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 والسبعون ثالثةال الدورة
 من جدول األعمال  39البند 
 فلسطينقضية 

   
التكاااليا اتقتداااااااااااااهاااة التا اتكبااد ااا ال ااااااااااعاا  ال لسااااااااااطي ا  سااااااااااباا    

 *اإلسرائيلا اتحتالل
  

 مذكرة من األمين العام  
 

الذي أعدته أمانت مؤمتا األمم املتحدة يتشـــــــــــام األم  ال اىل اجلم ية  لع اةم ةت ال امت الت ايا  
 .للتجارة والتنمةت

  

 

 ي زى التجلخري يف ت دمي هذه املذكاة لع حجم الوثائق املرتاكمت اليت ينبغي لجازهتا. * 
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التقرار الذي أعدته أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والت مية عن التكاليا   
 التا اتكبد ا ال ع  ال لسطي ا الحتالل اإلسرائيلالاتقتداهاة 

 
 موجز 

، 72/13 و 71/20 و 70/12 و 69/20ي ــدىل هــذا الت ايا عمر ا اارام اةم ةــت ال ــامــت  
مؤمتا األمم املتحدة للتجارة والتنمةت أم جياي ت ةةما للتكالةف االقتصـــــــــــــــا يت اليت تطلب فةها اةم ةت لع 

 لرحترل اإلساائةلي اليت يتكبدها الش ب الفلسطةين وأم ي دىل ت اياا عنها.
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
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 والوتاات والقيوه الهدف -أوت  
 72/13و  71/20و  70/12و  69/20ي دىل هذا الت ايا اســـــــــتجاات ل اارام اةم ةت ال امت  - 1

ت ةةمـا للتكـالةف أم جياي لع مؤمتا األمم املتحـدة للتجـارة والتنمةـت واألونكتـا    اليت طلبـ  فةهـا اةم ةـت
 االقتصا يت لرحترل اإلساائةلي اليت يتكبدها الش ب الفلسطةين وأم ي دىل ت اياا عنها.

 وهذا الت ايا يلي الت اي الذي أحاله األم  ال اىل لع اةم ةت ال امت يف  ورهتا احلا يت والســـــــــب   - 2
 ، والذي أكد فةه األونكتا  أم االحترل يفاض تكالةف اقتصا يت ااهظت على الش ب A/71/174 نظااو

وشـد  على ضـاورة ت ةةم تلا التكالةف ول رات تجلثريها على توق ام رفاه الشـ ب الفلسـطةين  ،الفلسـطةين
مســتداىل  شــام  منهجيرض الفلســطةنةت احملتلت. وأوصــى األونكتا  اءنشــاء لطار والتنمةت االقتصــا يت يف األ

وقائم على األ لت ضـــــــمن منظومت األمم املتحدة لت ديا التكالةف االقتصـــــــا يت لرحترل وت دمي ت ايا عن 
شك  ولكن أيضا للس ي ا ،لةس ف ط للوفاء مب تضةام ال اارام املذكورة آنفا ،النتائج لع اةم ةت ال امت

أهدام التنمةت املســــــــــتدامت يف األرض الفلســــــــــطةنةت احملتلت وإلقامت ســــــــــرىل عا ل و ائم يف  واق ي لع تنفةذ
 الشاق األوسط. 

امل دىل اشجلم هذا املوضوع من حةث وضع اإلطار وامل ايري  الت ايا لع الت ايا السااق ويستند هذا - 3
فضر عن توجةه ال م   ،الش ب الفلسطةين يت يتكبدهالدراست التكلفت االقتصا يت لرحترل اإلساائةلي ال

الذي ســــــتضــــــطلع اه يف املســــــت ب  اةهام ا برية يف فال االقتصــــــا  عند تنفةذها قاارام اةم ةت ال امت. 
أنه جيب التجلكةد على أنه ينبغي لل م  الذي ينطوي على ت ةةم التكالةف التارخيةت واملتكارة لرحترل  لال

أسس موضوعةت وعلمةت متةنت، وضمن اإلطار الدويل  واإلارغ عنها اشك  مفص  أم ي وىل على وت دياها
الذي حتد ه قاارام األمم املتحدة ذام الصـــــــــــلت. وهذه الضـــــــــــاورة تتطلب موار  أكثا  ا هو متا  حالة ا، 

 واالتايل مل يتم تناوهلا يف هذا الت ايا.
  

  عض مؤشرات تكل ة اتحتالل - ثانيا 

ااالحترل ت ةةما ن ديا. وتشــــــم  ا ســــــائا اليت ال ميكن   ميكن ت ةةم مجةع التكالةف املتصــــــلتال - 4
قةمت ن ديت، على ســـــبة  املثال ال احلصـــــا، ا ســـــائا يف األروا  واحلةاة األســـــايت وا تم ةت ال ا يت  لعطاؤها

ا، فءم أقصى ما ميكن أم ي  ه والكاامت اإلنسانةت وف دام األحةاء السكنةت والث افت واملجلوى والوطن. لذل
 أي ت ةةم لتكالةف االحترل هو وضع حصا جزئي  سارة أكرب اكثري.

