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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

  2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت12البند 

 أنشطة املساعدة التقنية: تقرير عن املساعدة املقدمة 
 من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

تقريررررر عررررن املسرررراعدة املقدمررررة مررررن األونكترررراد إىل الشررررعب الفلسررررطيين:   
 *احملتلةالتطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية 

 **مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
مبررا ذ كلررق الضررد  مررمخ ونرروم عامرراا علررإ ااررت ل طسررمخاةيو لضفررال رررز، وال ررف  ال مخ يرر ،  

 ذ وط ارراا ا رر  التنميرر ، وحرربم انماا يررا  البشررمخي ،الشررمخقي ، و ررة ونرر  عضررور جرر د  تمخاجرر  
ني  رردل البفالرر   ررمل اا ل رراب اا وااتفاعرر ،اسررتادار ثلررا قرروام ال املرر التنميرر ، وعرردر قرردا، ا قتىررار علررإ 

ألوضرال ان نرا ي ، ، ج د  األاض الفلنفيني  احملتل  تد وا ا2016النناء والشباب. وذ عار 
.  ظرو ا ارت لذملفمخوضر  اوتناقص الدعم املضدر من اجل ا  املاحنر ، واسرتممخاا التردا ل التضييدير  

ينب ررة للممتمرر  . و 2334ي  املنررتوانا ، ذ ا ت ررار لضررمخاا ملرر  األمررن وسررمختعت طسررمخاةيو توسرر
 فول.ات ل املالدويل أم يفة مبنؤوليته عن رعم الش ب الفلنفيين حة يىمد أمار حمن ا 

__________ 

ذ امخيضررر  عرررمخض ماريرررا مرررا ينفررروي علرررإ لررري  ذ التنرررميا  املنرررتادم  واارررمخاةه الرررواار، ذ  رررذم الوثيضررر  و   *
لررردو أو طقلررريمو وين ألي  الت برررل عرررن أي اأي حرررام مرررن جا رررب األما ررر  ال امررر  ل مرررم املت رررد،  شررر م املمخحرررز الضرررا 

واملضررمخاا  كا   للضررمخااا  مدينرر و أو منفضرر و أو لنررلفا  أي من ررا أو  شرر م ت يررني ارردور ا أو  وم ررا. وو ضرراا  أو
ال يني  احملتلر  قفرضرة الفلنرفالىل  الىارا، عن اجلم ي  ال ام  ومل  األمرن، ت رين انجراا، طأل األاض أو األاا

مخيرمخ الفلنرفيني  نظمر  الت مر حلمر  ف لنرفنيف طأل رز، وال رف  ال مخ ير ، مبرا  ي را الضرد  الشرمخقي . ويشرل اسرتادا
مخاا مل رب عن را ذ قرا  المخؤي  اليت أ ش   النلف  الواني  الفلنفيني . أما انجااا  طأل فرول   لنفنيف  تتن  م

 (. 2012)67/19( وقمخاا اجلم ي  ال ام  2002)1397مل  األمن 
 توقيت  2017أيلول/سبتمرب  12من يور  00/17الناع   حيظمخ اقتبا  حمتواي   ذا التضمخيمخ ذ الى ا   قبو **

 رمخينتش.
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وقد جنم األو اتار ذ تو ل الت اوم التضرين والتردايب وااردما  ا ستشرااي  للشر ب  
. ويلرررزر لنرررفيني فرررويمخ الضررردا، علرررإ تينرررل التمررراا، الفالفلنرررفيين، واسرررتامو مشرررمخوعاا  شررر م ت
ةيلة ويضررردر انسرررمخا م التاررراليف ا قتىررراري  ل ارررت لترررو ل مرررواار طضرررا ي  ل و اترررار حرررة يضررريت 

، 70/12و ،69/20البرررررررت اجلم يررررررر  ال امررررررر  ذ قمخااايرررررررا مثلمرررررررا تضمخيرررررررمخاا ذ  رررررررذا الشررررررر م، 
 ، املالي  ال ام .، ويمختضة ابلضداا  الفلنفيني  ذ مال انراا 71/20و
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 احتالل مطول، وركود اقتصادي، وتراجع يف التنمية -أولا  

الذحمخى اامنني ل ات ل انسمخاةيلة لضفال رز، وال ف  ال مخ ي ، مبا  2017يىارف عار  -1
ذ كلق الضرد  الشرمخقي و و رو أارول اارت ل ذ التراايث ا رديا. وابلننرب  طأل الشر ب الفلنرفيين،  

ال ضررور اامنرر  عضررور تمخاجرر  ذ التنميرر ، وحرربم لشماا يررا  البشررمخي ، وط ارراا لل رر  ذ حا ررت  ررذم 
التنميرر ، و ررو ارر  أساسررة مررن اضررو  ان نررام، مرر  عرردر اؤيرر  ًايرر   ررذا الوضرر . و ررد ا مررن اررو 

الرررذي تتو رررام األمرررم املت رررد، واأتمررر  الررردويل، أرررربم ا ارررت ل ا م أحثرررمخ تمخسرررااا  لالررردولتني املررر مو 
 ا قتىاري  امل ضد، سوءاا م  ممخوا الزمن. -أي اا، وازرار  عواقبه ا جتماعي  

ذ املاةرررررر   4.1وعلررررررإ الررررررمخرم مررررررن تنررررررميو م رررررردل  ررررررو ذ النررررررات  احمللررررررة ان ررررررايل قرررررردام  -2
ا قتىررراري أر    ل قتىرررار الفلنرررفيين تتكحرررو، وحرررام األراء ، ظلرررت الضررردا، ان تاجيررر2016 عرررار

. وطضا   فالانار الابلف ، واستممخ  البفال  مبنتواي  قلما ج د ا ال امل منذ  اثل من انمااان
، مماث ا تضمخيباا ملنرتوام 2016، ذ عار  ىيب الفمخر من النات  احمللة ان ايل ا ضيضةطأل كلق، حام 

 (.1)الشاوو اجلدول . 2004ابألس اا الثا ت  ل ار رو ااا  766 1 لغ  طك 1999ذ عار 
ذ  3، حررام م رردل  ررو النررات  احمللررة ان ررايل ذ ال ررف  ال مخ يرر ، البررالغ 2016وذ عررار  -3

