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 السنة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 35البند 

    قضية فلسطني
التكاليف االقتصادية اليت يتكبدها الشعب الفلسـطي  سسـبب االالـت ل      

 اإلسرائيلي
  

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشــرا األمــني العــام ســىلن جليــة ال اجلمعيــة العامــة التهريــر الــذ   عد ــ   ما ــة مــؤ ر   
 الـيت يتكبـدها    الـت ل اإلسـرائيلي  لاألمم املتحدة للتجارة والتنميـة عـن التكـاليف االقتصـادية     

 .69/20، وفها لهرار اجلمعية العامة الشعب الفلسطي 
  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/20
http://undocs.org/ar/A/71/150
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والتنميـة عـن التكـاليف    التهرير الذ   عد    ما ـة مـؤ ر األمـم املتحـدة للتجـارة        
 *اليت يتكبدها الشعب الفلسطي   الت ل اإلسرائيليلاالقتصادية 

 

 موجز 
على مدى التاريخ، كا ت دائما ل ستعمار واالالت الت  سعاد اقتصـادية. وهـذه هـي     

احلـال  يضــا أل األرل الفلســطينية ا تلــة، اليــح يفـرل االالــت ل  كــاليف اقتصــادية ساه ــة   
على الشعب الفلسطي  واقتصاده. ويشكة  هدير هذه التكاليف خطوة  ول  ساسـية أل ااـاه   

ــة عـــ  ــرار النا ـ ــي   عكـــأل األرـ ــتدامة أل األررـ ــة املسـ ــداا التنميـ ــف  هـ ــت ل، وقهيـ ن االالـ
الفلسطينية ا تلة واقامة س م عـادل ودائـم أل الشـرأل األوسـي. سيـد   ـ  ال يكـن  هيـيم كـة          
اخلســائر الــيت يســببتا االالــت ل مــن النااليــة النهديــة، وال ينبتــي اســتعمال     هــدير لتكلفــة    

كبـدية مـن اءـاال االالـت ل. وأل العصـر املنصـرم،        االالت ل من  جة املطالبة ستعـوي   هـد   
ُسجلت سواسف قا و ية دولية عدة جرى فيتا  خـذ التكـاليف االقتصـادية أل االعتبـار سو ـفتا      
عنا ر رئيسية أل التفاول على اللول دائمة لنـزاعات مستعصـية. واعتـ ت دراسـات سـاسهة     

  احلـــاو لـــو   جلـــد   ن الجـــم االقتصـــاد الفلســـطي  كـــان يكـــن  ن يبلـــ  رـــعفي الجمـــ
االالت ل. لذا، مـن الضـرور   ن ُينشـىل رـمن من ومـة األمـم املتحـدة اجـار منـتجي و ـامة           
ومستدام قائم على األدلة لتهدير التكاليف االقتصادية النا ة عن االالت ل و هـد   هريـر عـن    

، سـة  يضـا   69/20النتائج ال اجلمعية العامة، ال فهي من  جة  لبية الطلـب الـوارد أل الهـرار    
 لتحهيف  هداا التنمية املستدامة أل األرري الفلسطينية ا تلة.

 
 

  

 
 

ال  نطو      سميات مستخدمة أل هذه الوثيهة وال جريهة عـرل املـادة الـيت  تضـمنتا علـى اإلعـرا  عـن         * 
ين أل  سلــد  و اقلــيم  و مدينــة الهــا و    ر   كــان مــن جا ــب األما ــة العامــة ل مــم املتحــدة سشــىلن املركــز 

ــا. ووفهــ       و ــا،  و سشــىلن  عــيني الــدودها  و  ومت ــة  و للســلطات الهائمــة فيت ــررات  منطه ــرارات وامله ا لله
الصلة للجمعية العامة وجملـأل األمـن، فـان اإل ـارات ال األررـي الفلسـطينية ا تلـة  و األقـاليم  ـ            ذات

ال من مــة  “فلســطني”قطــاغ ةــزة والضــفة الترسيــة، اــا فيتــا الهــدري الشــرقية. ويشــ  اســتعمال مصــطل     
 تسـف مـ     “دولـة فلسـطني  ”التحرير الفلسطينية، اليت   شىلت السلطة الوجنية الفلسـطينية. ان اإل ـارات ال   

 .67/19قرار اجلمعية العامة، أل قرارها 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/20
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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 اهلدا - وال  
ي لهطـاغ ةـزة والضـفة الترسيـة،     سعد ا هضاال حنـو  صـف قـرن مـن االالـت ل اإلسـرائيل       - 1
فيتـا الهــدري الشـرقية، ضاألررـي الفلســطينية ا تلـةه  وجــدال هـذا االالـت ل ومــا سـر  يعــز          اـا 

الفلسـطي  مـن    ع قة قـوة ةـ  متكاف ـة سـني اسـرائية وفلسـطني. فمـن  االيـة، ُيحـرم الشـعب          
الو ــول ال  ررــ  ومياهــ  ومــوارده الطبيعيــة، أل الــني  صــادالر و ــدمدر هتلكا ــ  وموجودا ــ .  
ومن  االية  خرى، يسـتمر  وسـي  املسـتوجنات اإلسـرائيلية وبـرى سنـاال مسـتوجنات جديـدة،         
ويتوا ــة  زايــد عــدد الســكان املســتوجنني، وسا ــت العواقــب الضــارة ل الــت ل م  مــة ا ن   

سـنة مـن    48حياة اليومية للسكان الفلسطينيني الذين يعيشون قت االالت ل. لهد ورـعت  لل
السياسات والتداس  اليت  فررـتا السـلطة الهائمـة سـاالالت ل االقتصـاد الفلسـطي  علـى جريـف         

 التبعية املدمرة و حلهت سالشعب الفلسطي   كاليف مبا رة وة  مبا رة ساه ة.
. وأل 69/20، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة الهـرار     2014ين/ وفم   شرين الثا 25وأل  - 2

من الهرار، جلبت اجلمعية من مؤ ر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة ضاألو كتـاده  ن       9الفهرة 
لسـطي  سسـبب االالـت ل    يهدم اليتا  هريرا عن التكاليف االقتصادية الـيت يتكبـدها الشـعب الف   

 9،  وهـت اجلمعيـة مـ  التهـدير، أل الفهـرة      2015 شرين الثـاين/ وفم    24اإلسرائيلي. وأل 
ــ  التهريــر ودعــت ال ســذل كــة    70/12مــن قرارهــا  ــاد لتجمي ، ســاجلتود الــيت يبــذهلا األو كت

 د ال  مة للتعجية أل اجنا  التهرير.اجلتود من  جة  وف  املوار
وبب اإل ارة منذ البداية ال  ن     هـدير للتكـاليف االقتصـادية ل الـت ل ال يكـن       - 3

وال ينبتي  ن يعت  سدي  من اءائ . وع وة على ذلك، ال يكـن قيـاري كـة التكـاليف املتصـلة      
ديــة ساملعا ــاة الــيت خيلفتــا فهــدان  ســاالالت ل مــن النااليــة النهديــة. وال يكــن رســي    قيمــة  ه 

األروا  و ــدم  احليــاة، وســبة كســب العــيو، واحلريــة واوتمــ  واملــىلوى والثهافــة والــوجن.   
وبـب  ن يكـون وارـحا  ن  هيـيم التكـاليف االقتصـادية ل الـت ل هـو، أل  فضـة األالـوال،           

اسـية علـى جريـف    مهياري جزئي للخسائر والتكاليف املتكبدة سسبب االالت ل وخطوة  ول  س
رــي الفلســطينية ا تلــة، اعكــأل ااــاه  ثــره املــدمر، وقهيــف  هــداا التنميــة املســتدامة أل األر  

  تيدا إلءاال االالت ل أل ءاية املطاا.
 بعـًا   فتحديد التكاليف االقتصادية ل الت ل عملية دينامية  ض  ملـتت ات و طـورات   - 4

لهائمـة سـاالالت ل. ومـا مـن وثيهـة واالـدة قـادرة علـى         حلدة اإلجراالات اليت  تخـذها السـلطة ا  
اإلس غ سصورة  املة عن التكاليف االقتصادية املارية واجلاريـة واملهبلـة ل الـت ل. لـذا، فـان      
اهلدا من هذا التهرير هو اسرا   واسية العمة داخة من ومة األمـم املتحـدة علـى ا شـاال اجـار      

ــة  هــد   هــارير ال اجل  ــة العامــة سشــكة منــتجي ودقيــف ودور  عــن   مســتدام و ــامة ستي معي

http://undocs.org/ar/A/RES/69/20
http://undocs.org/ar/A/RES/70/12
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ــتا الشــعب الفلســطي  سســبب االالــت ل ال الــني ا تــتاال          ــاليف االقتصــادية الــيت يتحمل التك
 االالت ل. وعلي ، فان هذا التهرير ُي   السواسف التارخيية حلاالت هاثلة، ويسـتعرل سعضـًا مـن   

مـدى  عهيـد و طـاأل اإلجـار املهتـر        األعمال اليت سبف االرط غ هبا أل هذا اوـال، ويشـر   
ــا يهــيم املــوارد املطلوســة           ا شــا ه وهيكليــة اإلســ غ، وخيــول أل كيفيــة اجــراال التهيــيم وكم

 ل و كتاد كي ينشئ اإلجار ويهدم التهارير ال اجلمعية.
  

 من اقتصاد مزدهر ال سنية اقتصادية مشوهة -ثا يًا  
كان اقتصاد األرل الفلسطينية ا تلـة مزدهـرا وقـادرا علـى االسـتمرار قبـة االالـت ل         - 5

. فهــد الهــف ا تاجــا وايــرادات كــب ة اعتــات منــتا عــدد متزايــد مــن   1967أل الزيران/يو يــ  
دوالرا  1 349سكان يبل  عـددهم مليـون  سـمة و ااـا  ليـا ا اليـا سلـ   صـيب الفـرد منـ            

ــام   ــو  2004سىلســعار ع ــدخة      ، وه ــن اقتصــادات ال ــك االقتصــاد م ــار ذل ــي العتب صــيب يكف
ومن املىلسو   ن  لك األرل   بحت على  ـف  االءيـار    .ه1ضاملتوسي األدىن أل ذلك الوقت

 االقتصاد  واإل ساين.
، قول معدل منو النـا ج ا لـي اإل ـاو أل األرل الفلسـطينية ا تلـة      2014وأل عام  - 6

ةـزة يصـب  أل  ـكة متزايـد منطهـة      . وقطـاغ  2006ول منـذ عـام   ال معدل سـل  للمـرة األ  
ــام          ال ــول ع ــا  ل ــيو فيتــا مطله ــة للع ــا ويكــن  ن  صــب  ةــ  قاسل ــيو فيت  2020يكــن الع

 ه. ووفها للجتا  املركز  لإلالصـاال الفلسـطي ، سلـ  معـدل البطالـة أل ةـزة      TD/B/62/3 ضا  ر
أل املائـة، وهـي    63، اليح فاقت  سـبة الشـبا  العاجـة عـن العمـة      2014أل املائة عام  45

أل  40 علـى  ســبة أل العـا . وسلتــت  سـبة سطالــة النسـاال أل األرارــي الفلسـطينية ا تلــة حنــو      
أل املائــة مــن الســكان قــت خــي  40أل املائــة أل ةــزة. ويعــيو حنــو  60املائــة وفاقــت  ســبة  

أل املائـة مـن امـدادات امليـاه أل      90ملياه النهية فتي من النـوادر، اذ مـا ال يهـة عـن     ا الفهر.  ما
ــاال متهطــ   يضــا أل ةــزة وال يكــن      ةــزة ةــ   ــاحلة ل ســتت . البشــر . واإلمــداد سالكترس
االعتماد عليتا، فتي ةـ  متاالـة سـوى  رسـ  ال سـت سـاعات أل اليـوم، وال وجـود لشـبكة          

 .ه2ضحي  عمة سصورة سليمةملعاجلة مياه الصرا الص

__________ 

ــر ه1ض   L. Farsakh, “Palestinian employment in Israel 1967-1997: a review”, Palestinian Economic Policy ا  ـــــ

Research Institute (August 1998), tables 2 and 5. 

