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*1511367*  

 مجلس التجارة والتنمية
 والستون الثانيةالدورة 
 2015أيلول/سبتمرب  25-14جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت10البند 

    تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
إلرررى الشرررعب الفلسرررطيني   تقريرررر عرررن المسررراعدة المقدمرررة مرررن األونكتررراد  

 *التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة
  

 **مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  
   

 موجز 
 2006أول ركــــــو  منــــــ  عــــــا   احملتلــــــ   الفلســــــ يني  األرض ، شــــــصد اقت ــــــا  2014يف عــــــا   

والرتاجــــث العــــات علــــص التــــوان يف ن ــــيل الفــــ   مــــن النــــا   احمللــــ  ا  ــــان  و ا  ــــا       لــــ ، 
 1993 ضـــــــاعف عـــــــد  املســـــــتورنت ا ســـــــ ا يليت أر ـــــــث مـــــــ ا  منـــــــ  ا فاقيـــــــا  أوســـــــلو يف عـــــــا  

 يم الــــ  ؛ حيــــي يزيــــد عــــد حلم يف الوقــــت انا ــــ  عــــد  الفلســــ ينيت يف املن  ــــ  جــــ1995 وعــــا 
 

 
 

ر ي ــ  عــ ض املــا ة الــوار ة  يصــا مــا ين ــو  علــص خ ا  صــا و لــييف يف التســميا  املســت دم  يف حلــ ة الويفي ــ  و  يف   *
مدينـ   ال ـانوت أل   لـد أو  قلـيم أوالتعبري عن أ  رأ  كان من جانل األمان  العام  لألمـم املتحـدة  نـان امل كـز 

أو من  ـــ  أو لســـل ا  أ  منصـــا، أو  نـــان  عيـــت حـــدو حلا أو اومصـــا  وو  ـــاا لل ـــ ارا  وامل ـــ را   ا  ال ـــل  
أو األرا ـ  الفلسـ يني  احملتلـ    الفلسـ يني  ا شـارا     األرض ت ل ال ا رة عن اجلمعي  العام  وجمليف األمن،  

غ  يـــ ، فــــا  يصـــا ال ــــدري النـــ قي   وينـــري اســــت دا  كلمـــ    لســــ ت     من مـــ  التح يــــ    ـــاز  ـــزة والضــــف  ال 
عــرَب الفلســ يني   أمــا ا شــارا       ولــ   لســ ت   الورنيــ  الفلســ يني  الــ  أننــا  الســل   

 
 تتوا ــم مــث ال ايــ  امل

  (2012)67/19وق ار اجلمعي  العام   (2002)1397عنصا يف ق ار جمليف األمن 
  2015أيلول/سبتمرب  1  جيوز لل حا   اقتباري حمتويا  حل ا الت  ي  قبل   **
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، 2015يف املا ــــ  مــــن مســــاح  الضــــف  الغ  يــــ   وأيفنــــاا األشــــص  األر عــــ  األو  مــــن عــــا   61 متعــــل
يف املا ـــ  مـــن جممـــوز  75احتجـــز   ســـ ا يل مـــ ة أخـــ ر عا ـــدا  الضـــ ا ل الفلســـ يني ، الـــ  متعـــل 

 حلــم  ــو العا ــدا   وأ   أزمــ  الســيول  املرت بــ  علــص  لــ      بــارؤ الننــات ا قت ــا   وســو   
  وعــاق ق ــاز  ــزة، يف  ــ   ســت ســنوا ، مــن نــزاز يفالــي 2015النــا   احمللــ  ا  ــان يف عــا  

 تع  ه لعملي  عسك ي  واسـع  الن ـا ، ليزيـد ال ـت  لـ   عـد وـات سـنوا  مـن ان ـار ا قت ـا    
احمللــ  يف  و نــصد جصــو   عــا ة ا عمــار   اــاا شــديداا  ــالن      حجــم الــدمار، و   ــت  ل قت ــا  

 ــــزة الف ســــ   ســــتعا ة أنفاســــه  و لغــــت ال ــــ و  ا جتماعيــــ  ا قت ــــا ي  أ ق مســــتور  ــــا منــــ  
  1967 عا 

و ـــال  م مـــن حمدو يـــ  املـــوار ، قـــد  األونكتـــا  التعـــاون الفـــي والتـــدريل وخـــدما  استنـــاري   
  الفلســـ يني  يف عــن  نميــ  ال ــدرااا لل  ــاعت الفلســ ينيت العــا  واأــا ، وأكمــل  نجـــا  منــ وع

 جبصو  األونكتا   69/20جمال  يسري التجارة  ونّوحلت اجلمعي  العام  لألمم املتحدة يف ق ارحلا 
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 القتصرررراد القيررررود علررررى الحركررررة والحصررررار وعنرررر  المسررررتو نين وتقلررررب -أولا  
   وانكماشه

  
 نتكاســـ  أخـــ ر يف  ع  ـــت المـــال  بـــدا التنميـــ  املســـتدام  يف األرض الفلســـ يني  احملتلـــ   -1

  ـــد  ســـببت العمليـــ  العســـك ي  ا ســـ ا يلي  علـــص ق ـــاز  ـــزة   2015ويف م لـــث عـــا   2014 عـــا 
يف أول ركـــــــو  ينـــــــصدة ا قت ـــــــا   2014أيفنـــــــاا النـــــــزاز الـــــــ    ار يف متوز/يوليـــــــه و ب/أ ســـــــ يف 

 5ف  الغ  يــ      لــون نسـب   ـو النــا   احمللـ  ا  ــان يف الضـاا   ون ـ  (1)2006الفلسـ يي منـ  عــا  
ـــ ، يكـــون اقت ـــا  األرض  15يف املا ـــ  و  اجـــث النـــا   احمللـــ  ا  ـــان يف ق ـــاز  ـــزة  نســـب   يف املا 

و  ّلـــص ن ـــيل الفـــ   مـــن النـــا    2014يف املا ـــ  يف عـــا   0.4انكمـــن  نســـب  الفلســـ يني  احملتلـــ  قـــد 
 2015مـــا    النســـب  لعـــا    و بـــدو ا حت2014يف املا ـــ  يف عـــا   3.3 احمللـــ  ا  ـــان كـــ ل   نســـب 

قامتـــ   ســـبل   ّلـــل ال ـــ و  السياســـي  و  اجـــث  ـــد  ا  املســـاعدة و بـــارؤ و ـــرية  عـــا ة ا عمـــار يف  ـــزة 
احتجـــاز  ســـ ا يل عا ـــدا  الضـــ ا ل الفلســـ يني  خـــ ل األشـــص  األر عـــ  األو  مـــن  واليفـــار الـــ  خلفصـــا

   ( 2015)البن  الدون،  2015 عا 
ــــاة، مت لبــــ 1، معلمــــا يبــــّت النــــكل النــــا   احمللــــ  ا  ــــان ان ي ــــ  ــــو ل ــــد كــــان  -2 للغايــــ  اا أ ن

علـــص األحـــداا السياســـي  و عـــم املـــاذت الـــ   كـــان متعـــ ر التنبـــؤ  ـــه وخـــار  ســـي  ة الســـل   اا ومتوقفـــ
و تجلــص حليمنــ  اجلانــل السياســ  علــص النمــو ا قت ــا   الفلســ يي يف أن  ــرتة اا  الورنيــ  الفلســ يني  معــ

 ينمــا ســب ت  يــث اا، شــصد  أقــور أ ااا اقت ــا ي 1999    1995ا ســت  ار النســيت الــ  امتــد  مــن 
 ( مواجصا  سياسي  وعسك ي  2014و 2006و 2002-2000 رتا  ا نكماش ا قت ا   )

 1النكل   
 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيمعدل نمو 
 )نسب  ماوي (

  

 

__________ 

 يف املا    32وحدة،   اجث النا   احملل  ا  ان لغزة أيفناا النزاز  نسب   2014يف ال  ث العالي من عا   (1) 
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اقت ـــا  أرض حمتلـــ ، و التــــان  ـــعن  عاليـــ  الـــدعم امل ـــد  مــــن  ن ا قت ـــا  الفلســـ يي حلـــو  -3
قـــد  ضعضـــعت  فعـــل ا حـــت ل، ولـــييف  فعـــل عـــد   -ملـــا يدعيـــه  عـــ  املـــ اقبت اا خ  ـــ - املـــاذت

م امـــ  سياســـا  الســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني  أو  ـــعف التنســـيم  ـــت املـــاذت    ـــد أ ر العـــلا 
واأســــا   املاليــــ  النا ــــ  عــــن ا حــــت ل     ويــــل وجصــــ  املــــان الــــ      ــــته األزمــــا  ا نســــاني  

ــــا  ا نســــاني  و عــــم امليزانيــــ    مصمــــا  لغــــت  مســــاعدا  املــــاذت مــــن اجلانــــل ا  ــــا      العملي
األمــوال امل   ــ  للمعونــ  لــن  كــون كا يــ  لو ــث أ  اقت ــا  علــص ســك  التنميــ  املســتدام  يف  ــل 

و دميــ  للبنيــ  التحتيــ  وعــزل عــن األســوا  العامليــ  و ز ــ  أو ــاز متســم   ضــ  ا  عســك ي  متكــ رة 
 األسوا  احمللي  وامل ا رة وان مان من ان ول علص املوار  ال بيعي  الورني  

  1اجلدول   
 )أ(اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة  المؤشرات الرئيسية

   
 1995 1999 2002 2006 2009 2012 2013*

 2014*
 

         القتصادي الكلياألداء 

 0.4- 2.2 6.3 8.7 3.9- 12.5- 8.3 7.1 (نسب  ماوي  و النا   احملل  ا  ان ان ي   )
 766 12 476 12 279 11 268 7 910 4 556 3 271 4 283 3 )ف يت الدو را ( ، ا مس النا   احملل  ا  ان
 147 14 636 13 137 12 800 7 333 5 775 3 025 5 723 3 )ف يت الدو را ( ، ا مس الدخل ال وم  ا  ان

 862 16 825 14 887 13 941 9 624 6 826 4 398 5 122 4   ان الدخل ال وم  املتا  )ف يت الدو را (
  ، ا مس ن يل الف   من النا   احملل  ا  ان

 ) الدو را (   
1 427 1 553 1 182 1 449 1 963 2 787 2 992 2 973 

  ، ا مس ال وم  ا  انالدخل ن يل الف   من 
 ) الدو را (   

1 618 1 827 1 255 1 573 2 107 2 999 3 271 3 295 

 النا   احملل  النمو ان ي   يف ن يل الف   مـن 
 (نسب  ماوي ا  ان )   

-0.2 4.8 -15.0 -6.8 5.6 3.1 -0.8 -3.3 

 الدخل ال وم  النمو ان ي   يف ن يل الف   مـن 
 (نسب  ماوي ا  ان )   

0.5 4.7 -16.1 -5.4 3.2 3.6 0.5 -2.4 

         السكان والعمل

 4.55 4.42 4.29 3.94 3.61 3.23 2.96 2.34 )أ( عد  السكان ) امل يت(
 29.8 27.0 26.7 30.1 29.8 41.2 21.7 32.6 )ب(الب ال  )نسب  ماوي (

 917 885 858 718 636 452 588 417 جمموز العمال  ) ال  (
 210 204 195 181 148 125 103 51 يف ال  از العا 

 107 99 83 73 55 42 135 68 يف  س ا يل واملستورنا 
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 1995 1999 2002 2006 2009 2012 2013*
 2014*

 

  رصيد المالية العامة )نسبة مئوية من الناتج المحلي
 اإلجمالي(  

        

 امل اس  / ي ا ا  املتاخ ا ا ي ا ا  سا ي  من 
 احملتجزة   

13.0 23.4 8.2 25.0 22.0 18.4 18.5 21.5 

 31.9 29.6 31.4 43.9 46.4 28.0 22.1 15.0 النف ا  اجلاري  )من حيي ا لتزاما (
 28.2 27.4 28.9 46.3 52.1 34.2 29.3 25.1 جمموز ا نفا  )األساري الن د ( 

 6.7- 8.9- 10.5- 24.4- 27.1- 26.0- 5.9- 12.1- (ن د الساري )األال سيد ا  ان 
         التجارة الخارجية

 715 2 189 1 750 1 141 2 291 1 051 1 373 400 سايف التحوي   اجلاري  )ف يت الدو را (
 298 2 072 2 871 1 133 1 736 478 752 562 سا را  السلث واأدما  )ف يت الدو را (
 781 7 804 6 300 6 943 4 683 3 234 2 364 3 441 2 الوار ا  من السلث واأدما  )ف يت الدو را (

 -483 5 -732 4 -429 4 -810 3 -947 2 -756 1 -612 2 -879 1 امليزان التجار  )ف يت الدو را (
 من النا   احملل   نسب  ماوي امليزان التجار  )

