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هذا النشر مدعوم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ بتمويل مقّدم من الوزارة الفدرالية 

األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية.

المعلومات الواردة في هذه النشرة هي من مسؤولية الكاتب/ة وال تعكس بالضرورة 

موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ ومبادرة متابعة الدعم الدولي.



التوزيع الجغرافي
لمساعداتهم في األراضي المحتلة

2.

3.
4.

1.

NGOs

NGOs NGOs

تخصيص المساعدات للقطاعات
(سواء كانت تنموية أم إنسانية
أم دعم ميزانيات أم غير ذلك). لمحة عن متلقي المساعدات

(مثل جهات دولية أم فلسطينية
حكومية أم غير حكومية، الخ).

المعلومات المطلوبة
من المانحين الدوليين مشاركتها من باب الشفافية

كمية المساعدات التي 
وفرتها  ومنحتها منظمتهم أو 
حكومتهم للفلسطينيين في 

السنوات العشر األخيرة



40%

المساعدات األوروبية

وفقًا لبيانات االتحاد األوروبي
وصل تمويل االتحاد األوروبي والدول األوروبية للسلطة الفلسطينية خالل السنوات

2012 و 2014 إلى 40 % من مجموع التمويل.
وفقًا لالتحاد األوروبي، أكثر خمس دول أوروبية مانحة للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين في الفترة ما بين 2012

و 2014 بشكل ثنائي كانت: ألمانيا ( 378.9 مليون دوالر ) والمملكة المتحدة ( 314.6 مليون دوالر ) وفرنسا 
( 195.5 مليون دوالر ) والسويد ( 195.4 مليون دوالر ) والدانمارك ( 98.5 مليون دوالر ).
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98.5  مليون دوالر

314.6 مليون دوالر

 مليون دوالر 195.5   

 195.4  مليون دوالر 

المملكة المتحدة
فرنسا

السويدألمانيا

الدانمارك



المساعدات بشكل عام

معلومات

$$

30,000,000,000

1993 - 2014

2012 - 2014

2006 - 2014

560 دوالر لكل فرد بالسنة 20,000,000,000

ال يوجد مجموعة متسقة ومفصلة من البيانات توثق المساعدات 
بشكل عام لألراضي الفلسطينية المحتلة.

وفقًا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية صرف أكثر من 30 مليار
دوالر في الضفة الغربية وقطاع غزة خالاللسنوات 1993 و 2014

منها 20 مليار دوالر قدمت خالل السنوات 2006 و 2014 ، بمتوسط 
2.2 مليار دوالر سنويًا، أو 560 دوالر لكل فرد بالسنة. وقدم حوالي 

7 مليار دوالر خالل السنوات 2012 و 2014. 

وفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، تلقت السلطة الفلسطينية 
في الفترة ما بين 2012 و 2016 ما يقارب 4.481 مليار

دوالر من المساعدات.
39 % منها من مانحين عرب و 61 % من مانحين أجانب. 

وفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، قدم أكبر 
12 مانح لفلسطين خالل السنوات 2012 و 2014 ،

89 % من مجموع المساعدات. 

560 دوالر لكل فرد بالسنة

39 % منها من مانحين عرب و 61 % من مانحين أجانب



إعادة إعمار غزة

العادة إعمار غزة

تم توزيع 1.596 مليار دوالر

وصل 46 % من عملية اعادة االعمار

وصل 296 مليون دوالر من أصل 585 مليون دوالر

إلعادة إعمار المنازل المتضررة

لمشاريع تديرها األونروا وتنفذها

175,000 منزل

عدد المنازل المدمرة جزئيًا أو كليا

إعادة إعمار  غزة، تم توزيع 1.596 مليار دوالر من أصل 2.7 مليار تم اإلعالن عنها إلعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة بحلول 31 تموز 2016 ، مما 
يعني أن معدل توزيع المساعدات التي كان من المفترض أن تنتهي بعد ثالثة سنوات من اإلعالن عنها، أي في العام 2017 ، وصل 46 %، 
ويشير آخر تقرير لوزراة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية والصادر في تشرين أول 2016 ، إلى أن عدد المنازل المدمرة (جزئيًا أو كليًا) في 

قطاع غزة يصل إلى 175,000 منزل.
أما بالنسبة إلعادة إعمار المنازل المتضررة، جاء حوالي 296 مليون دوالر من أصل 585 مليون دوالر المتعهد بها من قطر والكويت والسعودية 
وبنك التنمية اإلسالمي والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية وألمانيا. وتم تخصيص 90 مليون من ال 296 مليون دوالر لمشاريع تديرها 

األونروا وتنفذها. وكان من المفترض صرف مبلغ ال 296 مليون دوالر على 17 مشروع إعادة اإلعمار.