تدااري وقةو  أمنةت صارمت على ما السن ، ف د كان  هلا  أما ما فاضته السلطام اإلساائةلةت من - 5
تكار ال نف  وطجلة شــــــــــــديدة على الفلســــــــــــطةنة . وأ م تلا التدااري، لع جانب الفرتام اليت شــــــــــــهدم

واألعمال ال دائةت، وا طوام األحا يت اةانب واالن سامام الفلسطةنةت الداخلةت، لع لحلاق أضاار عامت 
ومصا رة األراضي واملةاه  ؛ااالقتصا  الفلسطةين، مبا يشم ، يف مجلت أمور، تآك  ال اعدة اإلنتاجةت جسةمت

ت الناس وال مالت والســــلع؛ ووضــــع ال  بام اليت حتول  وم وغريها من املوار  الطبة ةت؛ وفاض ال ةو  على حاك
وجتزئت االقتصـــــــا  الفلســـــــطةين  ؛ولغرق قطاع غزة ألكثا من ع د من الزمن ؛الوصـــــــول لع األســـــــواق الدولةت

 .يف قطاع غزة والضفت الغااةت، مبا فةها ال دس الشاقةت املكلفت لع ثرث مناطق مفككت وغري متكاملت

من مســـــــــــاحت  يف املائت 60برية على التنمةت الفلســـــــــــطةنةت يف املنط ت   وأكثا من قةو  ك وتُفاض - 6
وما يزيد عن  ،من ســكا ا الفلســطةنة   وأكثا من ثلثي أراضــي الاعي يف املائت 10الضــفت الغااةت وحوايل 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/20
https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/70/12
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/71/20
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/71/174
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قدر البنا  ،2013.ويف عاىل  1و1967ملةوم شـــــــــــــــجاة منتجت أُتلف  يف ظ  االحترل منذ عاىل  2.5
األعمال التجاريت واملزارع يف املنط ت و   من شــــــــــــجل ا أم تزيد الناتج احمللي اإلمجايل  الدويل أم لتاحت تنمةت

 . 2ويف املائت 35 الفلسطةين انسبت

يف غزة يف  ت در تكلفت ثرثت صــــــااعام اندل   ا  لســــــاائة  واةماعام امل اتلت ،ويف قطاع غزة - 7
مبا ال ي   عن ثرث ماام الناتج احمللي اإلمجايل الســــــــــنوي احملتم   2014و  2008الفرتة ما ا  عامي 

فءم ال ةو  املفاوضــــــــت على الصــــــــةد قبالت ســــــــواح  غزة حتول  وم وصــــــــول  ،وااإلضــــــــافت لع ذلا . 3ولغزة
ويظ  املنتجوم عاجزين عن الوصــول  ،يف املائت من املوار  الســمكةت 85 صــائدي األكات الفلســطةنة  لع

 للزراعت. نصف املساحت الصاحلت لع

أم اإلياا ام الفلســـــــطةنةت اليت تتســـــــا  لع  2014وكشـــــــف  ت دياام جزئةت وضـــــــ   يف عاىل  - 8
يف املائت ت ايبا  من الناتج احمللي اإلمجايل. ولم اســـــــــتحواذ هذه اإلياا ام من  3.6ا زينت اإلســـــــــاائةلةت متث  

يف املائت  4ســـــطةين وزيا ة الناتج احمللي اإلمجايل الســـــنوي انحو يؤ ي لع توســـــةع احلةز املايل الفل شـــــجلنه أم
 . 4ووظةفت لضافةت سنويا 10.000وتولةد 

ُف د ما ال ي   عن ثلث رأس املال املا ي الفلسطةين الذي كام متوفاا قب   ،2005وحبلول عاىل  - 9
لكام نصـــــةب الفا  من  ،. ولو اســـــتما اجتاه النمو املســـــج  يف ماحلت ما قب  اتفاقام أوســـــلو2000عاىل 

ويف الت ايا الذي قدمه لع  . 5والناتج احمللي اإلمجايل الفلســـــــــــــــطةين ضـــــــــــــــ ف ما هو علةه حالةا على األق 
 األونكتا  أم اقتصـــــــــــــــا  األرض الفلســـــــــــــــطةنةت احملتلت ميكنه، ذكا ،2016فلس التجارة والتنمةت يف عاىل 

 .  6وأم ينتج ض ف الناتج احمللي اإلمجايل الذي ي  ه يف الوق  الااهن ،االحترل لوال

 ،A/71/174و 2016لال أنه كما ور  يف الت ايا الذي قدمه األونكتا  لع اةم ةت ال امت يف عاىل  - 10
االحترل مل تتم  للتكالةف االقتصــا يت النامجت عن  فءم مجةع الدراســام الســاا ت اليت أجاي  ،56الف اة 

والتكالةف املباشـــــاة وغري  ضـــــمن لطار شـــــام  وحةد ميكن أم حُتســـــب فةه ا ســـــائا على اخترم أنواعها
املباشــاة يف مجةع ال طاعام االقتصــا يت. وخلو األونكتا  لع أم الدراســام الســاا ت مل تكشــف لال عما 