 ا  ان(   
57.2- -61.2 -49.4 -60.0 -52.4 -39.3 -37.9 -43.0 

 2.514- 3.115- 3.302- 2.558- 1.887- 886- -1.598 -922 امليزان التجار  مث  س ا يل )ف يت الدو را (
 من  نسب  ماوي امليزان التجار  مث  س ا يل )

 النا   احملل  ا  ان(   
-28.1 -37.4 -24.9 -38.4 -35.2 -29.3 -25.0 -19.7 

 الفلس يني  مث  س ا يل/  ان الورني   ارة السل   
 ) ((نسب  ماوي ) الفلس يني الورني   ارة السل      

83.5 67.5 56.9 64.4 65.1 63.5 59.7 49.2 

 الفلس ينيـ  مـث  س ا يل/  ان الورني   ارة السل ـ  
 ) ((نسب  ماوي التجارة ا س ا يلي  )   

4.2 3.7 1.8 2.2 2.9 2.8 2.9 2.6 

  
الورنيــ  ووزارة املاليــ  يف الســل   اجلصــاز امل كــز  ل ح ــاا الفلســ يي و اجلصــاز امل كــز  ا ســ ا يل  ل ح ــاا  امل ا ر:

    الفلس يني 
، راجـــث اجلصـــاز امل كــــز  ل ح ـــاا الفلســـ يي  يـــث البيانـــا  اأاســــ  2014  ـــدي ا  أوليـــ   يف عـــا   *

  1995األعوا  السا    حىت عا   انسا ا  ال ومي  عن 
 استعناا األرقا  املتعلِّ    السـكان،    نـمل  يـث البيانـا  األخـ ر ال ـدري النـ قي  ألن اجلصـاز امل كـز   )أ(

 ل ح اا الفلس يي   ميكنه  خول  ل  اجلزا من املدين  
العمـــال  ، والــ   ينــملالدوليـــ ث للب الــ  الـــ   و ــعته من مــ  العمــل التع يـــف املوَســيتوا ــم  لــ  مــث  )ب(

  ت املعبَ 
 نري  يانا  التجارة الفلس يني  وا س ا يلي     السلث واأدما  امل  ب   و ري امل  ب    عوامل ا نتا    ) (
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ن ـــات ماويـــ   3أعـــ ة،  ــــ  1، كمـــا يتبـــّت يف اجلـــدول 2014ل ـــد ار فعـــت الب الـــ  يف عـــا   -4
ــــّجل حــــىت الن( و يف 44يف املا ــــ :  30لت ــــل     يف  18املا ــــ  يف ق ــــاز  ــــزة )أعلــــص مســــتور س 

ـــ  ومـــا يســـتتبث  لـــ  مـــن  حلـــدار للمـــوار   املا ـــ  يف الضـــف  الغ  يـــ   علـــص أن ا متـــدا  ان ي ـــ  للب ال
 البن ي  أكرب مما  نري  ليه معد   الب ال  و ل   سبل انتنار العمال  الناق   والب ال  امل نع  

   مــن النــا   احمللــ  ا  ــان الفلســ يي وا ر فــاز النــديد يف الب الــ   انكمــاش ن ــيل الفــ -5
عـــــّ ض شـــــ ا   واســـــع  مـــــن النـــــعل الفلســـــ يي للف ـــــ  و نعـــــدا  األمـــــن الغـــــ ا    وو  ـــــا لبيانـــــا  

حــىت ، أســ ا اا ،  ــعن انعــدا  األمــن الغــ ا   يف األرض الفلســ يني  احملتلــ  كــان م  فعــا جــد2013 عـا 
، حيـــي    ـــامن أســـ ة مـــن  2014  يف  ـــزة وا نكمـــاش ا قت ـــا   يف عـــا  قبـــل العمليـــ  العســـك ي

كل يف ا أس  علص أمنصا الغـ ا    وكانـت ال ـ و  يف  ـزة أسـوأ مـن  لـ ،       ـامن سـت أسـ  
مــن كــل عنــ  أســ  علــص أمنصــا الغــ ا  ، ويف امل ا ــل حلنــار أســ ة مــن كــل  ــيف أســ     ــامن اا    يبــ

 (    2014الغ  ي  )اجلصاز امل كز  ل ح اا الفلس يي وم ا ر أخ ر، علص أمنصا الغ ا   يف الضف  
وقــد اســتم   املســتورنا  ا ســ ا يلي  يف ا  ســاز، وزا  عــد  املســتورنت  ــار ث مــ ا  منــ   -6

يف  61ا فاقيــا  أوســلو، حيــي أســب  عــد  املســتورنت يفــو  عــد  الفلســ ينيت يف املن  ــ  جــيم )
  يـــــ (، الـــــ   ضـــــم أكعـــــ  املـــــوار  ال بيعيـــــ  الفلســـــ يني  قيمـــــ ا  ووـــــ  املا ـــــ  مـــــن مســـــاح  الضـــــف  الغ

مســـــتورن  و ـــــؤرة اســـــتي اني  يف املن  ـــــ   235مســـــتورن  ســـــ ا يل  يعينـــــون يف  341 000   ـــــا ا 
أ(  2014 لســ يي )األمــم املتحــدة، مكتــل  نســيم النــؤون ا نســاني ،  300 000جــيم، م ا ــل 

الفلســـ ينيت ومــــن مــــوار   نتـــاجصم، حيــــي اقتلعــــت أو  واســـتم  عنــــف املســــتورنت الـــ   ينــــال مــــن
؛    اقت لعــــت أو 2015  و  ــــاعد العنــــف يف عــــا  2014شــــج ة منتجــــ  يف عــــا   9 333أ لفــــت 

شــج ة   ــا ي  يف كامــل الضــف  الغ  يــ  )مكتــل  5 600 أ لفــت يف شــص  كــانون العات/ينــاي  وحــدة
 ( 2015 نسيم النؤون ا نساني ، 

، كانــت ح كـ   ن ــل السـكان الفلسـ ينيت والبضــا ث يف الضـف  الغ  يــ  2014ويف هنايـ  عـا   -7
مــن انــواجز الــ  و ــعتصا  ســ ا يل، فــا  يصــا ن ــات التفتــين وحــواجز ال  قــا  اا حــاجز  490يعوقصــا 

واأنــا   وحــواجز العــزل، الــ   نتنــ  يف األرض الفلســ يني  احملتلــ  و عيــد رســم انــدو ، مــن رــ   
ب(  2014)مكتــل  نســيم النــؤون ا نســاني ، اا ط األخضــ  املعــرت   ــه  وليــعــن اأــاا واحــد،  عيــد

و لــت  ــزة  ــت ان ــار الــ   عز ــا عــن العــا  وعــن أســواقصا الت ليديــ  يف الضــف  الغ  يــ  و ســ ا يل 
 يف املا   من سا راهتا قبل ان ار   85ال  كانت  ستوعل ذو 

وأ   التكاليف امل  فع  وعـد  ال ـدرة علـص التنبـؤ املسـنو ة  تعـد  الع اقيـل الـ   كبـل ان كـ   -8
     ــوي  ا ســتعمارا  اناليــ  واحملتملــ  للنــ كا  امل ــّدرة و    فــاقم اعتمــا  األرض الفلســ يني  

لنـا   احمللـ  يف املا ـ  مـن ا 61    55، قفـز  الـوار ا  مـن 2014احملتل  علص الـوار ا   ويف عـا  
 43    38ا  ـان، لكـن ال ـا را  عجــز  عـن مواكبـ  حلـ ا الو ــث وا سـث العجـز التجـار  مــن 

يف املا ــ  مــن النــا   احمللــ  ا  ــان  وا ــ    األرض الفلســ يني  احملتلــ   ســبل عز ــا عــن األســوا  
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،  لـ  2014للغايـ    فـ  عـا  اا كبـري اا  العاملي     ا عتما  علص  ارة  ـري متوازنـ  مـث  سـ ا يل اعتمـا 
يف املا ـــ  مـــن ســـايف  93مليـــار  و ر، أو  2.5العجـــز التجـــار  الفلســـ يي مـــث  ســـ ا يل أكعـــ  مـــن 

 ( 1التحوي   انالي  )اجلدول 
  
 تكرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية زاد األوضاع المالية الهشة سوءاا  -أل    

  
اســــتم   الســــل   الورنيــــ  الفلســــ يني  يف  ســــ حاهتا  ــــال  م مــــن ال ــــ و   ــــري امل  مــــ ،  -9

مــن النــا   احمللــ  ا  ــان يف  12.6املاليــ  ومتكنــت مــن زيــا ة العا ــدا  و  لــيص العجــز املــان مــن 
  وقـــــد  ـــــا ص  لـــــ   فضـــــل الزيـــــا ة يف عا ـــــدا  2014يف املا ـــــ  يف عـــــا   11.9    2013عـــــا  

، و ـــــ يب  ال يمـــــ  املضـــــا  ، والضـــــ ا ل علـــــص يف املا ـــــ  )الت لـــــيص اجلم كـــــ  20الضـــــ ا ل  نســـــب  
أر مــت الســل    2014املنتجــا  النف يــ (  علــص أن العمليــ  العســك ي  ا ســ ا يلي  يف  ــزة يف عــا  

علــــص مضــــاعف  التحــــوي       ــــزة يف متوز/يوليــــه وزيــــا ة ا نفــــا  علــــص التحــــوي   ال بيــــ  لتــــو ري 
لتغ يـ  عجـز امليزانيـ  الـ   اا كـن  عـم املـاذت كا يـأ(  و  ي2014ال عاي  للم ا ت )البن  الدون، 

مليـــون  497بلـــ    ـــايف قـــدرة مليـــار  و ر، وحلـــو مـــا أ ر     ـــ اكم متـــاخ ا  الســـل   ف 1.6 لـــ  
  و ر 
يف  ـــزة    زيـــا ة العجـــز اا ويتوقـــث ســـندو  الن ـــد الـــدون أن يـــؤ   التـــدمري اناســـل مـــؤخ   -10

(  ومــا   2015ن النــا   احمللــ  ا  ـان )ســندو  الن ـد الــدون، يف املا ـ    ــا ي  مـ 3املـان  نســب  
ومــا  عــدحلا،  ــعن  2015يزيــد املــاذون مــن املعونــ  الــ  ي ــدموهنا للســل   الورنيــ  الفلســ يني  يف عــا  

األو ــاز ا جتماعيــ  ا قت ــا ي  يف األرض الفلســ يني  احملتلــ  ست ــب  ع ــيب  أكعــ  مــن    قبــل، 
لــييف ا زــازا  املؤسســي  للســل   الورنيــ  الفلســ يني   حســل،  ــل الســل   مع  ــ ا  ــ ل  لل  ــ  

 نفسصا، وحلو ما سيرت ل عنه انعكاسا  سياسي    ميكن التنبؤ هبا 
 2.1و نــــّكل العا ــــدا  الضــــ يبي  أكــــرب مــــور  ل يــــ ا ا  العامــــ  الفلســــ يني ؛   ــــد  لغــــت  -11

مـــن جممـــوز ا يـــ ا ا   وميكـــن أن  غ ـــ   يف املا ـــ  75، وحلـــو مـــا ميعـــل 2014مليـــار  و ر يف عـــا  
ــــ  مــــن  نفاقصــــا  50حلــــ ة العا ــــدا   ــــا ورة ال وا ــــل العامــــ  للســــل   الورنيــــ  الفلســــ يني  أو  يف املا 

لآلليـــ  اناليـــ  لتح ـــيل ا يـــ ا ا ، الـــ  أننـــات فوجـــل   و وكـــول الع قـــا  اا انـــان  لكـــن،  بعـــ
 ســ ا يل، نيا ــ  عــن الســل   الورنيــ  الفلســ يني ، ،  تــو  1994ا قت ــا ي  املوقــث يف  ــارييف يف عــا  

 ــث الضــ ا ل علــص الــوار ا  الفلســ يني     ّو ــا    الســل    عــد خ ــم قيمــ   كــاليف التح ــيل 
يف املا ــــ   والواقــــث أن حلــــ ا الرت يــــل أ ر    جعــــل الســــل   الورنيــــ  الفلســــ يني   3واملعاجلــــ   نســــب  

 من قبل  س ا يل،  ل  ستم ار التصديد  ا حتجاز أيضاا اا ع    لييف   ط  حتجاز  ي ا اهتا  علي
و ــــ ل   كــــون فعا ــــ  ســــما  اا، وممــــا يزيــــد مــــن أ يــــ  العا ــــدا  الضــــ يبي  أهنــــا   ســــتل م شــــص ي -12

ا ســـت  ار الـــ    فـــف مـــن ورـــاة عـــد   مكانيـــ  التنبـــؤ وعـــد  انت ـــا  مـــد وعا  املعونـــ  الـــ  ي ـــدمصا 
ـــــا ة اعتمـــــا  الســـــل   الورنيـــــ  املـــــاذون  ويف األعـــــوا  األخـــــري  ـــــرية معونـــــ  املـــــاذت وزي ة، أ ر   اجـــــث و 
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 تعليــــم  ســــ ا يل، مــــن رــــ   اا الفلســــ يني  علــــص العا ــــدا  الضــــ يبي     جعــــل الفلســــ ينيت أكعــــ   ــــايف  
 واحد،  ويل العا دا  الض يبي  

