرات األباتشي ،والهدف هو هدم المنشلت الصناعية ،وكافة مقدرات البنية التحتية
لالقتصاد الفمسطيني.
في البداية استهدفت قوات االحتالل كافة المنشلت بدون تمييز إال وأنها في النصف األخير من عام
2002ركزت عمي المنشلت المعدنية أكثر من غيرها من الصناعات بحجج وذرائم أمنية واهية
وادعامات كاذبة بأن هذق المنشلت تقوم بصناعة قذائف الهاون والصواريخ .......الخ.

واستمر هذا االستهداف حتي الن وأن كان عمي فترات متقطعة من خالل طائرات االستطالع وألباتشي.
تدمير ممنهج لمقطاع الصناعي في قطاع غزة
قامت قوات االحتالل اإلسرائيمي باتخاذ جممة من اإلجرامات ألد سكان قطاع غزة في أعقا

سيطرة

حركة حماس عمي القطاع بتاريخ  1002/6/21تمثمت بفرض حصار اقتصادط مشدد تمثل بنغالم
المعابر والمنافذ ،والغام الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنم رجال األعمال الفمسطينيين من
التواصل مم نظرائهم في الألفة الغربية أو حتي التجار اإلس ارئيميين  ،ومنعهم من الخروج لمعالم
الخارجي ومنم دخول المواد الخام الالزمة لمصناعة ،والتقيد لمبنوك في استجال

الشيكل وفرض

ألغوطات عمي البنوك في قطاع غزة ،وأغمقت المعابر التجارية في وجا االستيراد والتصدير ،مما أد
إلي تدهور الوألم االقتصادط في األراألي الفمسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة .مما
سيؤدط إلي إغالم مصانم القطاع.
وتشير البيانات الصادرة عن االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية أن أكثر من  %00من المصانم
الفمسطينية في القطاع تعتمد عمي المواد الخام المستوردة من إسرائيل أو الخارج عبر الموانئ والمنافذ
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.اإلسرائيمية

11

السمطـة الوطنيـة الفمسطينيـة
وزارة االقتصاد الوطني

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

دائرة التنمية الصناعية

INDUSTRIAL DEVELOPMENT DEP.

الفصل الثاني
القطاعات الصناعية الفمسطينية
تشكل القطاعات الصناعية العاممة الركيزة األساسية في البنية االقتصادية في الألافة الغربياة وقطااع غازة
وتصنف القطاعات حس

تخصص كل قطاع وتنقسم إلي قطاع الصناعات الهندساية وقطااع الصاناعات

المعدنياة وقطاااع الصااناعات التحويميااة كمااا هااو موألااح فاي جاادول رقاام  1,2والااذط يوألااح عاادد المصااانم
وتوزيعها في محافظات غزة وخاالل هاذق الد ارساة ساوف ياتم التركياز عماي قطااع الصاناعات التحويمياة لماا
يشكما من أهمية كبيرة في االقتصاد الفمسطيني واحتياجات المواطن بصورة مباشرة.
نوع القطاع  /المحافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

الشمال

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

المجموع

النسبة
المئوية

قطاع الصناعات االنشائية

73

170

59

41

40

383

16.5

قطاع الصناعات الغذائية

50

141

42

16

17

266

11.5

قطاع الصناعات النسيجية

186

532

63

52

36

869

37.4

قطاع الصناعات الجمدية

5

17

14

0

0

36

1.6

قطاع الصناعات الخشبية

51

172

20

37

36

316

13.6

قطاع الصناعات
22

35

9

12

1

79

3.4

قطاع الصناعات الكيميائية

15

17

5

8

2

47

2.0

قطاع الصناعات المعدنية

37

141

46

56

26

306

13.2

قطاع الصناعات الورقية

4

15

0

0

0

19

0.8

البالستيكية
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443

1240

258

222

158

2321

جدول رقم  )2-1يوألح توزيم المنشلت الصناعية عمي محافظات قطاع غزة

قطاع الصناعات التحويمية:
تشااكل الصااناعات التحويميااة أكثاار ماان  %50ماان عاادد المؤسسااات الصااناعية العاممااة فااي قطاااع غ ازة
لعااام  2006وساااهمت فااي تشااغيل عاادد كبياار ماان العمااال  ،والصااناعات التحويميااة تتكااون ماان الصااناعات
البالسااتيكية والصااناعات الغذائيااة وصااناعة المالبااس الجاااهزة والصااناعات الجمديااة والصااناعات الكيماويااة
ويبماار عاادد المصااانم العاممااة والتااي تشااكل قطاااع الصااناعات التحويميااة حسا
في و ازرة االقتصاد الاوطني