 .S. Roy, “The Gaza Strip's last safety net is in danger”, The Nation, 6 August 2015 ا  ر ه2ض 

http://undocs.org/ar/TD/B/62/3
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   رة على الور  االقتصاد  قت االالت ل - لف  

على مدى التاريخ، كا ت ل ستعمار واالالـت الت العسـكرية سشـكة ثاسـت  هـداا       - 7
اقتصــادية،  تخــذ   ــكاال وم ــاهر كتلفــة ولكــن  نطــو  عــادة علــى اســتت ل الشــعب ا تــة  

، املرفـفه. وأل الشـكة األقـة الـدة، يتـ  التـوا ن االقتصـاد  أل البلـد         A/70/35وافهاره ضا  ر 
ا تة لصاحل  ولصاحل السكان املسـتوجنني.  مـا أل الشـكة األسـو ، فيسـتتب  سعـده االقتصـاد         

 يش .مصادرة  موارد الشعب ا تة، و شريده واستبدال  وافهاره وهتم
ويكن و ف الُبعد االقتصاد  ل الـت ل سىل ـ  األعمـال والتـداس  الـيت يتخـذها ا تـة         - 8

ليســتبي  لنفســ  املوجــودات واملــوارد الطبيعيــة واملنــاف  االقتصــادية  عــود الهــا للشــعب والبلــد   
املســتعمالرين ويهــول قــدرة الشــعب ا تالــة علــى اســتخدام مــوارده، والتنهــة  ريــة داخـــة           

يــام اعــام ت ااريــة واقتصــادية واجتماعيــة عاديــة مــ  البلــدان اوــاورة والشــركاال   واله وجنــ 
 التجاريني التهليديني.

وقــرم هــذه التــداسُ  الشــعب الــرا   قــت االالــت ل ال مــن الريتــ  و ررــ  ومــوارده   - 9
فحسب، سة  يضا من اله  أل التنمية اإل سا ية املعتـرا سـ  دوليـا ومـن الهـدرة علـى اإل تـا ،        

ب ه على استت . املنتجات الـيت ينتجتـا ا تـة سصـورة رئيسـية. ان الرمـان اجليـة احلـاو          ما
من الشعب ا تة من اله  أل التنمية جلرم  يضا األجيال املهبلة من الهوقتم أل العمة والتعلـيم  
وامليـــاه املىلمو ـــة واألمـــن التـــذائي، وكـــذلك مـــن الهوقـــ  االقتصـــادية والهـــوأل اإل ســـان          

 ألخرى.ا األساسية
ــاد األرل        - 10 ــى اقتصـ ــة علـ ــيطرة الكاملـ ــرائية السـ ــت اسـ ــطينية،  ولـ ــة الفلسـ وأل احلالـ

الــإ ا شــاال الســلطة الوجنيــة  1967الفلسـطينية ا تلــة منــذ سدايــة االالــت ل أل الزيران/يو يـ    
. ومـــ  ذلـــك، فـــان الشـــعب الفلســـطي    يتمتـــ  قـــي سســـيطرة  1994الفلســـطينية أل عـــام 

ى اقتصــاده وجمتمعــ ، ألســبا  عــدة. و ــرد العوامــة الرئيســية لــذلك    وذات ســيادة علــ كاملــة
 الفهرات التالية.   أل
يـزاالن   والعامة احلاسم هو  ن قطاغ ةزة والضفة الترسية، اا فيتا الهدري الشـرقية، ال  - 11

قــت االالــت ل، أل لــة ال ــروا التاليــة: قيــود  ــارمة علــى الركــة األ ــخا  والبضــائ ،    
مان لهاعـدة اإل تـا ، وفهـدان األرل وامليـاه واملـوارد الطبيعيـة األخـرى،        و ناق  و دم  منت 

و شرذم السوأل ا لية، واال فصال عن األسواأل اواورة والدوليـة، واحلصـار الضـيف املفـرول     
، و وســ  املســتوجنات اإلســرائيلية، وسنــاال الــاجز الفصــة وا  بــاغ   2007علــى ةــزة منــذ عــام  

 ية وعزل الهدري الشرقية عن سهية األرل الفلسطينية ا تلة.سياسة اإلة أل أل الضفة الترس

http://undocs.org/ar/A/70/35
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ــذ  يتــدا       - 12 ــات االقتصــادية، ال ــاريأل سشــىلن الع ق ــاين هــو سرو وكــول س والعامــة الث
ــدة         ال ــة املمتـ ــرة اال تهاليـ ــاال الفتـ ــطينية  ثنـ ــادية الفلسـ ــة االقتصـ ــز السياسـ ــار والييـ ــد اجـ قديـ

. وسعـد ا هضـاال   1994الفلسـطينية أل عـام   سنوات الـيت  عهبـت ا شـاال السـلطة الوجنيـة       مخأل
عهــدين علــى ذلــك، والــإ  ارخيــ ، مــا  ال ال و وكــول جلــد مــن اليــز السياســة العامــة املتــا   
لوارعي السياسات الفلسطينية، وقد عز  عمليا اقـادا  ـب   ركـي يضـمن  بعيـة االقتصـاد        

 الفلسطي  إلسرائية.
 

 اإل تاجية البنية االقتصاد  املشوهة املنخفضة -ساال  
ال  ــزال الع قــة ســني االقتصــاد اإلســرائيلي واقتصــاد األرل الفلســطينية ا تلــة ع قــة    - 13

صــــاد املتــــيمن الكــــب  سياســــات اقتصـــادين متبــــاينني وةــــ  متكــــاف ني، يــــارري فيتــــا االقت 
 االقتصاد الصت  رعيفا و اسعا ل . واسد سوأل العمة الفلسطينية ديناميات هذه الع قـة  ُ بهي

، سا ـــت عمالـــة الفلســـطينيني ذو  1967 فضـــة اســـيد. فبعيـــد وقـــوغ االالـــت ل أل عـــام  
املتارات املنخفضـة أل اسـرائية العامـة األهـم أل الع قـة سـني االقتصـادين. وارـافة ال ذلـك،          
فان اإليرادات املتىل ية من  صدير العمالة الفلسطينية ال اسـرائية، الـيت كـان يكـن  وليفتـا أل      

نـــتيفج أل األرل الفلســطينية ا تلـــة، سا ـــت عــول ذلـــك مصــدرا رئيســـيا لتمويـــة    اســتثمار م 
الواردات من اسرائية، ولترسيخ اعتماد األرل الفلسطينية ا تلة علـى اسـرائية و ـدعيم   ـام     

 املناف  اليت بنيتا ا تة من االقتصاد الفلسطي  األس .
ــة     - 14 ــان. فمــن  االي ــة  تيجت ــدفهات العمال ــك ال  جــور   وجنــم عــن   العــرل،  فضــى ذل

ــة. و اد ذلــك  كــاليف       ــة ا لي ــادة أل اإل تاجي مر فعــة أل االقتصــاد ا لــي    نشــىل عــن     ي
ــي         ــا  الزراع ــي وســردغ أل الصــول ا كمــات أل اإل ت ــا  ا ل ــة اإل ت ــن ر ي ــة م ــا ، وقل اإل ت

مـن ايـرادات العمـال    والصناعي ا لي. ومن  االية الطلـب،  دت الزيـادة أل اإليـرادات املتىل يـة     
أل اسرائية ال  يادة الطلب الكلي من دون الصـول  يـادة أل اإل تـا . وقاسلـت  لـك الزيـادة        
أل الطلب على السل  الهاسلة للتداول التجار   يادٌة أل الواردات، وقاسلت  يادة  الطلب علـى  

 السل  ة  الهاسلة للتداول التجار   يادٌة أل األسعار.  
ــبيةاملطـــــاا،  ســـــتم هـــــذا التتـــــي  أل األســـــعار   وأل ءايـــــة - 15 علـــــى جريهـــــة  النســـ
ــرل” ــد  املـــ ــة للتـــــداول التجـــــار       “ اهلولنـــ ــات أل قطاعـــــات الســـــل  الهاسلـــ أل ا كمـــ

والصــناعةه والفــز الهطاعــات ةــ  الهاسلــة للتــداول التجــار  ضالتشــييد واخلــدماته.    ضالزراعــة
ــى الت      ــى الزراعــة وعل ــن الهضــاال عل ــة مســتمرة م ــك عملي ــىلجلف ذل ــا الــرمال الشــعب   ف صــني ، م

الفلسطي  من قدر   على اإل تا ، وأل الوقت  فس ، ومنَّى اعتمـادا علـى االقتصـاد اإلسـرائيلي     
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التشـوه البنيـو  القتصـاد األرل الفلسـطينية      1. ويـبني الشـكة   ه3ضواملعو ة املهدمة من املـاحنني 
، هبطــت مســا ة 2014-1975ا تلــة علــى مــدى العهــود األرسعــة املارــية. وخــ ل الفتــرة  

ال  37قطاغ السـل  الهاسلـة للتـداول التجـار  أل النـا ج ا لـي اإل ـاو سنسـبة النصـف، مـن           
 أل املائة.   23ال  47أل املائة، أل الني اخنفضت مسا ت  أل العمالة من  18
ومثة  فس  آخر للعمليات اجلارية أل األرل الفلسطينية ا تلة لتجريدها من مهوماهتـا   - 16

الزراعية والصناعية هو عررة هذين الهطاعني سشكة خا  ملصادرة األرل واملوارد الطبيعيـة  
الفلسطينية والهيود اإلسرائيلية املفرجة على الركة السل  واليد العاملة الفلسطينية. ومنذ سدايـة  

أل املائـة   60، فهد الشعب الفلسطي  امكـان الو ـول ال  كثـر مـن     1967االالت ل أل عام 
ــى       مــن  ــات يتعــذر عل ــي املراعــي املوجــودة فيتــا. وأل ةــزة، س ــة وال ثلث  رارــي الضــفة الترسي