املاةرر ، مواحبرراا فابلاررارف لنمررو النرراام، ومل ياررن لرره أثررمخ طلرراف حبررل علررإ الررد و الفررمخري. أمررا ذ 
ن أم ا قتىررررار قررررد ا ررررت ش، طك  لررررغ  ررررو النررررات  احمللررررة ان ررررايل ا ضيضررررة رررررز،،   لررررإ الررررمخرم مرررر

ذ املاةرررر ،  ررررلم  ررررذا النمررررو مل ي ارررر  سرررروى أ شررررف  طعررررار، البنرررراء نررررر   األضررررمخاا  7.7  نررررب 
. وعلررإ الررمخرم مررن  ررذا النمررو، 2014الواسرر   الرريت سررببت ا ال مليرر  ال نررامخي  انسررمخاةيلي  ذ عررار 

، 1995رز، علإ حنو    وار،  يره. ومنرذ عضرد اتفاقرا  أوسرلو ذ عرار استممخ تمخاج  التنمي  ذ 
 ذ املاة  )الشاو(. 23النات  احمللة ان ايل ذ رز،  ننب   ىيب الفمخر من تضلص 

 2016وحما ذ األعوار النا ض ، حام ال امو احملمخر لنمو النرات  احمللرة ان رايل ذ عرار  -4
 26احمللررة، و  سرريما ا سررت  ر ااررام، الررذي مثررو  نررب    ررو التوسرر  رررل املنررتدار ذ الفلررب

ذ املاة  من ا ةتمراان  املىرمخ ي  املضدمر  طأل الضفرال اارام. وعلرإ الرمخرم مرن أم األبير  الننربي  
 ا سرتثمااا   لمل ست  ر ااام ذ النمو ا قتىاري قد ازرار  مضاا   اب ست  ر ا اومة، 

 المخحب.متالف  عن ظلت والىاراا  
 2016-1994نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، 
 (2004) دو اا  الو اي  املت د، ابألس اا الثا ت  ل ار 

 
 . : اجل از املمخحزي لشاىاء الفلنفييناملىدا

  احملتل األاض الفلنيفيني

 ي ال ف  ال مخ 
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  1اجلدول 
 اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة: املؤشرات األساسية

 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2015* 2016* 

 أداء القتصاد الكلي

)ابلننررررب   ررررو النررررات  احمللررررة ان ررررايل ا ضيضررررة 
 املئوي (

7.1 ٨.3 -12.5 -3.9 ٨.1 -0.2 3.4 4.1 

النات  احمللة ان ايل انمسة )مب يني 
 الدو اا (

3 2٨3 4 271 3 556 4 910 ٨ 913 12 716 12 673 13 397 

 976 14 3٨5 14 19٨ 14 512 9 333 5 775 3 025 5 723 3 الدو اا ( الد و الضومة ان ايل )مب يني

 220 17 ٨07 15 604 15 503 11 624 6 ٨26 4 39٨ 5 122 4 الد و الضومة ان ايل املتا  )مب يني الدو اا (

 ىيب الفمخر من النات  احمللرة ان رايل انمسرة 
 )ابلدو اا (

1 427 1 553 1 1٨2 1 449 2 339 2 960 2 ٨64 2 944 

 ىررررريب الفرررررمخر مرررررن الرررررد و الضرررررومة ان رررررايل 
 انمسة )ابلدو اا (

1 61٨ 1 ٨27 1 255 1 573 2 496 3 305 3 251 3 290 

ان ررررايل  ىررريب الفرررمخر مررررن  رررو النررررات  احمللرررة 
 ا ضيضة )ابلننب  املئوي (

-0.2 4.٨ -15.0 -6.٨ 5.0 -3.1 0.4 1.2 

الضررومة ان ررايل  ىرريب الفررمخر مررن  ررو الررد و 
 ا ضيضة )ابلننب  املئوي (

0.5 4.7 -16.1 -5.4 2.7 -1.9 1.7 -0.7 

 السكان والعمالة

 4.٨2 4.6٨ 4.55 4.05 3.61 3.23 2.96 2.34 )أ(الناام )ابمل يني(

 26.9 25.9 26.9 23.7 23.7 31.2 12.0 1٨.2 البفال  )ابلننب  املئوي (

 97٨ 959 913 743 636 452 5٨٨ 417 ط ايل ال مال  )اب  ف(

 211 211 209 17٨ 147 105 103 51 ذ الضفال ال ار

 116 112 107 7٨ 55 42 135 6٨ واملنتوانا  ذ طسمخاةيو

 الرصيد املايل )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

 انيمخارا  را ي  مرن املتر  مخا /انيمخارا  اجلممخحير 
 احملتمز،

13.0 23.4 ٨.2 25.0 21.6 21.6 22.2 26.7 

 32.3 31.7 32.1 34.5 46.4 2٨.0 22.1 15.0 النفضا  اجلااي 

 34.٨ 33.5 34.1 39.6 52.1 34.2 29.3 25.1 ممول النفضا 

 ٨.1- 11.3- 12.5- 17.9- 27.1- 26.0- 5.9- 12.1- المخريد ان ايل )أسا  ا لتزار(

 1٨.5 20.0 17.4 21.1 22.2 21.1 20.0 .. )ب(الدين ال ار

 التجارة اخلارجية

 244 2 421 1 405 1 991 1 291 1 051 1 373 400 راذ الت وي   اجلااي  )مب يني الدو اا (

 432 2 33٨ 2 172 2 367 1 736 47٨ 752 562 راراا  النل  واادما  )مب يني الدو اا (

 603 7 53٨ 7 209 7 264 5 6٨3 3 234 2 364 3 441 2 واارا  النل  واادما  )مب يني الدو اا (

 5 170- 5 200- 5 037- 3 ٨97- 2 947- 1 756- 2 612- 1 ٨79- امليزام التمااي )مب يني الدو اا (
امليزام التمااي )الننب  املئوي  من النات  احمللرة 

 لش ايل(

-57.2 -61.2 -49.4 -60.0 -43.7 -39.6 -41.0 -3٨.6 
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 1995 1999 2002 2006 2010 2014 2015* 2016* 

 2 602- 2 57٨- 2 ٨3٨- 2 737- 1 ٨٨7- ٨٨6- 1 59٨- 922- التمااي م  طسمخاةيو )مب يني الدو اا (امليزام 