سااجل التاراخيص الصااناعية

 ) 2321مصانم موزعاة عماي محافظاات القطااع وقاد تعارض هاذا القطااع

لخسائر كبيرة وذلك إما باالستهداف المباشر لهذق المصانم أو من خاالل الحصاار المفاروض عماي قطااع
غ ازة منااذ عااام  2006وقااد بماار أأل ا اررق المباش ارة التااي تعاارض لهااا هااذا القطاااع بعااد حاار " 2009حاار
الفرقااان" إلااي مايقااار  64مميااون دوالر وهااذا الااذط جعاال قطاااع الصااناعات التحويميااة يقااف دون التطااور
المطمو في مجال الصناعات المختمفة.

*أوال-:الصناعات البالستيكية
يمثاال هااذا النااوع ماان الصااناعة أهميااة كبي ارة تمبيااة احتياجااات الم اواطنين فااي قطاااع غ ازة حيااث أن مصااانم
البالسااتيك فااي قطاااع غازة تعماال عمااي تااوفير أكثاار ماان  %80ماان احتياجااات السااوم المحمااي ويااتم اسااتيراد
مايقااار ماان  )200طاان ماان المااادة الخااام شااهرياَ وذلااك عباار األ ارألااي المص ارية إألااافة إلااي مايقااار
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)100طاان ماان المااادة الخااام المعااادة التصاانيم "ماادورة" والتااي يااتم اسااتخدامها كمااادة خااام لمنتجااات التاادخل
في االستخدامات الغذائية ومن أشهر هذق المنتجاات التاي ياتم تصانيعها فاي مصاانم قطااع غازة  :صاواني
الحمويااات  ،وأطبااام الطعااام  ،واألدوات المنزليااة والتااي تمثاال أكثاار ماان  60صاانف  ،خ اراطيم المياااق لاازوم
الزراعة  ،خزانات المياق  ،الوصالت الزراعية  ،معدات سباكة  ،وكذلك كثير من المنتجاات األخار التاي
يحتاج هاا المسااتهمك فاي قطاااع غازة وقااد تطااور عمال هااذا القطااع رغاام الخسااائر التاي لحقاات باا خااالل فتارة
بدايااة الحصااار وتاام اسااتخدام البالسااتيك المجااروش كمااادة خااام عناادما كااان هناااك نقااص شااديد فااي المااادة
الخام الجديدة إذ بمر ساعر الطان مان الماادة الخاام الجديادة فاي منتصاف عاام  2008إلاي مايقاار 5000
دوالر أمريكااي إلااي ألااعف أو أكثاار ماكااان عميااا قباال الحصااار أمااا بعااد حاار  2009فقااد تاادمرت المااادة
الخااام بأسااعار أقاال ماان ذلااك وصاامت إلااي  1800دوالر لمطاان ممااا رفاام نساابة وجااودة اإلنتاااج إلااي مسااتو
ممح ااوظ بم اار حا اوالي  %60م اان الق اادرات اإلنتاجي ااة الحقيقي ااة لممص ااانم وق ااد انتش اارت ص ااناعة البالس ااتيك
المجروش وذلك كبديل ولعبت دور كبيار هاذق الصاناعة فاي التخفياف مان وطاأة الحصاار المفاروض عماي
قطاااع غ ازة حيااث وفاارت متطمبااات الم اواطن ،وماان ناحيااة أخاار أد اسااتخدام مااادة الخااام ماان البالسااتيك
المعاد تصنيعا إلي حدوث مشاكل في جودة المنتج وصالحيتا في االستخدامات الغذائية .
األضرار التي تسببيا المخمفات البالستيكية عمي اإلنسان والبيئة
 -1الكثير من المواد البالستيكية هي مواد شديدة الثبات وعالية المقاومة ألنواع التحطم التحمل) المختمفة
الحيوية وغير الحيوية في البيئة.
 -2عممية دفن المخمفات البالستيكية في التربة عجزت عن القألام عمي المخمفات البالستيكية لكونها
غير قابمة لمتحمل داخل التربة وبالتالي تظل متواجدة مسببة تموث التربة.
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 -3عممية حرم المخمفات البالستيكية تسب