ولذلا أوصــــى اءنشــــاء  ،كالةف االقتصــــا يت األكرب اكثري النامجت عن االحترلقد ميث  احلد األ ىن من الت
لطار منهجي شــام  مســتداىل وقائم على األ لت ضــمن منظومت األمم املتحدة لت ديا التكالةف االقتصــا يت 

 .اليت يتكبدها الش ب الفلسطةين اسبب االحترل اإلساائةلي، وتوثة ها واإلارغ عنها
  

__________ 

 و  . 42الف اة  TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  1و 

 .World Bank, “West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy” (Washington, D.C., 2013) .  2و 
 .38، الف اة TD/B/62/3  3و 

تســا  اإلياا ام املالةت الفلســطةنةت لع لســاائة  يف ظ  ااوتوكول ااريس حممو  ا فةف ومســةف مســةف وم تصــم األجاع،   4و 
  .2014ونكتا ، و نةويورت وجنةف، األ اشجلم ال رقام االقتصا يت

  .2009ونةويورت وجنةف،  األونكتا ، سةاسام اديلت للتنمةت الفلسطةنةت املستدامت وتكوين الدولت  5و 

 .51، الف اة TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  6و 

https://undocs.org/ar/A/71/174
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/TD/B/62/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3/Corr.1
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 ذات صلة  اتحتالل  اءات والتدا ير التا ت رض تكل ةاإلجر  - ثالثا 

 هنات ال ديد من اإلجااءام والتدااري اليت ميكن أم ت وق التنمةت االقتصـــــــــــــــا يت يف األرض احملتلت - 11
أوضـــأل األونكتا  االتفصـــة  يف الت ايا  ،وأم تزيد، االتايل، التكلفت االقتصـــا يت لرحترل. ويف هذا الصـــد 

الطاي ـت اليت أ ى اا نصـــــــــــــــف قام من االحترل  2018يف عاىل  فلس التجـارة والتنمةـتلع  الذي قدمه
 . 7وواالستةرء على األراضي واملوار  لع لف ار الش ب الفلسطةين

وت دىل الفاوع التالةت أمثلت على اآلثار النامجت عن االحترل اإلســــــاائةلي. وةت حاجت إلجااء املزيد  - 12
من أج  جتمةع قائمت كاملت ااإلجااءام املماثلت وت ةةم األثا السليب الكام  لك   من الدراسام واألحباث
 من تلا اإلجااءام.

 
 ت ييد المستوط ات فا األرض ال لسطي ية المحتلة  - ألا 

تفاض املســـتوطنام تكالةف اقتصـــا يت على الســـكام الفلســـطةنة . لذ تؤخذ األراضـــي لتحويلها  - 13
 ا ياىل الفلســــــــطةنة  من اســــــــتاداىل األراضــــــــي ل غااض اإلنتاجةت. عروة على  ،لع منط ت مســــــــتوطنام

مت  مصـــــــــا رة مســـــــــاحام كبرية من األراضـــــــــي لااط املســـــــــتوطنام االطاق يف أراضـــــــــي لســـــــــاائة .  ،ذلا
واملت لق االلجنت امل نةت  ،2017نوفمرب /اينتشـــــــــــــــاين الث 30املؤرخ  72/13يف قاارها  ،اةم ةت ال امت ولم

مبمارســـــــت الشـــــــ ب الفلســـــــطةين حل وقه غري ال االت للتصـــــــام، قد وجه  االنتباه لع االســـــــتنتاجام املثرية 
 املســــــاعدة امل دمت من مؤمتا األمم املتحدة للتجارة والتنمةت على النحو املب  يف الت ايا األخري عن ،للجزع
من ا   ،الذي تضــمن ،التطورام اليت شــهدها اقتصــا  األرض الفلســطةنةت احملتلت الشــ ب الفلســطةين  لع

 . 8وم لومام اشجلم التكالةف االقتصا يت للمستوطنام ،أمور أخاى

ختصـــــــــــةو األراضـــــــــــي ألغااض  ااإلضـــــــــــافت لع” ويفةد ت ايا صـــــــــــدر مؤخاا عن األم  ال اىل أنه - 14
تدعم لساائة  صةانت املستوطنام وتطوياها من خرل  ،امالتحتةت للمستوطن اإلسكام االستةطاين والبنةت

وُيفز النمو  الزراعةت والصناعةت. مبا يف ذلا األنشطت ،توفري ا دمام ال امت وتشجةع األنشطت االقتصا يت
الضـايبةت. وُتوفا حوافز  والت لةم والتسـهةرم السـكاين يف املسـتوطنام اإلسـاائةلةت من خرل لعانت السـكن

وال اار   1979و 446ووف ا ل ااري فلس األمن  . 9و“ نشـــــــــــــــطت الصـــــــــــــــناعةت يف املســـــــــــــــتوطنام اثلت ل
 ،1967فءم لنشـــــــاء لســـــــاائة  للمســـــــتوطنام يف األرض الفلســـــــطةنةت احملتلت منذ عاىل  ، 2016و 2334

 لةس له أي شاعةت قانونةت ويشك  انتهاكا صارخا مبوجب ال انوم الدويل. ،فةها ال دس الشاقةت مبا