امليزام التمااي مر  طسرمخاةيو )الننرب  املئوير  مرن 
 (النات  احمللة ان ايل

-2٨.1 -37.4 -24.9 -3٨.4 -30.7 -22.3 -20.3 -19.4 

جترررررررررراا، النررررررررررلف  الوانيرررررررررر  الفلنررررررررررفيني  مرررررررررر  
طسررررررررررررمخاةيو/ط ايل جترررررررررررراا، النررررررررررررلف  الوانيرررررررررررر  

 )ج(الفلنفيني  )ابلننب  املئوي (

٨3.5 67.5 56.9 64.4 66.6 61.9 59.٨ 5٨.5 

 جتررراا، النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني  مررر  طسرررمخاةيو/
 )ج(ط ايل التماا، انسمخاةيلي  )ابلننب  املئوي (

4.2 3.7 1.٨ 2.2 2.7 3.1 3.5 3.3 

املمخحرررزي انسرررمخاةيلة لشاىررراء، ووزاا، املاليررر  الفلنرررفيني ، وسرررلف  النضرررد الفلنرررفيني ، واجل ررراز اجل ررراز  املىارا:
 املمخحزي لشاىاء الفلنفيين.

 تضديمخا  أولي . *
ابسررتثناء األاقررار املت لضرر  ابلنرراام،   تشررمو  يرر  البيرراان ، الضررد  الشررمخقي   نرربب ت ررذا ورررول  )أ(

 طلي ا.اجل از املمخحزي لشاىاء الفلنفيين 
يشررررمو الررررردين ال رررررار الررررردين احمللرررررة واارررررااجة ولانررررره   يشرررررمو املتررررر  مخا  وريرررررن النرررررلف  الوانيررررر   )ب(

 الفلنفيني  لىندو  امل اجا  التضاعدي .
تشرررل  يرررراان  التمرررراا، انسررررمخاةيلي  والفلنررررفيني  طأل النررررل  وطأل اارررردما  املتىررررل  ورررررل املتىررررل    وامررررو  )ج(

 ان تاج.

 وق، وقدرة تنافسية معاقة، وفقدان للموارداقتصاد خمن -ألف 
طم النمرررو امل اررررج للنرررات  احمللررررة ان ررررايل ينب رررة أ ت حيمررررب ا ضيضررر  ا قتىرررراري  املررررمخ،  -5

للتكحررررو اجلررررااي للضاعررررد، ان تاجيرررر  والفضرررردام املنررررتممخ ل ااضررررة واملررررواار الفبي يرررر   نرررربب طقامرررر  
عرن جترزؤ ا قتىرار طأل أسروا  ومنراا  ررل  املنتوانا  وضم األااضرة ذ ال رف  ال مخ ير ،   ر ا 

مرتا فرر ، و ررمخض طسررمخاةيو قيرروراا علررإ اسررتلار مررد    ان ترراج األساسرري ، وحررو  ررذم األمرروا تزيررد 
وت   ا قتىار  شاو حمتور علإ مناا مشوم من البفال   ،ا ستثماا تااليف ان تاج، و فض

 الشديد، والفضمخ الواس  ا  تشاا.
ت ررزز مررا ض  مخضرره مررن  لرر تماثال مق، مررا  مخاررت ال  قررا  ا قتىرراري  وعرر و، علررإ كلرر -6

 فروال عضرور ا ارت ل، اسرت ثمخ  طسرمخاةيو علرإ الردوار اعتمار اقتىاري  لنفيين علإ طسمخاةيو. 
، طك اسرت ثمخ  2016ابلضنم األحرب مرن التمراا، الدولير  الفلنرفيني . واسرتممخ  رذا األمرمخ ذ عرار 

ذ اني  لغ  ىيب األاض الفلنرفيني  احملتلر   ،التماا، الفلنفيني   ىفمبا   يضو عن طسمخاةيو 
، قرردا أم الررواارا  الفلنررفيني  مررن طسررمخاةيو 2016ذ املاةرر . وذ عررار  3ذ جترراا، طسررمخاةيو قمخا رر  

ان ايل(،  ذ املاة  من النات  احمللة 19.4ملياا رو ا ) 2.6تزيد عن الىاراا  طأل طسمخاةيو مبضداا 
 ت الذي تُتا   يه للواارا  الفلنفيني  مىارا أا ص وأحثمخ تنا ني  ذ أحناء ال امل.ذ الوق

وي رررد ال مرررز التمرررااي الفلنرررفيين الابرررل  تيمررر  مباجرررمخ، ل ررر ف قفرررال النرررل  الضا لررر   -7
للترررداول التمرررااي ول ررردر قررردا، املنتمرررني الرررزااعيني والىرررناعيني علرررإ النفررراك طأل أسررروا  التىرررديمخ، 

 دايم علإ املنا ن  حملياا أمار الواارا  الضارم  من ااااج.    ا عن عدر ق
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. وو ضرراا للم رراز للزااعرر ويتبررني  برروا  شرراا الضفاعررا  ان تاجيرر  مررن الرتاجرر  املنررتممخ  -٨
ذ املاةر  ذ  11 ، تضلىرت الضيمر  امل را   النا ر  عرن الزااعر   ننرب لشاىاء الفلنرفييناملمخحزي 
 2015 ىرريب الضفررال ذ النررات  احمللررة ان ررايل  ررني عررامة  . و تيمرر  لررذلق،  رربه2016عررار 
قفال النل  الضا لر  للترداول التمرااي  بوا  شاا ذ املاة . واستممخ  2.9طأل  3.4من  2016و

ذ  21.3 ، طك اخنف ررت الضيمرر  امل ررا   لضفرراعة الت رردين ومضررال  ا مرراا،  ننررب 2016ذ عررار 
 النات  احمللة ان ايل. من ذ  ىيب الىناع  الت ويلي   الزاير، الففيف تفو  املاة ، و ة  نب  

وتوزيررر  ا ةتمررراان  املمنواررر  للضفرررال اارررام يضررردر رررروا، مماثلررر   خنفررراض النشررراا ذ  -9
، مل يتمرررررراوز  ىرررررريب الزااعرررررر  وجت يررررررز األرذيرررررر  مررررررن 2016الضفاعررررررا  ان تاجيرررررر .  فررررررة عررررررار 