تموث هوائي بسب

المواد الكربونية شديدة الألرر المنبعثة

من تمك الحرائم التي نتج عنها تصاعد أبخرة غاز الفوسجين وحمض الهيدروكموريك نتيجة حرم عبوات
 PVCالمسببة لمتسمم وكذلك تصاعد مركبات الدايوكسين Dioxinsالكمورونية شديدة الخطورة.
 -4عممية أعادة التصنيم واعادة االستخدام في التصنيم الغذائي عممية ذات خطورة ألنا معرض ان
تصبح العبوة نفسها أكثر خطورة عمي صحة اإلنسان من خالل مركبات العبوة البتروكميائية التي تنتقل
لمغذام المعبأ بها وكذلك تصبح العبوة أقل جاذبية لممستهمك.

-5أثبتت االختبارات التي أجريت عمي أالف األشخاص إن دمائهم تحتوط عمي كميات متفاوتة من مادة
الفيثاالت والتي تشتم من الحمض العألوط الفيثاليك  ،ويتم تقديرها بواسطة أجهزة التحميل
الكروماتوجرافي والذط يتيح لنا قياس تركيزات منخفألة تصل الي 10

9-

من الجرام أط جزم في البميون

 ،مما يدل عمي ان هذق المواد البالستيكية تدخل أجسامنا عن طريم الغذام والمام والدوام وحتي الهوام
لتحدث تراكما شديدا مم الوقت لتصل لدرجة السم اواتالف األعألام الداخمية لمكائن الحي .
 -6هناك دراسات أجريت عمي بعض العبوات البالستيكية الخاصة باألغذية ثبت من خاللها ان ثمة
تفاعالت داخمية تحدث بين مادة العبوة واألطعمة خاصة األطعمة المحتوية عمي مواد دهنية والذط من
السهل ذوبان المواد البالستيكية فيها  ،لقد لوحظ هجرة بعض الدهون من مادة الغذام الي مادة العبوة
وفي نفس الوقت تحدث هجرة عكسية  ،وأكدت النتائج وجود عالقة خطية بين هجرة الدهون والهجرة
العكسية المواد البالستيكية والمواد الغذائية ) وتتوقف هذق الهجرة عمي درجة الح اررة المحيطة وطول
فترة تخزين المادة الغذائية بالعبوة  ،وكمما زادت تمك العوامل زادت معدالت الهجرة .
األمر الذط تطم

تدخل و ازرة االقتصاد الوطني إلي توجيا أصحا

المصانم والمجارش إلي إتباع

الطرم الصحيحة في عممية جرش وتصنيم البالستيك وفم اإلجرامات الفنية الصحيحة باإلألافة إلي
15
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عقد لقامات وورش عمل وزيا ارت ميدانية إلي أصحا

المصانم والمجارش واتخاذ الق اررات الو ازرية

الالزمة حفاظا عمي سالمة المواطن وأمنا.

