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 من جراء يةفلسطينال العامة يراداتاإلر ئساة خلألمم املتحدا قديرت: ويف تزايددوالر  مليار 48
 2017-2000الفرتة  خالل االحتالل

، على مدى اليت يتكبدها الشمممال الفلسمممبي  السمممبل ا  ت لتقدر التكلفة املالية  -  2019 كانون األول/ديسممم ر  2جنيف، 
يامممممادل ر ت مرا   قت ا  تلمممممممممممممممممماد الفلسممممممممممممممبي     مممممما ، أوامريكيدو ر  مليمممممار 47.7، مببلغ 2017-2000الفرتة 
 لاامة لألمت املتحدة.األونكتاد إىل اجل اية ا دمه آلخر تقرير هذه التكلفة   ا رتفاع وفقاً  واصل، وت2017 عام

أن   "التكاليف ا  تلمممادية اليت يتكبدها الشمممال الفلسمممبي  السمممبل ا  ت ل اوامممراايلي  اجلوانل املالية"التقرير املانون وجاء   
ك ا و   ،دو ر  مليار  28.2  حبوايل قدرةاملرتاك ة عليها وامل الفواادو    الفرتة املذكورة  الاامة  اويرادا  راخسممممممااملبلغ املذكور يشمممممم ل 

  .الة إىل إاراايلدو ر من اويرادا  املالية الفلسبينية املسر   مليار 6.6يتض ن هذا املبلغ 
 ة الفلسممممممممممممبينية خ ل الفرتةيزانيعقز امل  ي ة أن يغبي أكثر من  ل  ت لاك ية املالية الرت لتكلفة كان من امل كن لل بلغ املقدر لو 

اونفاق  زايدةكان من امل كن   وأ ،ضممممماف  قت الاقز تقريباً يضممممماهي  ولد فااضممممماً  لي،  دو ر  مليار  17.7  حبوايل املقّدراملذكورة، و 
 .عشرة أضاافالتحليل، أبكثر من دو ر خ ل فرتة  مليار 4.5 البالغالتن وي للحكومة الفلسبينية، 

 ا  ت ل تكاليف ا  تلممممماد الفلسمممممبي    يتكبد  افرتاض أنعلى القاا ة تشممممما  اكاة اوون األونكتاد ل  تلممممماد الفلسمممممبي ، و 
كان امميولد مليو    الفلسممبي  توامماية، إىل أن ا  تلمماد من خ ل اممياامما  مالية  ا  تلمماد   الشممكل اممنوي ت خ  ضمم   الل،  املالية

 وظيفة كل عام. 111 000 تواط مبعاماً،  المث انية عشر ةفرصة ع ل خ ل فرت 
  ت ل، الين ا يفرتض ل وعدم وجود  ةاملالي  شمممممممم و تأن للفلسممممممممبينيك امممممممميبرة كاملة على ل  ت ل  يفرتض تقييت التكلفة املالية و 
 .ومتوازنً  صحيحاً الوضع الراهن لكن مع تنفيذ الروتوكول ابريس تنفيذاً  الفلسبي  إىل إاراايل التسرب املايل قييت تكلفةت
واليت تشم ل، من الك أمور أخرى، القيود املفروضمة على  ييازو التقرير اخلسماار املالية إىل التداالا اليت يفرضمها ا  ت ل اوامراايلو 

"   الضمممممفة الغرالية وقيع نقاب الابور يتاملنبقة "ج اممممميبرة إامممممراايل علىو الشمممممال الفلسمممممبي  والسممممملع الفلسمممممبينية  تنقل  رية 
أرضممممممممممه وموارده الببياية والبشممممممممممرية حبرية  و رمان احلكومة   اممممممممممتفادة من رمان الشممممممممممال الفلسممممممممممبي  من  قه   او احلدودية  

 الفلسبينية من السيبرة احلقيقية على مواردها املالية.
الشممممممممان تسممممممممرب املوارد املالية الفلسممممممممبينية إىل إاممممممممراايل والتكلفة ا  تلممممممممادية السمممممممماالقة  ألونكتاد االتقرير إىل حبوت  هذا   ضمممممممميفيو 

 13/ 72و  71/20و  70/12و  69/20لق اية الاامة لألمت املتحدة )اخل سمممممممممة لقرارا  لل  ت ل، اليت أجريت اامممممممممتقاالة ل
دها الشمممممممال الفلسمممممممبي  وتقد  ( اليت تبلل من األونكتاد تقييت التكلفة ا  تلمممممممادية ل  ت ل اوامممممممراايلي اليت يتكب73/18و
 رير عنها.اتق
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التكلفة املالية هي جزء من إقايل اخلسمممممممماار ا  تلممممممممادية الناقة عن ا  ت ل وتتكون من عنلممممممممرين  ا  جيل اوشممممممممارة إىل أن  و 
واخلسمماار املالية األخرى النا ة عن السممياامما  والتداالا املفروضممة لت ا  ت ل  ،املالية الفلسممبينية إىل إاممراايل ويرادا تسممرب ا
 املبول.

مزيد من البحث إىل لذلك، هناك  اجة  و . وغا كاملة ظةتحفمتقديرا   ل  ت ل تقديرا  التكاليف املالية اترتوفقاً للتقرير، و 
 ن الواضممممما أن التسمممممرب املايل والتكلفة املالية على أي  ال ف لكنة. لتحديد و ياس القنوا  األخرى للخسممممماار املالية الفلسمممممبيني

 اهلشاشة املالية لدولة فلسبك ويقوضان  درهتا على التخبيط ومتويل التن ية لتوجيه ا  تلاد حنو الن و املستدام. راخاني
الرتتيبما     ولمك  ، مبماهبما لو ا رتتيبما  املالمن  تغيااً جوهرايً   الامديمد يتبلملالتكلفمة املماليمة ل  ت ل  إيقمافالتقرير أن  ويبك

اممممياامممما  و "   يتإىل املنبقة "جوصمممموهلت  نقاب الابور احلدودية ووصممممول املسمممملولك الفلسممممبينيك إىل هذه النقاب وكذلك ال  اخلاصممممة
 .املتالقة اب اتااد الوما  والبيان  والسق  املتبادل و   واردا ا اتااد وآليا  مرا بة ال

رتاك ة املسمتحقة للشمال امل يرادا اوتسموية  لالقضمااي املالقة  لتفاوض الشمان قيعابالفلسمبي   ك اوامراايلي و اجلانبالتقرير  يوصم يو 
ة قلااملت والبيان  الفلسمممممبي ، وإنشممممماء آلية اكن من خ هلا أن تقوم  كومة إامممممراايل  ع ع الفلسمممممبينيك على قيع املالوما 

 واملوارد املالية الفلسبينية.ابلتقارة 
من خ ل التوصمممممل إىل  ل الدولتك  اكن أن يتحقق إ  وتت سمممممك األمت املتحدة مبو فها الثاالت أبن السممممم م الداات والشمممممامل  

ة امممميواصممممل األمك الاام كفالة أن تا ل األمت املتحدة على إ امة دولة فلسممممبينية مسممممتقلة وداقراعية ومتلمممملو  عن عريق التفاوض.
يتفق  ، مبامااً  األراضممي وتت تع مبقوما  البقاء، تايج جنباً إىل جنل   امم م مع إاممراايل آمنة، وتكون القدس عاصمم ة للدولتك

 مع  رارا  جملس األمن وا  الللة ومع القانون الدويل.
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