 ، و رررة  ىرررف الننرررب  املاىىررر  لتمويرررو ذ املاةررر 2ا ةتمررراان  املمنواررر  للضفرررال اارررام  نرررب  
ذ املاة  وأم  ىريب ا سرت  ر  6املمخحبا ، ذ اني أم  ىيب الت دين والىناع  الت ويلي   لغ 

ذ املاةررر ، علررإ التررروايل، تلي مرررا  25و 26وال ضررااا  مثترررو أحثررمخ مرررن  ىرررف ا ةتمرراان ، طك  لرررغ 
اررررر  تمخحيرررررز ا ةتمرررررام ذ قفررررراعة (. وي 2017ذ املاةررررر  )البنرررررق الررررردويل،  20التمررررراا،  ننرررررب  

حتمرررو رررراامخ ا سرررتثماا ذ الضفاعرررا  ان تاجيررر  عرررن املىرررااف عرررزوف ا سرررت  ر وال ضرررااا  
 نرربب عرردر طماا يرر  التنبررؤ ابلضيررور ا قتىرراري  الرريت تفمخضرر ا طسررمخاةيو مررن جا ررب وااررد وت ررد ا 

 انب مشيئت ا، و ىمخام   ذم الضيور.
   شررررر م اخنفررررراض  شررررراا الضفررررراعني الىرررررناعة و نرررررار عرررررد، أسرررررباب تررررردعو طأل الضلررررر -10

والزااعرررة.  برررالنظمخ طأل قررردا،  رررذين الضفررراعني علرررإ التىرررديمخ،  رررلم لررردي ما مرررا ا أحررررب لت ضيررر  
ا مررررم وتوسرررري   فررررا  ال مالرررر . وبررررا  رررري م طأل أم يارررروان أحثررررمخ ريناميرررر  وا تارررراااا مررررن و ررررواا  

  الزااعيررر  والنرررل  املىرررن   قا لررر  قفررراعة ااررردما  والبنررراء. وعررر و، علرررإ كلرررق،  رررلم حررروم النرررل
للتداول التمااي رولياا يشرم  التضردر التانولروجة والافراء، والضردا، علرإ املنا نر  روليراا. و ارذا 

خينضرررام التضررردر ا قتىررراري والتانولررروجة وخيلفرررام ا قتىرررار الزااعررر   رررلم تمخاجررر  التىرررني  وتمخاجررر  
  املي .الفلنفيين ذ ممخحز مت  مخ جداا ذ سلنل  انمدار ال

ُتنررتادر  وتفنَّررمخ املنرراب  املناف رر  للضفررال الزااعررة أي رراا حلم األاض الىررا   للزااعرر    -11
ذ املاةررررر  ررررررل ممخويررررر .  93ذ املاةررررر  وأم  نرررررب  عاليررررر  مرررررن األاض املزاوعررررر  قررررردا ا  21 ننرررررب   ط ت 

 2٨.6 ت ررريف وُي ررراف طأل كلرررق أم الضيرررور الررريت تفمخضررر ا طسرررمخاةيو علرررإ اسرررتلار األمسرررد، املناسرررب 
مليرروم رو ا طأل التارراليف الرريت يت مل ررا املنتمرروم وتُررنضص ط تاجيرر  األاض مبضررداا الثلررا. ويواجرره 
املنتمررروم الزااعيررروم الفلنرررفينيوم أي ررراا منا نررر  ررررل متاا ئررر  مررر  الرررواارا  املدعومررر  الضارمررر  مرررن 

تمرررررني ذ طسرررررمخاةيو ذ ارررررني أم املن -مليررررروم رو ا سرررررنوايا  500مبضرررررداا  -طسرررررمخاةيو واملنرررررتوانا  
ي ملرررروم مبوجررررب جررررمخوا التالفرررر  ا عتياريرررر  وينررررتفيدوم مررررن مموعرررر  مررررن النياسررررا  ا اوميرررر  

 (.2017ومىارا أ مخى،  (MAS)الداعم  )امل  د الفلنفيين لب وث النياسا  ا قتىاري  
ذ املاةررر  مرررن  60مرررا   يضررو عرررن املنفضررر  جررريم، الرريت  ثرررو    تررزالوعرر و، علرررإ كلرررق،  -12

علررإ  ،ملنتمررني الفلنررفينينيو ررة حمظرروا، علررإ انرريفمخ، طسررمخاةيو  اضرر   ل ،منرراا  ال ررف  ال مخ يرر 
المخرم من أًا األاض املتىل  الوايد، ذ ال رف  ال مخ ير . و رة تت رمن الاثرل مرن املرواار الفبي ير  

  ومنت  ررمخا ،والنررياا  ،لل ررف  ال مخ يرر  ولرردي ا ااقرر  حبررل، نلررار وظرراةف ذ مررا   الزااعرر 
 ومضال  ا ماا،.  ،والت دين ،والبناء ،التمميو
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ومثررر  عامرررو ي رررمخ ي يررر  الضفاعرررا  ان تاجيررر  و رررو ا  تضررراا طأل عملررر  وانيررر  وا عتمرررار  -13
وسياسررررا  أسرررر اا الفلنررررفيين علررررإ الشررررياو انسررررمخاةيلة اجلديررررد. و تيمرررر  للنياسررررا  النضديرررر  

 فررريض م ررردل الت رررام وا رررذ سررر مخ  الىرررمخف الررريت ا ت مت رررا طسرررمخاةيو، ض ذ ال ضررردين األ رررلين
( طك ازرار  قيمتررررره ذ النررررر مخالىرررررمخف الف لرررررة للشرررررياو انسرررررمخاةيلة اجلديرررررد اجتا ررررراا تىررررراعدايا )

عمليررا  ا رر  النرر مخ  ررذم  ررة و (. 2016ذ املاةرر  )رررندو  النضررد الرردويل،  25ا ضيضيرر   ننررب  
ضرردا، التنا نرري  الدوليرر  مبثا رر  ضررمخيب  علررإ الىرراراا  وطعا رر  للررواارا ، ممررا يررؤري طأل طضرر اف ال
(  ت ليررو 2011و 2009ل قتىررار الفلنررفيين ال رر يف  أررر ا. وقررد قررار األو اتررار )ذ عررامة 

التالفررر  ال اليررر  ل عتمرررار الفلنرررفيين علرررإ الشرررياو انسرررمخاةيلة اجلديرررد وأحرررد أم منرررتوى سررر مخ 
  رمخ ه ي ا  ااتياجا  اقتىار طسمخاةيو املاتلف  يالياا واألحثمخ تضدماا  اثل.