 ،فءم السلع املنتجت يف املستوطنام تنافس السلع اليت ينتجها الفلسطةنةوم ،وااإلضافت لع ذلا - 15
يف املائت من لمجايل  50ما يتضأل من واقع أم الوار ام الفلسطةنةت من لساائة  شكل   ائما أكثا من ك

 . 10والوار ام الفلسطةنةت

__________ 

 .8، الف اة  TD/B/65(2)/3  7و 

 .TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  8و 

 .17الف اة  ،A/HRC/34/38  9و 

حســـــــــااام األونكتا  اســـــــــتنا ا لع اةانام اةهاز املاكزي لهحصـــــــــاء الفلســـــــــطةين واةهاز املاكزي اإلســـــــــاائةلي لهحصـــــــــاء،   10و 
 .1اةدول  ،TD/B/65(2)/3أيضا  نظاا

https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/A/RES/72/13
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/2334 (2016)
https://undocs.org/ar/TD/B/65(2)/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/38
https://undocs.org/ar/TD/B/65(2)/3


A/73/201 
 

 

18-11919 7/11 

 

 “الحاجز”  اء  -  اء 

أشــــــــارم حمكمت ال دل الدولةت، يف فتواها اشــــــــجلم اآلثار ال انونةت الناشــــــــ ت عن تشــــــــةةد جدار يف  - 16
 . 11واةدار ي ةق النشــــــــاد االقتصــــــــا ي يف األرض الفلســــــــطةنةت احملتلت أماألرض الفلســــــــطةنةت احملتلت، لع 

تســــبب تشــــةةده يف اضــــطاااام كبرية يف النشــــاد االقتصــــا ي وانطوى على أخذ مســــاحام كبرية من  وقد
أي يف املناطق الواق ت  ،“منط ت التماس”األراضــــي. وقد أثا اشــــك  خان على النشــــاد االقتصــــا ي يف 

يف املائت من أكثا  10 اخ  الضــــفت الغااةت. ف د ضــــاع ما ال ي   عن  “احلاجز”على اةانب الغايب من 
ويت   على الفلسـطةنة  الذين ي ةشـوم يف . “احلاجز” األراضـي خصـوات يف الضـفت الغااةت اسـبب تشـةةد

ضةهم. ويلزىل أم يص  املزارعوم الفلسطةنةوم تصاريأل خاصت للوصول لع أرا منط ت التماس احلصول على
يف  “مغل ت”للوصــــول لع األراضــــي الزراعةت امل لن أ ا أراض  “التنســــةق املســــبق”على تصــــايأل خان أو 

 “احلاجز”يت   على املزارع  عبور البوااام احملد ة على طول  ،منط ت التماس. ولذا مت منحهم املواف ت
ٌخصــصــ   ،2017ول لع أراضــةهم. وخرل موســم جين الزيتوم يف عاىل أو ن اد التفتةش من أج  الوصــ

وهو ما ميث  عد ا أق  م ارنت ا د  البوااام املاصصت لذلا يف ال اىل السااق  ،اواات للوصول الزراعي 76
فءم ال ةو  املفاوضـــــــــــــت على لمكانةت الوصـــــــــــــول أرغم  ا ضـــــــــــــا من حاملي  اواات. لذلا، 84والذي الغ 

املنافضت ال ةمت. ويشك  استةرء اساائة   الزراعت كلة ا أو التحول لع احملاصة  الب لةتالتصاريأل لع وقف 
تكلفت يتكبدها الشــــــــ ب  واةدار ول غااض ذام الصــــــــلت على األراضــــــــي من أج  تشــــــــةةد املســــــــتوطنام

 اسبب االحترل. الفلسطةين

د حدى ااةم ةت ال امت يف ولم الطااع الواضــــأل والشــــام  ل ضــــاار الناشــــ ت عن تشــــةةد اةدار ق - 17
ســج  األمم املتحدة ل ضــاار الناشــ ت عن ”، 10/17-مبوجب قاارها   ل د ،لع أم تنشــ  2006عاىل 

وحمور تاكةز الســــج  الوحةد هو الضــــار الناجم عن تشــــةةد . “تشــــةةد اةدار يف األرض الفلســــطةنةت احملتلت
ااالحترل. وتتمث  واليته يف أم يكوم فا  اةدار؛ وال يشـــــــــــــم  أي تداري آخا اختذته الســـــــــــــلطت ال ائمت 

من جااء تشـــــــــةةد  واالعتباري  امل نة  ل ضـــــــــاار اليت حل   امةع األشـــــــــاان الطبة ة  ســـــــــج  توثة ي
الزراعت وألف ؛  مبا يف ذلا يف ال دس الشــاقةت وما حوهلا. وُتصــنف األضــاار يف ســ  ف ام، وهي ،اةدار

واملوار  ال امت  ؛واحلصـــــــــــــــول على ا دمام وهاء  ؛ال مالت و ال و  ؛والتجارة وااء ؛ واملســـــــــــــــاكن وجةم 
 . 12ووواو . وتصنف األغلبةت ال ظمى من املطالبام املتصلت اا سائا يف ف ت الزراعت وغريها