املا ــ  نتيجــ  يف  4.2 نســب   2015ل ــد زا   العا ــدا  الضــ يبي  يف ال  ــث األول مــن عــا   -13
لزيـــا ة عا ـــدا  الضـــ ا ل اجلم كيـــ  والنف يـــ   علـــص أن الفوا ـــد احملتملـــ  مـــن زيـــا ة العا ـــدا   حلبـــت 
أ را  ال يــا   ســبل  عليــم  ســ ا يل  ويــل العا ــدا  الضــ يبي     الســل   الورنيــ  الفلســ يني  ع ــل 

حـ   حلـ ا التعليـم السـل   مـن   دمي  ول   لس ت رلل ا نضما     احملكم  اجلنا يـ  الدوليـ   وقـد 
 2015   نيســــان/أ  يل  2014مــــن هنايــــ  كــــانون األول/ يســــمرب اا مليــــون  و ر شــــص ي 164 ذــــو

(  وقـــد زا   عليـــم  ويـــل العا ـــدا  ملـــدة أر عـــ  أشـــص  مـــن  ـــدحلور 2015)وزارة املاليـــ  الفلســـ يني ، 
ا  ــان، األمــ  الــ   ســيؤ   علــص وأ ر     بــارؤ النــا   احمللــ   و ــث الســل   املــان املتــاز  أســ ا 

    2015األرج      عف األ اا علص سعيد النمو يف عا  
وأ ر احتجـــاز العا ـــدا  الضـــ يبي      ر ـــا  الســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني  علـــص اللجـــوا     -14

يف املا ــــ    ــــط مــــن  60املســــتح   لل  ــــاز اأــــا  و  ــــث ا ا قــــ اض احمللــــ ، و ــــ ل    اكمــــت متاخ اهتــــ
مـــن  يف املا ـــ  50 ـــل مـــو ف  ال  ـــاز العـــا   وقـــد أ ر  لـــ       لـــيص ال لـــل الكلـــ   انســـحاب روا

ــ  40 نفـــا  الســـل   مـــن ا قت ـــا ، فـــا يف  لـــ  ا فـــاض الـــدخل  نســـب    215 000يف املا ـــ   النســـب  لــ
 مو ف عموم  

لــ  قــد جعلــت الن ــا  امل ــ يف احمل 2015وكانــت حا يفــ  احتجــاز العا ــدا  يف م لــث عــا   -15
يف املا ـــ  مـــن جممـــوز الو ـــا ف، أكعـــ   23للســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني  ومو فيـــه، وحلـــو الـــ   يضـــم 

مـــن    قبـــل  وعـــ وة علـــص  لـــ ، لـــن ي ت ـــ  أيف حلـــا علـــص املـــدر ال  ـــري  ـــل سيتواســـل يف اا  ع  ـــ
دين انعكاســـا  ســـلبي  علـــص  ـــو النــا   احمللـــ  ا  ـــان وا ســـتعمارا  والعمالـــ  والـــاا املســت بل، فلفـــ

     ـــعا  الو ـــث املـــان اا العـــا  واســـت  ار الن ـــا  امل ـــ يف  وســـيؤ    عليـــم  ويـــل العا ـــدا  أيضـــ
 املست بل  للسل   و ل   ت ليص احتما   النمو و  اكم ا لتزاما   د ث الفوا د   

، لكـــن الضـــ ر 2015وقـــد أ  جـــت  ســـ ا يل عـــن العا ـــدا  الضـــ يبي  يف هنايـــ  نيســـان/أ  يل  -16
عــــن  لــــ ، خ ــــمت  ســــ ا يل قبــــل ا  ــــ ا  عــــن  وا قت ــــا   قــــد ح ــــل  الفعــــل  و ضــــ ا  املــــان

ــــدا ، عــــ وة علــــص رســــو  املعاجلــــ   نســــب   ــــ  مــــن العا ــــدا  الضــــ يبي   20يف املا ــــ ،  3العا  يف املا 
املرتاكمــ  حمســو   عــن  ــوا ري الــوار ا  الفلســ يني  مــن امليــاة والكص  ــاا واملــوا  ال بيــ  املســتح   علــص 

يف املا ــــــ ، لكــــــن الســــــل   الورنيــــــ   40ســــــ ينيت  وكانــــــت  ســــــ ا يل  نــــــو  يف األســــــل خ ــــــم الفل
الفلســـ يني  اعرت ـــت علـــص  ـــا ورة اســـتريا  الكص  ـــاا مـــن شـــ ك  الكص  ـــاا ا ســـ ا يلي  علـــص اعتبـــار أن 

ن  ـ   وزيــث الكص  ـاا )لـألرض الفلسـ يني  احملتلـ ( ومــن  230الفلسـ ينيت   ص ـلوا علـص خـدما  
يكــن  ا مكــان قيــاري كميــ  الكص  ــاا املســتور ة  الفعــل مــن  ســ ا يل و  التح ــم منصــا  واملبــال      

الــ  ا ــمصا  ســ ا يل مــن عا ــدا  الضــ ا ل الفلســ يني   ــد  مــن رــ   واحــد  انت ــا   علــص أن 
 اة حل ة العملي   فت      النفا ي  و  تض  التدقيم من اجلانل الفلس يي، علص النحو املبّت أ ن
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  ـد سـب ته   ـول أخـ ر مـن   معـزو ا اا و  يكن ا حتجاز األخـري للعا ـدا  الضـ يبي  حا يفـ -17
 احتجاز  س ا يل حل ة العا دا ، ومنصا ما يل :

، احت جـــز  ملـــدة أر عـــ  أشـــص  )علـــص  يفـــ  اعـــرتا  2012يف  نـــ ين العـــات/نو مرب  )أ( 
 ؛اجلمعي  العام   فلس ت  ول  م اقب   ري عضو(

، احت جــز  ملــدة شــص  واحــد )ع ــل جصــو  امل ــان  الورنيــ  2011يف أيار/مــايو  )ب( 
 ؛الفلس يني (
، احت جــز  ملــدة عــا  ون ــف العــا  )علــص  يفــ  ا نت ا ــا  2006يف   ار/مــارري  ) ( 

 ؛التن يعي  الفلس يني (
، احت جــز  ملــدة عــامت )علــص  يفــ   ــدا ا نتفا ــ  2000يف  نــ ين األول/أكتــو    ) ( 

 ؛ي (العان
، احت جـز  ملـدة شـص ين )علـص  يفـ  التـدحلور يف الع قـا  1997يف  ب/أ سـ يف  )ه( 

  السياسي  وال  و  األمني (
وقــــد وســــل جممــــوز الفــــرتا  املرتاكمــــ   ــــ ة الف ــــول الســــت  مــــن احتجــــاز العا ــــدا  أر ــــث  -18

ب( و) (، مليـارا   و ر )ملزيـد مــن املعلومـا  عــن ) 3وشـص  واحــد، احت جـز خ  ـا ذــو  سـنوا 
 ( Qassis ،2011 و Kockان   
 ن أيفــــ  الت لــــل املــــان الضــــار علــــص ا قت ــــا  الكلــــ  أمــــ  معبــــت يف الويفــــا م   علــــص ســــبيل  -19

املعــــــال،  كــــــ    راســــــ  أن لزيــــــا ة النــــــكور  نــــــان السياســــــ  املاليــــــ  أيفــــــ  ســــــليت علــــــص ا ســــــتعمار 
(  2013و خــــ ون،  Fernandez-Villaverde) وا ســــتص ر والتضــــ م والننــــات ا قت ــــا     ــــا ا 

للغايـ  ويـؤ      ال كـو  عنـدما اا أن األيفـ  السـليت للت لـل املـان يكـون كبـري اا واستنتجت الدراس  أيضـ
ميكــــن ال كــــون  ليــــه للتعــــوي  عــــن  و اا يكــــون حلــــامن املنــــاورة علــــص ســــعيد السياســــ  الن ديــــ   ــــي 

 ال دما  املالي  ا نكماشي   وحل ا حلو حال األرض الفلس يني  احملتل    
  

 استيراد الكهرباء  مصدر آخر للتسرب المالي الفلسطيني -باء 
  

 نتــا  واســتريا  الفلســ ينيت مــن ال اقــ ، و التــان  ــعن اا ل ــد رمســت ا فاقيــا  أوســلو حــدو  -20
الفلسـ يي يعتمـد    حـد كبـري علـص اسـتريا  ال اقـ  مـن  سـ ا يل  و ـزو  شـ ك  الكص  ـاا ق از ال اق  

يف املا ـــ  مـــن اســـتص كصا مـــن الكص  ـــاا والضـــف  الغ  يـــ   88ا ســـ ا يلي  األرض الفلســـ يني  احملتلـــ   ــــ 
 يف املا ـــ  مـــن 63، زّو    ـــزة  ــــ 2013يف املا ـــ  مـــن اســـتص كصا مـــن الكص  ـــاا  ويف عـــا   95  ــــ

يف املا ــ  مــن  8يف املا ــ  وم ــ   29اســتص كصا مــن الكص  ــاا، يف حــت وّ ــ   حم ــ  ال اقــ  يف  ــزة 
ـــــاا  ويف عـــــا   ـــــ  الكص  ـــــاا مـــــن 2013اســـــتص ر  ـــــزة الكص   ، اســـــتور   األرض الفلســـــ يني  احملتل

 مليون  و ر   660  س ا يل  تكلف  قدرحلا
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  لف ـــدان مـــوار  ماليـــ   لســـ يني  ور ـــاة  خـــاا وينـــكل اســـتريا  الكص  ـــاا مـــن  ســـ ا يل م ـــدر  -21
املســــــتصلكت الفلســــــ ينيت   عنــــــدما يعجــــــز م ــــــدمو خــــــدما  الكص  ــــــاا مــــــن اجلانــــــل الفلســــــ يي 
ـــاا ا ســـ ا يلي ،  )البلـــديا  وجمـــاليف ال ـــ ر وشـــ كا  التوزيـــث( عـــن  ســـديد مســـتح ا  شـــ ك  الكص  

 يني  و  يّـد أ  رسـيد متب ـ  ا م  س ا يل مـن عا ـدا  الضـ ا ل املسـتح   للسـل   الورنيـ  الفلسـ
علص أنه  ين مسـتحم للنـ ك ، يتعـت خ ـمه مـن عا ـدا  الضـ ا ل يف  ـاريت  حـم  و نـمل حلـ ة 

رســـو  ال ـــ   ال ـــح  ووار ا  امليـــاة، وينـــار  ليصـــا علـــص أنـــه  قـــ اض ســـايف  اا ا قت اعـــا  أيضـــ
رــ   واحــد و  ــورة  وا ـم  ســ ا يل حلــ ة األمـوال  ون موا  ــ  الســل   و   ـدقيم منصــا، و لــ  مـن

ب(  و لغــــت قيمــــ  ا قــــ اض ال ــــايف، يف 2014 ــــري شــــفا   و  جمــــال للتنبــــؤ هبــــا )البنــــ  الــــدون، 
 يف املا   من عا دا  الض ا ل   11، 2013    2010الفرتة من 

و  ــــدر شــــ ك  الكص  ــــاا ا ســــ ا يلي   ــــوا ري شــــص ي  للمــــوزعت الفلســــ ينيت، الــــ ين يتعــــت  -22
و رت ــــل عــــن أ   ــــاخري يف الســــدا  رســــو   ــــاخري ســــنوي  اا  يومــــ 11  ضــــون علــــيصم  ســــديدحلا يف

يف املا ــ ، ر ــم أن املــوزعت الفلســ ينيت   يتل ــون الفــوا ري يف الوقــت املناســل و    ــورة  10  نســب 
عــن عــد  قــدرهتم الوســول    العــدا ا  املوجــو ة يف املن  ــ  جــيم الكا نــ  يف الضــف   منت مــ   ضــ ا 
  زة  ال  ب من اندو  مث  س ا يل  وحلـو مـا جيعلصـم  ـري قـا رين علـص  ميـث املعلومـا  الغ  ي ، ويف

امل لو ــ  و  يســم   ــم  تح ــيل  كلفــ  ا ســتص ر مــن املســت دمت يف  ضــون الفــرتة الــ   ــد حلا 
ا شــ ك  الكص  ــاا ا ســ ا يلي   و  امــا  الــد ث املتــاخ  عــ وة علــص رســو  الفوا ــد املضــا   الــ  حــد هت
 ســ ا يل مــن رــ   واحــد  عــد مف رــ  ألهنــا  تجــاوز رســو  الفوا ــد امل ب ــ  يف األســوا   وعــ وة علــص 