وأاد الشمخوا األساسي  ل  ت اش ا قتىراري  رو طعرار،  نراء الضردا، التنا نري  الوانير ،  -14
طأل جا ررب الضرردا، ان تاجيرر  ل قتىررار، عزالرر  امل وقررا  البا ظرر  الالفرر  املتىررل  اب اررت ل الرريت 

اقرت تضوض   نب قدا، منتمة النل  الضا ل  للتداول التمرااي الضراةمني علرإ البضراء،  رو أع مل
أي رراا ا سررتثماا احمللررة واألجنرر  احملتمررو. و ررذا األمررمخ ج ررو النررات  الضررومة مزلرراا مررن املنتمررا  

 افاء، علإ النفا  الى ل ا مم. العدر من كا  الضيم  امل ا   األر  و 

 الكلفة القتصادية لالحتالل تزداد، بينما تستمر معاانة غزة -ابء 
حمخ، طأل اجلم يرر  ال امرر   شرر م التارراليف ا قتىرراري  مررذ  2016أعررد األو اتررار ذ عررار  -15

 69/20ل ارررررت ل انسرررررمخاةيلة ابلننرررررب  طأل الشررررر ب الفلنرررررفيين، و ضررررراا لضرررررمخاا اجلم يررررر  ال امررررر  
(. وأ مخز  املذحمخ، اضيض  أم ا ات ل يفمخض تااليف اقتىاري  اب ظر  علرإ 2016)األو اتار، 

ن مرررة، وقررراةم علرررإ األرلررر ، وجرررامو الشررر ب الفلنرررفيين، وجررردر  علرررإ ضرررمخوا، وضررر  طاررراا م
ق ومنررتدار را ررو منظومرر  األمررم املت ررد، لتضررديمخ التارراليف ا قتىرراري  ل اررت ل،  ورررف كلرر

وحتضيرررر  أ ررررداف التنميرررر  املنررررتدام  ذ األاض الفلنررررفيني    فررررو، أساسرررري  ذ التىرررردي ألضررررمخاام
 أم امرررم ا قتىرررار احملتلررر  وطقامررر  سررر ر عرررارل وراةرررم ذ الشرررمخ  األوسررره. وأجررراا  املرررذحمخ، طأل

 الفلنفيين حام  ان أم ياوم ض ف اممه ا ايل لو مل يان  نار اات ل. 
تؤحرررررد ضررررراام  الالفررررر  ا قتىررررراري   و نرررررار منظمرررررا  رتلفررررر  وتضررررراايمخ ورااسرررررا  رتلفررررر  -16

قمخيب ، أجاا رندو  النضد الدويل طأل أ ره لرو مل يارن  نرار اارت ل لارام جد ل ات ل.  منذ  رت، 
ذ  40 الفررمخر مررن النررات  احمللررة ان ررايل ا ضيضررة ذ األاض الفلنررفيني  احملتلرر  أحرررب  ننررب  ىرريب 

، ذ ارني أجراا  من مير  أ رمخى حتفظراا  ا  رتاضرا حثرمخ املاة  تضمخيباا مما  و عليه االياا، وكلق ذ أ
أل ذ املاةررر . وأجررراا  من ميررر  أ رررمخى أي ررراا ط ٨3طأل أم  رررذا النىررريب حرررام سرررياوم أحررررب  ننرررب  

 0.1قردام   يرذحمخ مب ردل  را  2014-1994انت  الفمخر ذ األاض الفلنفيني  احملتل  ذ الفرت،  أم
ام امل اررررج ذ جترررراملاةرررر ، و ررررو ا ذ  4.4ذ املاةرررر  و لىررررت طأل أ رررره لررررو اسررررتممخ ذ النمررررو مب رررردل 

 عنرردما حا ررت ا رردور مفتوارر   شرراو أحرررب، لاررام  ىرريب الفررمخر مررن النررات  19٨7-196٨ الفرررت،
 (. 2016ذ املاة  )رندو  النضد الدويل،  130احمللة ان ايل ا ضيضة االياا أحرب  ننب  

، 2020( علإ أ ره حرة تىربم ررز، ماراانا ررا اا لل يرا، ذ عرار 2015وجدر األو اتار ) -17
وامليرام يلزر  شاو عاجرو الضيرار و رور طعرار،  نراء ضرام  ذ قفاعرا  مثرو الىر   والت لريم والفاقر  

الىمخف الى ة. رل أم الوض  ان ناين وا قتىاري ساء منذ كلق الوقت  د ا من أم يت نن. و 
وو ضرراا للبنررق الرردويل، حررام األراء ا قتىرراري ل ررز، علررإ مرردى ال ضرردين املاضرريني أسرروأ أراء ذ ال ررامل. 
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( UNSCO ،2017)و اج ماتب منن  األمم املت د، ااام ل ملي  الن ر ذ الشرمخ  األوسره 
 األموا التالي   يما يت ل   شد، امل اان، ان نا ي  املفول  اليت مل ينب   ا مثيو ذ رز،: 

حرام  نرار أحثرمخ مررن عشرمخ سرنوا  مرن ال ضرراب اجلمراعة مرن  ر ل عمليررا   )أ( 
 ا ىاا الربي  والب مخي  واجلوي و

املاةر   ذ ٨5ذ املاةر  مرن األاض الزااعير  و 35  يتا  للمنتمني الورول طأل  )ب( 
 من ميام ريد النمق ذ رز،و

من را  2017ذ املاةر  ذ أواةرو عرار  65حا ت الىاراا  من رز، أقرو  ننرب   )ج( 
 و2007ذ عار 
 حيتاج ثلثا ساام رز، طأل جاو من أجاال املناعد، ان نا ي و  )ر( 
ي اين ما يضمخب من  ىف النراام مرن ا  ردار األمرن ال رذاةة، علرإ الرمخرم مرن  )ه( 