90 مليون من ال 296 مليون دوالر 



تصنيف صرف المساعدات الدولية

تمويل مشترك لدعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وفقًا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تم تخصيص 63 % من ال 7 مليار دوالر المصروفة في الفترة مابين 2012 و 2016 
للبنية التحتية والخدمات االجتماعية، و 20 % للمساعدات اإلنسانية، و 3 % فقط للبنية التحتية والخدمات االقتصادية. وال يتضح ما هي 
كبيرة.  أنها  رغم  غربي،  بدعم  تحظى  والتي  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  األمنية  لألجهزة  المخصصة  النسبة 

والمعلومات بشأن الصرف على قطاع األمن مبهمة بشكل كبير.

بناء القدرات لمؤسسات السلطة الفلسطينية

صرف
المساعدات

منح قديمة لوزارات السلطة الفلسطينية

غير ذلك



نظرة مفصلة
على بيانات المساعدات

تم تخصيص حوالي 30 مليار دوالر من المساعدات التنموية الرسمية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة. وقدمت 20 مليار دوالر منها خالل 
السنوات 2006 و 2014 ، بمتوسط 2.2 مليار دوالر سنويا أو 560 $ لكل فرد. 

بمتوسط 2.2 مليار دوالر سنويا أو 560 $ لكل فرد

2012 2014

20122014

2006

 20 مليار دوالر

7 مليار دوالر

 30 مليار دوالر من المساعدات

 التخصيص بحسب القطاع المساعدات لألراضي الفلسطينية المحتلة
مليون دوالر أمريكي

2013             2014           المجموع            2012
كافة القطاعات

البنية التحتية والخدمات االجتماعية

البنية التحتية والخدمات االقتصادية

مساعدات إنسانية

التكاليف اإلدارية للمانحين

غير مخصصة/غير محددة

1967251824116897

1226166514494339

395586180

3044905941388

833986208

45513



أكبر أربعة مانحون للسلطة الفلسطينية
 2012-2015 / مليون (شيكل)

البنك الدولياالتحاد األوروبي PEGASEالواليات المتحدةالسعوديةالسنة

2012

2013

2014

2015

2016 (أيار)

المجموع (شيكل)

400

941

704

943

462

3449

0

1258

380

0

59

1698

818

899

881

869

260

3726

1024

857

911

512

10

3314



المنح والتجزئة الفلسطينية

المساعدات كمعونات إنسانية أو مسكنات؟

المساعدات كتمكين ومقاومة وطنية؟

المساعدات كوسيلة للضغط؟

المساعدات التضامنية واستيائها

المساعدات التضامنية
قبل أوسلو لألراضي الفلسطينية المحتلة

المساعدات بعد أوسلو
تناقضات في توفير المساعدات "بعد النزاع"

المساعدات "للتنمية االقتصادية"
 "وبناء السالم"؟



Foreign Aid
and Palestinian Fragmentation

Aid as Humanitarian Assistance or Palliative?

Aid as National Empowerment and Resistance?

Aid as Leverage?

Solidarity Aid and its Discontents

Pre-Oslo Solidarity Aid to the OPT

Post-Oslo Aid: Contradictions of ‘Post-Conflict’ Aid Provision

Aid for ‘Economic Development’ and ‘Peacebuilding’?