والخطط التالي يوألح كميات خام البالستيك المستخدم في مصانم قطاع غزة

نسبة البالستيك
الخام الجذيذ %3

نسبة البالستيك الخام
المعاد تصنيعه %1225

نسبة البالستيك الخام
المعاد تصنيعه %97

نسبة البالستيك الخام الجذيذ
%8725

ما بعد 2001

ما قبل 2001

ثانيا :الصناعات الغذائية
يوجااد فااي قطاااع غ ازة مااا يقااار ماان  299مصاانم لمم اواد الغذائيااة ،وماان أهاام الصااناعات العاممااة فااي قطاااع غ ازة صااناعة
الخبز حيث يوجد في قطااع غازة أكثار مان  91مخباز لصاناعة الخباز الجااهز ،وكاذلك صاناعة المشاروبات الغازياة والتاي
تستوع

أكبر عدد من العمال في قطااع الصاناعات الغذائياة حياث بمار عادد العماال فاي مصاانم المشاروبات الغازياة ماا
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السمطـة الوطنيـة الفمسطينيـة
وزارة االقتصاد الوطني

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY
MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

دائرة التنمية الصناعية

INDUSTRIAL DEVELOPMENT DEP.

يقااار  900عاماال  ،وهناااك صااناعات أخاار مثاال صااناعة مطاااحن الحبااو والعصااير والبسااكويت والمسااميات والسااكاكر
ومصانم المعمبات التي تعمل بشكل موسمي ويبين جدول  )2-2عدد وتوزيم المصانم عمي محافظات قطاع غزة.

قطاع الصناعات

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

الغذائية

الشمال

غزة

الوسطى

خانيونس

محافظة رفح

المجموع

مخابز

7

50

4

5

4

70

حمويات وسكا كر

0

16

3

0

0

19

مياق معدنية وعصائر

16

19

6

0

0

41

شيبسي

10

4

2

1

0

17

صناعات أخر

17

52

27

10

13

119

المجموع

50

141

42

16

17

266

جدول  )2-2توزيم المصانم الغذائية في قطاع
ويمر هذا القطاع بمشاكل كبيرة نتيجة تعرألا ل ألرار المباشرة وغير المباشرة حيث تعرض كثيار منهاا لمتادمير مان قبال
ق اوات االحااتالل وكااذلك إغااالم عاادد كبياار ماان المصااانم نتيجااة عاادم تااوفر الم اواد الخااام الالزمااة لتشااغيمها وارتفاااع أسااعار
الماواد الخاام المسااتوردة عباار طارم أخاار

مصاار) ممااا أد إلاي تاادني الطاقااة اإلنتاجيااة لممصاانم ممااا أد لتساريح عاادد

كبير من األيدط العاممة ،حيث بمر عدد العمال الذين تم تسريحهم عان العمال حسا

إحصاائية اتحااد الصاناعات الغذائياة

 100عاماال ،إذ بماار عاادد العمااال فااي قطاااع الصااناعات الغذائيااة  1100عاماال قباال الحصااار المفااروض عمااي قطاااع غ ازة
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عاادا عمااال المخااابز ،وقااد عمماات و ازرة االقتصاااد الااوطني عمااي دعاام قط ااع الصااناعات الغذائيااة ماان خااالل تااوفير بعااض
احتياجات هذق المصانم وكاان مان أهام هاذق االحتياجاات الطاقاة الالزماة لتشاغيل هاذق المصاانم  ،فقاد وفارت الاو ازرة الغااز
الالزم لتشغيل المخابز في ظل أزمة نقص الوقود الذط يتعرض لهاا قطااع غازة  ،وكاذلك مادت المصاانم التاي تحتااج إلاي
وقااود الس اوالر بأسااعار مخفأل ااة  ،وساااهمت الااو ازرة فااي ح اال كثياار ماان المشاااكل الفني ااة  ،وكااان ماان أبرزهااا غاااز CO2
المسااتخدم فااي صااناعة المشااروبات الغازيااة ،وذلااك بالتعاااون ماام مؤسسااات تعميميااة فمسااطينية ،حيااث تاام إنتاااج غاااز ثاااني
أكساايد الكربااون بتكمفااة مخفألااة نساابيال ،عااالوة عمااي المراقبااة والتفتاايش المسااتمر ماان قباال أطقاام الااو ازرة لممساااعدة فااي إيجاااد
حمول مناسبة لممشاكل الفنية التي تتعرض لها المصانم.

