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  موجز الرئيس    

    تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين    
 )من جدول األعمال) ب(١١البند (

أدىل عشرون مندوباً، منهم أربع جمموعات، ببيانات بشأن التقرير املتعلق باملساعدة             -١
 مندوباً عن تقديرهم    ١٩وأعرب  ). TD/B/59/2(املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين       

لالستنتاجات الواردة يف التقرير وأشادوا بالدعم امللموس الذي تقدمه األمانـة إىل الـشعب              
  . كن وفداً أبدى حتفظاًالفلسطيين، ل

وقال ممثل األمانة إن استنتاجات هذا التقرير وتقرير العام املاضي قد رددها تقريـرا                -٢
املقَدمْين إىل جلنة االتصال    ) ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٣(صندوق النقد الدويل والبنك الدويل      

يف املفاوضات اليت   ومضى يقول إن باستطاعة األونكتاد التنبؤ باملشاكل واملسامهة         . املخصصة
 إىل  الضرييبتسرب  ال بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي لتقليل       ٢٠١٢يوليه  /بدأت يف متوز  

وأعرب عن أمله يف أن يساهم التحليل الوارد يف تقرير هـذا العـام يف التـصدي                 . إسرائيل
سطيين واقتـراح   االقتصاد الفل اليت يعاين منها    لألزمات الناشئة، وحتديد القيود الطويلة األجل       

وقال إنه يأمـل أن يـساهم       . القادمةاحللول لتحويله إىل اقتصاد دينامي للدولة الفلسطينية        
  .سالم دائم يف الشرق األوسطحتقيق األونكتاد بذلك يف 

التنمية الفلسطينية،  اليت تواجهها   وأعرب مجيع املندوبني تقريباً عن قلقهم إزاء القيود           -٣
التوقعـات  املـستوطنات اإلسـرائيلية، وتـدهور       وتوسيع  ستمر،  يف ذلك االحتالل امل    امب

االقتصادية، وتدمري األصول والقاعدة اإلنتاجية الفلسطينية، وجتزئة األسواق احمللية، والعزلـة           
 اخلارجية، وضعف   تصاد اإلسرائيلي، وتناقص املعونة   عن األسواق الدولية، واالعتماد على االق     

فروضة على تنقّل الشعب الفلسطيين والبـضائع الفلـسطينية،         القدرة التصديرية، والقيود امل   
يف غزة، وضعف القطاع اخلاص، واآلثار املدمرة جلدار الفصل، وعدم          البالغة اخلطورة   واحلالة  

  .إحراز تقدم يف املفاوضات السياسية الرامية إىل حتقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
بني عن األسى إزاء الظروف املعيـشية الـصعبة         وأعربت الغالبية العظمى من املندو      -٤

توحيد جهود اجملتمع الدويل لدعم التنميـة       دعت إىل   السائدة يف األرض الفلسطينية احملتلة و     
وذكـر أحـد   . االقتصادية وحتسني الظروف االجتماعية االقتصادية يف األرض الفلـسطينية      

اسية ومنازله وتوسيع املستوطنات    املندوبني أن إفقار الشعب الفلسطيين، وتدمري هياكله األس       
وقال إن بلده ". البانتوستانات"إىل تفاقم التفتت احلايل وظهور     أدت  اإلسرائيلية، مجيعها أمور    

الذي يضع نصب عينيه تارخيه اخلاص من الفصل العنصري والقمع وانتهاك حقوق اإلنـسان        
  .طينيةتساعد يف البحث عن حل دائم للقضية الفلس اليشجب األعمال اليت 
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وذكر عدد كبري من املندوبني أن منو الناتج احمللي اإلمجايل يف العامني السابقني منـو                 -٥
فمعدالت الفقر املرتفعة، والبطالة، وتناقص األجور احلقيقية واإلنتاجية، وانعدام األمن . ُمضلّل

  .أرض الواقعللحقيقة على داللة الغذائي وفقدان األراضي واملوارد الطبيعية هي مؤشرات أبلغ 
وأبدت الغالبية العظمى من املندوبني قلقها إزاء األزمة املالية اليت تعاين منها السلطة               -٦

وحذروا من التأثري الـسليب للتقـشف املـايل يف          . الفلسطينية، وتزايد الدين وتناقص املعونة    
إليـرادات إىل  الظروف الراهنة وعزوا األزمة املالية إىل انعدام السيادة على احلدود، وتسرب ا      

  . إسرائيل وفقدان الناتج احملتمل بسبب االحتالل
وأشارت الغالبية العظمى من املندوبني إىل أن سنوات االحتالل جعلـت الزراعـة               -٧

 يف املائة ٣٥فََري نسبة . لى حتقيق إمكاناهتا املتعلقة باإلنتاج والتوظيفالفلسطينية غري قادرة ع 
 فرصـة   ١١٠ ٠٠٠فقط من األراضي القابلة للَري يف األرض الفلسطينية احملتلة تبلغ تكلفته            