ــتجني الفلســطينيني الو ــول ال  صــف املســاالة الصــاحلة للزراعــة وال      ــن   85املن ــة م أل املائ
موارد املصائد السمكية. وع وة على ذلك، ما سرالت اسرائية  ستخر  املياه فـوأل املسـتوى   

اإلسـرائيلي املؤقـت    - للمرفف الثالح ل  فـاأل الفلسـطي    1من التذيية  40املادة الذ  قدده 
أل املائـة   82ع  مصادرهتا  1995 يلول/سبتم   28سشىلن الضفة الترسية وقطاغ ةزة املؤرخ 

اجلوفية الفلسطينية الستعماهلا داخة الدودها  و مستوجناهتا، أل الـني   يبـف  مـام     ه4ضمن املياه
أل املائــة مـن االتياجــاهتم مــن   50خيــار  ن يسـتوردوا مــن اسـرائية  كثــر مـن    الفلسـطينيني اال  

أل املائة فهي من األرري الفلسطينية الصـاحلة للـر     35املياه. والالظ البنك الدوو  ن  سبة 
 أل املائـة مـن النـا ج    10فر ـة عمـة و    110 000يكلـف االقتصـاد    برى ريتـا سالفعـة، مـا   

 .  ه5ضا لي اإل او
 

  

__________ 

 ,”W. M.Corden and J. P. Neary, “Booming sector and de-industrialization in a small open economyا  ــــــر  ه3ض 

Economic Journal, vol. 92, pp. 825-848, December 1982  ،اعـــادة سنـــاال قطـــاغ ســـل  التبـــادل ”واألو كتـــاد
 .  UNCTAD/GDS/APP/2010/1، الوثيهة “التجار  الفلسطي : حنو اال تعات االقتصاد  و كوين الدولة

 . UNCTAD, “The besieged Palestinian agriculture”, document UNCTAD/GDS/APP/2015/1 ه4ض 

 ,.World Bank, “Assessment of restrictions on Palestinian water sector development” (Washington, D. C ه5ض 

April 2009). 
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 1 كةالش
 2014-1975التت ات الطويلة األجة أل اقتصاد األرل الفلسطينية ا تلة،   
حصةةة الاعاتةةا  مةةص ا حبسصةةام  اةةك تامةةا السج فةةة ا اليلةةاقي ا  ةة  ا  ةةا  ا ا اةة        

 (2004األساس تام  )سيلة
 
 

 
 
 
 
 
    

 حصة الاعاتا  مص العمالة ا  ال ة  
 
 
 
 
 
 
 
 سيا ــات مســتهاة مــن اجلتــا  املركــز  لإلالصــاال     قاعــدة سيا ــات األو كتــاد، ُجمعــت اســتنادا ال      :املصدر 

 الفلسطي .
  
أل الهطاغ الصناعي، يؤد  االالت ل والال الضباسية النا ة عنـ  ال خنـف االسـتثمار     - 17

وال يتر.  مام الهطاغ اخلا  الفلسطي  اال الهيام سعمليات ريهة النطاأل  تطلـب قـدرا رـ ي     
البنـك الـدوو ال  ن املؤسسـات الصـت ة والبالتـة      من ر ري املـال ومنخفضـة الكفـاالة. و  ـار     

أل املائة من الشركات  سـتخدم  قـة    90الصتر هتيمن على ساالة األعمال الفلسطينية، فنسبة 
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. و ر بي الشـركات الصـت ة ستـدين كثافـة ر ري املـال واخنفـال ا تاجيـة اليـد         ه6ضعام  20من 
دوالر، وهي ال  شـكة   10 000الشركات الصت ة العاملة، اذ سلتت ا تاجية اليد العاملة أل 

ســوى ثلــح مثيلتــتا لــدى الشــركات الكــب ة. ووفهــا لصــندوأل النهــد الــدوو،  ــتد اقتصــاد    
 راجعـا  كنولوجيـا، ساخنفـال     2010ال  1994األرل الفلسطينية ا تلة خـ ل الفتـرة مـن    

اااه النمو املسـجة أل الفتـرة    أل املائة أل جممة ا تاجية العوامة. ولو استمر 0.5سنو  سنسبة 
الساسهة، لكان  صـيب الفـرد مـن النـا ج ا لـي اإل ـاو احلهيهـي أل األرل الفلسـطينية ا تلـة          

ــى سنســبة   ــام    88 عل ــن مســتواه أل ع ــة م ــرة 2010أل املائ ،  ــتد 2015-2013. وأل الفت
املائـة أل مؤ ـر    أل 9الهطاغ الصناعي مزيدا من التدهور، كما يدل على ذلك اخنفال سنسـبة  

 .  ه7ضاإل تا  الصناعي للجتا  املركز  لإلالصاال الفلسطي 
ووفهــا للبيا ــات الصــادرة عــن اجلتــا  املركــز  لإلالصــاال الفلســطي ، ففــي العهــدين     - 18

املارــيني،  ــدهورت مع ــم املؤ ــرات االقتصــادية الفلســطينية، و ر بــت علــى ذلــك  ــداعيات  
 ن عــدد الســكان  اد خــ ل الفتــرة  1ويــبني اجلــدول خطــ ة علــى رفــاه الشــعب الفلســطي . 

أل املائـة سـنويا، أل الـني   يـنُم  صـيب الفـرد مـن النـا ج ا لـي           3.6سنسبة  1995-2014
أل املائة. و  يسجة متوسـي اإل تاجيـة    منـو، و ادت البطالـة      1اإل او احلهيهي اال سنسبة 

املائــة  أل 40لعجــز التجــار ، البــال   ســبة  أل املائــة. ولــة ا 27 هــام م ويــة لتبلــ    9سنســبة 
النــا ج ا لــي اإل ــاو، مر فعــا للتايــة، أل الــني  اد االعتمــاد االقتصــاد  علــى اســرائية،   مــن
 دل على ذلك احلصة األك  إلسـرائية مـن العجـز التجـار  الفلسـطي ، الـيت  ادت مـن         كما
جلتــود الــيت  بــذهلا احلكومــة  أل املائــة خــ ل  لــك الفتــرة. وسصــرا الن ــر عــن ا   58ال  49

الفلســطينية أل ســبية خفــ  اإل فــاأل واجــراال ا ــ الات ماليــة جد يــة،   يتحســن العجــز أل   
امليزا ية خ ل السنوات العشرين املارية. ولة االعتماد على الدعم املهدم من اجلتـات املاحنـة   

أل املائـة   10 نـاهز اليـوم   كب ا، كما يتبني من املستوى املر ف  للتحوي ت اجلارية، اليت سا ت 
 من النا ج ا لي اإل او.

 
  

__________ 

 ”World Bank, “West Bank and Gaza investment climate assessment: fragmentation and uncertainty ه6ض 

(Washington, D. C., September 2014). 

 Oussama Kanaan et al, “Macroeconomic and fiscal framework for the West Bank and Gaza”, report ه7ض 

prepared for the meeting of the International Monetary Fund Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 

April 2011. 
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 1اجلدول 
 2014-1995التت ات الطويلة األجة أل اقتصاد األرل الفلسطينية ا تلة، 

 

نصةة ك الفةة م 
مةةةةةص اليلةةةةةاقي  
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ا  ةةةةةةةةةةةةةا  
ا ا اةةةةةةةةةةةةة  
)بةةةةةةد  را  

 (2004تام 
 )أ(الاةةةةةةةةجا 
 )باملاليني(

مسوسةةةةةةةةةةةةةة  
ا نساج ةةةةةةةةةةةةة 
ا ا ا ةةةةةةةةةةةةةةة 

  ()بالد  را

معةةةةةةةةةةةةةد  
البعالةةةةةةةةةةةة 
)باليلاةةةةةةةةبة 

 املئوية(

العجةةةةةةةةةةةةةةةز 
السجةةةةةةةةةةار  
)باليلاةةةةةةةةةةةبة 
املئويةةةةة مةةةةص  
اليلةةاقي ا  ةة  

 ا  ا (

العجز السجار  
مةةةةةا يسةةةةة ا  ا 
)باليلاةةبة املئويةةة 
مةةةةةةص العجةةةةةةز  

 السجار (

العجةةةةةةةةةةةةةةةةز 
السجةةةةةةةةةةار   
)باليلاةةةةةةةةةةةةبة 
املئويةةةةةة مةةةةةص 
اليلةةاقي ا  ةة   

 ا  ا (

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
السحةةةةةةةةةويال  
ا ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
)باليلابة املئويةة  

اليلةةةةةةاقي مةةةةةةص 
 ا    ا  ا (

         1995 435 1 2.34 914 7 18.2 -57.2 49.1 -12.1 12.2 

2014 737 1 4.55 123 8 26.9 -39.6 58.0 -12.5 9.4 

ــنو     ــي  الســـ ــي التتـــ متوســـ
      0.1 3.6 1.0 ضسالنسبة امل ويةه

 2.8- 0.4- 8.9 17.6 8.7    فترة التتي  ضسالنسبة امل ويةه
 

 أل ما خ  السكان، كة األرقام  ستث  الهدري الشرقية،   را لعدم قدرة اجلتا  املركز  لإلالصاال الفلسطي  على الو ول ال املدينة. ض ه 
   

 التكاليف االقتصادية ل الت ل:  ساري مفاهيمي -ثالثًا  
ت منــذ فتــرة مبكــرة  عــود ال  رسعينــات الهــرن املارــي، ق ــدمت اســتامات أل املؤل فــا    - 19

ــال االقتصــاد    ــة أل جم ــف ساألكاديي ــة النا ــة عــن       تعل ــة والفردي ــائر اوتمعي ــة اخلس ــيم  كلف تهي
. و تمحور هذه اإلستامات الول مبد  التعوي  الهائم علـى  سـاري   ـ     ه8ضاإل اسات اخلارجية

اذا كان الدو   تي ر أل الالة ما سيجعة سع ال األ خا   فضة الـااًل وآخـرين  سـو  الـااًل،     
فيمكن للكاسبني التعوي  على اخلاسرين،  يح يكون اجلمي   فضة الـااًل أل ءايـة املطـاا.    