 ذ املاة  من م يتلضوم مناعد، رذاةي  وأجاا ا أ مخى من الت وي   ا جتماعي و ٨0أم 
وملرررد،  2016سرراع  يوميررراا ذ عررار  1٨طأل  12مل تاررن الا رررمخابء متاارر  ملرررد،  )و( 
. و ررذا األمررمخ يشررو  يرر  األ شررف  ا قتىرراري  2017سرراع  يوميرراا ذ أواةررو عررار  20تىررو طأل 

 واادما  الى ي و الى ة ، وم اجل  ميام الىمخف ابمليامانمدار سيما و  وي ي  تنليم اادما ، 
ذ  9٨مررن  نررب  ابمليررام  بفرت طماا يرر  اسررتفار، النرراام مررن حتنرني انمرردار  )ز( 

 و2014ذ املاة  ذ عار  10طأل  نب   2000املاة  ذ عار 
  الب مخوميام الىمخف الى ة امل اجل  جزةياا يتم تىمخيف ا  ىوا، اوتيني  ذ ) ( 
رو ا املت  د هبرا ل رز، ذ  ا ملياا  3.5ذ املاة  من مبلغ الر  51مل يد   سوى  )ا( 

، و  يررزال حيترراج األمررمخ 2014طعررار،  نرراء رررز،، امل ضررور ذ عررار  -مررؤ مخ الضررا مخ، امل ررين  فلنررفني 
 ذ املاة  من ممول ا اتياجا  ااار   ت اذ الضفال.  ٨4طأل سد 

قتصررادية النامجررة عررن لفرريا الرردعم املقرردمل مررن اقهررات املا ررة تفرراقم الصرردمة ال -جيم 
 سراب الستدامة املالية يف ظل الحتالل

أراء مواتيررراا، ولارررن ررررل منرررتدار،  2016اضضرررت النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني  ذ عرررار  -1٨
منرتدام  ألًرا  ذ املاة ، لينت  24علإ ر يد انيمخارا .  الزاير، ذ انيمخارا ، البال    نبت ا 

مليرروم رو ا   145مخ، واارد، ذ مرالني برا اسرت ر ملرحا رت  تيمر  طيرمخارا  ررل متوق ر  اىررلت 
 2017مليررروم رو ا ذ عرررامة  73حمخسرررور ترررمخ يص ذ مرررال ا تىرررا   )ومبلرررغ طضررراذ قررردا، 

مليررررروم رو ا لت رررررويض النرررررلف  الوانيررررر   300(، وأتريررررر  طسرررررمخاةيو ر  ترررررني مموع مرررررا 201٨و
ابلفوا رر  الىرر ي  وال ررمخيبي  الت وي رري  واسررور ااررمخوج يني  عررن مررواار ماليرر  متنررمخ   تت لرر  الفلنررف

ذ املاةرر ،  10وضررمخيب  الضيمرر  امل ررا  . وذ الوقررت كاترره، ازرار ممررول النفضررا   ننررب  ا دوريرر ، 
. وعليررره،  رررلم جنرررا  النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني  ذ  فررريض 2015ابملضاا ررر  ابلنفضرررا  ذ عرررار 

ذ املاةرر  مررن النررات  احمللررة ان ررايل،  ٨.1طأل  11.3، مررن 2016عررار و  2015 مررز  ررني عررار ال
املرايل، أل ره انجرم  ىروا، اةينرري  عرن تلرق انيرمخارا  ررل املتوق رر   ا يررز  يردل حثرلاا علرإ حتنرن 

 ذ املاة . 11.5طأل  11.3 اليت ادثت ملمخ، وااد،، ولو  ا لاام ال مز قد ازرار من
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يمخ ابلرذحمخ أم الب روث والدااسرا  الريت أجمخا را األو اترار حا رت عرام ا اةينرياا وااء وجد -19
مليروم رو ا النرالف الرذحمخ للنرلف  الوانير  الفلنرفيني .  منرذ  300قيار طسمخاةيو  د   مبلغ الر 

( علرإ حررب امرم الرواارا  الفلنرفيني  ررل 2004، جدر األو اترار )2004زمن ي ور طأل عار 
، ات ررر  األو اترررار ااير، 2011. وذ عرررار الت رررمخيطسرررمخاةيو  وررررفه منررر ل  تنرررتدعة  املباجرررمخ، مرررن

الب رروث املت لضرر   تنررمخب املررواار املاليرر  الفلنررفيني  طأل طسررمخاةيو وقرردر النترراة  الرريت تورررو طلي ررا ذ 
 تضمخيمخم طأل مل  التماا، والتنمي .

 ينرررررت الدااسررررر  ( رااسررررر  طضرررررا ي   شررررر م  رررررذا التنرررررمخب، و 2014وأجرررررمخى األو اترررررار ) -20
ابلتفىيو أم  نار طيمخارا  مالي   لنفيني  حبل، تتنمخب  ىوا، رل مشمخوع  طأل  زين  طسرمخاةيو. 
و ررذم النترراة  الرريت تورررلت طلي ررا الب رروث ارر ررا حررو مررن رررندو  النضررد الرردويل واللمنرر  المخابعيرر  

ا تىرال املاىىر . طأل اجتمرال جلنر   2016والبنق الدويل ذ تضاايمخ ا املضدم  ذ  ينام/أ مخيو 
،  ررررردأ  مفاوضرررررا   رررررني طسرررررمخاةيو والنرررررلف  الوانيررررر  2016عرررررار   دايررررر وذ وقرررررت  اررررر ، ذ 

 300الفلنفيني ، وض التورو طأل اتفا  تندر طسمخاةيو مبوجبه للنرلف  الوانير  الفلنرفيني  مبلرغ 
مليررروم رو ا لتنررروي  جرررزء مرررن املرررواار املاليررر  الفلنرررفيني  املتنرررمخ  . و رررذم اافرررو، حمرررو تمخايرررب، 

مررن أجررو حتضيرر  ا سررتدام  املاليرر  وحتنررني النررلف  الوانيرر  .  ل ررمخض حمرردر   ينررهولان ررا  فررو، 
الفلنررفيني  ل مليرر   فرريه امليزا يرر ، مثرر  ااجرر  طأل ط شرراء يليرر  ثناةيرر  تتضاسررم مبوجب ررا طسررمخاةيو مرر  
النررلف  الوانيرر  الفلنررفيني   يرر  البيرراان  التماايرر  الفلنررفيني  ذ الوقررت املناسررب، وعلررإ حنررو 

