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 أحدث التطورات
 

، وتشيرر الرارارا را  0202وقد تعثر الزخم االقتصادي في عام 
الررريرراررارر  اىولررارر  الررت  ررعرري  ررارر  الرر رراترر  الررارر رر رري ا رراررالرري 
ال قاقي في اىرا ي الف سطير رار  فري اىراراال الرثرلىر  اىولرت 

. ع ت و ه الت ديد، كرا  الر رار  عر رت أيرا  0202من عام 
، 0202% فري الررارع اىون مرن عرام 3.3راع ي  ي  اقص 

% في الررارع الرثرا ري قرارل الرعر د  الرت 0ي اه  ا  ي اي ب سب  
% فرري الررراررع الررثررالرر . ومررن الررلفرر  أ   رر ا 0الرر ررارر  برر ررسرربرر  

الررترربررا ررف كررا  مرردفرر عرراال بررترررا ررع مررعرردال  االيررترر ررل  الرر ررا  
والعام وااليتثاار ك لك. وع ت الرغم من أ  الااا ا  الريرارار  
لم تصدر بعد، فإ  اىدل  غير الا ىق  ترهر رر أ  الر  رع قرد 

حي  يتساب ترفرشري  راكر ر  كر رو را فري  0202ياء في عام 
تعطل ال شاط االقتصادي وال اا  الي ما ، والرتري مرن الرارتر قرع 

 أ  تفىر بشد  ع ت  ا  ا االي ال ات  الا  ي.
ررا فرري عررام   وقررد  ررل تأرر ررم أيررعررار الرراررسررترر رر رر رريررن مرر رر ررفررأال

، باا يتااشت مع التط را  في ايرراكريرل  رهررالا لر رترداون 0202
الاشتر  ل شاقل اإليراكي ي الجديد واالعتااد ع ت ايراكيل فري 

 % 0.3االيررترريررراد. ارتررفررعررر  اىيررعرررار برر  ررره عررام برر ررسررربرر  
وار ر   0202)ع ت أيا  ي  ي( فري دسسرارارر كرا ر   اىون 

بأكا ه مرقرار ر  برارتر يرط  0202% لعام 0.1مت يط التأ م 
 .0202عام 

ازداد الأغط ع ت م از   الس ط  الف سطي ا  بشرلرل مر ر ر    
. وكا   ال ل م  اإليراكي ا  قرد 0202ابتداء من مار /آذار 

، في خصم مرا 202شرع  في أعقاب اصدار قا    في عام 
مر رير   دوالر شر رريراال مرن اإليررادا  الأرريرارار   00سقرب من 

الررترري ترر ررصرر رر ررا بررالرر رراررابرر  عررن السرر ررطرر  الررفرر ررسررطرريرر ررارر  )ايرررادا  
الاقاص (. ورداال ع ت ذلك، رفأ  الس ط  الفر رسرطرير رار  قرار ن 
 رر ا الررترر رر يررل  بررالرر ررامررل خررلن الررفررتررر  برريررن مررار /آذار 

. وارراررا أ  ايرررادا  الرراررقرراصرر  تشررلررل 0202ويرراررتررارراررر/أيرر رر ن 
% مرن 06% من ا االي ايرادا  السر رطر  الرفر رسرطرير رار  و16

ا االي ال اتر  الرار ر ري، فرقرد أد  خسرارتر را الرت  رغرط حراد 

ع ت السي ل  أىر ي بالا ع ت االيت ل  العام وال ا . واردأ  
الس ط  الف سرطرير رار  قرار ن  ر ا اإليررادا  فري يرارترارارر أير ر ن 