ثالثاً :قطاع صناعة المالبس الجاىزة ( مصانع الخياطة)
كااان هااذا القطاااع يصاانف األول ماان حيااث تشااغيل األياادط العاممااة فااي قطاااع غ ازة ،إذ قاادر عاادد العمااال فااي هااذا القطاااع
بشااكل مباشاار ح اوالي  30.000عاماال وبشااكل غياار مباشاار ح اوالي  20.000عاماال ،وقااد بماار عاادد المصااانم العاممااة فااي
قطاااع غازة أكثاار ماان  780مصاانم ،حيااث كاناات مصااانم الخياطااة فااي قطاااع غازة تااوفر المنتوجااات ماان المالبااس الجاااهزة
لالسااتهالك المحمااي والخااارجي ،وكاناات مصااانم الخياطااة فااي قطاااع غ ازة تعتمااد اعتمااادال كبي ا الر عمااي التجااارة ماام مصااانم
وتجار داخل الخط األخألر ،ليتم تسويقها هنااك أو تصاديرها إلاي الخاارج تحات اسام " مناتج إسارائيمي" وقاد تعرألات هاذق
المصانم لخسائر فادحة من خالل الحصار المفروض عمي قطاع غزة  ،حيث بمغت المصانم التي أوقفت إنتاجهاا بشاكل
كمي أكثر من  200مصنم ،والجدول رقم  )3-2يوألاح نسا
الزيارات الميدانية لدائرة التنمية الصناعية.
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جدول رقم ()3-2تحميل لنتائج دراسة لإلنتاجية في مصانع الخياطة في قطاع غزة:
تحميل دراسة مصانم الخياطة في قطاع غزة في الوقت الحالي

النسبة

متوسط القدرة اإلنتاجية لممصانم في الوقت الحالي

%1425

المصانم المتوقفة عن العمل

%2625

المصانم التي معدل االنتاج فيها %9 - %1

%20

المصانم التي معدل االنتاج فيها %19 - %10

%2625

المصانم التي معدل االنتاج فيها %40 - %20

%20

المصانم التي معدل االنتاج فيها اكثر من %50

%7

وقااد تعاارض هااذا القطاااع ألألارار مباشارة خااالل حاار الفرقااان قاادرت بحاوالي  9مميااون دوالر  .ويبااين جاادول رقاام )3-2
مد تأثر هذا القطاع من الحصار المفروض عماي قطااع غازة وذلاك لعادم تاوفر الماواد الخاام الالزماة لمتشاغيل مان خاالل
هدق الدراسة عممت الو ازرة مم الجهات المختصة لدعم صناعة المالبس الجاهزة من خالل التي:
 توفير الحماية لممنتج الفمسطيني والحد من استيراد السمم المشابهة المصنعة محميا . رفم الألريبة الجمركية عمي البألائم المستوردة. توفير المواد الخام بأسعار مخفألة لتمكنها من اعادة نشاطها . -تأهيل العمالة في هدق المصانم من خالل الدورات الفنية المناسبة لرفم كفامتهم.

الفصل الثالث
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أوال :معوقات اإلنتاج
معوقات اإلنتاج لمقطاعات الصناعية الفمسطينية كثيرة ،مما أد إلي تدهور الصناعة في قطاع غزة  ،وحال ذلك دون
تطورها بل كثير من المصانم أوقفت إنتاجها وأصبح هنالك هجرة لرؤوس األموال إلي الخارج ومن أهم هذق المعوقات:
أ .معوقات خارجية:
لقد ألحقت الممارسات اإلسرائيمية أأل ار الر فادحة باالقتصاد الفمسطيني ،والقطاعات اإلنتاجية المكونة لا
خاصة القطا ع الصناعي وقد اتبعت إسرائيل العديد من األسالي