  ينب رررة أم تضتىرررمخ  رررذم ا ليررر  علرررإ وضررر  ارررد لتنرررمخب املرررواار جرررفاف و ارررن الت ضررر  منررره. و 
الفلنررفيني ،  ررو ينب ررة أي رراا أم ت ررامل اانرراةمخ املاليرر  الفلنررفيني  املرتاحمرر  الرريت ي ررور اتاخي ررا طأل 

 . 1994ط شاء النلف  الواني  الفلنفيني  ذ عار 
ردم   ااجي  سلبي  أ مخى، وذ الننوا  الضليل  املاضي ، عا  ا قتىاري الفلنفيين من  -21

، 2016-2014ذ املاةرر  ذ الفرررت،  3٨ذ جرراو اخنفرراض الرردعم املضرردر مررن اجل ررا  املاحنرر   ننررب  
 13مليرروم رو ا، ويُنتظررمخ أم يررنافض  ررذا الرردعم حررذلق  ننررب   757مليرراا رو ا طأل  1.23مررن 
ض ف الترزار اجل را   (. وي ور أاد أسباب2017)رندو  النضد الدويل،  2017املاة  ذ عار  ذ

للت امو م  ل امل و   طأل مااسب ط اةي .  ضد أُعفيت األولوي  املاحن  طأل أم ا ات ل اال روم حتوت 
 وعمليا  التد و ان ناين ورعم امليزا ي  علإ اناب رعم التنمي .األضمخاا الفااة  

ترريم للشرر ب ا   تناةيرراا ألًرروهبررذا امل ررإ،  ررلم ال دوا يرر  املتزايررد، ل اررت ل  ثررو عاةضرراا ث -22
شررم  اجل ررا  وا قتىرراري ، وذ ا م كاترره،   تالفلنررفيين طماا يرر  الورررول طأل مررواارم الفبي يرر  

ضلو املااسب ان اةي  طأل ا رد األر . وابلترايل،  رلم ا ارت ل ا تاملاحن  علإ تضدمي الدعم لاًو
دير  ووضر  ا قتىرار الفلنرفيين علرإ منراا  رو قوض   الي  النياسا  ان اةير  ا عتيارير  التضلي

مشررروم  مخيرررد مرررن  وعررره، يرررؤري  يررره ان فرررا  ا ارررومة املمرررول مرررن اجل رررا  املاحنررر  روااا اامسررراا ذ 
 ان ضاء علإ منتوى أر  من الفلب الالة.

، عرررر اا  جديررر  و  يرررد، 200٨وقرررد قامرررت النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني ، منرررذ عرررار  -23
اقتىررراري  ررررل مواتيررر   -سرررتدام  املاليررر . و ُفرررذ   رررذم التررردا ل ذ  يئررر  سياسررري  املررردى لت ضيررر  ا 

ذ املاةر  مرن  27لل اي ، وم  كلق، جن ت النلف  الواني  الفلنفيني  ذ  فض ال مرز املرايل مرن 
ترتمان  . وذ  رذا النريا ، مل2016ذ املاةر  ذ عرار  ٨طأل  2006ذ عرار ان رايل احمللرة النات  
ذ املاةر  مرن النرات   2من عا  ا جتام التنازيل ذ ا ستثماا ال رار، الرذي مثرو مرؤ مخاا حنرو النلف  

ان ررايل احمللررة. وعرر و، علررإ كلررق، ار  النررلف  علررإ الىرردم  الناجررئ  عررن اخنفرراض منررتواي  
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الرردعم ااررااجة اب رراك مررزي  مررن انجررمخاءا  الررريت  ثلررت ذ ا قرررتاض رررل املنررتدار مررن املىرررااف 
 لي  وممخاحم  املت  مخا  املنت ض  للضفال ااام ولىندو  امل اجا  التضاعدي . احمل
و   لق النلف  الواني  الفلنفيني   يااا  أقو طي ماا افض ان فا .  من ج م أي   -24

طجمخاءا  تضشفي  مالير  أ رمخى، ذ ظرو أوضرال ا ارت ل املرترير  والىردما  النرلبي  النا ر  عرن 
ضرردر مررن اجل ررا  املاحنرر ، أم تف ررة طأل عواقررب اقتىرراري  واجتماعيرر  وسياسرري   فررض الرردعم امل

 فررمخ،، مرر  يريا رررل ممخررروب  ي ررا علررإ تررو ل اارردما  ال امرر  ا امرر  لل ايرر  وعلررإ ج ررور  نرراء 
 املؤسنا  ال زم   قتىار ي مو علإ حنو جيد ذ رول  مضبل  كا  سيار،.

ض والطلرررب بسررربب الحرررتالل وتنررراق  منرررو اقتصرررادي معرررونق علررر  جررران  العرررر  -دال 
 الدعم املقدمل من اقهات املا ة

،  فف رررررا الفمواررررر  ناسررررراء 2017واررررررلت النرررررلف  الوانيررررر  الفلنرررررفيني ، ذ عرررررار  -25
األسررر  نقامررر  رولررر   لنرررفيني  منرررتضل  قا لررر  لل يرررا، ووضررر ت  فررر  النياسررر  ال امررر  الوانيررر  

األولويررررر  ذ قفاعررررا  رتلفررررر  مثررررو املرررررواار ، الرررريت حتررررردر األ ررررداف كا  2022-2017 للفرررررت،
الزااعي  واملاةي ، والفاق  املتمدر،، والنياا ، ومضال  ا ماا،، وتينرل التمراا،، والنضرو ال رار، مبرا 

 ذ كلق الناق ا ديدي ، وط شاء مفاا ذ ال ف  ال مخ ي  وميناء حبمخي ذ رز،.
متواضررر  ، طأل رعرررم حبرررل مرررن وطم اا  يرررد أم  رررذم اافررر  ان اةيررر  حتتررراج، حرررة أت   ثمررر -26