، فرر رري الأررغررط عرر ررت الررارر از رر  مرراررا يررارر  لرر ررسرر ررطرر  0202
الف سطير رار  برترسر ير  مرعرهرم الرارترأخررا  الرتري ترراكرار  عر رير را 
لررارر  ررفرريرر ررا أىرر رراء ترر ررك الررارر ا رر رر ، ودفررع بررعرر  الرراررتررأخرررا  
ل ا ردين من القطاال ال ا  وكر لرك يرداد الرزيراد  فري الرديرن 
الا  ي. ووص   االحتاا ا  التا ي ار  لر رسر رطر  الرفر رسرطرير رار  

م اار دوالر بي اا  0.1)العجز قال الاساعدا  ال ار ا ( الت 
م ير   دوالر مرارا خر ر   622كا  حجم الاساعدا  ال ار ا  

مر رارار دوالر  ري  2.2فج   تا ي ار  برعرد الرارسراعردا  بر ر ر  
 اىكار م   ي  ا .

ع ت الرغم من اتساال العجز التجاري، سقدر أ  عجز ال ساب 
، 0202الجاري قد  اق في اىرااال الثلى  اىولرت مرن عرام 

م اار دوالر. ب   العجز الرترجراري فري  0.1%، الت 02ب سب  
م اار دوالر في اىراراال الرثرلىر  اىولرت  1.2الس ع وال دما  

% مقار   بالفرترر   رفرسر را مرن عرام 1بزياد   - 0202من عام 
الشريرك الرترجراري  - تاج  لزياد  ال اردا  من ايراكيل  0202

الركاسي ل س ط  الف سطي ا . ومازال  الصادرا  ت ا ه عقبا  
بسرراررب  ايررتررارررار الررقرريرر د الرراررفرررو رر  عرر ررت الررتررجررار ، و رر رر  

م رارار دوالر،  3.6م  فأ  وراكد . ب غ  الت  يل  الجاري  
 رترارجر   0202% مرقرار ر  برالرفرترر   رفرسر را مرن عرام 00بزياد  

لررزيرراد  فرري كررل مررن الررترر رر يررل  الرر رراصرر  والررريرراررارر . وعرر ررت 
% 1اىخص، ارتفع  تع يأا  العام ين في ال رار  بر رسربر  

 مرر رراررار دوالر  ررترراررجرر  لررزيرراد  عرردد الررعررامرر رريررن  0.2لرتررصررل الررت 
 في ايراكيل.

، 0202% في الراع اىون مرن عرام 01.2ب   معدن البطال  
% في الراع اىخير بساب 01ل  ه ترا ع م   ذلك ال ين الت 

ا تر راء الرار ا ر ر  حر ن ايررادا  الرارقراصر . فرفري قرطراال غرز ، 
% في الررارع اىخريرر مرن 13ب غ   سب  العا  ين عن العال 

 . وكا  ال  ع في الأف  الغررارار  مر رتر رفراال كرثريرراال، 0202عام 
% خرلن اىعر ام 01اذ  ل معدن البطال  مستقراال عر رد  ر ر  

% في الراع اىخير مرن 01الق ي   الاا ا . وقد ا  ف  الت 
  ررررررترررررراررررررجرررررر  لررررررزيرررررراد  عرررررردد الررررررعررررررامرررررر رررررريررررررن  0202عررررررام 

 داخل ايراكيل.

 األراضي 
 الفلسطينية

، كا  من 0202بعد أزم  في الاالا  العام  عام 
 الات قع أ  يتعافت االقتصاد الف سطي ي ببطء في 

. ومع ذلك، يادو أ  تفشي  اك   ك رو ا 0202عام 
يفىر بشلل كاير ع ت ال شاط االقتصادي. فالهروف 

الاعاشا  صعب ، حي  سعا ي راع ق   العال من 
 % من الف سطي يين بأقل من 01البطال ، ويعاش 

دوالر في الي م ع ت أيا  تعادن الق   الشراكا   6.6
، حتت قال تفشي الجاك  . ويشلل ا  فاض 0200في 

 أكار من الات قع في الاساعدا  وا تشار  اك   
 ك رو ا م ا ر ي اا  كاير .