والممارسات ألإلنسانية ألد هذا القطاع

ومنشلتا الصناعية وبنيتا التحتية تمثمت فيما يمي:
عدم السماح بدخول المواد الخام الالزمة لمصناعة.عدم السماح بخروج المواد المصنعة والمنتجات المعدة لمتصدير.قطم التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر.عرقمة العمل داخل المناطم الصناعية وعدم السماح بدخول المواد الخام لها أو خروج المواد المصنعةمنها .عمي الرغم من وجود اتفاقية مم الطرف اإلسرائيمي بعدم إخألاع المناطم الصناعية ألط إجرامات
في حاالت اإلغالم.
عدم تمكن العمال من الوصول إلي أعمالهم ومصانعهم نتيجة الحصار المفروض عمي المدنالفمسطينية.
-تعطل الحركة التجارة الداخمية بين المدن الفمسطينية بسب

الحصار المفروض عميها ما أد إلي

مشاكل في التسويم لممنتجات الصناعية ،كما تعطمت التجارة الخارجية بسب
الرئيسية.
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الألرر الذط لحم بالقطاع الخاص الناتج عن ألر فرص االستثمار والتأثير السمبي الكبير عميالمناخ االستثمارط في فمسطين لفترة قادمة قد تمتد لعدة سنوات.

ب .معوقات داخمية:
البألائم المنافسة الخارجية.عدم وجود قوانين تشجم االستثمار من قبل الحكومة.عدم توفر مناطم صناعية محمية بديمة.ألعف البنية التحتية والخدماتيةأزمة الطاقة والوقود.عدم توفر قروض إلنشام وتطوير المصانم في قطاع غزة.إعادة النظر في السياسات المالية والتمويمية.ثانياً :البرامج التي تم تنفيذىا من قبل وزارة االقتصاد الوطني لصالح القطاع الصناعي
تم تنفيذ عد ة برامج من قبل و ازرة االقتصاد الوطني وذلك لرفم كفامة وتطوير عمل المصانم وكان من أهم هذق البرامج:
 .1صرف إغاثة اسعافية عاجمة عمي ثالث دفعات عمي أصحا

الورش والمصانم والمحالت التجارية التي

دمرت خالل حر الفرقان لكي تعيد إنتاجها بمبمر 223مميون دوالر .
 .2دعم الق طاعات الصناعية من خالل تقديم قروض بدون فوائد لعدد من المصانم قيد اإلنشام أو لتطوير عمل
مصانم قائمة باإلألافة تم تمويل  65مشروع إنتاجي في مختمف النشاطات صناعية-زراعية-تجارية-
خدماتية) من قبل و ازرة االقتصاد الوطني بمبمر
المشاريم والزال العمل جارط في هدا الموألوع .
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 .3التوجيا " الدعم الفني " وذلك من خالل متابعة المشاكل التي تتعرض لها المصانم نتيجة الحصار وحمها من
خالل إيجاد بدائل وأكبر مثال عمي ذلك مادة ثاني أكسيد الكربون التي تم إنتاجها محميا وذلك بالتنسيم بين
المصانم والو ازرة وبمساعدة مؤسسات تعميمية فمسطينية حتي الوصول إلي أقل تكمفة إنتاجية.
 .4إعفام المصانم من رسوم التراخيص.

ثالثاً:

التوصيات

 .1إصدار قوانين تحمي الصناعات الوطنية واالرتقام بها.
 .2تقديم القروض الميسرة لتطوير عمل المصانم واألافة خطوط إنتاج جديدة.
 .3خمم ت اربط بين القطاع الصناعي والقطاعات اإلنتاجية األخر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
 .4إلزام المصانم بتطبيم المواصفة الفمسطينية.
 .5وألم خطط لمتدري
 .6تخفيض الألرائ

الفني وتأهيل العاممين في القطاع الصناعي.
والرسوم المفروألة عمي الواردات والصادرات.

 .7تجهيز مناطم إلقامة مناطم صناعية.
 .8تشجيم االستثمار في مجال القطاع الصناعي.
 .9االستمرار في دعم المشاريم الصغيرة والمتوسطة اإلبداعية في المجال الصناعي واإلنتاجي.
 .10تعزيز روح الحس الوطني لتشجيم الصناعات المحمية .
 .11رفم الرسوم الجمركية عمي البألائم المستوردة التي يتم تصنيم مشابا لها في قطاع غزة.
 .12دعم الصناعات اإلستراتيجية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
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