ينــــمل عناســــ   ــــري موجــــو ة يف اأدمــــ  امل دمــــ ، اا  لــــ ،  فــــ ض النــــ ك  علــــص الفلســــ ينيت ســــع  
 كلفتصــــا )البنــــ   عن ــــ  ال اقــــ  املتجــــد ة، والــــ    ينبغــــ  أن يتحمــــل املــــور ون الفلســــ ينيون معــــل
 ب( 2014لدون، ا

ومعلمــــا   كــــ  أعــــ ة،  فــــ ض  ســــ ا يل   امــــا  ورســــو   وا ــــد عاليــــ  علــــص الســــل   الورنيــــ   -23
الفلســـ يني  حـــىت عنـــدما يكـــون التـــاخري لفـــرتة ق ـــرية يف  ســـديد الفلســـ ينيت  ـــوا ري الكص  ـــاا وامليـــاة 

  الســــل   عــــن وال ــــ   ال ــــح ، ر ــــم أن  ســــ ا يل    ــــد ث  وا ــــد عــــن األمــــوال الــــ     و ــــا  
احتجازحلـــا عا ـــدا  الضـــ ا ل الفلســـ يني ، الـــ    ـــدر  نحـــو ماـــا  امل يـــت مـــن الـــدو را   ومتتـــد 

 سنوا   اا وأحياناا  رتا  ا حتجاز شصور 
و عــد مــ ور أكعــ  مــن ع ــدين علــص ا فاقيــا  أوســلو،   يــزال ي نــرتت موا  ــ  ا  ارة املدنيــ   -24

ســـيل الكص  ـــاا أو لتحســـت قـــدرة الن ـــات املوجـــو ة يف األرض ا ســـ ا يلي   ننـــاا ن ـــات جديـــدة لتو 
الفلســـ يني  احملتلـــ   ومـــا  تاـــت الســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني   ـــاول، علـــص مـــدر الع ـــدين املا ـــيت، 
ـــــاا،   ســـــيما  ـــــد مـــــث  ســـــ ا يل ء ـــــو  اســـــتريا  الفلســـــ ينيت الكص   ـــــص ا فـــــا  جدي التفـــــاوض عل

  2013و 2010يف املا ــ  يف الفــرتة  ــت  33 نســب    ــص شــ وت الــد ث والســع  الــ   ار فــث  يمــا
علــص أنــه   يتح ــم أ    ــد  حــىت الن يف حلــ ا انــال، شــانه شــان انــا   األخــ ر مــن ا فاقيــا  

 أوسلو  
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 تراجع التنمية في قطاع غزة وإفقار القطاع  -ثانيا 

  
الســــت املا ــــي ، أ   يفــــ ا عمليــــا  عســــك ي   ســــ ا يلي  علــــص ال  ــــاز خــــ ل الســــنوا   -25

  ــا      وــات ســنوا  مــن ان ــار ا قت ــا  ،     نــا   مــار حلا ــل  البنيــ  التحتيــ  ل  ــاز الغــزة 
 عــا ة  عمــار أو  نعــاش اقت ــا    والفتــ    اعد ــه ا نتاجيــ ، و  يــرتر  لــ  جمــا ا ، املنصكــ  أســ ا 

حلصم ا قت ــا   أكعــ  ســوااا مع ــول، كمــا أ ر       ــار الســكان الفلســ ينيت يف  ــزة،  جعــل ر ــا
من املسـتور الـ   كـان عليـه لع ـدين سـا  ت  وقـد زا    خـ  عمليـ  عسـك ي  مـن  ع يـد األو ـاز 

وسـّ عت مـن و ـرية   اجـث التنميـ  يف األرض الفلسـ يني  احملتلـ ،  ا جتماعي  ا قت ـا ي  ال حليبـ  أسـ ا 
    عكيف مسارحلا    وحل  العملي  ال  أ ضت لييف     عاق  التنمي   حسل،  ل 

وقبــل العمليــا  العســك ي ، كــان ان ــار قــد أ ر  الفعــل    وقــف عمليــا  ا نتــا  علــص  -26
ن ــــا  واســـــث و     ــــدان  ـــــ   العمــــل  وأن ـــــت  مـــــارا حلــــا    ا قت ـــــا  احمللــــ  لغـــــزة وفوار حلـــــا 

امل ا ــم ال ــناعي   ا نتاجيــ  و بنيتصــا التحتيــ ، وأيفــ     ــورة مباشــ ة أو  ــري مباشــ ة علــص العديــد مــن
ــــاة  ــــدرة انــــا ة يف املــــدخ   واملي ــــ  املنصكــــ  والن ــــ  والســــكني   ســــبل البنيــــ  التحتي والزراعيــــ  والتجاري

 والكص  اا والوقو  
، ر بّـم ح ـ  شـبه كامـل علـص ال ـا را  مـن  ـزة، 2007ومن   ـدا  ـ ض ان ـار يف عـا   -27

ــــد ــــث البضــــا ث  يمــــا عــــدا اا، شــــديداا وقـ يِّــــد  الــــوار ا  والتحــــوي   الن ديــــ    يي وأوقــــف  ــــد م  ي
 2014البضــا ث ا نســاني  األساســي   ا  الضــ ورة ال  ــور  وأيفــ    خــ  عمليــ  عســك ي  يف عــا  

يف وقــت  لغــت  يــه ال ـــ و  ا جتماعيــ  ا قت ــا ي  أ ق مســتور  ـــا  علــص اقت ــا  منــلول أســـ ا 
شــــد علــــص ال ــــ و  ا جتماعيــــ  أاا   و ــــ ل   كــــون حلـــ ة العمليــــ  قــــد أيفــــ    ـــايفري 1967منـــ  عــــا  

  2012وعا   2008ا قت ا ي   امل ارن  مث العمليتت العسك يتت السا  تت يف عا  
وقــد أ ر  كــ ار العمليــا  العســك ي  وان ــار ا قت ــا ي     جعــل الفلســ ينيت يف  ــزة   -28

نيت يف الضـــف  الغ  يـــ ، ممـــا كـــانوا عليـــه قبـــل ا فاقيـــا  أوســـلو، و امل ارنـــ  كـــ ل   الفلســـ ياا أكعـــ    ـــ  
و  ا كــان ن ــيل الفــ   مــن النــا   احمللــ  ا  ــان يف اا  الــ ين يتع  ــون لتــدمري كبــري لكــن أقــل نســبي

،  صـو يبلـ  يفلعـ  املسـتور يف الضـف  الغ  يـ   1994يف املا ـ  مـن مسـتواة يف عـا   72 زة يبلـ  اليـو  
، عنــدما شــّد  2007  الغ  يــ  منــ  عــا  ،   ــد ا ســعت ا ــوة  ــت  ــزة والضــف2ومعلمــا يبــّت النــكل 

  ليصا  من  زة و خو ا اا ان ار من ال يو  علص ان ك  خ وج
وا احلــا  الب الــ  يف  ــزة مــا حلــ     انعكــاري ل  احلــا  يف النــا   احمللــ  ا  ــان   فــ   -29
ــــ  2014 عــــا  ــــّجل حــــىت الن  ومعــــدل  44،  لــــ  معــــدل الب ال ــــ ، وحلــــو أعلــــص مســــتور س  يف املا 

 8يف  ــــزة م  فــــث للغايــــ ؛ و ــــ ك  ا ح ــــا يا  أن أكعــــ  مــــن  (2)الب الــــ   ــــت النــــا ا  املصــــاج ا 
__________ 

 املا   من سكان ق از  زة يف  72ميعل ال جاون  (2) 
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نســــاا مــــن  لــــ  النــــ ص  الدميغ ا يــــ  عــــار   عــــن العمــــل     ن انعكاســــا  معــــد    10 مــــن
، الب الـــ  امل  فعـــ   اســـتم ار علـــص املســـتور املعينـــ  وعلـــص رأري املـــال البنـــ   يف  ـــزة ســـتدو  رـــوي ا 

  دان املصـارا  ورأري املـال البنـ   ي ـعل  عويضـه، والب الـ  لفـرتا  م ولـ   ف ـد العمـال   ل  أن
 مصاراهتم و عل مكتسباهتم التعليمي  والتدريبي  مت ا م  وعدمي  اجلدور  

 2النكل   
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في قطاع غزة والضفة الغربية

 (2004العا ت  للدو ر يف عا   ال يم  اا )حمسو 
  

   
مــن ال ب ــ  الوســ ص، و  عــت اا علــص مــا كــان متب يــاا ل ــد قضــت  خــ  عمليــ  عســك ي   عليــ  -30

ــــ ــــ   و تــــدمري ا قت ــــا  اا جبميــــث الســــكان    يب    ان مــــان وا عتمــــا  علــــص املعونــــ  ا نســــاني  الدولي
يف املا ــ  مــن األســـ   72 ــ   عمــل،  ــا  انعــدا  األمــن الغــ ا   يــؤيف  الن يف  وقدر ــه علــص خلــم

(  ونتيجــ  لــ ل ، يضــ   مع ــم الســكان    ا عتمــا  علــص املعونــ  2014)مكتــل ممعــل ال  اعيــ ، 
علــص اا ا نســاني  لتلبيــ  ا حتياجــا  األساســي    عــد  ال جاــت الفلســ ينيت الــ ين يعتمــدون ح ــ  

يف  72 000وكالـ  األمـم املتحـدة لغـوا و نـغيل ال جاـت الفلسـ ينيت ار فـث مـن   وزيث الغ اا من
ميعــــل ن ــــف ســــكان  ــــزة ا ، وحلــــو مــــ2015حبلــــول شــــص  أيار/مــــايو  868 000    2000عــــا  
 ب( 2015اا، يف املا   من ال جات املسجلت )األون و  65و

  
القتصررادية الكارثيررة فرري قطرراع غررزة المواجهرات العسرركرية المتكررررة تزيررد ال رررو   -أل  

 تعقيداا 
  

ل ـد خضــعت كــل مــن  ــزة والضــف  الغ  يــ  لنـىت أنــواز ال يــو  علــص ان كــ  منــ  احت  مــا يف  -31
، جـــ ر  نـــديد ال يـــو  2000  علـــص أنـــه منـــ   ـــدا ا نتفا ـــ  العانيـــ  يف أيلول/ســـبتمرب 1967عـــا  

0

1000

2000

3000
Gaza Strip  West Bank   لضف  الغ  ي ا     ق از  زة 



TD/B/62/3 
 

 

GE.15-11367 13/26 

 

 فـــ   ـــزة، ســـاا  ال ـــ و  اا  ا ي   ـــدحلور علـــص ان كـــ  و ريحلـــا مـــن ال يـــو  وزا   ال ـــ و  ا قت ـــ
، و لـــــ  2005ا قت ـــــا ي   عـــــد انســـــحاب  ســـــ ا يل مـــــن  ـــــزة يف  ب/أ ســـــ يف وأيلول/ســـــبتمرب 

 ســبل اســتم ار ســي  ة  ســ ا يل علــص انــال اجلــو  لغــزة وعلــص جما ــا البحــ   وعلــص املعــا   الربيــ   
ـــز ل  ، حـــت ر  ـــث مســـتور ال يـــو  ل2007وحـــديفت ن  ـــ   ـــّول أخـــ ر يف عـــا   تتحـــول    ح ـــار ع 

 م در  ومستور   ومنتج  ومستصل  ق از  زة عن   ي  العا   
ـــــت  ـــــزة، يف  ـــــ   ســـــت ســـــنوا ، مـــــن يفـــــ ا عمليـــــا    -32 و ا  ـــــا      ان ـــــار، عان

، 2009كــانون العات/ينــاي    18    2008كــانون األول/ يســمرب   27عســك ي  متتاليــ ؛ األو  مــن 
متوز/يوليــــه  7مــــن اا يومــــ 50، والعالعــــ  ملــــدة 2012 ين العــــات/نو مرب  نــــ 21    14والعانيــــ  مــــن 

  2014 ب/أ س يف  26   
أّـــص حجـــم الـــدمار  منســـم األمـــم املتحـــدة اأـــا  لعمليـــ  الســـ   يف النـــ   األوســـطوكـــان   -33

أن  أ   نســـان يـــزور ال ـــزةل   ميكـــن    ،  ـــال ول  ن 2015اناســـل، أيفنـــاا زيـــارة لغـــزة يف نيســـان/أ  يل 
 ــعن  اا، ومصمــا كــان التــدمري الــ   نــم  املبــات ســا م  يتــايف  هبــول الــدمار الــ   ينــاحلدة املــ ا حلنــا يف  ــزة

  مــــــــــــــ ا  التـــــــــــــدمري الــــــــــــــ   نــــــــــــــم  ســـــــــــــبل عــــــــــــــين النــــــــــــــاري ســــــــــــــا   أ ـــــــــــــعا   لــــــــــــــ   عنــــــــــــــ 
  ويف  نــــــــــــــــــــــ ين (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50738#.VZO3j4WIS1d )ان ــــــــــــــــــــــ 