 
 ال  ل فا تعزاز الت مية اتقتداهاة فا ظل اتحتالل  - جيم 

تصا يت يف األرض احملتلت على مدى فرتة ااالحترل يف ضمام التنمةت االق لذا فشل  سلطت قائمت - 18
 ف د تكوم اآلثار االقتصا يت السلبةت خطرية. ،زمنةت طويلت

ويوضــــــــأل األونكتا ، على ســــــــبة  املثال، الطاي ت اليت تؤثا اا جبايت لســــــــاائة  لضــــــــاائب التجارة  - 19
اال رقام االقتصا يت ا  حكومت الفلسطةنةت تجلثريا سلبا  على التنمةت االقتصا يت. ووف ا  للربوتوكول املت لق 

 ،1994الذي مت توقة ه يف ااريس يف عاىل   ولت لســـــاائة  ومنظمت التحايا الفلســـــطةنةت وااوتوكول ااريس ،
واتالةو الوار ام  ،ضــــــايبت ال ةمت املضــــــافت على الوار ام الفلســــــطةنةت من لســــــاائة  ت وىل لســــــاائة  ابايت

__________ 

 .153و  152و  136 و 134 و 133، الف اام A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273نظا ا  11و 

 .46، الف اة TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  12و 

https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3/Corr.1


 A/73/201 

 

8/11 18-11919 

 

وضـــايبت ال ةمت املضـــافت على تلا  تحصـــة  الاســـوىل اةماكةتاو  ،الفلســـطةنةت اليت متا عرب املوان  اإلســـاائةلةت
لع  ولت فلســـط ، وهي لياا ام  اإلياا ام الضـــايبةت ولياا ام التالةو اةماكي  الوار ام واتحوي  هذه

ذلا من  ارســـــــــت ســـــــــةطاة ال مربر هلا على  وميّكنها ،ســـــــــطةنةتمتث  حوايل ثرثت أرااع اإلياا ام ال امت الفل
الشــــؤوم املالةت الفلســــطةنةت. وقد أاازم ت اريا و راســــام األونكتا  اآلثار املرتتبت على عدىل لفاا  لســــاائة  
املتكار عن لياا ام التالةو اةماكي الفلســـطةنةت، فضـــر  عن التســـا  الســـنوي مل ام مري  الدوالرام 

وي در  . 13وام الضايبةت الفلسطةنةت لع لساائة  اسبب استاداىل هذه اآللةت للتالةو اةماكيمن اإلياا 
أم منع تســـــا  اإلياا ام الفلســـــطةنةت لع لســـــاائة  من شـــــجلنه أم يزيد لمجايل  2013ت ايا األونكتا  ل اىل 

 . 14وامتيف املائت من قةمت األجور ال  18يف املائت، مبا يغطي  17اإلياا ام ال امت انسبت 

ويناقش الفاع الفاعي هاء أ ناه فشـــ  الســـلطت ال ائمت ااالحترل يف ت زيز التنمةت االقتصـــا يت يف  - 20
 خمتلف ال طاعام االقتصا يت واالجتماعةت يف األرض الفلسطةنةت احملتلت.

 
 العمليات العسكراة فا األرض ال لسطي ية المحتلة  - هال 

، شـــهدم غزة ثرثت صـــااعام كربى مع لســـاائة . وتشـــري 2014و  2008يف الفرتة ا  عامي  - 21
 2008 يســــــــمرب /الت دياام املتحفظت املبكاة لل ملةت ال ســــــــكايت اليت شــــــــهدهتا الفرتة ما ا  كانوم األول

وميكن أم  . 15والةوم  والر 2.5حوايل  لع أم ا ســـــــــــائا االقتصـــــــــــا يت الغ  2009ينايا /وكانوم الثاين
ال اعدة اإلنتاجةت لرقتصــــا  احمللي يف قطاع غزة لع شــــل  اقتصــــا ي كام . وتشــــري يؤ ي تجلثري ذلا على 

 2009 و 2008 ت دياام أحدث لصــندوق الن د الدويل لع أم الصــااع الذي شــهدته فرتة ما ا  عامي
يف ح  أ ى صــــــــــــــااع  ،يف املــائــت من لمجــايل املازوم الاأكــايل يف غزة 60قــد أحلق الضـــــــــــــــار اــجلكثا من 

ذلا على تدمري  ويدل . 16ويف املائت من املازوم الاأكايل املتب ي 85 لع تدمري ما نســـــــــــــــبته 4201 عاىل
 يف املائت من املازوم الاأكايل يف قطاع غزة. 94 نسبت

، قدر البنا الدويل أم 2015يف عاىل  ويف الت ايا الذي قدمه لع ةنت االتصــــــــــال املاصــــــــــصــــــــــت - 22
اري   والر.  3.2الغ   2014و  2012يف عامي  يت  األخريت التكلفت املباشــــــاة لل ملةت  ال ســــــكا 

 اري   والر. لال أم ذلا ميث  ت دياا 5.7لذلا، فءم التكلفت املباشـــــــــاة للحاو  الثرث قد تصـــــــــ  لع 
للتكلفت يف حدها األ ىن ال يشم  التكالةف غري املباشاة النامجت عن ف دام أو تدهور رأس املال البشاي، 

ملضـــــاعف على الصـــــ ةد االقتصـــــا ي والاوااط ا لفةت واألمامةت وتدف ام اإلياا ام املســـــت بلةت من واألثا ا
 . 17وجااء تدمري أو لترم األصول املنتجت

 

__________ 

 .17 و 16املاجع نفسه، الف اتام   13و 

 .43، الف اة TD/B/60/3  14و 

 .38، الف اة TD/B/62/3  15و 

 ”International Monetary Fund,  “West Bank and Gaza: Report to the Ad Hoc Liaison Committee  16و 
(31 August 2017), annex III, para. 6. 