نااة من التعـرل إل ـاسات ضالتعـوي ه يفتـرل  يضـًا  ن      وهذا املفتوم للخسارة االقتصادية ال
اخلســائر اوتمعيــة علــى  ــعيد الرفــاه هــي جممــوغ اخلســائر الفرديــة النااــة مــن فهــدان الســل     
اخلا ة مضافا اليتا اخلسائر اوتمعية النااة مـن فهـدان السـل  العامـة ض   السـل  الـيت ال ُيهل ـة        

 ف رها ألفراد آخرين أل اوتم ه.  استت كتا من قيفبة فرد واالد من  و
واخلســـارة االقتصـــادية النااـــة مـــن ا ـــاسات خارجيـــة  و مـــن التعـــوي  عـــن هـــذه    - 20

ــة اخلســائر         ــ  وا ال ــذ  وق ــا وين،     ــو الضــرر ال ــاه اله ــرادا للجــ  اعن اإل ــاسات هــي م
قبــة  كب ــد املتكبــدة. ويعــ  اجلــ  الكامــة، أل جــوهره، العــودة ال احلالــة الــيت كا ــت قائمــة    

__________ 

 .See J. R. Hicks, A Revision of Demand Theory (Oxford, Oxford University Press, 1951) and D. W ه8ض 

Winch, Analytical Welfare Economics (Baltimore, Penguin, 1971). 
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اخلسارة. واذا مت هذا األمـر عـن جريـف رد  احلـف ، فتـذا يعـ  اعـادة احلالـة ال مـا كا ـت عليـ             
عينــًا. واذا مت  ذلــك سشــكة كلــي  و جزئــي عــن جريــف التعــوي ، فتــذا يعــ   ســوية عواقــب   

 .ه9ضالضرر احلا ة وان   يتم اعادة احلالة الساسهة ساملعىن احلهيهي للكلمة
لن ريـات االقتصـادية،  وجـد ث ثـة ُ تـج للتحهـف مـن التكلفـة الواقعـة علـى           و سب ا - 21

املتضررين ومتكبيد  اخلسائر من جر اال  فعال قامت هبا  جراا  خرى. و وهلا ءج اإليـرادات،  
وهو ُيستخدالم على  طاأل واس  أل ا اكم خصو ًا أل  حنـاال العـا ، لهيـاري خسـائر األجـراا      

ري  والــد هــو ســية اإليــرادات الــيت كا ــت لتتــدفف لــو    هــ  هــذه  امل صــاسة، وذلــك علــى  ســا
اإل اسة، ال على  ساري سية اإليرادات الهائمة. وثا يتا هو ءج األ ول، وهو يـب  علـى ءـج    
اإليرادات سارافة الفر  الضائعة ال سية اإليرادات الـيت ف هـدت مـن جـر اال اإل ـاسة. وثالثتـا       

و  عـم   طاقـا أل ـ  يسـم  سـادرا  جمموعـة  كـ  مـن اخلسـائر          هو النتج الهائم على املنفعة، وه
 ويىلخذ أل االعتبار االخت فات سني استجاسات األفراد لإل اسات و ىلثرهم سعواقبتا.

وعمومــًا، مــن  ــىلن ا بــاغ ءــج  كثــر لــواًل ير كــز علــى ءجالــي األ ــول واملنفعــة  ن    - 22
يرادات. ة       ينبتي إلباد النـتج املناسـب   جلصر  طاأل اخلسائر سدقة  ك  ها لو اُ ب  ءج اإل

سعينــ  ومــدى اجلمــ  ســني ءجالــي األ ــول واملنفعــة  ن يتوقفــا علــى  ــوغ اخلســارة وخصائصــتا  
 ا ددة، وعلى الهطاغ االقتصاد  الذ  وقعت في  اخلسارة.  

  
 اإلجار الها وين: سواسف  ارخيية -راسعًا  

حلهائف سشىلن النـزاغ أل ةـزة، الـيت   شـىلها رئـيأل     خلصت سعثة األمم املتحدة لتهصي ا - 23
، أل  هريرهــا املهـــد م ال اجلمعيــة العامـــة   2009 يســان/ سرية   3جملــأل الهــوأل اإل ســـان أل   

ه ال  ن االالــت ل اإلســرائيلي املســتمر ســر  علــى   ــ  العامــة األساســي الــذ    A/HRC/12/48ض
 من ورااله ا تتاكات الها ون الدوو والذ  يهول االتماالت قهيف التنمية والس م. ك
وأل مــــذكرة سشــــىلن التكــــاليف االقتصــــادية ل الــــت ل اإلســــرائيلي علــــى الشــــعب  - 24

الفلسطي ، واردة أل مرفف  هرير اللجنة املعنية امارسة الشعب الفلسطي  حلهوقـ  ةـ  الهاسلـة    
ه،  ناول األو كتاد سالتفصية سع  السـواسف ذات الصـلة الـيت   خيفـذت فيتـا      A/70/35للتصرا ض

التكاليف االقتصادية أل االعتبار سو فتا عنا ر رئيسية للتفاول على اللول دائمـة للااعـات   
 املعهدة واملستعصية. و ضمنت هذه السواسف ما يلي:

__________ 

 .See N. Robinson, Indemnification and Reparations: Jewish Aspects (New York, International Press, 1944) ه9ض 

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
http://undocs.org/ar/A/70/35
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ــة الدائمــة أل عــام      ض ه  ــرار  ــادر عــن  كمــة العــدل الدولي أل الهضــية  1928ق
 ؛ه10ضالتارخيية املتعلهة اصن   ور وا

 ه سشىلن مسىللة ال ج ني والتعوي ؛3-ضد 194قرار اجلمعية العامة  ض ه 
مبــــاده سنــــت و سشــــىلن ال جــــ ني ومــــدفوعات اجلــــ  أل الهبــــة مــــا سعــــد   ض ه 
 ؛ه11ضالباردة احلر 
كمة العدل الدوليـة سشـىلن ا ثـار الها و يـة النا ـ ة عـن  شـييد جـدار         فتوى   ضده 

 .ه12ضأل األرل الفلسطينية ا تلة
  

  هديرات ساسهة للتكاليف االقتصادية ل الت ل -خامسًا  
يتبي ن من املناقشة الساسهة  ن هنا.  كاليف يتحملتا الشعب الـرا   قـت االالـت ل،     - 25

ــاج   ــاالالت ل     و كــاليف  تصــة سالضــرر الن ــيت  تخــذها الســلطة الهائمــة س م عــن اإلجــراالات ال
هه. 3-ضد 194، املرفهــان األول والثــاين؛ وقــرار اجلمعيــة العامــة  A/AC.25/W.81/Rev.2 ضا  ــر

 واالـدا مـن عنا ـر    وليأل التشوه البنيو  ل قتصـاد، الـذ   ـوقو أل الفـرغ الثـاين  عـ ه، اال      
ــيم  ــامة للتكــاليف        ــب اجــراال  هي ــدها الشــعب الفلســطي . ويتطل ــيت يتكب  لــك التكــاليف ال
االقتصــادية ل الــت ل اجــراال عمليــة معهــدة ومفصــلة ومتكاملــة قــادرة علــى  هــدير التكــاليف    

 ا ن، االقتصادية املبا رة وة  املبا رة املتكب دة أل  ي  الهطاعـات االقتصـادية. اال   ـ ، الـإ    
ما من  هييم منتجي  و سج ت  املة للتكاليف وا ثار االقتصادية للسياسـات واإلجـراالات   
والتداس  اإلسرائيلية أل األرل الفلسطينية ا تلة. كما  ن   يـ  اجلتـود املبذولـة لتحديـد قيمـة      
ــة علــى الــدة، قــام            ــى  ســاري كــة الال ــت لتايــة ا ن عل ــاليف االقتصــادية ل الــت ل   التك

ألو كتاد اع متا. و شمة املؤلفات املتصلة هبذا املوروغ دراسـات احلـاالت اإلفراديـة املبي نـة     ا
 أل الفهرات التالية.

__________ 

 ,Case concerning the Factory at Chorzów (Claim for Indemnity) (Merits) (Germany v. Poland) ه10ض 

Publications of the Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 

17, case No. 13. 

ه؛ املبــاده A/CONF.183/9ض 1998 و /يوليــ   17ا  ــر   ــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة،    ه11ض 
؛ واملبـاده األساسـية   2005واملشـردين داخليـًا، الزيران/يو يـ     املتعلهة ساعادة املسـاكن واملمتلكـات ل جـ ني    

واملباده التوجيتيـة سشـىلن احلـف أل اال تصـاا واجلـ  لضـحايا اال تـتاكات اجلسـيمة للهـا ون الـدوو حلهـوأل            
 .  60/147اإل سان واال تتاكات اخلط ة للها ون الدوو اإل ساين، قرار اجلمعية العامة 

اآلثار الاانون ة اليلاشئة تةص قية  د جةدار ا األرل الف اةع يل ة ا س ةةى  سةورى قاةاري  عجمةة العةد  الد ل ةة            ه12ض 
 .مص اليلص ا نج  ز  136ى ص 2014لعام 

http://undocs.org/ar/A/AC.25/W.81/Rev.2
http://undocs.org/ar/A/CONF.183/9
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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وأل  هرير عن املساعدة املهدمة من األو كتاد ال الشـعب الفلسـطي : التطـورات الـيت      - 26
ــة ض   ــطينية ا تلــ ــاد األرل الفلســ ــتدها اقتصــ ــ  أل   TD/B/62/3 ــ ــاد ال   ــ ــار األو كتــ ه،   ــ

ــام ــت  2014 ع ــت  و   لف ــت     9 333، اقُتلع  ــجرة  5 600 ــجرة منتجــة، أل الــني    لف
والده. وع وة علـى ذلـك، سلتـت  كلفـة األرـرار       2015 خرى أل  تر كا ون الثاين/يناير 

ــرائيلية الـــث   أل ةـــ   ــرة للعمليـــات العســـكرية اإلسـ ــامي  املبا ـ ــرة ســـني عـ  2008زة، أل الفتـ
يهة عـن ث ثـة  رـعاا النـا ج ا لـي اإل ـاو لتـزة. وير فـ  جممـوغ  كلفـة            ال ، ما2014 و

الــدمار كــث ًا عنــدما  ؤخــذ أل االعتبــار التكــاليف ةــ  املبا ــرة النا ــة عــن فهــدان ر ري املــال 
 تيفجة املتلفة  و املتضررة.  البشر  وسية اإليرادات املهبلة اليت كا ت لتتىل ى من األ ول املن

وأل دراســة ل و كتــاد عــن  ســر  اإليــرادات املاليــة الفلســطينية ال اســرائية أل لــة   - 27
،   ارت  هـديرات األو كتـاد ال  ن   سـر     ه13ضسرو وكول ساريأل سشىلن الع قات االقتصادية

املاليــة املتر بــة علــى اإليـرادات الفلســطينية مــن الضــرائب املفرورــة علـى الــواردات، واخلســائر   
م يـني   305هتريب السل  من اسرائية ال األرل الفلسـطينية ا تلـة، سلتـت سـنويًا مـا قـدره       

أل املائـة مـن جممـوغ اإليـرادات      17أل املائة من النا ج ا لي اإل او  و  3.2دوالر،    حنو 
تسـرسة، ل كـان مـن  ـىلن     . ولو ُرِبطت اإليرادات امل2011-2010العامة الفلسطينية أل الفترة

ــي        ــا ج ا ل ــادة الن ــاو  ي ــة، وسالت ــا  لوارــعي السياســات املالي ذلــك  وســي  جمــال احلركــة املت
فر ـة عمـة ارـافية سـنويًا.      10 000أل املائـة  هريبـًا و وليـد حنـو      4اإل او السنو  سنسبة 

ملتىل يـة مـن مصـادر    و دعو الدراسة  يضًا ال اجراال مزيـد مـن البحـو  لتهـدير اخلسـائر املاليـة ا      
  خرى، اا أل ذلك:

 ســـر   اإليـــرادات جـــر اال الضـــرائب الـــيت  هتطعتـــا اســـرائية مـــن ايـــرادات    ض ه 
الفلسطينيني العاملني أل اسرائية واملستوجنات. واوجـب سرو وكـول سـاريأل سشـىلن الع قـات      
ــن          ــك م ــ  ذل ــاعي وة ــة مســتحهات الضــمان االجتم ــرائية قوي ــن اس ــب م االقتصــادية، ُيطل

 إليرادات الضريبية ال احلكومة الفلسطينية؛ا
ــة  تيجــًة الســتخدام العملــة         ض ه  ــرادات املتصــلة سرســوم ســك العمل خســارة اإلي

أل املائـة   4.2و  0.3اإلسرائيلية أل األرل الفلسطينية ا تلة، و هد ر كلفتـتا اـا يتـراو  سـني     
 من الدخة الهومي اإل او؛

__________ 

 ,”CNUCED, “Palestinian fiscal revenue leakage to Israel under the Protocol on Economic Relations ه13ض 

document UNCTAD/GDS/APP/2013/1. 

http://undocs.org/ar/TD/B/62/3
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ســـع  الســـل  املســـتوردة سىلســـعار  ســـة أل خســـارة اإليـــرادات مـــن جـــراال   ض ه 
الفـوا  ، سسـبب عـدم قيـام فلسـطني سضـبي احلـدود  و فـرل الرقاسـة عليتـا، وا عـدام امكا يــة            

 احلصول على البيا ات التجارية ال  مة؛
ــرادات ألســبا   تصــة سعــدم الســيطرة علــى األرارــي واملــوارد      ضده  خســارة اإلي
 الطبيعية؛
يـة ألسـبا   تصـة ساسـت اد السـل  واخلـدمات عـن جريـف         خسارة املـوارد املال  ضهه 

 الهطاغ العام الفلسطي ، مثة النفي والطاقة واملياه؛
خسارة اإليـرادات اجلمركيـة  تيجـة لعـدم  طبيـف قواعـد املنشـىل الصـادرة عـن           ضوه 

من مـــة التجـــارة العامليـــة علـــى الســـل  الـــيت  بلـــ  فيتـــا  ســـبة ا تـــوى اإلســـرائيلي  قـــة مـــن    
 ائة؛  امل أل 40

ــدة          ض ه  ــار الهاع ــدة الضــريبية سســبب اءي ــن  ضــا ل الهاع ــة م ــة  اا خســائر مالي
 اإل تاجية وفهدان املوارد الطبيعية من جراال االالت ل.

دراسـة األو كتـاد    ه14ضو اس  البنك الدوو أل  هريره املهد م ال جلنة اال صال املخصصـة  - 28
ر أل اإليـرادات الفلسـطينية. ولفـت البنـك     واالتساس  للخسائر، ستهدير مصـادر  خـرى للخسـائ   

أل املائـة مـن النـا ج ا لـي اإل ـاو أل       2.2مليـون دوالر ض  285الدوو ال  ن  خسائر سهيمـة  
ه  شىلت مـن سـبعة مصـادر أل سـنة واالـدة. اال  ن  التـداخة سـني  هـديرات البنـك          2014عام 

سعــد اســتبعاد البنــود املتداخلــة، . وه15ضمليــون دوالر 55الــدوو و هــديرات األو كتــاد سلــ  حنــو 
أل املائــة مــن النــا ج ا لــي  5يشــ  جممــوغ  لــك التهــديرات ال  كب ــد خســارة ســنوية قــدرها  

ه. و راا  هرير البنك الـدوو  ن  اسـرائية  يضـًا    2015مليون دوالر أل عام  640اإل او ض
أل املائـة مـن    5.3ر ضمليـون دوال  668االتجزت  ر دة ايرادات فلسطينية ةـ   و لـة سهيمـة    

النا ج ا لي اإل اوه. اال  ن  هذا الـرقم ايـي و راكمـي، وال يىلخـذ أل االعتبـار  ثـر التضـخم        
 وعائدات الفوائد م  مرور الوقت.

__________ 

 .World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 19 April 2016 ه14ض 

مليـــــون دوالر  24.4مليـــــون دوالر الـــــذ  سلتتـــــ  اخلســـــائر املتداخلـــــة هـــــو جممـــــوغ        55ان مبلـــــ   ه15ض 
رريبة الهيمة املضافة على الواردات، ا  ر ضاألو كتـاد،  سـر  اإليـرادات املاليـة     األو كتاد خلسائر  ض هديرات

ــة     ــاد ، الوثيهـ ــاريأل االقتصـ ــول سـ ــة سرو وكـ ــرائية أل لـ ــطينية ال اسـ ، UNCTAD/GDS/APP/2013/1الفلسـ
ــدًا مبلــ  7اجلــدول  ــدوو كخســائر  ااــة مــن الضــرائب      30.6ه،  ائ ــون دوالر، الــذ  الــد ده البنــك ال ملي
 World Bank, “Economic monitoring report toرة على الواردات املبا رة ضا  ـر وثيهـة البنـك الـدوو:     املفرو

the Ad Hoc Liaison Committee”, 19 April 2016, table 2.ه 
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وما فتئ األو كتاد يهييم كتلف  وج  التكاليف اليت  كبدها الفلسـطينيون أل االقتصـاد    - 29
 يلي. و ش  التهديرات ال    :والعمالة سسبب االالت ل اإلسرائ

، سلتـت اخلسـائر التراكميـة أل    2005و  2000أل الفترة املمتـدة سـني عـامي     ض ه 
ــاو    ــي اإل ـ ــا ج ا لـ ــام     8.4النـ ــدوالر أل عـ ــة للـ ــة احلهيهيـ ــني دوالر ضسالهيمـ ه، 1994س يـ

 مبل  يشكة رعفي الجم االقتصاد الفلسطي ؛   وهو
ألقة ثلح الجم ر ري املال املاد  الـذ  كـان   ، ف هد على ا2005 لول عام  ض ه 

 ؛  2000لدى األرل الفلسطينية ا تلة قبة عام 
ــة العســكرية اإلســرائيلية أل ةــزة خــ ل      ض ه   ــكلت اخلســائر النا ــة عــن احلمل

 صـف الجـم    2009ال كـا ون الثاين/ينـاير    2008الفترة املمتدة من كا ون األول/ديسـم   
 ه؛  2004س يني دوالر سالهيمة احلهيهية للدوالر أل عام  4اقتصاد األرل الفلسطينية ا تلة ض

م يــني  ــجرة مثمــرة، اــا فيتــا   2.5ا يزيــد عــن مــ 1967اقُتلــ  منــذ عــام   ضده 
  جرة  يتون؛ 800 000

أل املائـة مـن األرارـي الـيت      35ال  ثة األراري املرويـة سالفعـة سـوى  سـبة      ضهه 
يكـــن  ن  كـــون قاسلـــة للـــر  أل األرل الفلســـطينية ا تلـــة. ويكلـــف هـــذا األمـــر االقتصـــاد  

 املائة من النا ج ا لي اإل او؛ أل 10فر ة عمة أل السنة، وما  سبت   110 000
أل املائة على األقة من  خصب  رارـي الضـفة الترسيـة مـن      10خسارة  سبة  ضوه 

  جة سناال احلاجز الفا ة؛
ُمن  كة من احلكومة الفلسطينية واملزارعني الفلسطينيني من  يا ة آسار امليـاه   ض ه 

  و من قسينتا  و سنائتا؛
 ميال  رية، سـدال   6و  3واالة ةزة أل مسافة  تراو  سني ق يد الصيد قبالة س ض ه 

مي  املنصـو  عليتـا أل املـادة احلاديـة عشـرة مـن املرفـف األول ال فـاأل          20من املسافة البالتة 
 سشىلن قطاغ ةزة ومنطهة  رجلا. 1994 يار/مايو  4
 ل وال وقدر األو كتاد  ن  كلفة  هلـ  اليـز السياسـة االقتصـادية  عـزى ال االالـت       - 30

. وقـــد اســـتخدمت الدراســـة النمـــوذ   ه16ضسرو وكـــول ســـاريأل سشـــىلن الع قـــات االقتصـــادية 
االقتصــاد  الهياســي الــذ  ورــع  األو كتــاد ل قتصــاد الفلســطي   اكــاة آفــاأل االقتصــاد أل   

__________ 

 UNCTAD, “Policy alternatives for sustained Palestinian development and State formation”, document ه16ض 

UNCTAD/GDS/APP/2008/1. 
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اجار كتلف خيارات السياسة العامة. وقيمْت  ثر ور  سياسـة سديلـة متكاملـة  تضـمن يـات      
ســعة واملتعلهــة سالشــؤون املاليــة و ســعار الصــرا والتجــارة والعمــة. و لتــرت  السياســات املو

الدراسة     أل الال  ودت دولة فلسطني ذات السـيادة سـىلدوات السياسـة العامـة ذات الصـلة،      
أل املائـة و ن  فـ  معـدل البطالـة      24يكن هلا  ن  زيد النا ج ا لي اإل او السنو  سنسـبة  

 ه.3و  2ا  ر الشكلني املائة ض أل 19سنسبة 
  

   2الشكة 
 ثـــر اليـــز السياســـات علـــى النـــا ج ا لـــي 

 للفرد اإل او
 ه1997با مة الد  ر ا تام ض

 3الشكة  
  ثر اليز السياسات على معدل البطالة

 هاليلابة املئويةض
 

                               
وقدم البنك الدوو، أل الدراسـة الـيت  عـدها،  هـديرات جزئيـة للتكـاليف النا ـة عـن          - 31

أل املائـــة للضـــفة الترسيـــةه أل الهطاعـــات التاليـــة: الزراعـــة،   61االالـــت ل أل املنطهـــة جـــيم ض
واملهال ، والبنـاال، والسـياالة، واال صـاالت    واستت ل معادن البحر امليت، واستخرا  احلجارة 

. وقــدرت الدراســة التكــاليف النا ــة عــن االالــت ل أل املنطهــة جــيم  ه17ضالســلكية وال ســلكية
ه أل  ـكة  2015س يـني دوالر أل عـام    2.9أل املائـة مـن النـا ج ا لـي اإل ـاو ض      23سنسبة 

س يـني دوالر أل   1.5 لـي اإل ـاو ض  أل املائة مـن النـا ج ا   12 كاليف مبا رة، ساإلرافة ال 
أل املائـة مـن النـا ج     35ه، أل  ـكة  كـاليف ةـ  مبا ـرة، وسلـ  جمموعتـا  سـبة        2015 عام

ا لي اإل او. وع وًة على ذلك، فـان التكلفـة املاليـة النا ـة عـن االالـت ل أل املنطهـة جـيم         
__________ 