ــــدمري اناســــل 2014األول/أكتــــو    ــــارة لغــــزة،  ن الت يفــــو   ، قــــال األمــــت العــــا  لألمــــم املتحــــدة، أيفنــــاا زي
  (3)(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49074#.VZO36YWIS1d)ان     الوسف
و  جيـــ ، حـــىت اليـــو ، أ  جـــ   شـــامل لآليفـــار و/أو األ ـــ ار ا قت ـــا ي  الـــ  وقعـــت يف  ـــزة  -34

علـص السـكان والبنيـ  التحتيــ  اا للنـ  أيفـ   يـ  عسـك ي ، ر ـم أهنـا خلفـت فــا   يـدز جمـا ا أيفنـاا  خـ  عمل
ــّ    وال اعــدة ا نتاجيــ  أكعــ  كاريفيــ   كعــري م ارنــ   ــالعمليتت الســا  تت    ــد  ــايف   أحيــاا  كاملصــا وش 

، واألونــ وامكتــل  نســيم النــؤون ا نســاني  كــل مــن ملــا  كــ ة اا وو  ــاا  يفلــي ســكان ق ــاز  ــزة    يبــ
ــّ   أكعــ  مــن حــىت اا مــنصم منــ   100 000 لســ يي أيفنــاا العمليــ ، و  يــزال ذــو  500 000   ــد ش 

    2015 منت ف عا 
وقــــد و ــــث مكتــــل ممعــــل ال  اعيــــ  قا مــــ  جز يــــ   األ ــــ ار الــــ  ن ــــت  غــــزة أيفنــــاا عمليــــ    -35
 يصـا مـا يلـ  )مكتـل ممعـل ، وال   ن ـو  علـص  يفـار اقت ـا ي  واجتماعيـ  جسـيم ، أور  2014 عا 

 (:2014ال  اعي ، 
وحــدة  44 300وحــدة ســكني  مــدم ة أو ن ــت هبــا أ ــ ار جســيم  و 18 000 )أ( 
 ؛متض رة

__________ 

ـــــات/نو مرب  (3)  ـــــ  جـــــ   يف  نـــــ ين الع ـــــارة ال ـــــم ل نع ـــــا  2014يف أع ـــــاب حلـــــ ة الزي ـــــ    ي ،  عـــــا األمـــــت العـــــا  جلن
حوا ا أيف   يف مو ف  األمم املتحـدة ومبانيصـا وعملياهتـا يف ق ـاز  ـزة أيفنـاا  خـ  عمليـ  عسـك ي ،  10  ستع اض

  المبـات األمـم املتحـدةل هنـا  ملسـال   الغـ  اأ ـورة أن األشـ ا  الـ ين   لعـوا   عـا  والتح يم  يصا  وقـال األمـت ال
 لســ ينياا  44شـجل  م تــل مـا   ي ـل عـن و  رلبـاا للحمايـ  ورلبـوا اللجــوا  يصـا وم نحـوة قـد  بــَد    مـا م ويف ـتصم 

املتحـدة الـ    سـت د  كم جـ  يف ش  ـاا يف مبـات األمـم  227نتيج  لألعمـال ا سـ ا يلي  و سـا   مـا   ي ـل عـن 
 ( S/2015/286) حا   ال وارئ 
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 ؛متض رة 122مدرس  مدم ة و 26 )ب( 
 ؛لل عاي  ال حي  األولي  متض راا اا م كز  45مستنفص و 15 ) ( 
   الوقــــو  وأ ــــ ار واســــع   حم ــــ  ال اقــــ  الوحيــــدة يف  ــــزة  ــــايف    ا ــــ ار و فت ــــ  ) ( 

 ؛ن ت ء وت الكص  اا
 ؛يف املا   من شبك  املياة وال    ال ح  متض رة 30-20 )ه( 
 ؛حم    لي  املياة يف  ي  البل  متض رة )و( 
 ؛مليون  و ر 550جمموز األ  ار ال  ن ت    از الزراع    در  ـ  )ز( 
 ؛سيماا جاا  ا  زراعي   م   أو  ض ر    ر  220 ) ( 
شـــ ص عامـــل يف ق ـــاز الزراعـــ   ـــايف   ســـبل األ ـــ ار  40 000مـــا   ي ـــل عـــن  )ت( 

 ؛ال  ن ت  األرا   الزراعي  و  دان ماشي  ا نتا  أو نفوقصا
 ؛منناة  اري   م   كلي  أو جز ياا  300ورش  و 247 ) ( 
 ؛م يت  و ر 5األ  ار ال  ن ت  الع ار ال ناع  يف  زة   در  ـ  )ر( 
أ ــــ ار واســــع  ن ــــت  البنيــــ  التحتيــــ  أدمــــ  ا ــــا ف األر ــــ  وا ــــا ف احملمــــول  )ل( 

وا نرتنــت، فــا يف  لــ   ــدمري وحــدا  التحويــل وشــبكا  ا ــا ف العا ــت وحم ــا  ا ــا ف األــو  
 ا ؛وشبكا  ا   ا   والكا    وم  ا  الن ك

 لبـــدا العمـــل هبـــا مســـت ب ا اا   ـــدان ع ـــو  ســـاري  وع ـــو  متـــت املوا  ـــ  عليصـــا جز يـــ ) ( 
 ؛مل اكز التعاقد اأارج  يف جمال األعمال والربجميا  املت ل   تكنولوجيا املعلوما  وا   ا  

عــد  مــن املواقــث الســياحي    ّمــ   أو  ضــ ر ، فــا يف  لــ  مواقــث جيــ   حبــي  مكانيــ   )ن( 
   راجصا  من الرتاا العامل  من م  األمم املتحدة للرت ي  والعلم والع ا       وجيه رلل 

ووـــــ  قا مـــــ  جز يـــــ  أخـــــ ر و ـــــعصا انلـــــيف ا قت ـــــا   الفلســـــ يي للتنميـــــ  وا عمـــــار؛   -36
 عكــــيف التكــــاليف امل ــــدرة ســــور اأســــا   املباشــــ ة حمســــو     يمــــ  الســــو  ال احلنــــ  و   نــــمل  و 

كـــون قـــد    بـــت عـــن  ضـــ ر اأســـا    ـــري املباشـــ ة و  خســـارة ا يـــ ا ا  املســـت بلي  الـــ  ميكـــن أن  
أ نــاة  2(   ويتبــّت مــن اجلــدول 2014ا قت ــا   الفلســ يي للتنميــ  وا عمــار، مــوار  ا نتــا  )انلــيف 

ــــ  مــــن  مننــــاة ســــناعي  و اريــــ    ّمــــ   أو  1 000وحــــدة ســــكني  ومــــا   ي ــــل عــــن  64 000أن أكع
بدال( املـــــوار  الـــــ    و  ـــــدر قيمـــــ  )ولـــــييف  كلفـــــ  اســـــت2014و 2012  ضـــــ ر  يف الفـــــرتة مـــــا  ـــــت

مليــار  و ر  ويسـاو  حلــ ا  2.7 ضـ ر  يف  ـزة نتيجــ  للعمليتـت العســك يتت األخري ـت  ــاكع  مـن 
يف املا ــ  مــن النــا   احمللــ  ا  ــان  93مــا ميكــن أن ينتجــه اقت ــا   ــزة يف عــا  كامــل )اا املبلــ     يبــ
 (   2014لغزة يف عا  



TD/B/62/3 
 

 

GE.15-11367 15/26 

 

  2اجلدول   
  2014و 2012الناجمة عن العمليتين العسكريتين في غزة، تقدير األضرار المباشرة 
 )التكاليف ف يت الدو را (

  
 نوز امل  م املتض ر 
 ()مدم  كلي  أو جز ياا 

 انموز 2014متوز/يوليه  2012 ن ين العات/نو مرب 
 التكلف  العد  التكلف  العد  التكلف  العد 

 377 1 298 64 304 1 000 56 73 298 8 ا ياكل السكني 
 302 351 144 293 158 58 ا ياكل انكومي  والتعليمي  والديني  و ريحلا
 193 - 119 - 74 - البني  التحتي  وال  قا  وحم   ال اق  وامل ا م

 573 000 1 360 000 1 213 -  مننآ  سناعي  و اري 
 258 - 138 - 120 - األرا   الزراعي  واملوار  األخ ر  ا  ال ل 

 15 - 15 - - - خسا   أخ ر
 718 2   080 2   638  مجموع التكالي   
   
واملـــوار  الـــ    ّمـــ   أو أ  لفـــت ليســـت التكـــاليف املباشـــ ة الوحيـــدة   عمـــ  م ـــدر  خـــ  حلـــو  -37

خســارة النــا   احمللــ  ا  ــان  ســبل  وقــف ا نتــا  أيفنــاا العمليــا  العســك ي   وقــَدر البنــ  الــدون 
قلَـــــص النـــــا   احمللـــــ  ا  ـــــان لغـــــزة  2014يف عـــــا  اا يومـــــ 50الننـــــات ا نتـــــاج  ملـــــدة أن  وقـــــف 

(  و ع ــا   اأســارة يف النــا   احمللــ  ا  ــان    2015مليــون  و ر )البنــ  الــدون،  460 فبلــ 
أعــــــ ة  كــــــون النتيجــــــ  أن التكلفــــــ  املباشــــــ ة   2 كــــــاليف التــــــدمري علــــــص النحــــــو املبــــــت يف اجلــــــدول 

مليــار  و ر  علــص أن حلــ ا املبلــ  ميعــل   ــدي اا يف انــدو   3.2حلــ   تــت العســك يتت األخري ــتللعملي
الــدنيا      ينــمل التكــاليف  ــري املباشــ ة النا ــ  عــن   ــدان أو   ــ   رأري املــال البنــ  ، واأليفــ  

  جــ اا  ــدمري املضــاع ف علــص ال ــعيد ا قت ــا  ، والــ وا ط األفيــ  واألماميــ ، وا يــ ا ا  املســت بلي
 أو      موار  ا نتا   

كــــــانون   - 2008وء ــــــو  العمليــــــ  العســــــك ي  الــــــ  جــــــ   يف كــــــانون األول/ يســــــمرب  -38
 160مليــار  و ر، أو  2.5، قــَدر األونكتــا  اأســا   ا قت ــا ي  املباشــ ة  نحــو 2009العات/ينــاي  

(  وال يمـــ  ا  اليـــ  2009األونكتـــا ، ) 2008يف املا ـــ  مـــن النـــا   احمللـــ  ا  ـــان لغـــزة يف عـــا  
 نــري    خســا   مباشــ ة  2014    2008لأل ــ ار املرت بــ  عــن العمليــا  العســك ي  الــع ا مــن 

مليـــون  لســـ يي يعينـــون يف ق ـــاز  ـــزة رـــوال يفـــ ا  1.8فبلـــ  يكـــا  يســـاو  مـــا ميكـــن أن ينتجـــه 
اأسـا    ــري املباشــ ة مـا أ ــيف  ليصــا ن أعلــص  كعــري   ا سـنوا   علــص أن التكلفـ  ا  اليــ  قــد  كـو 

 وا ي ا ا  املست بلي  املف و ة 
ويتبــّت ممــا ســبم أن حجــم التــدمري وســ عته و ع يــدة جيعــل   يــيم  كــاليف األ ــ ار والتــدا ري  -39

ســـعل املنـــال  لكـــن حلـــ ا الت يـــيم  ـــ ور  لتحديـــد  أمـــ اا   قي ـــاا اا األخـــ ر امل  ب ـــ   ـــا حت ل   ييمـــ
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  ويف حلــ ا ملــوار   عــا ة  احليــل و عــا ة  نــاا ال اعــدة ا نتاجيــ  الفلســ يني  املــدم ةا حتياجــا  مــن ا
يواســل   يــيم  أن ) ( مــن الو يــ  الــ    ــ ر  يف الدوحــ  مــن األونكتــا  31ال ــد ،   لــل الف ــ ة 

  ــــا  التنميــــ  ا قت ــــا ي  يف األرض الفلســــ يني  احملتلــــ  وأن يــــدرري الع بــــا  الــــ   واجــــه التجـــــارة 
 25، املعتمـد يـو  69/20مـن قـ ار اجلمعيـ  العامـ   9  و ا  ـا       لـ ،   لـل الف ـ ة  نمي والت

عــــن التكــــاليف اا ي ــــد     اجلمعيــــ  العامــــ     يــــ   أن ، مــــن األونكتــــا  2014 نــــ ين العــــات/نو مرب 
   ا قت ا ي  ال  يتكبدحلا النعل الفلس يي  سبل ا حت ل ا س ا يل 

  
 األثر  ويل األمد على رأس المال البشري وعلى النشاط القتصادي  -باء 

  
، أجــ   األمــم املتحــدة 2014قبــل يفــ ا ســنوا  مــن العمليــ  العســك ي  الــ  وقعــت يف   -40