 .37، الف اة TD/B/62/3  17و 

https://undocs.org/ar/TD/B/60/3
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اإلجراءات التا أضااااااااااارت  القطاعات اتقتدااااااااااااهاة والمواره الطبيعية وساااااااااااو  العمل  -  اء 
 والقطاعات اتجتماعية 

فءم الدراســــام الســــاا ت مل تكشــــف لال عما قد ميث  احلد األ ىن من التكلفت  ،كما أشــــري أعره - 23
التكلفت عن املمارســـــــام   ا يوحي اجلم حجم هذه التكلفت ضـــــــام. وتنشـــــــجل ،اإلمجالةت الرتاكمةت لرحترل

واالقتصــــا  الفلســــطةين. وتا  فةما يلي قائمت اب ض ال طاعام  ا تمع اإلســــاائةلةت يف ال ديد من قطاعام
 ليت تضارم من جااء تلا املمارسام ا

لع أم لساائة   ال طاع الزراعي الفلسطةين احملاصا  تشري  راست أجااها األونكتا  ا نوام الزراعة - 24
قد ســــةطام على مســــاحام واســــ ت من األراضــــي الفلســــطةنةت لتشــــةد املســــتوطنام والطاق للمســــتوطن  

ي د اءمكام الفلســــــــطةنة  الوصــــــــول لع ما يزيد عن ، مل 1967ونتةجت لذلا، ومنذ عاىل . “احلاجز” و
يف املائت من أراضي الضفت الغااةت وما يزيد عن ثلثي أراضي الاعي. ويف قطاع غزة، ال ميكن للمنتج   60

 . 18والفلسطةنة  الوصول لع نصف املساحت الصاحلت للزراعت

أ ى االحترل  ،يف ال طاع الصــناعي”األونكتا  لع أنه  جااها مؤخاا  أشــارم  راســت أالتداا ي  - 25
ال ةو  املفاوضــــــــــــــــت على حاكــت التن ـ   لضــــــــــــــــافــت لع ،ومــا ي رتم اــه من عــدىل لمكــانةــت التة ن من التطورام

عملةام  لع حتوي  وجهت االســـتثمار ولع ج   نشـــاد ال طاع ا ان الفلســـطةين ي تصـــا على ،والوصـــول
وف لةا، ف د أعاق  ال ةو  اإلســاائةلةت  و الصــناعت . “ةصــغرية يتدىن فةها مســتوى كثافت رأس املال والكفاء

الفلســــــطةنةت من خرل الســــــةطاة على احلدو  وت ةةد ما ينتجه الفلســــــطةنةوم وما يســــــتور ونه من موا  يلزىل 
 . 19والتصنةع يف استادامها

  تشـــك  مصـــائد األكات جزءا من الثاوة االقتصـــا يت للبلد. لال أم الصـــةد قبالت مداااائد األساااما  - 26
كام   ،وهي املنط ت الوحةدة يف األرض الفلســــــــــــطةنةت احملتلت اليت لديها منفذ لع البحا ،ســــــــــــاح  قطاع غزة
مةر ،  20ادال  من  أمةال حبايت 9أو  6أمةال حبايت ويف ا ض األحةام على امتدا   3يُ صــــــا أحةانا على 

الفلسطةنة  الوصول لع  حسبما تنو علةه اتفاقام أوسلو. ونتةجت لذلا، يت ذر على صائدي األكات
وقد ا ار قطاع صــــةد األكات الفلســــطةين اصــــورة شــــبه كاملت،  . 20ومن موار  مصــــائد األكات يف املائت 85

لا، اخنفض املصـــةد . وعروة على ذ2000مطا  منذ عاىل  فان وصـــول الصـــةا ين اشـــك  حةث تااج  
اسبب اإلفااد يف الصةد والتلوث الناجم عن لل اء مةاه الصام الصحي يف  ،من مناطق الصةد املسمو  اا

البحا ا د تدمري مافق م اةت مةاه الصــام الصــحي خرل ال ملةت ال ســكايت اإلســاائةلةت اليت جام يف الفرتة 
وأشــــــارم ا ثت لت صــــــي احل ائق تاا ت  . 21و2009يا ينا/لع كانوم الثاين 2008 يســــــمرب /من كانوم األول

 2008 نظام يف ال ملةت ال ســـكايت اليت شـــنتها لســـاائة  يف غزة يف الفرتة ا  عامي ، لس ح وق اإلنســـام
تسةطا على منط ت البحا اإلقلةمي املتامخت ل طاع غزة وقد أعلن  ف لةا حصارا ”لع أم لساائة   ،2009 و

 . 22و“مبا ميكنها من التحكم يف النشاد االقتصا ي يف تلا املنط ت ،األكاتوقةو ا على منط ت صةد 