ضوا ـنطن العا ـمة،   “ الضفة الترسية وقطاغ ةزة: املنطهـة   ومسـتهبة االقتصـاد الفلسـطي     ”البنك الدوو،  ه17ض 
 ه.2013 شرين األول/ كتوسر 
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أل املائـة مـن العجـز     50مـا يعـادل   مليون دوالر من اإليرادات املفهـودة،      800 هدر ابل  
املـــاو الفلســـطي . و كـــدت الدراســـة  يضـــا  ن العمالـــة الفلســـطينية يكـــن  ن  ر فـــ  سنســـبة  

 املائة اذا ا تتى االت ل املنطهة جيم. أل 35
واستنتجت دراسـة  عـدها البنـك الـدوو مـؤخرا عـن الهطـاغ الفلسـطي  ل  صـاالت           - 32

خسـائر ايـرادات الهطـاغ الفلسـطي  للـتوا ف ا مولـة خـ ل        السلكية وال سلكية  ن جمموغ 
مليــون دوالر،  1 150و  436 ــراو  ســني  2015ال عــام  2013الفتــرة املمتــدة مــن عــام 

. وكا ـت  ه18ضمليـون دوالر  184و  70فيتا اخلسارة املاليـة الفلسـطينية الـيت  راوالـت سـني       اا
 ج ا لي اإل او السنو .  أل املائة من النا  1التكلفة املبا رة أل الدود 

،   شــىلت 2007كــا ون الثاين/ينــاير  24الصــادر أل  10/17-واوجــب الهــرار دام - 33
اجلمعية العامة سجة األمم املتحدة ل رـرار النا ـ ة عـن  شـييد اجلـدار أل األرل الفلسـطينية       

د احلــاجز ا تلـة. وينصــب التركيــز الرئيســي لسـجة األرــرار علــى األرــرار النا ـة عــن  شــيي   
الفا ة أل الضفة الترسية، وهو ال يشمة     داس   خرى  تخذها السلطة الهائمة سـاالالت ل.  
ــ  علــى العمــة اثاســة ســجة ل رــرار الــيت  لحــف يميــ  األ ــخا  الطبيعــيني      و هتصــر واليت
ــة،      ــيني  تيجــة  شــييد اســرائية للحــاجز الفا ــة أل األرل الفلســطينية ا تل ــاريني املعن واالعتب

،  كمـة سـجة األرـرار    2016أل ذلك أل الهـدري الشـرقية ومـا الوهلـا. وأل  ـبام/ف اير       اا
مطالبــات  عــوي  عــن األرــرار أل ســب  مــن  ســ   اف ــات فلســطينية متضــررة. وقــد ُجمــ    

مـن الوثـائف    300 000من استمارات املطالبات وما يزيد عن  52 870يصة ا الي  ال  ما
 ســمة. ومــن  946 285 ليــة فلســطينية سلــ  عــدد ســكاءا مــن جمتمعــات  233الداعمــة أل 

جلبـًا   20 459العدد اإل او للمطالبات الـيت ُجمعـت، جتـز جملـأل مكتـب سـجة األرـرار        
وقام ساستعرارتا ستية ادراجتا أل سجة األررار. وقد  نفت التالبية الع مـى مـن املطالبـات    

 على  ءا خسائر  راعية.  
أل  -قتصاد الوج  لدولة فلسطني ومعتـد البحـو  التطبيهيـة    وقدر كة من و ارة اال - 34

س يــني دوالر  و اــا  ســبت   6.9ابلــ   2010الهــدري التكلفــة النا ــة عــن االالــت ل أل عــام  
. وهذه التكلفة ال  شمة ا ثـار املتر بـة علـى التـداس      ه19ضاملائة من النا ج ا لي اإل او أل 85

 ساسا على  ثر الهيود املشـددة املفرورـة علـى الشـعب الفلسـطي        األمنية اإلسرائيلية سة  ركز
__________ 

خســائر قطــاغ اال صــاالت الســلكية وال ســلكية أل األرارــي الفلســطينية: الفــر  املفهــودة   ”البنــك الــدوو  ه18ض 
 ه.  2016ضوا نطن العا مة، عام “ صاديةللتنمية االقت

 — Ministry of National Economy of the State of Palestine[[per CO]] and the Applied Research Institute ه19ض 

Jerusalem, “The economic costs of the Israeli occupation for the Occupied Palestinian Territory”, September 

2011. Available from www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/2012Cairo/p2%20jad%20isaac%20e.pdf. 
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وعلى الرما   من امللكية ومن احلصول على املوارد الطبيعية اخلا ة س ، واليت  سـتتة اسـرائية   
مع متا. والتكلفة التهديرية  ىلخذ أل احلسبان  ثر العوامة التالية: احلصار املفرول على ةـزة،  

يـاه واملـوارد الطبيعيـة ضاـا أل ذلـك الهـول التـا  الطبيعـيه والتنهــة،         والهيـود املفرورـة علـى امل   
والهيود األخرى املفرورة علـى التجـارة ا ليـة والدوليـة وعلـى الشـعب، وفهـدان السـياالة أل         

 منطهة البحر امليت، واقت غ األ جار و كاليف املرافف العامة.
ملبا ـرة واإليـرادات املتـدورة مــن    وقـيم معتـد البحـو  التطبيهيـة أل الهـدري التكلفـة ا       - 35

جراال الهيود اليت  فررتا اسرائية على الركـة األ ـخا  والبضـائ  أل الضـفة الترسيـة، فضـ        
عن الهيود اليت  فررتا على الو ول ال الهول التـا  الطبيعـي ومصـائد األيـا. وميـاه الـر        

املبا ـرة لتـدم  اهلياكـة     . وقد االتسب التهييم  يضا التكلفةه20ضوالهطاعات الزراعية و طويرها
األساســية الفلســطينية، وهلــدم املنــا ل أل الضــفة الترسيــة والعمليــات العســكرية الــيت  فــذت أل   

أل املائـة مـن    74. وقدرت الدراسة هذه التكاليف املبا رة ا ددة سنسـبة  2014ةزة، أل عام 
 تطــي ســوى التكلفــة  س يــني دوالره. ولكــن هــذه الدراســة ال 9.95النــا ج ا لــي اإل ــاو ض

املبا رة لبع  وليأل جلمي  الهيود اليت يفررتا االالت ل وسالتاو فهد قللـت كـث ًا مـن  هـدير     
 ا او التكاليف املبا رة وة  املبا رة.

وركــزت الدراســة الــيت  عــدها وليــد مصــطفى عــن الهيــود اإلســرائيلية املفرورــة علــى  - 36
مــن املــوارد الطبيعيــة أل األرل الفلســطينية ا تلــة،   األ شــطة الفلســطينية مــن  جــة االســتفادة 

أل ذلك الجر البناال والرمـة أل قطـاغ ةـزة، والفوسـفات واملـوارد املعد يـة أل البحـر امليـت          اا
. وق درت اخلسـائر النا ـة عـن املصـادرة اإلسـرائيلية حلجـر البنـاال أل        ه21ضوالنفي والتا  الطبيعي
ــة جــيم سنحــو   ــون دوالر  900املنطه ــي اإل ــاوه.    0.7ســنويا ضملي ــا ج ا ل ــة مــن الن أل املائ

و كدت الدراسة  ن اسرائية قد استولت على الول  ر ةزة ومنعت الفلسـطينيني مـن احلـف    
 أل استكشاا واستت ل موارد النفي والتا  أل الضفة الترسية وقطاغ ةزة.

ل ج ني أل العـودة  ه، الذ     على الف ا3-ضد 194واثر ا اذ قرار اجلمعية العامة  - 37
ــاول  1948والتعــوي ،  عــد عــاجف ق  ــي دراســة عــن خســائر الفلســطينيني أل عــام       و ن

سالتفصية الهوأل ال ج ني أل جمال استعادة املمتلكـات والتعـوي  عـن اخلسـائر أل املمتلكـات      
__________ 

 Applied Research Institute — Jerusalem, “The economic cost of the Israeli occupation of the occupied ه20ض 

Palestinian territories”, 2015. 

ضالهـدري ورام ا،،   عدما  ا سسغال   آل ةا  قعية ا ا سةسفام    : ا   اعنياملوارم العب ع ة وليد مصطفى،  ه21ض 
ه، الـذ  يكـن االجـ غ عليـ  مـن املوقـ  اإللكتـروين        2016معتد   ا  السياسات االقتصـادية الفلسـطي ،   

http://mas.ps/files/server/20162404092052-1.pdf    ــ  أل ــى املوقــــــــ ــ غ علــــــــ ــرى االجــــــــ آ /  5ضجــــــــ
 ه.2016  ةسطأل



 A/71/174 

 

20/27 16-12618 

 

. وسينت الدراسة  ن اخلسائر املتراكمة من ر ري املـال املـاد  والبشـر     ه22ضور ري املال البشر 
ــام    ــن عـ ــرة مـ ــون الفلســـطينيون أل الفتـ ــام  1948الـــيت  كبـــدها ال ج ـ سلتـــت  2000ال عـ

 .  2000سليون دوالر، على التواو، قياسًا سىلسعار عام  275سليون دوالر و  173
  

  صنيف اخلسائر واملنتجية -سادسًا  
 مفتوم اخلسائر و صنيفتا - لف  

يكـن قيـاري  يـ  التكـاليف ذات الصـلة      كما جـرى سيا ـ  أل الفـرغ األول  عـ ه، ال      - 38
ساالالت ل مـن النااليـة النهديـة، و    هيـيم للتكـاليف االقتصـادية ل الـت ل الـيت  تر ـب علـى           
الشعب الفلسطي  هو، أل  فضة األالوال، قياري جزئي للخسائر والتكاليف املتكبدة منذ سـدال  

ادية ل الـت ل الـيت يكـن قياسـتا     االالت ل. ة   ن اخلطوة األول حنو  هييم التكـاليف االقتصـ  
  هدًا هي قديد  وغ هذه التكاليف.

و صنيف التكاليف الـيت يتكبـدها الشـعب الفلسـطي  قـت االالـت ل والـيت  عـود ال          - 39
الــيت  فررــتا الســلطة ا تلــة علــى االقتصــاد الفلســطي   “  هــوي  التنميــة”سياســات و ــداس  

ــك اخلســائر ور ــدها و    ــد  ل ــذا     يســتدعي قدي ــة. ويشــمة ه ــة ودوري ــة منت م قياســتا سطريه
 التصنيف، على سبية املثال ال احلصر،   واغ اخلسائر التالية:

 اخلسائر املادية؛ ض ه 
 خسائر املوارد املائية واملوارد الطبيعية األخرى؛ ض ه 
 خسائر ر ري املال البشر ؛   ض ه 
 فهدان الفر  وخسائر اقتصادية؛   ضده 
 اجلزئي واالقتصاد الكلي واملالية العامة؛   خسائر االقتصاد ضهه 
 خسائر اوتمعات ا لية واألالياال السكنية؛ ضوه 
 االجتماعية. -اخلسائر النفسية  ض ه 

و عد مسـىللة قديـد و هـدير كـة خسـارة مـن  لـك اخلسـائر األسـاري احلاسـم األ يـة             - 40
الت ل. وفيما يتعلف سكـة  ـوغ مـن    للمنتجية املتبعة لهياري التكاليف االقتصادية النا ة عن اال

  واغ اخلسارة، فان املسالة املفاهيمية هي قديد: ض ه اإلجراالات الـيت  تخـذها السـلطة الهائمـة     

__________ 

 Atif A. Kubursi, “Palestinian losses in 1948: calculating refugee compensation”, information brief ه22ض 

prepared for the Center for Policy Analysis on Palestine, 3 August 2001. 
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ســاالالت ل والــيت يكــن  ن  عتــ  رــارة لكــة مــن االقتصــاد الفلســطي  والشــعب الفلســطي ؛   
اجـراال  تخـذه السـلطة الهائمـة      والهيمة النهدية املناسبة للتكلفـة الـيت يكـن اسـنادها لكـة      ض ه

ساالالت ل. والتو ة ال جوا  مهبول ُيعد أل األساري  مرًا معهدًا ومتعـدد األسعـاد، ويتطلـب    
 خ ات أل االقتصاد والها ون والتاريخ والسياسة.