  وشـــد   الدراســـ  علـــص أن 2020 راســـ  لو ـــث  وقعـــا  عـــن ال ـــ و  املعينـــي  يف  ـــزة يف عـــا  
مليـــــون نســــــم  يف  2.1    2011يف عـــــا   مليـــــون نســـــم  1.6عـــــد  ســـــكان  ـــــزة ســـــري فث مـــــن 

يتعـــت  2020ميكـــن العـــين  يـــه يف عـــا  اا ، وخل   ـــت    أنـــه لكـــ   كـــون  ـــزة مكانـــ2020 عـــا 
يف جمـــا   معـــل ال ـــح  والتعلـــيم وال اقـــ  وامليـــاة وال ـــ   ال ـــح    جصـــو  جبـــارة التســـ يث  بـــ ل 

ـــــد ا 2012)األمـــــم املتحـــــدة،  اا ملاســـــاة يف  ـــــزة  ـــــدحلور مـــــن  ـــــ ل  لـــــ  اجلصـــــو ، زا   ا (  لكـــــن  
    2014و سارعت و رية   اجث التنمي  ج اا التدمري ال   ح ل يف عا  

و كبّــــد ق ــــاز  ــــزة، رــــوال الســــنوا  الســــت املا ــــي ، خســــا    نــــ ي  جســــيم ،    أو     -41
ملــا  كــ ة اا وو  ــ (4) ســ ا يليا 95واا  لســ يني 3 782يفــ ا عمليــا  عســك ي  حبيــاة مــا   ي ــل عــن 

أعلـــص  2014كتـــل  نســـيم النـــؤون ا نســـاني  واألونـــ وا،   ـــد شـــصد ق ـــاز  ـــزة يف عـــا  كـــل مـــن م
يف املا ـــ   20، كـــان ذـــو 2015  ويف أيار/مـــايو 1967خســـا   يف األروا   ـــت املـــدنيت منـــ  عـــا  

نســم ، يف حاجــ     عــ   مــن ا ــ  ا ا  نفســي ، عــ وة علــص  360 000مــن ســكان  ــزة، أو 
ه ال  ـــاز أســـ ا يف حلـــ ة اأـــدما   و يمـــا يتعلـــم  األرفـــال، رأري املـــال الـــن ص الكبـــري الـــ   يعانيـــ

رفـــــــل،  1 000حـــــــتفصم، وأســـــــيل ذـــــــو  رفـــــــ ا  521البنـــــــ   لغـــــــزة يف املســـــــت بل،   ـــــــد ل ـــــــ  
 ، 2014)مكتـــــل  نســــيم النــــؤون ا نســـــاني ،  عــــاج ا اا نفســــياا رفــــل  عمـــــ 400 000 وصتــــا 

 ( 2015ومن م  أن  وا األرفال، 
مستنــفص  17 ا ــم ال ــحي  يف  ــزة   فــ  أيفنــاا  خــ  عمليــ  عســك ي ،  عــ ض و   ســلم امل -42
ـــ   مـــ م كـــزاا  56و ـــ   وتـــل  لـــ  مستنـــفص واحـــدا اا لل عايـــ  ال ـــحي  األولي للتـــدمري أو أل ـــ ار جز ي

ــــــــــ  ال ــــــــــحي  األوليــــــــــ  و ــــــــــدمريا كــــــــــام ا  45و ســــــــــ  م اكــــــــــز لل عاي ــــــــــ     ، ســــــــــيارة  ســــــــــعا    ّم
ال ـــــحي  األوليـــــ   ع  ـــــت أل ـــــ ار جســـــيم  )األمـــــم  مستنـــــفيا  و ســـــ  م اكـــــز لل عايـــــ  و ســـــ 

__________ 

مــــن اأســــا    79أ ــــا  كــــل مــــن مكتــــل  نســــيم النــــؤون ا نســــاني  واملن مــــ   ــــري انكوميــــ  ا ســــ ا يلي   تســــليم أن  (4) 
نســـاني ، الــ ين وقعـــوا يف النزاعــا  الع يفـــ  حلــم مـــن قــوا  األمـــن )ان ــ  مكتـــل  نســيم النـــؤون ا  95ا ســ ا يلي  الــــ 

  www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf ، و2014
 ( www.btselem.org/press_releases/20130509_pillar_of_defense_reportو  

http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf
http://www.btselem.org/press_releases/20130509_pillar_of_defense_report
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مليـــون رـــن مـــن ال كـــا ، ناحليـــ  عــــن  2.5(  و ضـــ  عـــن  لـــ ، خلّـــف التــــدمري 2014املتحـــدة، 
 مكانيـــ  احتـــواا املـــوا  املســـت دم  يف  نـــاا الع ـــارا  املدمـــ  علـــص مـــوا   ـــارة هتـــد  ال ـــح  العامـــ  

ن التـــدمري الـــ   نـــم  البنيـــ  التحتيـــ  (  وســـو   رت ـــل عـــ2014والبياـــ  )من مـــ  ال ـــح  العامليـــ ، 
 انيوي  لل ح   يفار رويل  األمد علص رأري مال  زة البن   يف الوقت انا   ويف املست بل 

قبــل  كبـرياا   وعلـص  ـ ار  ــدحلور ال  ـاز ال ــح ، شـصد  البنيــ  التحتيـ  التعليميــ  يف  ـزة  ــدحلوراا  -43
يف  85   الن ــا  التعليمــ  يعــات مــن ن ــص حــا  يف الف ــول الدراســي  ويعمــل أكعــ  مــن 2014عــا  

املا   من املدارري  ن ا  الدوامت  وملواجصـ  أزمـ  السـكن اأان ـ  واناجـ      نـاا عنـ ا  ال   مـن 
 ـــ نع  يف الوحـــدا  الســـكني ،  ضـــ  عـــن ماـــا  املـــدارري اجلديـــدة، يســـتم  ان ـــار يف خلـــم نـــدرة م

الو ــث يف جعــل منــاريث البنــاا اجلديــدة  مــا مســتحيل  و مــا مف رــ  التكلفــ  ا مــوا  البنــاا  ويتســبل حلــ 
 ن ا نعكاســا  ا جتماعيــ  وال ــحي  واألمنيــ  املرت بــ  علــص الكعا ــ  اا  علــص الســكان الــ ين از ا وا   ــ  

عــل انيــاة يف  ــزة     ــا  حبلــول الســكاني  العاليــ  وا ز حــا  يف  ــزة حلــ  مــن  ــت العوامــل الــ  قــد  
 ( 2012،   ا استم   ا  احلا  انالي   علص ما حل  عليه )األمم املتحدة، 2020عا  
  

 زيادة حدة األزمات المتصلة بالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئة  -جيم 
  

اســـتعمارا  حلا لـــ  كانــت البنيـــ  التحتيـــ  للميـــاة والكص  ـــاا وال ـــ   ال ـــح  يف حاجـــ      -44
    ــــد أن ــــت حلــــ ة العمليــــ  2014حــــىت قبــــل األ ــــ ار الــــ  أحــــديفتصا العمليــــ  العســــك ي  يف عــــا  

جســـــيم   النيـــــ  التحتيـــــ  للميـــــاة وال ـــــ   ال ـــــح  يف  ـــــزة، فـــــا يف  لـــــ    ـــــار اا العســـــك ي  أ ـــــ ار 
ت  وشـــبكا  امليـــاة، واأزانـــا ، ووحـــدا   ليـــ  امليـــاة، وشـــبكا  ال ـــ   ال ـــح ، وحم ـــا  الضـــ

مليــون  و ر  علــص أن  34وقــّدر  حلياــ  امليــاة الفلســ يني  ال يمــ  العا تــ  األوليــ  لأل ــ ار  ــاكع  مــن 
 ســــ   الضــــ ر املــــرتاكم وا حلــــرتاا اللــــ ين  عــــات منصمــــا البنيــــ  التحتيــــ  للميــــاة وال ــــ   ال ــــح  

 مليون  و ر   620 للمدر البعيد يت للاا  س ح
علـص رب ـ  ميـاة جو يـ  اا امليـاة   غـزة  عتمـد   ـورة كاملـ     يبـ و عات  زة من أزمـ  حـا ة يف -45

يف املا ــ  مــن حلــ ة امليــاة ليســت مامونــ  للنــ ب  95للميــاة الع  ــ   علــص أن اا وحيــداا ســاحلي  م ــدر 
(    ــــد  ســــببت ســــنوا  مــــن الســــحل املفــــ ت يف 2014 ون معاجلتصــــا )حلياــــ  امليــــاة الفلســــ يني ، 

مــن رب ــ  امليـــاة اا اليــ  واملســت بلي    ـــورة كبــرية   اســت  ا  امليــاة ســنوياســتنزا  مــوار   ــزة املا يــ  ان
ــــ   اقــــت معــــدل  عــــا ة ا مــــت ا  ــــاكع  مــــن  مليــــون مــــرت مكعــــل، أ   ــــعف معــــدل  100اجلو ي

لـــ ل ،   اجعـــت مســـتويا  امليـــاة اجلو يـــ ، و ســـ  ت  ليصـــا ميـــاة البحـــ  مـــن اا و بعـــاا  ا ســـتدام     يبـــ
ملعــايري اا زا   مســتويا  امللوحــ ، ممــا جعــل امليــاة  ــري مامونــ  للنــ ب و  ــالبحــ  األ ــي  املتوســط، و 

 ( 2009من م  ال ح  العاملي  )البن  الدون، 
وممــا زا  مــن حـــدة الســحل املفـــ ت مليــاة النــ ب ونـــدرهتا البنيــ  التحتيـــ  املتصالكــ  لل ـــ     -46

وحلـو مـا يـؤ    ـدورة    زيـا ة ال ح ،  ينما يتسـبل ان ـار يف ن ـص مـزمن يف الكص  ـاا والوقـو ، 
مــــا    ــــَ   ميــــاة انــــار  يف البحــــ   ون معاجلتصــــا    ــــد اا التلويــــي و    فــــاقم أزمــــ  امليــــاة  و البــــ
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يف البحــ  األ ــي  املتوســط اا ر ي صــا يف هنايــ  امل ــا     رب ــ  امليــاة اجلو يــ  الســاحلي   و فــ َن ســنوي
  ـــط  و لـــ  اا ون معاجلتصـــا أو  عـــد معاجلتصـــا جز يـــمليـــون مـــرت مكعـــل مـــن ميـــاة انـــار    33ذـــو 

الضـــ ر النـــاجم عـــن التلـــّوا والســـحل املفـــ ت حـــداا لدرجـــ  أن رب ـــ  امليـــاة اجلو يـــ  قـــد   ـــب   ـــري 
  يعـــــا ، قـــــد يتعـــــ ر  ســـــ حه حبلـــــول ا وأن الضـــــ ر،    2016ســـــان  ل ســـــتعمال حبلـــــول عـــــا  

 أ( 2015)األون وا،  2020 عا 
ــــام    -47 ــــ  عــــا  ل ــــد شــــّد    ن ، علــــص أن الســــحل املفــــ ت 2009األمــــم املتحــــدة للبياــــ ، من

والتلويــي املتواســلت يعـــّ ض اســتدام  رب ــ  امليـــاة اجلو يــ  لغـــزة لل  ــ  مــا    ـــرتر لتســرتي  )  نـــام  
(  وانــل األمعــل امل ــرت  حلــو وقــف ســحل امليــاة وو ــث ن ــا  لل ســد 2009األمــم املتحــدة للبياــ ، 

تم ار  ومــىت  عا ــت رب ــ  امليــاة اجلو يــ ، ميكــن اســتانا  الســحل  ــار ا  لت يــيم عمليــ  ا نعــاش  اســ
فســتويا  حمســو    عنايــ   ويف أيفنــاا  لــ ، ينبغــ  األخــ  حبلــول  ديلــ  ألزمــ  امليــاة، معــل  ليــ  امليــاة 
ـــاة وانـــد مـــن   ـــدان امليـــاة يف شـــبك  التوزيـــث ومعاجلـــ  ميـــاة ال ـــ   ال ـــح  و ســـ    واســـتريا  املي

 نار  شبك  مياة ا
وكـان التزويــد  الكص  ــاا يف  ــزة  ون ال لــل  كعــري علـص الــدوا  حــىت قبــل العمليــ  العســك ي   -48

، الـــ  أع بـــت حم ـــ   وليـــد الكص  ـــاا الوحيـــدة يف  ـــزة  وأ   ا ن  اعـــا  املتكـــ رة 2014يف عـــا  
ـــــص املنـــــازل الســـــكني  واملست نـــــفيا       ـــــوي  األننـــــ   ا قت ـــــا ي  لل  ـــــاز اأـــــا  والتـــــايفري عل

أ نـــاة، صتـــا  األمـــ      3واملـــدارري وحم ـــا  معاجلـــ  ميـــاة ال ـــ   ال ـــح   ومعلمـــا يبـــّت النـــكل 
    2012 عف كمي  الكص  اا املزَو  هبا لتلبي  ال لل يف  زة يف عا  

 3النكل   
 في قطاع غزة  العرض والطلب على الكهرباء

  امليغاوات(اا )حمسو 
  

    