Four Largest Donors
to the PA 2012-2015 / Million (ILS)

YearSaudi ArabiaUSAPEGASE- EUWorld Bank

2012

2013

2014

2015

2016 (May)

Total (ILS)

400

941

704

943

462

3449

0

1258

380

0

59

1698

818

899
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857

911

512

10

3314



Detailed Look At The Aid

Nearly $30 billion in ODA was allocated to the OPT. Nearly $20 billion of that was allocated 
between 2006 and 2014, generating an average of $2.2 billion per year in aid disbursed, at an 
average of $560 per capita

2012 20142006

$20 billion

$7 billion

$30 billio
n in ODA was allocated to the OPT

Total              2014             2013            2012
1967251824116897

1226166514494339

395586180

3044905941388

833986208

45513

generating an average of $2.2 billion per year in aid disbursed
at an average of $560 per capita

All Sectors

Social Infrastructure & Services

Economic Infrastructure & Services

Humanitarian Aid

Administrative Costs of Donors

Unallocated/Unspecified

 Million US Dollar
Sectoral Allocation – Aid to the OPT 2012-2014



Classification of International
Aid Spending

Joint funding to support the PA’s Ministry of Education

According to OECD data, of the $7 billion spent between 2012 and 2014, 63% was allocat-
ed to social infrastructure and services, 20% to humanitarian aid, and just 3% to economic 
infrastructure and services. It is unclear exactly what proportion of these figures is allocat-
ed to security forces for the Western-backed PA in the West Bank, though they are signifi-
cant. The information on security spending is highly opaque.

Capacity building for the PA intuitions

Aid
Spending

Old grants for PA’s ministries

Others



Gaza’s Reconstruction Process

Gaza Reconstruction

$1.596 billion 

The disbursement ratio at 46% of pledges

Around $296 million out of $585 million
pledged primarily came through

for reconstructing damaged houses

projects run and implemented
by UNRWA

175,000 houses

the number of damaged houses
(partially or totally)

Out of this $296 million,
around $90 million

As for the Gaza “reconstruction” process, according to the World Bank, as of July 31st, 2016, $1.596 billion of the support to Gaza 
announced at the Cairo Conference had been disbursed, which puts the disbursement ratio at 46% of pledges.
The latest report by the PA’s Ministry of Public Works and Housing published in October 2016 noted that the number of damaged 
houses (partially or totally) in Gaza sits at around 175,000 houses.
As for reconstructing damaged houses, around $296 million out of $585 million pledged primarily came through; Qatar, Kuwait, 
Saudi Arabia, Islamic Development Bank, the Kuwaiti fund for economic development, and Germany. Out of this $296 million, 
around $90 million is earmarked for projects run and implemented by UNRWA.



Overall Aid

Data

$$

30,000,000,000

1993 - 2014

2012 - 2014

2006 - 2014

20,000,000,000$560 per capita per year

There is no consistent, detailed data-set 
which documents overall aid to the OPT.

According to the OECD over $30 billion in 
aid has been spent on the West Bank and 
the Gaza Strip between 1993 and 2014. 

Of the $30 billion plus provided in aid, $20 
billion was allocated between 2006 and 
2014, at an average of $2.2 billion per 
year, or $560 per capita per year. Nearly 
$7 billion was allocated between 2012 
and 2014.

According to the PA’s Ministry of Finance, 
between 2012 and 2016, the PA received 
approximately $4.481 billion in aid, of 
which 39% was from Arab donors and 
61% from non-Arab donors. 

According to OECD data, the top 12 
donors to Palestine between 2012 and 
2014 provided 89% of overall aid. 

39% was from Arab donors and 61% from non-Arab donors. 



40%

European Aid
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12

20
14 $378.9 million

Germany

$314.6 million
United Kingdom$195.5 million

 France

$195.4 million
Sweden

$98.5 million
Denmark

• According to EU data, 40% of overall funding to the PA was from the EU and European countries in the 
years 2012 to 2014.

• According to the EU, the top 5 European bilateral donors to the PA and Palestinians between 2012 and 
2014 were: Germany ($378.9 million), the United Kingdom ($314.6 million), France ($195.5 million), 

Sweden ($195.4 million) and Denmark ($98.5 million)



Geographical distribution
of their aid across the OPT.

2.

3. 4.

1.

NGOs

NGOs NGOs

Sectoral allocation of aid
whether it is developmental,

humanitarian, budget support,
or others.

Profile of the recipients of aid
(e.g. international or Palestinian;

PA governmental versus
non-governmental, etc.)

Information Required
of International Donors for the Sake of Transparency

Amount of aid 
their organization or 

government has offered 
and given the Palestinians 

over the last ten years 
(2006-16). 



This publication is supported by the Rosa Luxemburg Stiftung with means provided 
by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

The data represented in this publication are the sole responsibility of the authors and 
do not necessarily reflect the position of the Rosa Luxemburg Stiftung and Aid Watch 

Palestine.
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