 دوالر ل فرد في الي م  6.6معدن الفقر ع د خط الفقر  / األراضي الفلسطينية 2الشكل  معدن  ا  ا االي ال ات  الا  ي ال قاقي / األراضي الفلسطينية 1الشكل 
 0200ع ت أيا  تعادن الق   الشراكا  في 

 الاصادر: الج از الاركزي لإلحصاء الف سطي ي وتقديرا  خاراء الا ك الدولي. الاصادر: الج از الاركزي لإلحصاء الف سطي ي.

لتوقعات.  ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التتتفتكتيتر ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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% من الف سطي يين ت ر  خرط الرفرقرر الر ي 01ويعاش ح الي 
عر رت  0201/0201دوالر ل فرد في الي م في الس    6.6ب   

، أي أعر رت برارقردار 0200أيا  ترعرادن الرقر   الشرراكرار  عرام 
. 0200 قط  مئ ي  مقار   باا كا  عر راره الر  رع عرام  0.2

ازداد  الرررفرررجررر   بررريرررن الأرررفررر  والرررقرررطررراال زيررراد  كررراررريرررر  فررري 
% مرن السرلرا  سرعرارشر   دو  11حي  كرا   0201/0201

% فري الأرفر . 2دوالر في غز ، مقابل  6.6خط الفقر البال  
و    مست يا  الاعاش  ال قدس  في ك تا الا طقتين  ش  وفي 
الأف  الغراا ، يتأىر و ع الفقرر حرترت برالصردمرا  الصرغريرر  
فرري  ررفررقررا  اىيررر ، أمررا فرري قررطرراال غررز   فررإ  أي تررغرريررر فرري 
تدفقا  الاساعد  اال تااعا  قد يفىر تأىيرا كايررا عر رت رفرا ر  

 السلا .
 
 

 اآلفاق المستقبلية
 

را،  0202تشير التقديرا  الت أ  ال رار  فري عرام  كرا   رعرارفال
%، مررع تررعررطررل الرر ررشرراط االقررتررصررادي 2.2حرريرر  وصررل الررت 

لاعهم العام بساب أزم  الاالار  الرعرامر . والرجرديرر برالر كرر أ  
  ا  ي  رترارجر  تسرجريرل قرطراال غرز  الر رد اىد رت مرن الر رار  

%(، برير رارا 3.6-)   0202اإلسجابي بعد الرك د ال اد في عام 
 0202من الات قع أ  سصل ال ا  في الأف  الغراا  في عام 
%(، 0.0الت أد ت مست ى خلن الس  ا  ال اس الارا رار  )

ا، يراردو 0202% فري 0.3م  فأا من  . ومرن ان  فصراعردال
أ  اإل راءا  التري اتر ر تر را السر رطر  الرفر رسرطرير رار  مر ر  أواكرل 

ل قي ا تشار تفشي  اك   كر رو را، عر رت  0202مار /آذار 
الرغم من فعاليت ا في ال د مرن ا رترشرار الرفريررو ، يراردو أ ر را 

أد  الررت تررعررطررل الرر ررشرراط االقررتررصررادي، خرراصرر  فرري الأررفرر  
الررغررراررارر . و ررترراررجرر  لرر لررك، مررن الرراررترر قررع أ  سشرر ررد االقررتررصرراد 

 .0202% في عام 0.6الف سطي ي ا  ااشا باقدار 
من  احا  الاالا  العام ، فإ  ت قعا  ت  يل ايرادا  الاقاص  

اسرجرابرار  لر رغراسر . ومرع ذلرك، فرإ  اإل رفراق  0202خلن عرام 
اإل ررافرري مررن قرراررل السرر ررطرر  الررفرر ررسررطرريرر ررارر  لرر ررتررصرردي لررجرراكرر رر  