 الع ض      ال لل    
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وممـــــا زا  مـــــن حـــــدة أزمــــــ  الكص  ـــــاا وال اقـــــ  أن ا حــــــت ل   يســـــم  للفلســـــ ينيت منــــــ   -49
التسعينا   ت ـوي  واسـت دا  ح ـول الغـاز ال بيعـ  املوجـو ة يف عـ ض البحـ  األ ـي  املتوسـط قبالـ  

(    ــــد اكت نــــف ح ــــ ن 2014ســــاحل  ــــزة )انلــــيف ا قت ــــا   الفلســــ يي للتنميــــ  وا عمــــار، 
نوعيـ  عاليـ ؛ أحـد ا ي ـث  الكامـل  اخـل حـدو  ميـاة  ـزة والخـ  علـص انـدو  مـث  سـ ا يل  للغـاز  

واســت  ا  الغــاز ال بيعــ  مــن حلــ ين ان لــت ميكــن أن يلــيت اناجــ  املاســ     ال اقــ  لكامــل األرض 
 الفلس يني  احملتل   

ن نســم  يف  ــ   مليــو  2.1مليــون     1.8ومـث  وقّــث زيــا ة عــد  الســكان ق ــاز  ـزة مــن  -50
 ـيف ســنوا ،  ــعن األزمـا  الــ   عــات منصـا  ــزة علــص سـعيد امليــاة والكص  ــاا والبنيـ  التحتيــ  والبياــ  
م شــح    ــوة ألن  تفــاقم مــا   ي   ــث ان ــار للســما   اســتريا  املعــدا  وق ــث الغيــار ال زمــ   عــا ة 

ا ا سـت دا  الع ـيم للميـاة يف ق ـاز  ناا البني  التحتيـ   ومـن شـان ر ـث ان ـار أن يسـاعد علـص  هنـا
الزراعـــ  وينصـــ  التـــدحلور البياـــ ، و لـــ   تســـصيل انبعـــاا األننـــ   ا قت ـــا ي  العا يـــ  ال ـــا رة علـــص 

  وليد     عمل علص ن از واسث يف  يث ق اعا  ا قت ا   
  

 قطاع غزة  اقتصاد األنفاق ليس هو الحل بل يطرح مشكلة أخرى -دال 
  

 2007 يفـــــار ان ـــــار  صـــــ  اقت ـــــا  األنفـــــا  و لـــــ   رو ـــــه يف الفـــــرتة  ـــــت  للت فيـــــف مـــــن -51
 ـــت األرض علـــص رـــول انـــدو   ـــت  ـــزة وم ـــ  الـــ  اا نف ـــ 1 532،  وجـــو  أكعـــ  مـــن 2013و

ســحي  أن حلــ ة األ ــا  جنّبــت اهنيــار اقت ــا   ــزة  نــكل كامــل، لكنصــا ليســت اا  كيلــومرت   12 متتــد
  سـي  ة و ن ـيم انكـومتت علـص جـانيت انـدو   وقـد أ  ل ـت قا ل  ل ستم ار وحلـ   ـري رمسيـ  وخـار 

    2013حل ة األنفا  يف منت ف عا  
ومــــا كــــان ينبغــــ  علــــص ا رــــ     ــــور ااــــا  حلــــ ة األنفــــا   ــــدا ل عــــن انــــم ا نســــات  -52

 ـــه، يف التمتـــث اا مســـلماا األساســـ  للفلســـ ينيت، ممـــا  عـــّدة النـــعوب األخـــ ر والبلـــدان األخـــ ر أمـــ  
ل  كــل ح يـ  و  ــورة ربيعيـ     األســوا  العامليـ   علــص أن األنفـا  حلــ  فعا ـ  أســلوب  خــ   الوسـو 

ملواجصــ  ان ــار ا قت ـــا   علــص  ــزة  و تـــا   ــزة    أن ي   ــث عنصـــا ان ــار، ولــييف    اقت ـــا  
 س    ري من م 

حــ  ل  ــث ان ـــار   يــد أنــه مــن املفيــد   ـــدي  األ يــ  ا قت ــا ي  لألنفــا    ـــ از اناجــ  املل -53
 اســــــتريا  را فــــــ  واســــــع  مــــــن ســــــلث  2013و 2007ل ــــــد مسحــــــت األنفــــــا  يف الفــــــرتة مــــــن  ــــــت 

علـــص ال يـــو  ا ســـ ا يلي  علـــص اا  ا لتفـــا  جز يـــاا ا ســـتص ر األساســـي   ومسحـــت ملنتجـــ   ـــزة أيضـــ
ا  الزراعيــ  واملــوا  وار ا  الوقــو  والغــاز وا مسنــت ومــوا  البنــاا واملــوا  اأــا  واألمســدة والبــ ور واأل و 

 انا    وموا  التعليل وق ث الغيار 
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 أ( 2014وقــد  ــا  حجــم  ــارة األنفــا  حجــم التجــارة عــرب ال نــوا  ال مسيــ  )البنــ  الـــدون،  -54
 6 000لربنــام  األمــم املتحــدة للمســتورنا  البنــ ي ،  ــعن  عــا ة  نــاا الوحــدا  الســكني  الـــ اا وو  ــ

، 2009 كـــانون العـــات/نو مرب - 2008العســـك ي  يف كـــانون األول/ يســـمرب الـــ    ّمـــ   أيفنـــاا العمليـــ  
  ا اعت مـــد   ـــط علـــص املـــوا  الـــ   ســـم  هبـــا  ســـ ا يل  علـــص أن الـــوار ا  عـــرب اا عامـــ 80 ســـتغ   

(  و املعــل، Pelham ،2011األنفـا  كانــت كبــرية لدرجــ  أهنــا قّل ـت حلــ ة املــدة     ــيف ســنوا  )
ة  عمـــل  فضـــل وقـــو  الـــديزل ال ـــا   مـــن م ـــ  عـــرب األنفـــا  يف حـــدو  كانـــت حم ـــ  ال اقـــ  يف  ـــز 

  (5)(2013)مكتل  نسيم النؤون ا نساني ،  2013قبل حزي ان/يونيه اا مليون لرت يومي
ومث  ل ،    تمكن األنفـا  مـن  زويـد  ـزة  املسـتور امل ـوب مـن الـوار ا  و نوعصـا  عـا ة  -55

حلـــ ة األنفـــا ، ســـواا  ســـواا، مـــن  حـــداا أ  أيفـــ  علـــص ق ـــاز  نـــاا اقت ـــا حلا ا نتـــاج  و   ـــتمكن 
اا علــص  ـــزة ملحـــاا الت ــدي  يف  ـــزة  وعليــه،  ـــعن وقــف اقت ـــا  األنفــا  جيعـــل ر ــث ان ـــار كليــ  و وريـــ

اا أكعــ  مــن أ  وقــت مضــص   ا مــا أريــد  ع ــاا   ســ  لغــزة لتجنــل مزيــد مــن األ ــ ار وأن   ــب  مكانــ
 ميكن العين  يه 

  
 المانحين ضروري لكنه ل يكفي لستعادة قطاع غزة عافيته ولتنميتهدعم  -هاء 

  
،   ياــ  2014كانـت عمليــ   عــا ة  عمــار  ــزة،  عـد وقــف  رــ   النــار يف  ب/أ ســ يف  -56

،   يعــا  2015 ســبل اســتم ار ان ــار وعــد  كفايــ  الــدعم ال ــا   مــن املــاذت  وحبلــول أيار/مــايو 
صدمــ  و  يتح ــم أ    ــد  يف  عــا ة ا عمــار و ســ   مــا  ــدم  مــن  نــاا منــزل واحــد مــن املنــازل امل

 ب( 2015البني  التحتي  والورش واملساكن واملستنفيا  واملدارري )أون وا، 
ــــ  ل نعــــاش املبكــــ  و عــــا ة ا عمــــاروو ــــعت الســــل   الورنيــــ  الفلســــ يني   -57 ، اأ ــــ  الورني

يف  137مليــارا   و ر، أ  مــا يعــا ل  4 ـــ  حيــي قــّدر   كلفــ  ا  ايفــ  والتعــايف و عــا ة ا عمــار
، 2014يف املا ـــ  مـــن جممـــوز مـــوار  الســـل   يف عـــا   146املا ـــ  مـــن النـــا   احمللـــ  ا  ـــان لغـــزة و

 ومن الوا    التان أن السل     راق   ا   ل  

      وقـــــد  عصـــــد املـــــاذون، يف مـــــؤمت  ال ـــــاحل ة  عـــــا ة  عمـــــار  ـــــزة، املع ـــــو  يف  نـــــ ين األول/ -58
مليــــارا   3.5مليــــارا   و ر لفا ــــدة األرض الفلســــ يني  احملتلــــ ، منصــــا  5،  ت ــــدمي 2014أكتــــو   

،   2015و ع ـــد  ت ـــدميصا     ـــزة  و عـــد مـــ ور وانيـــ  أشـــص ، أ  حبلـــول منت ـــف شـــص  أيار/مـــايو 
 3.5مبلـــ  (  ومـــن 2015يف املا ـــ  مـــن املبـــال  املتعصـــد هبـــا )البنـــ  الـــدون،  27ســـور اا ي ـــد ث  عليـــ

__________ 

 كــ  مكتــل  نســيم النــؤون ا نســاني  أن  كلفــ  الــديزل املســتور  مــن م ــ  عــرب األنفــا   ســاو  يفلــي ســع  الــديزل  (5) 
لواقــث  عــم م ــ    ــري مــن م ــ  حلــ  يف ا املسـتور  مــن  ســ ا يل  ويعــي  لــ  أن املليــون لــرت مــن الــديزل ال ا مـ  يوميــاا 

مليـون  و ر سـنوياا  علـص أن الـدعم امل ـ    ـري امل ـ    ـه كـان أكعـ   كعـري،  440معلن للنعل الفلسـ يي  نحـو 
ألن منتجـا  أخـ ر مسـتور ة مـن م ـ      ـزة كانـت مدعومـ  أيضـاا، فـا يف  لـ  املـوا  ال ـيد ني  وال حـت ومـوا  

 البناا  
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مليــار  و ر   ــط للتعصــدا  اجلديــدة  وميعــل  2.5مليــار  و ر الــ  و عــد هبــا ق ــاز  ــزة، كــان مبلــ  
يف املا ــ  مــن  كلفــ   عــا ة ا عمــار و التــان   يكفــ  لتلبيــ  ا حتياجــا  الــ   63حلــ ا املبلــ  نســب  

ك ي ، حـت كانـت ال ـ و  متكِّن ق از  زة من العو ة    الو ث الـ   كـان عليـه قبـل العمليـ  العسـ
  ومـــن امللـــ  للغايـــ    ـــدمي  عصـــدا  1967ا جتماعيـــ  وا قت ـــا ي  يف أ ق مســـتور  ـــا منـــ  عـــا  

أن حجـــم اا   ـــا ي ،   ســـتوف و  ـــد ث يف الوقـــت املناســـل،  عـــا ة  عمـــار  ـــزة  وينبغـــ  التاكيـــد أيضـــ
ل أن ي  كـــز علـــص أن التـــدمري ومـــربرا  األمـــوال امل لو ـــ    ايفـــ   ـــزة و عـــا ة  عمارحلـــا و عا يصـــا جيـــ

اناســـل يف  ـــزة لـــييف نتـــا   خـــ  عمليـــ  عســـك ي  وحـــدحلا  ـــل يعـــو     ا حـــت ل وان ـــار اللـــ ين 
 رال أمد ا و    ك ار  دمري البني  التحتي  

 ن النـــعل الفلســـ يي صتـــا     أن   كف ـــل ح وقـــه ا نســـاني  يف التنميـــ  فوجـــل ال ـــانون  -59
وم بـدز، وحلـو قـا ر اا جيـداا حاجته    معون  املـاذت   صـو شـعل مـتعلم  عليمـ الدون أكع   كعري من

ـــه  ـــان ينـــت  ويتـــاج    ـــورة عا يـــ  مـــث   يـــ  العـــا   علـــص أن اا متامـــ ـــ  ل علـــص ا كتفـــاا   ا ـــه   ا مس 
ا كتفــاا الــ اغ يف  ـــزة  ــري ممكــن يف  ـــل ان ــار و ــدمري البـــص التحتيــ  واملــوار  اأاســـ  مــن حـــت 

و  ا كانـــت معونـــ  املـــاذت مصمـــ  مـــن حيـــي أهنـــا رـــو  زـــاة لنـــعل  ـــزة احملاســـ ، ينبغـــ  لخـــ   
عــن  هنــاا ان ــار و عــوة  ســ ا يل    الو ــاا  التزاماهتــا فوجــل ال ــانون   عتــرب حلــ ة املعونــ   ــدي ا  أ 

 الدون 
 ، و  ا مـــا اســـتم  ان ـــار انـــان وعـــد  كفايـــ  مســـتويا   عـــم املـــاذت،  ـــعن  ـــزة ست ـــب -60