إزاء العقبات اليت تضعها    جزعهم  وأبدوا  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل سنوياً       ١٠عمل و 
لزراعة الفلسطينية، وسيطرهتا الشديدة على الواردات والصادرات، وبناء جدار         إسرائيل أمام ا  

الفصل، وتوسيع املستوطنات غري القانونية، ومنع الفالحني الفلسطينيني مـن الوصـول إىل             
وقالت الوفود إن احلظر اإلسرائيلي املفـروض  . اليني من أشجار الفاكهة املأراضيهم واقتالع   

أدى إىل   ما يف املائة،    ٣٣ تسّبب يف اخنفاض اإلنتاجية الزراعية بنسبة        على األمسدة اجليدة قد   
  . لقدرة على املنافسة يف األسواق احمللية واإلقليميةافقدان اإلنتاج الفلسطيين 

تقوم به إسرائيل من اسـتخراج       ماوأعرب عدد كبري من املندوبني عن قلقهم إزاء           -٨
، يف الوقـت    خدامها داخل حدودها ومستوطناهتا   مفرط للمياه من املصادر الفلسطينية الست     

. الذي حترم فيه الفلسطينيني من حق بناء اآلبار لتغطية احتياجـاهتم املتزايـدة مـن امليـاه                
سوى يف مدى ثالثة أميال حبرية، بدالً مـن         بالصيد  ُيسمح لصيادي األمساك الفلسطينيني      الو

ون حتكّم الفلـسطينيني يف أراضـيهم       وبد. األميال العشرين اليت تنص عليها اتفاقات أوسلو      
لوضع خطط لتنمية املـوارد الفلـسطينية النـادرة وحتقيـق           جمال كبري   يوجد   الومياههم،  

  .االستخدام األمثل هلذه املوارد
. للـشعب الفلـسطيين   باملساعدة اليت يقدمها    وأشاد ممثل فلسطني بتقرير األونكتاد        -٩

ومضى . اً يغين القُراء عن الرجوع إىل مصادر أخرى       وقال إن التقرير املوجز يقدم حتليالً عام      
يقول إنه من غري املقبول أن يظل االقتصاد الفلسطيين رهينـة اتفـاق اقتـصادي تقييـدي                 

 عاماً لتغطية فترة مؤقتة     ١٨واحتاد مجركي مشّوه، مت التوقيع عليهما منذ        ) بروتوكول باريس (
ودعا . القات اقتصادية طبيعية بني الدولتني    وتلك الفترة ينبغي أن تتبعها ع     . تبلغ مخسة أعوام  

سلطة االحتالل إىل إهناء املستوطنات االستعمارية واالحتالل العـسكري واإلفـراج عـن             
وقال إن قـضيتهم العادلـة      . املناضلني يف سبيل احلرية من السجون اإلسرائيلية      الفلسطينيني  

طيين سُيسمع يف كل مكان     النصر، وأن الصوت الفلس   سيحالفهما  ونضاهلم الوطين املشروع    
  . حىت حيني يوم التحرير وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها يف القدس
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وأعرب ممثل إسرائيل عن ترحيبه بربامج دعم االقتصاد الفلسطيين اليت ستـساهم يف               -١٠
حتقيق سالم دائم، وأبدى اهتمامه بعمل األونكتاد من أجـل بنـاء القـدرات املؤسـسية                

ة والتحيز بـدالً    السياسيف  املتورط  وأعرب عن خيبة أمله يف التقرير       . فلسطينيةوالسياساتية ال 
ووصف التقرير بأنه منحاز ومملوء باإلشارات اخلطـأ واملـصادر          . من التقدم والروح املهنية   

يشري التقرير إىل اإلجراءات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومـة          الوباإلضافة إىل ذلك،    . املتحيزة
 ظروف معيشة الشعب الفلسطيين، مثل سلسلة األنشطة التعاونية املتعلقـة           إسرائيل لتحسني 

  . وأبدى حتفظاً باسم حكومته بشأن التقرير. باملياه والعمل واملالية العامة
. وقال ممثل االحتاد األورويب إن االحتاد هو أكرب مانح يف األرض الفلسطينية احملتلـة               -١١

 الدعم إىل الشعب الفلسطيين عن طريق القنوات الثنائية         وقال عدد من املندوبني إهنم يقدمون     
وأعرب عدد كبري من املندوبني عن تقديرهم ألنشطة التعاون التقين اليت           . واملتعددة األطراف 

األونكتـاد  يقوم هبا األونكتاد وطلبوا زيادة الدعم املقدم إىل الشعب الفلسطيين وإىل برنامج             
 لتعزيز قدرته البحثية ومشاريعه املتعلقة بالتعاون التقين        ،ييناملساعدة إىل الشعب الفلسط   لتقدمي  

  .يتفق مع برنامج العمل املكثّف الصادر به تكليف من األونكتاد الثالث عشر امب

        