مر رير   دوالر، يري رر ر  الراريرزا رار   002ك رو ا، والاقدَّر ب    
خاص ال أ ه من الات قع أ  سصل ترار يرل الرارا ر ريرن الرت أد رت 

 مرر رريرر   دوالر.  011مسررترر يرراترره مرر رر  أكررثررر مررن عررقررد عرر ررد 
وحتت مع اإل راءا  الاقرر  لتق ين برعر  اإل رفراق الرعرام، لرن 
ت في الادخرا  لتع ي  ال فقا  اإل افا  الارتبطر  برجراكر ر  
ك رو ا ماا يفدي الت فج   تا ي ا  )عجز بعد الا  ( يترجراوز 

 م اار دوالر.
وفي   ء حال  عدم الاقريرن السراكرد  عر رت صرعريرد السرارايرا  
فإ  ت قعا  مرعردن الرفرقرر غريرر وارد  فري  ر ا الرجر لر  نفراق 
االقتصاد ال  ي. بيد أ ه مع ترا ع تدفقا  الاع  را ، وترفرشري 
 اكر ر  كر رو را، واال ر رفراض الرارتر قرع فري  صريرب الرفررد مرن 
ا االي ال راتر  الرار ر ري، واال ر رفراض الرار رترارل فري الرترار يرل 
الاقدم من الاا  ين، فان الات قع أ  ترترأىَّرر مسرتر يرا  رفرا ر  

 السلا  ودخ ل م تأىراال ي اااال.

 
 

 المخاطر والتحديات
 

ىا  م ا ر ي اا  كاير  ت قي برهرللر را عر رت آفراق اىو راال. 
اذا لم تتم الساطر  ع ت ترفرشري فريررو  كر رو را قرريربالرا وا رترشرر 
الررت غررز ، فسرراررلرر   تررأىرريرررا عرر ررت الرر ررشرراط االقررتررصررادي ويرراررل 

ا. فري  رل  ر ا السرير رارير ، مرن الرارتر قرع اتر راذ  العارش شرديردال
ا راءا  صارم  برارا فري ذلرك اغرلق كرامرل لر رأرفر  الرغررارار  
وقطاال غز  وحهر ع ت ال رك  بين الاد . كاا أعر رن مرارثر ر  

%. 62القطراال الر را  عرن خرطرط لر رفر  اى ر ر بر رسربر  
يال   التأىير اىكار من خلن قرار بر قري دخر ن أكرثرر مرن 

ألي عامل ف سطي ري الرت ايرراكريرل، حرير  سرارثرل  رفالء  012
الررعررارران وأيررر ررم ىرر رر  االيررترر ررل  الرر ررا  بررالرر ررهررر الررت أ  
مت يط راتا م أع ت ماا    ع اه فري اىرا ري الرفر رسرطرير رار . 
ومن الات قع أ  سل   ال  فاض عدد السااح من آياا وأورواا 
تأىير ي اي ع ت ال شاط االقتصادي.  ا  االفتقار الرت أدوا  
السراراير  الرتري ترقرع تر ر  يرارطرر  السر رطرر  الرفر رسرطررير رار  مرثررل 
الرتر ررفريرز الراررالري، أو  رأ السررير لرر ، أو االقررترراض الرر رار رري 
را  را لرار را رر برالرغر  و رعرارفال سالن أ  يرترر  االقرترصراد مرعرر ال
ل غاس . وقد اتر ر   ير رطر  الر رقرد الرفر رسرطرير رار  برالرفرعرل برعر  
القرارا  ل  د من تأىير تفشي الارض مثل تدابير السراراح فري 
يرداد االكررترراررا  الرراررارر رر ح. ومررع ذلررك، مرن الرراررترر قرع أ  سررلرر   
ا، وارالرترالري سرارلرن أ   التأىير ع ت الرطر رب وااليرتر رل  شرديردال

 % با  ب   ا السي اري .1ي  اش االقتصاد بأكثر من 
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