قبــــل  خــــ  عمليــــ  عســــك ي ،  ــــري قا لــــ  للحيــــاة اا حــــىت   ا جــــ ر عكــــيف الو ــــث الــــ   كــــان ســــا د
   أن  تــدحلور  ويــ ج  أن  كــون  و  ميكــن لألو ــاز ا جتماعيــ  ا قت ــا ي  ال امتــ  أســ ا اا اقت ــا ي

عـد  كفايـ  مـن النـزاز والف ـ  اجلمـاع  والب الـ  العاليـ  ون ـص الكص  ـاا وميـاة النـ ب و اا النتيج  مزيـد
ال عايــ  ال ــحي  واهنيــار البنيــ  التحتيــ   و اخت ــار، ســو   كــون  ــزة  ــري قا لــ  للعــين  يصــا، معلمــا 

 ( 2012) أكد ه األمم املتحدة
وينبغـــ  قـــدر ا مكـــان   را  عن ـــ  ا  ايفـــ   ـــمن خ ـــ    ا يـــ    مـــ       يـــم انتعـــاش  -61

متـــن  جصـــو   عـــا ة ا عمـــار األولويـــ   عـــا ة م ـــ   ل ـــار الف ـــ اا  و ا  ـــا       لـــ ، ينبغـــ  أن 
 نـــاا البـــص التحتيـــ  واملـــوار  ا نتاجيـــ ، مـــث  يـــ ا احلتمـــا  خـــا  للمنـــاريث الـــ   تـــا     يـــد عاملـــ   

 كعيف  ومتل   مكاني    يم قيم  مضا   عالي  وروا ط أمامي  وخلفي  قوي  
ت ـــا   رويـــل األمـــد  كمـــن يف والبدايـــ  املتوا ـــع  للت فيـــف عـــن  ـــزة ورـــاة ان ـــار ا ق -62

ـــه  ســـ ا يل والســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني  يف عـــا     2005 عمـــال ا فـــا  التن ـــل والعبـــور الـــ   وقعت
وينـــرتت ا  فـــا  مـــن  ســـ ا يل  ســـصيل ح كـــ  البضـــا ث والنـــاري مـــن  ـــزة و ليصـــا و اخلصـــا، وي تضـــ  

اقنـ  لبنـاا م ـار  و  ميكـن لدولـ   عا ة ر ط  زة  الضف  الغ  يـ  و عـا ة  نـاا مينـاا  ـزة والبـدا يف من
 لســ يني  أن  كــون قا لــ  للحيــاة  ون  عــا ة   مــا  الضــف  الغ  يــ ، فــا  يصــا ال ــدري النــ قي ،  غــزة، 

 حبيي  كون  زة مينااا لدول   لس يني  قا م  
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ولوقــــف اعتمــــا  الفلســــ ينيت علــــص  ســــ ا يل يف جمــــال ال اقــــ ، ينبغــــ  أن يســــم  للســــل    -63
س يني   ت وي  واست دا  ح ـو  الغـاز ال بيعـ  يف عـ ض حبـ   ـزة، لـييف لتحسـت مـوار  الورني  الفل

السل   و  ليص ا عتما  علص املعون   حسل،  ـل األحلـم مـن  لـ  لتنـغيل حم ـا  ال اقـ  يف  ـزة 
 والضف  الغ  ي  

  
 المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني -ثالثاا  
  

 واألهدا اإل ار  -أل  
  

، األونكتـــــا     النـــــعل الفلســـــ ييامل دمـــــ  مـــــن  املســـــاعدة ، اســـــتم   2014يف عـــــا   -64
مـــن ا فـــا  أكـــ ا،  44( مـــن الو يـــ  املعتمـــدة يف الدوحـــ ، والف ـــ ة  )31ا ور  يف الف ـــ ة فـــ مسرتشـــدة
 رــــــار األمــــــم املتحــــــدة ا ســــــرتا يج  ، ومنســــــجم  مــــــث مــــــن  وا ــــــم  راا ســــــاو  ــــــاولو 35والف ــــــ ة 

  احملتلــــــ  الفلســـــ ينياألرض اقت ـــــا  ال يـــــو  الــــــ   كبـــــل ربنـــــام  ال  ويعـــــا  2015-2014 فـــــرتةلل
   و ل   من أر ث جمموعا  من انا  :ه املتغرّية وامل ّكباحتياجا و 

 سياسا  التجارة واسرتا يجياهتا؛ )أ( 
  يسري التجارة واللوجستيا ؛ )ب( 
 التمويل والتنمي ؛ ) ( 
 وا ستعمار وسياس  املنا س  املناريث  ) ( 

ــــا  يســــاعد النــــعل الفلســــ يي مــــن خــــ ل البحــــوا و  ــــدمي اأــــدما   -65 ومــــا  تــــ  األونكت
ا ستنـــــــاري  و نـــــــاا التوا ـــــــم الـــــــدون  نـــــــان احتياجـــــــا  ا قت ـــــــا  الفلســـــــ يي و نفيـــــــ  منـــــــاريث 

 الفي  التعاون
  

 األنشطة التنفيذية الجارية -باء 
  

  قـــــدرة  يســـــري التجـــــارة األونكتـــــا   نفيـــــ  منـــــ وز يتعلـــــم  ت ـــــوي، واســـــل 2014يف عـــــا   -66
 عزيــــز ال ــــدرة املؤسســــي  نلــــيف النــــاحنت و  مــــن شــــ ت لتوريــــداا هنجــــنــــ وز انــــتص  املو  الفلســــ يني  
   يســـــري التجـــــارة يف جمـــــال ا ضـــــل املمارســـــا   ال  ـــــاعت العـــــا  واأـــــا  زيـــــا ة وعـــــ و الفلســـــ يي 
علــص  عزيــز  يف انلــيف (تدريبيــ ال انونيــ  و والفنيــ  )الاا حــديع تأ ننــاالتن يميــ  الــ   وحــدا ال وعملــت

يف جمــال  يســري التجــارة  التوريــد  سلســلقــدرا  املســتفيدين ونــت  عــن  لــ    يــم مزيــد مــن  عاليــ  
ــــت املوا ــــيث  الفلســــ يني   ــــ ، ع  ــــد  يف  رــــار املنــــ وز وــــات ورش عمــــل  ناول و ا  ــــا       ل

ـــ : لـــوا   ا ســـتريا  لل  ـــناعا  الغ ا يـــ ؛ واســـت دا  ن ـــا  الب اقـــا  ال كيـــ ؛ و عمـــيم املن ـــور التالي
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اجلنســــات يف أننــــ   انلــــيف؛ و ور املــــ أة يف التجــــارة الدوليــــ ؛ ولــــوا   ا ســــتريا  ل  ــــاز  كنولوجيــــا 
ـــوا   ا ســـتريا  للمـــوا  الكيميا يـــ ؛ و فســـري و  بيـــم ال ـــيغ  العامنـــ  مـــن  املعلومـــا  وا   ـــا  ؛ ول

 (؛ والتدريل يف جمال اأدما  ال انوني  2010الدون )قواعد البيث 
ونّ م األونكتا  جـو    راسـي  ملـوان   وليـ  و قليميـ  يف األر ن و سـبانيا و صوريـ  م ـدونيا  -67
ومــــو فت  نيــــت  يــــه  جملــــيف النــــاحنت الفلســــ ييواليونــــان لتع يــــف أعضــــاا  اا ســــا  ســــ  ي  و اليو 

جملـــيف علـــص اا  املعـــايري وأ ضـــل املمارســـا  الدوليـــ  يف جمـــال  يســـري التجـــارة  وأشـــ   األونكتـــا  أيضـــ
يف و ـــث ورقــا  م جعيــ   نـــان ا فــا  من مــ  التجـــارة العامليــ  املتعلــم  تيســـري  النــاحنت الفلســ يي

جــارة  ويف األخــري، أقــا  انلــيف التجــارة، والتص يــل، و نــاا قــدرا  ال  ــاز اأــا  يف جمــال  يســري الت
 ش اكا  جديدة مث عد  من املن ما  الورني  والدولي  

واستحدا الربنام  التدرييت الـ   أننـ  يف  رـار املنـ وز  ـ   عمـل جديـدة، و ـاألخص  -68
لعـــد  مـــن النـــباب الـــ ين أســـبحوا مـــدر  ت معتمـــدين  عـــد  هنـــاا  ورة  ـــدريل املـــدر ت  وتـــل  نفيـــ  

ع ـــــد أول مـــــؤمت   ون يف األرض الفلســـــ يني  احملتلـــــ   نـــــان  يســـــري اا أيضـــــ 2014عـــــا  املنـــــ وز يف 
التجــارة، فنــارك  خــرباا ورنيــت و وليــت  و نــاول املــؤمت  الــ   ا تتحــه ر ــييف وزراا  لســ ت مســا ل 

 حلام  يف جمال  يسري التجارة  
احلم يف و ــــث وواســــل األونكتــــا  العمــــل عــــن كعــــل مــــث   يــــم األمــــم املتحــــدة ال  ــــ   وســــ -69

اللمســـا  األخـــرية علـــص  رـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة ا  ا يـــ  ل ـــار األرض الفلســـ يني  
احملتلــ  ويف  نفيــ  حلــ ا ا رــار، وســاحلم فــوا  يف   ــاري  ســا رة عــن األمــم املتحــدة ووكــا   أخــ ر، 

ــــــ  ا قت ــــــا ي فــــــا ــــــه عــــــن األو ــــــاز ا جتماعي ــــــ    ــــــاري  األمــــــت العــــــا  وم ك ا    يف األرض يف  ل
 الفلس يني  احملتل  

شـعب  األمـم املتحـدة للح ـو  وعلـص  ـ ار السـنوا  السـا   ، عمـل األونكتـا ،  التعـاون مـث  -70
الفلســ يني ، علـــص  ــدريل شـــاب   لوماســ   لســـ يي  و عــّ   الد لوماســـ  يف حلــ ا التـــدريل علـــص 

ونكتـا ، فـا يف  لـ  الـدورة من وم  األمـم املتحـدة يف جنيـف،  سويسـ ا، وتـل  لـ  ن ـا  عمـل األ
 السنوي  نليف التجارة والتنمي ، وعمل وكا   األمم املتحدة ومكا بصا األخ ر يف جنيف 

لألمــم املتحــدة اا  وســفه منســ ، نّوحلــت اجلمعيــ  العامــ   ــدور األونكتــا  69/20ويف ال ــ ار  -71
ي ـــد     اجلمعيـــ   أن ألونكتـــا  ملســـا ل التجـــارة والتنميـــ  الفلســـ يني  وعـــزز   لـــ  الـــدور، ورلبـــت مـــن ا

   عن التكاليف ا قت ا ي  ال  يتكبدحلا النعل الفلس يي  سبل ا حت ل ا س ا يل اا العام     ي  
  

  التنسيق والمواءمة وتعبئة الموارد -جيم 
  

يف   يــم   ــد  ملمــوري يف جمــال املســاعدة الــ  ي ــدمصا  ، اســتم  األونكتــا 2014يف عــا   -72
للنـــعل الفلســـ يي،  التنســـيم مـــث الســـل   الورنيـــ  الفلســـ يني  وانتمـــث املـــدت الفلســـ يي واألمـــم 

 املتحدة ووكا    ولي  أخ ر واجلصا  املاذ  
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ت أكعـــ  علـــص أن اناجـــ     مـــوار    ـــا ي  لت ـــدمي الـــدعم يف جمـــال التعـــاون الفـــي أســـبح -73
   عمـــ  احتمـــال   ـــدان أحـــد املناســـل الفنيـــ  الع يفـــ  العاملــــ  يف 2015-2014يف الفـــرتة اا  ناحـــ

وحدة املساعدة للنعل الفلس يي نتيج  لـن ص املـوار  مـن خـار  امليزانيـ   ومـن شـان حلـ ة اأسـارة 
يف جمــا    عــن  لــ ،    ــزال منــاريث حيويــ  أن   ــّوض قــدرة الربنــام  علــص  زــاز و يتــه  و ضــ ا 

التحـــديي اجلم كـــ  و نـــجيث ا ســـتعمار و  ـــوي  املؤسســـا  ال ـــغرية واملتوســـ   انجـــم  فت ـــ     
ســـيت لل مــوار    ــا ي  كبــرية مـــن  69/20التمويــل  ويف األخــري،  ــعن  عمـــال قــ ار اجلمعيــ  العامــ  

اجــا  ا قت ـــا  امليزانيــ  ومــن خــار  امليزانيـــ   ومــن الضــ ور  ان ـــول علــص  لــ  املـــوار  لتلبيــ  احتي
الفلس يي امل كب  والت فيف من أيفـ  ا حـت ل مـن خـ ل  نميـ  ال ـدرا  املؤسسـي  وو ـث سياسـا  

 سديدة و  دمي خدما  حبعي  واستناري  
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