ويش  التهييم األوو ال  ن املنتجيات املتبعـة لتهـدير التكـاليف االقتصـادية ل الـت ل       - 41
عتمــد علــى خصو ــية  ــوغ اخلســارة قيــد الن ــر وعلــى الهطــاغ االقتصــاد  الــذ    ينبتــي  ن  

 كبدها. ولذلك، وستية انب احلسا  املزدو  ورسي كة  وغ مـن   ـواغ اخلسـارة سالهاعـدة     
االقتصادية اليت  نشىل منتا، بـرى  هيـيم كـة  ـوغ مـن   ـواغ اخلسـارة  سـب الهطـاغ و ـوغ           

 ية  كاليف  خرى  ا  ة عن ءج املنفعـة دون الـدو     األ ول. ويكن  ن  ضاا ال الهائمة
ا دواجية. و فضة جريهة لتو يف جوهر هذا النتج هي االج غ على  ـكة املصـفوفة املـبني    

 .2أل اجلدول 
وعند قديد   واغ اخلسائر،  طـر   سـا الت  تعلـف اـا يلـي: ض ه كيـف يكـن قيـاري          - 42

  مــة للهيــام ســذلك؛ ض ه وكيــف  تــو غ هــذه  هــذه اخلســائر ومــا هــي املنتجيــة املناســبة وال 
اخلسائر علـى قطاعـات االقتصـاد املختلفـة؛ ض ه ومـا هـو الجـم التـداخة سـني   ـواغ اخلسـائر            

 و صنيفاهتا  سب  ىلث  الهطاغ على منتجية قياري هذه التكاليف النا ة عن االالت ل.
 

 2اجلدول 
 اخلسارة والهطاغ االقتصاد مصفوفة التكاليف االقتصادية ل الت ل  سب  وغ 

 
 نوع اخلاار  

 مامية الاعاع
موارم ما  ةة  

  طب ع ة
رأمسةةةةةةةةا  

 بي  

 ةةةةةةةةةةةةة ص 
 خاةةةةةةةةا   

 احبسصامية

احبسصةةةةةةةةةةةةام 
جز ةةةةةةةةةةةةةة  
 احبسصةةةةةةةةةةام 
 ك    مال ة

أح ةةاس سةةجيل ة 
 جمسمعةةةةةةةا  

 ع  ة
 -نفاةة ة 
 اجسمات ة

        الزراعة        

        التعدين

        الصناعة التحويلية

        التشييد

        التجارة واخلدمات
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 املنتجية والتوا ر الدور  والبيا ات -ساال  
يتطلب اجرااُل  هيـيم  ـامة للتكـاليف االقتصـادية ل الـت ل ا بـاغ منـتجيات مفصـلة          - 43

ومتراسطة قادرة على  مني التكاليف االقتصادية املبا رة وةـ  املبا ـرة جلميـ    ـواغ اخلسـائر      
كة قطاعات االقتصاد. وينبتـي للمنتجيـة العامـة  ن  كفـة ا سـاأل التهيـيم اسـتنادا         املتكبدة أل

 ال  فضة املمارسات والن ريات السليمة، كما ينبتي هلا  ن  كون:
مهتضبة  يح يكن التعامة معتا ساعتبارها وثيهة قائمة سذاهتا. وينبتـي هلـا  ن    ض ه 

  أل ور  السياسات وعمليات التفاول؛ كون مفتومة، وال سيما سالنسبة ال املنخرجني
مر ة بب اسهاال املنتجية قيد االستعرال املنت م وينبتي  عديلتا كلمـا دعـت    ض ه 

 احلاجة ال ذلك؛
متسهة، عول  ن  كـون سـطحية و عسـفية. وينبتـي هلـذه املنتجيـة  ن  يسيـر         ض ه 

يم املهبولـــة عمومـــا اجـــراال التهيـــيم وا ســـاق  ودقتـــ  مـــن خـــ ل االعتمـــاد علـــى مبـــاده التهيـــ 
 الدولية؛ ومعاي ه
قاسلــة للمراجعــة والتحهــف منــتا. ينبتــي للمنتجيــة، قــدر اإلمكــان،  ن  عتمــد   ضده 

ــة ال  دىن الــد مــن         ــة التهلي ــوأل هبــا مســتهاة مــن  هييمــات ســاسهة ستي ــة موث ــة  ارخيي علــى  دل
األالكـــام الشخصـــية املطبـــف أل التهيـــيم و اليـــا مراعـــاة  ـــعوسة احلصـــول علـــى  دلـــة  اجـــ أل

 جديدة.   وسج ت
مـن املنـتجيات ا ـددة الـيت يكـن  طبيهتـا علـى  مـني التكـاليف          ورةم وجـود عـدد    - 44

ــى املســتوى الكلــي      ــة عل ــيمكن اميعتــا أل مهــارستني عــامتني، مهارس االقتصــادية ل الــت ل، ف
 نا ليــةه ومهارســة  اســبية ضمــن الهاعــدة ال الهمــةه. ولكــة منــن هــا ني املهــارستني جوا بــتا  ض و

ستخدامتا  ن يتوقف علـى  ـوغ اخلسـارة وعلـى الهطـاغ الـذ        اإلباسية والسلبية، لذا ينبتي ال
 لك اخلسارة، فض  عن  وفُّر البيا ات واملوارد ال  مة من  جة  طبيـف املهارسـة املختـارة. وأل    
روال ما سبف، يبدو  ن ا باغ مهارسة قائمة على مصفوفة  اسبية اجتماعيـة ضكلية/ نا ليـةه هـو    

القتصـادية ل الـت ل أل األرل الفلسـطينية ا تلـة،   ـرا لتعـدد        كثر م ئمة لتهييم التكاليف ا
الهطاعـات و  ــواغ اخلســائر واجلماعـات املتضــررة. ومــ  ذلــك، وسالنسـبة ال عــدد  ــت  مــن    
اخلسائر، سيتعني الن ر أل ا باغ املهارسة ا اسبية. لذا، يكن هلـذه املنتجيـة  ن امـ  سـني  كثـر      

 اخلسارة والهطاغ االقتصاد .من مهارسة واالدة،  بعا لنوغ 
وسصفة عامة، ال يوجد  هـ  أل املنـتجيات سـة قـد يكـون هنـا.  هـ  أل البيا ـات.          - 45

وقبة الشروغ أل عملية التهييم الكامة، ينبتي استكشاا مدى  ـوفُّر البيا ـات ومـدى الهـدرة     
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و عاو ــا علـى الو ــول ال البيا ــات اجلديـدة وعلــى  وليــدها. وســيتطلب ذلـك مــوارد ارــافية    
وثيها م  اجلتا  املركز  لإلالصاال الفلسطي ، الذ  ينبتي لـ   ن يكـون واالـدا مـن الشـركاال      

 الوجنيني الرئيسيني أل هذه العملية.
 ما أل مـا يتعلـف سدوريـة عمليـة التهيـيم و وا رهـا، فُيتـوخى  ن يصـار ال  هـد   هريـر            - 46

 كـاليف جديـدة  ا ـ ة عـن اسـتمرار      سنو  ال اجلمعية العامة سشـكة مسـتمر. وسـُتدر        
االالت ل والتداس  املـدميرة األخـ ة أل التهريـر قـت عنـوان منفصـة. وارـافة ال هـذا التهريـر          

دراســات قليليــة مــن  جــة ورــ  جــردة ساخلســائر، ينبتــي   10ال  8الســنو ، ينبتــي اجــراال 
وينبتي  هد  موجز هلـذه  . 1967رسطتا ستهييمات ساسهة للتكلفة التارخيية ل الت ل منذ عام 

 الدراسات قليلية ال اجلمعية أل سياأل التهارير السنوية الث ثة ال األرسعة األول.
  

 التركيبة املؤسسية والتنفيذ والنوا ج -ساسعًا  
 التركيبة املؤسسية والتنفيذ - لف  

ل االقتصــاد أل رــوال الواليــة احلاليــة ل و كتــاد، ومــا ثبــت امت كــ  مــن خــ ة أل جمــا   - 47
الفلسطي  وقدر   على عدد من اهلي ات داخة من ومة األمم املتحدة ال العمـة وعلـى  نسـيف    

من األو كتاد  ن يهدم  هريـرا عـن التكـاليف     69/20 عماهلا، جلبت اجلمعية العامة أل قرارها 
 االقتصادية النا ة عن االالت ل اليت يتكبدها الشعب الفلسطي .