__________ 

 .34، الف اة TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  18و 

 .35املاجع نفسه، الف اة   19و 

 .42 و 34املاجع نفسه، الف اتام   20و 

 .40، الف اة TD/B/59/2  21و 

 .278 ، الف اة A/HRC/12/48ت ايا ا ثت األمم املتحدة لت صي احل ائق اشجلم النزاع يف غزة و  22و 

https://undocs.org/ar/TD/B/63/3
https://undocs.org/ar/TD/B/63/3/Corr.1
https://undocs.org/ar/TD/B/59/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
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الفلســـــــــطةنةت    تفاض لســـــــــاائة  قةو ا على جهام ت دمي خدمام اهلواتف احملمولتاتتدااااااااتت - 27
يت لق االنطاقام اليت ميكن اســـــتادامها. وقد خلصـــــ   راســـــت عن ال طاع الفلســـــطةين لرتصـــــاالم  فةما

 2013لع أم خســــــــارة ال طاع الفلســــــــطةين للهواتف احملمولت يف الفرتة ا  عامي  والرســــــــلكةتالســــــــلكةت 
 . 23وملةوم  والر 1150 ملةوم  والر و 436تااوح  ما ا   2015 و

 ا جي    ،  تضــــــــــم األرض الفلســــــــــطةنةت احملتلت مواقع مهمت االنســــــــــبت لع تاري  ال املالسااااااااياحة - 28
ةســةا. لال أم االحترل أضــا اال درة الفلســطةنةت على االســتفا ة من الســةاحت الســةاحت قطاعا اقتصــا يا رئ

كما ت ةق قطاع الســةاحت الفلســطةين   لرحترل. لذ أم أصــوال ســةاحةت قةمت، مث  ال دس الشــاقةت، ختضــع
 . 24وولمكانةت الوصول والتنمةت املا يت عوام  أخاى مث  ال ةو  اليت تفاضها لساائة  على حايت التن  

  منح  لســـــــــــــــاائة  ع و  لجيار للحفا يف ح ول الغاز التعدان والمعاهن فا الم اطق البحراة - 29
ح   الغاز امل اوم ااســـم ح   غزة تنمةت قبالت ســـواح  غزة. ونتةجت لذلا، مل يتمكن الفلســـطةنةوم من 

 ،ونكتا ووف ا  لت ايا صـــــــــــــا ر عن األ . 25ووالذي مت اكتشـــــــــــــافه يف تســـــــــــــ ةنةام ال ام املاضـــــــــــــي ،البحاي
اكتشـــــــــــــــام ح لي غاز عالةي اةو ة  أحد ا االكام   اخ  مةاه قطاع غزة واآلخا على احلدو  مع  مت

واســــــــتاداىل ح ول الغاز الطبة ي  لســــــــاائة . ومل تســــــــمأل الســــــــلطت ال ائمت ااالحترل للفلســــــــطةنة  اتنمةت
واليت ميكن أم توفا الطاقت اليت البحا األاةض املتوســــــط،  البحايت اليت مت اكتشــــــافها قبالت ســــــاح  غزة على

وأشـــــارم  راســـــت فلســـــطةنةت حديثت حول  . 26وتشـــــتد احلاجت للةها لتنمةت كام  األرض الفلســـــطةنةت احملتلت
 ااملوار  الطبة ةت يف األرض الفلسطةنةت احملتلت ال ةو  اليت تفاضها لساائة  على األنشطت الفلسطةنةت املتصلت

يف املائت  0.7ملةوم  والر ســـنويا و 900قدرم حبوايل  ناء يف املنط ت  لع أم مصـــا رة لســـاائة  حلجا الب
أم لســـــــــــــــاائةــ  حامــ  الفلســـــــــــــــطةنة  من احلق يف  وذكام ، 2015من النــاتج احمللي اإلمجــايل يف عــاىل 

 . 27واستكشام موار  النفط والغاز يف الضفت الغااةت وقطاع غزة

ت د املةاه اةوفةت جزء ا من ثاوة أي   لجوفيةالمياه الجوفية/المساااااااااااتوهعات الهاانة للمياه ا - 30
يف املائت  35 تُاوى نســــــــــــــبت ،2009ومن موار ه الطبة ةت. ووف ا  لت دياام البنا الدويل ل اىل  لقلةم أو الد

 110 000 ا يكلف االقتصــــــا  الفلســــــطةين ما يصــــــ  لع  ،ف ط من األراضــــــي الفلســــــطةنةت ال االت للاي

__________ 

 World Bank, “Telecommunication sector note in the Palestinian territories: missed opportunity for economic  23و 

development” (2016), p. 8.. 

 ,Orhan Niksic, Nur Nasser Eddin and Massimiliano Cali, Area C and the Future of the Palestinian Economy  24و 

a World Bank study (Washington, D.C., World Bank, 2014), p. 32. 