فاورات املهبلة من  جة التو ة ال  سوية عادلة ودائمة وسلمية للنــزاغ  و يس ا للم - 48
اإلســرائيلي، فــان األو كتـاد قــادر مــن النااليــة التهنيـة علــى  ن يســتحد  داخــة    -الفلسـطي   

من ومــة األمــم املتحــدة اجــارا لــتخمني التكــاليف االقتصــادية املارــية واملتكــررة ل الــت ل أل    
مة على األدلة على  ساري منـت م، وهـو سـيهدم  هـارير عـن جـردة       جريهة منتجية وعلمية وقائ

سـاإلجراالات املارــية واجلديــدة املتخــذة مــن السـلطات الهائمــة ســاالالت ل، وقديــدا  لــك الــيت   
 ر ب عليتا  ثر اقتصاد  مدمر على الشعب الفلسطي ، وسبة كسب عيشـ  وقدرا ـ  احلاليـة    

ــة      ــاد قاسـ ــى اقتصـ ــاص علـ ــى احلفـ ــتهبلية علـ ــيوثهتا    واملسـ ــاالة، وسـ ــم سالكفـ ــتمرار ومتسـ ل سـ
 ويتعتدها. وجلدثتا

 
 النوا ج واأل شطة -ساال  

سينطو  ا شاال اجار لتخمني التكاليف االقتصادية ل الت ل على الهيام سعمـة ارـاأل    - 49
كب ، اا أل ذلـك قديـد البعـد املفـاهيمي للتكـاليف االقتصـادية ل الـت ل رـمن اجـار األمـم           

  وقديد املنتجيات ذات الصلة، وور  النماذ  واملعـايرة، و هييمتـا واحلفـاص    املتحدة واقترا
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عليتا، وور  قواعد سيا ـات واميـ  البيا ـات سـنويا، وقـديح و هيـيم التكـاليف االقتصـادية         
ــة عــن هــذه املســائة.         ــة العام ــارير منت مــة ال اجلمعي ــد   ه ــة ل الــت ل و ه ــة والتارخيي احلالي

 سني امليزا ية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزا ية.وسيتطلب ذلك اجلم ال 
ومن املتوقـ   ن  سـتترأل عمليـة التهيـيم وورـ  جـردة سالتكـاليف االقتصـادية اجلاريـة           - 50

واملارية ل الت ل حنو  رس  سنوات ضفتريت سنتنيه من العمة. وسيشمة ذلك موافـاة  اجلمعيـة   
العامــة سث ثــة  هــارير ســنوية، ســدالًا مــن الســنة الثا يــة مــن  نفيــذ العمليــة. وســيتطلب التحديــد    

يف االقتصــادية املارـية ل الـت ل ســنتني ال  رسـ  سـنوات مــن الدراسـات الــيت      الكمـي للتكـال  
 ركــز علــى الهضــايا املتصــلة ساملنتجيــة والبيا ــات والســواسف وا راال الها و يــة وةــ  ذلــك مــن   
الهضايا ذات الصلة. وارافة ال ذلك، ينبتي اجراال ست ال مثاين دراسات، يتناول كـة منـتا   

 ر.   وعا  ددا من اخلسائ
قائمة سـالنوا ج واأل شـطة املتوقعـة لتنفيـذ هـذه العمليـة، خـ ل فتـرة          3ويورد اجلدول  - 51

 السنوات األرس  األول من متمة  مني التكاليف االقتصادية االالت ل و هد   هارير عنتا.
 

 3اجلدول 
 األرل الفلسطينية ا تلة خطة السنوات األرس  للنوا ج واأل شطة لتهييم التكاليف االقتصادية ل الت ل أل

 
 4الايلة  3الايلة  2الايلة  1الايلة  

     النوا ج     

  هرير  هرير  هرير   هرير سنو  ال اجلمعية العامة

دراسات  ساسية عن السواسف الها و ية 
 والبيا ات واملنتجية

   دراسات 4-2 دراسات 2-4

دراسات عن اخلسائر  سب النوغ 
 2016-1967والهطاغ للفترة 

 دراسة 2-1 دراسات 2-3 دراسات 4-3 دراسة 1-2

     األ شطة

قديد مفتوم التكاليف االقتصادية 
 ل الت ل واملنتجيات

     عم

  عم  عم  عم  عم العمة امليداين و   البيا ات واملعلومات

    مناذ  4-2 ور  مناذ  كمية ومناذ  اقتصاد قياسي

 مناذ  4-2 مناذ  4-2 مناذ  4-2 مناذ  4-2 مناذ  التخمني واملعايرة
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 4الايلة  3الايلة  2الايلة  1الايلة  

 مني التكاليف االقتصادية ل الت ل      
  سب الهطاغ و وغ اخلسارة

ــات   ــة الهطاعــ كــ
 واأل واغ

ــات   ــة الهطاعــ كــ
 واأل واغ

ــات   ــة الهطاعــ كــ
 واأل واغ

ــات   ــة الهطاعــــ كــــ
 واأل واغ

 اجتماغ واالد اجتماغ 2-1 اجتماعان اجتماعان اجتماغ فريف اخل اال

   
 االستنتاجات والتو يات -ثامنا  

ال يبل  هذا التهرير عن اجلوا ب النوعيـة  و الكميـة للتكـاليف االقتصـادية النا ـة عـن        - 52
االالت ل اليت يتكبدها الشعب الفلسطي ، سة ُي   للدول األعضاال األ ية احليوية هلـذه املتمـة   

ســات  ــددة  ثــار االالــت ل علــى  واحلاجــة ال  زويــد اوتمــ  الــدوو سفتــم املورــوعي وقيا  
الشعب الفلسطي . ويكن إلجراال  هييم دقيف هلذه التكاليف  ن يضـمن  يضـا مسـااللة السـلطة     

 الهائمة ساالالت ل عن الوفاال سالتزاماهتا اوجب الها ون الدوو.
وع وة على ذلك، فان دراسـة التكـاليف االقتصـادية ل الـت ل، فضـ  عـن العهبـات         - 53

ــة علــى      األخــرى ــة،  ساســية للدالل ــة أل األرل الفلســطينية ا تل ــيت  عتــرل التجــارة والتنمي ال
رــخامة اخلســائر والصــعوسات الــيت عــاىن منــتا الشــعب الفلســطي  ومــا  ال قــت االالــت ل،  
وقديد السياسات لور  االقتصاد الفلسطي  على سكة التنمية املسـتدامة و يسـ  املفاورـات    

اإلســـرائيلي وقهيـــف ســـ م دائـــم أل  -ة عادلـــة للنــــزاغ الفلســـطي  املهبلـــة مـــن  جـــة  ســـوي
 األوسي. الشرأل
وستية اجراال  هييم دقيـف ل رـرار الـيت سـببتا االالـت ل، بـب  وال االتسـا  املـوارد          - 54

والسياســات ال  مــة لتحهيــف  هــداا التنميــة املســتدامة أل األرل الفلســطينية ا تلــة وورــ    
نميــة املســتدامة الــيت قفــظ مصــاحل وقــدرات اجليــة احلــاو و وســ  أل   االقتصــاد علــى ســكة الت

الوقــت  فســ  قــدرات األجيــال املهبلــة. ومــن  ــىلن ذلــك  ن يشــكة  ســاري الســ م أل األرل 
ساقتصــاد الــر مزدهــر قــادر علــى  لبيــة االالتياجــات احلاليــة  الفلســطينية ا تلــة، الــذ  ســيتوجد
 اهلشة من مزيد من التدهور املتفاقم جراال الفهر.واملهبلة لشعبتا وعلى محاية البي ة 

ــ         - 55 ــا، ال ُ عتـ ــني هلـ ــت ل، و    مـ ــادية ل الـ ــاليف االقتصـ ــد  ن التكـ ــي التىلكيـ وينبتـ
ينبتي  ن ُ عت   و ُ ستعمة للـدعوة ال  هـد   عـوي   هـد  كبـدية مـن اءـاال االالـت ل.          وال

ــاري كــة اخلســائر     ــيم  و قي ــك، ال يكــن  هي ــى ذل ــيت ســبدبتا    وعــ وة عل ــدمار ال واألرــرار وال
 االالت ل من الناالية النهدية.
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ــن االالــت ل أل        - 56 ــت كــة الدراســات الســاسهة للتكــاليف االقتصــادية النا ــة ع و  جري
األرل الفلسطينية ا تلة على  ساري كص ، ال رمن اجار  امة واليد يكـن  ن بمـ  سـني    

  املبا رة أل  يـ  الهطاعـات االقتصـادية. وهـي     كتلف   واغ اخلسائر والتكاليف املبا رة وة
فتحــت كــوة رــيهة فحســب أل جــدار التكــاليف االقتصــادية الضــخم النا ــة عــن االالــت ل     
اإلسرائيلي اليت يتكبدها الشعب الفلسـطي . فمـن دون االالـت ل، لكـان أل مهـدور االقتصـاد       

الــذ  جلههــ  الاليــا، مــ     الفلســطي  سكــة ســتولة  ن ينــتج رــعفي النــا ج ا لــي اإل ــاو        
يواكــب ذلــك مــن احنســار للعجــز التجــار  وامليزا ــو  املــزمن، وكــذلك للفهــر والبطالــة،    مــا

 واءاال ل عتماد االقتصاد  على اسرائية.  
لذا، فمن الضرور  سشكٍة مل   ن ُينشىل رمن من ومـة األمـم املتحـدة اجـار منـتجي       - 57

 و امة ومستدام قائم على األدلة من  جة:
سـيما   ور  جردة ساإلجراالات املتخذة من السلطات الهائمة سـاالالت ل، وال   هض 

 لك اليت مـا  ال يتر ـب عليتـا  ثـر مـدمر و كـاليف اقتصـادية سالنسـبة ال الشـعب الفلسـطي            
 واليا   وسبة كسب عيش ، و سجيلتا وقديثتا سصورة منت مة؛

ديـدة هلـذه اإلجـراالات أل     مني وقديح التكاليف االقتصـادية املتكـررة واجل   ض ه 
 جريهة منتجية قائمة على األدلة وعلى  ساري منت م؛  

  هد   هرير سنو  عن لك التكاليف ال اجلمعية العامة؛ ض ه 
ضده قديــد املــوارد والسياســات ال  مــة لتحهيــف  هــداا التنميــة املســتدامة أل األرل  

 الفلسطينية ا تلة.
مـن قرارهـا    9احلاجة ال هذا اإلجـار، وجلبـت، أل الفهـرة    وقد  قرت اجلمعية العامة س - 58
ــرًا عــن التكــاليف االقتصــادية ل الــت ل     69/20 ن مــن األو كتــاد  ن يهــدم ال اجلمعيــة  هري

اإلســرائيلي الــيت يتكبــدها الشــعب الفلســطي . ويشــكة هــذا الطلــب داللــة علــى اخلــ ة الــيت     
وعلى ما يواجت  هذا األخ  مـن عوائـف وآفاقـ      يتلكتا األو كتاد أل جمال االقتصاد الفلسطي 

اإلمنائية، وكذلك على الهدرات التهنية واملتنية ل و كتاد علـى قيـادة و نسـيف  عمـال كيا ـات      
 األمم املتحدة األخرى أل  نفيذ هذه املتمة اهلامة.  

عـة   واألو كتاد قادر ال الـد كـب  مـن النااليـة التهنيـة داخـة من ومـة األمـم املتحـدة          - 59
االرط غ اسؤوليات  هييم التكاليف االقتصادية ل الت ل اليت يتكبدها الشـعب الفلسـطي .   
ــوف  مــوارد ارــافية          ــزم   ــذا يل ــا. ل ــاملوارد املتاالــة الالي ــذ هــذه املتمــة س ــ  ال يكــن  نفي ــد    سي
ل و كتاد لتلبية جلب اجلمعية العامة. وينبتـي لتخصـي   لـك املـوارد اإلرـافية  ن بـرى مـن        
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خ ل آليـات مناسـبة ل مـم املتحـدة سـدعٍم مـن  وسـام اجلتـات املاحنـة ستيـة  ـىلمني مزيـد مـن              
 املوارد اخلارجة عن امليزا ية.

ان الــدول األعضــاال مــدعوة ال الن ــر أل الطلــب مــن األو كتــاد ســىلن يضــ  جــردة          - 60
ــيت يتكبــدها الشــعب الفلســطي ،     ــىلن يهــدم سالتكــاليف االقتصــادية ل الــت ل اإلســرائيلي ال وس

 سنويا  هريرا عن ذلك ال اجلمعية العامة.