 Susan Power, Annexing Energy: Exploiting and Preventing the Development of Oil and Gas in theنظا ا  25و 

Occupied Palestinian Territory (Ramallah, Al-Haq, 2015). See also Lydia de Leeuw, “Beneath troubled 

waters: Noble Energy’s exploitation of natural gas in the Eastern Mediterranean Sea”, Centre for Research 

on Multinational Corporations, 2017;.   مــــــــــــــتــــــــــــــا  عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــاااــــــــــــــط الــــــــــــــتــــــــــــــايلwww.somo.nl/wp-

content/uploads/2017/05/Beneath-troubled-waters.pdf  2017أيلول/سبتمرب  27ومت االطرع علةه يف.  

 .49، الف اة TD/B/62/3  26و 

 Walid Mustafa,  Palestine’s Natural Resources: Potential and Limitations on Exploitation (Jerusalem and  27و 

Ramallah, Palestine Economic Policy Research Institute, 2016)  ــــــــــايل ــــــــــت ــــــــــا  عــــــــــلــــــــــى املــــــــــوقــــــــــع ال . مــــــــــت
http://mas.ps/files/server/20162404092052-1.pdf  2018أيلول/سبتمرب  10ومت االطرع علةه يف.  

http://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Beneath-troubled-waters.pdf
http://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Beneath-troubled-waters.pdf
https://undocs.org/ar/TD/B/62/3
http://mas.ps/files/server/20162404092052-1.pdf
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فءم األنشطت الزراعةت اات  خةارا أق   ،ولذلا . 28ومن الناتج احمللي اإلمجايليف املائت  10وظةفت سنويا و 
 واضطا ال ديد من املزارع  لع التالي عن الزراعت.  جدوى من الناحةت االقتصا يت

  حتد ال ةو  اليت تفاضــــــــــها لســــــــــاائة  من فان ال م  يف االقتصــــــــــا  الفلســــــــــطةين ساااااااو  العمل - 31
  كبري من ال مال الفلسطةنة  لع لجيا  فان عم  يف لساائة  ومستوطناهتا. لذلا، يلججل عد . 29واحمللي

 . 30ووميكن أم يت اض ال مال الفلسطةنةوم للتمةةز يف األجور ولل نف على يد املستوطن 

  أ م التدااري اليت تستهدم الزراعت الفلسطةنةت خدمات التغذاة واإلسكان والهدمات الطبية - 32
الدخ  املتا  لشــااء  الســةاســام املت ل ت اال م  وال مالت لع احلد من املوا  الغذائةت، وأ م لع لعاقت لنتا 

اليت تُنفَّذ كءجااء ع ايب أو اســــبب ال جز عن  وتتفاقم حالت اإلســــكام اســــبب عملةام اهلدىل . 31والط اىل
تتاذه لســـــاائة  من وما  . 32واليت يكا  يكوم من املســـــتحة  احلصـــــول علةها ،احلصـــــول على رخو البناء

تدااري وتفاضـــــــــه من قةو  على التن   يف األرض الفلســـــــــطةنةت احملتلت يؤثا ســـــــــلب ا على ال طاع الطيب ونوعةت 
صــــــــــااعام يف غزة لع لعاقت  الاعايت الطبةت املتاحت للفلســــــــــطةنة . وقد أ ى اإلغرق لفرتام طويلت وثرثت

 استريا  امل دام الطبةت.

 ة أعره على ضـــــــــــــــاامت و رجت ت  ةد وت د  أا ا  عملةت ت ةةم وتوثةق مجةع وتدل ال ائمت الوار  - 33
جيب التجلكةد على أم هذه  جوانب تكلفت االحترل اإلســـاائةلي اليت يتكبدها الشـــ ب الفلســـطةين. لال أنه

  لذ أم ذلا يتطلب تجلم  موار  .وعلى أنه مل يتم ت ةةم مجةع التكالةف املاتبطت اا ،ال ائمت لةسـ  شـاملت
 جديدة يت ذر ادو ا لجناز هذه املهمت.

  
 اتست تاجات والتوصيات  - را عا 

وهي أمنةت مجةع الشـــ و . ويصـــبأل من  التنمةت االقتصـــا يت هدم من أهدام الســـةاســـت ال امت، - 34
املهم اشـــك  خان االنســـبت للمجتمع الدويل اجلســـاه ت زيز التنمةت، وينبغي للمجتمع الدويل كفالت أم ت زز 

 التنمةت االقتصا يت. لطت ال ائمت ااالحترلالس

وةت حاجت ملحت لع لنشاء لطار منهجي شام  مستداىل وقائم على األ لت ضمن منظومت األمم  - 35
للطلبام الوار ة يف  املتحدة لت ةةم تكالةف االحترل وت دمي ت ايا عن النتائج لع اةم ةت ال امت اســــتجاات

حت ةق ســـرىل عا ل و ائم يف الشـــاق األوســـط. ويتطلب لنشـــاء هذا اإلطار ال اارام ذام الصـــلت من أج  
 تجلم  موار  لضافةت.

 

__________ 

 ,World Bank,  West Bank and Gaza: Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development  28و 

Report No. 47657-GZ (Washington, D.C., 2009). 

 .6اة ، الف TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  29و 

 .54 و 53، الف اتام TD/B/64/4  30و 

 .7، الف اة TD/B/63/3/Corr.1و  TD/B/63/3  31و 

 .8الف اة املاجع نفسه،   32و 
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