وتتفلررب عارر  ا جتررام التنررازيل اجلررااي  ررذا الرردعم،   رر ا عررن ا رر  الضيررور الرريت  ،اجل ررا  املاحنرر 
تفمخضرر ا طسررمخاةيو علررإ األ شررف  ان تاجيرر  والتماايرر  الفلنررفيني . وتتفلررب التنميرر  ا قتىرراري  ذ 

تزيررو طسررمخاةيو مىررفو   عمليررا  المخقا رر   األاض الفلنررفيني  احملتلرر ، أحثررمخ مررن أي جررةء ي ررمخ، أم
املت در، املنتواي  اليت  نضرت ا قتىرار، و مختررت الضاعرد، ان تاجير ، وأضرمخ  مبنرام ا سرتثماا، 

 وق ت علإ الضدا، التنا ني  الفلنفيني .
علرررإ ا سرررت  ر ال رررار واارررام. تمرررد  رررو النرررات  احمللرررة ان رررايل اعتمررراراا حبرررلاا وقرررد اع -27

 ررلم اخنفرراض منررتواي  امل و رر ، ومررا يررنمم عنرره مررن اخنفرراض ان فررا  ا اررومة، سرروف  وابلتررايل،
. ويشرررراو مرررزي  التررردا ل الىررراام  املت لضررر  اب اررررت ل  داجررر  أحرررربي ررر فام النمرررو ا قتىررراري 

واخنفررراض الررردعم املضررردر مرررن اجل رررا  املاحنررر  عاةضررراا ثناةيررراا خينررر  النمرررو ا قتىررراري علرررإ جا رررب 
الفلررب، علررإ النررواء. ومررن جرر م ضرر ف النمررو واحررور النررات  احمللررة ان ررايل أم ال ررمخض وجا ررب 

 يفاقما الوض  املايل وعبء الدين وأم ياب ا ا ستثماا  شاو أحرب أي اا.
و نررار  فررمخ حبررل أم تظ ررمخ الضرر  مفمخررر  تترر لف مررن ث ثرر  عنارررمخ ي ررزز    رر ا    رراا  -2٨

  امل و ررر ، والنررراه النياسرررة. وي تررررب طًررراء  رررة ا ارررت ل املتزايرررد عدوا يررر ، واخنفررراض منرررتواي
ا ىررراا املفرررمخوض علرررإ ررررز،، وا ررر  الضيرررور عرررن التمررراا، الدا ليررر  وااااجيررر  الفلنرررفيني ، وطًررراء 

 اات ل املنفض  جيم جمخوااا ضمخواي  نا   التنمي  املنتدام  ذ األاض الفلنفيني  احملتل . 
أتم  الدويل أم ي رفل  مبنرؤوليته عرن رعرم واىت قبو تلبي   ذم الشمخوا، يت ني علإ ا -29

الشرر ب الفلنررفيين، ولررو ملنرر  ا ًيرراا ان نرراين. وتاثيررف الرردعم املضرردر مررن اجل ررا  املاحنرر  أمررمخ 
أساسرررة للم ا ظررر  علرررإ املااسرررب الررريت اضضت رررا النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني  ذ  نررراء األسررر  

م ذ الشمخ  األوسه. رل أم زاير، الدعم الدستواي  لدول   لنفيني  كا  سيار، ولضيار س ر راة
املضرردر مررن اجل ررا  املاحنرر ، وطم حا ررت أمررمخاا جررو مخايا، ينب ررة أ ت تارروم  رردي ا عررن مفالبرر  سررلف  

 ا ات ل  ت مو منؤوليايا مبوجب الضا وم الدويل.
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 نميةإقامة املستوطنات اإلسرائيلية هي انتهاك للقانون الدويل وعائق أمامل احلق يف الت -هاء 
رأب األو اتررار ابسررتممخاا، ذ تضرراايمخم النررنوي  املضدمرر  طأل ملرر  التمرراا، والتنميرر ، علررإ  -30

أمررار التنميرر  ا قتىرراري  حررربى تنررليه ال رروء علررإ توسرري  املنررتوانا  انسررمخاةيلي   ورررفه عضبرر   
املت رد،.  الفلنفيني  وأمار قا لي  او الدولتني للبضاء، علإ حنو ما رعت طليه عرد، قرمخااا  ل مرم

، 2334الضررمخاا  2016حررا وم األول/رينررمرب   23وعلررإ  فرر  املنرروال، اعتمررد ملرر  األمررن ذ 
 الذي  ص علإ أم مل  األمن:

أم ط شاء طسرمخاةيو للمنرتوانا  ذ األاض الفلنرفيني   يؤحد من جديد -1ف 
 ، مبرررا  ي رررا الضرررد  الشرررمخقي ، لررري  لررره أي جرررمخعي  قا و يررر  ويشررراو1967احملتلررر  منرررذ عرررار 

ا ت احررراا رررراا اا مبوجرررب الضرررا وم الررردويل وعضبررر  حرررربى أمرررار حتضيررر  ارررو الررردولتني وطاررر ل 
 الن ر ال ارل والداةم والشاموو 

مفالبته طسمخاةيو حلم توقف  وااا وعلإ حنو حامو  ير  األ شرف   يامخا -2 
 ا ستيفا ي  ذ األاض الفلنفيني  احملتل ، مبا  ي ا الضد  الشمخقي ف.

توسررررري   2017رم مرررررن قرررررمخاا ملررررر  األمرررررن  رررررذا، حثفرررررت طسرررررمخاةيو ذ عرررررار وعلرررررإ الرررررمخ  -31
، حررام  نرراء الوارردا  2016املنررتوانا  والوارردا  النرراني  ذ ال ررف  ال مخ يرر  احملتلرر . وذ عررار 

ريين أعلرإ منرتوى و  2015ذ املاةر  منره ذ عرار  40الناني  ذ  ذم املنرتوانا  أعلرإ  ننرب  
(. وض انعررر م عرررن املزيرررد مرررن اافررره لبنررراء 2017ليررر ، )منظمررر  ال مرررو الدو  2001منرررذ عرررار 

وارد، ذ املنرتوانا   4 000واد، سراني  جديرد، ونضرفاء الشرمخعي  علرإ  5 000من  أحثمخ
 والبؤا ا ستيفا ي .

امل ررردل ذ طسرررمخاةيو علرررإ م ررردل  رررو سررراام املنرررتوانا   يرررزروذ النرررنوا  األ رررل،، مل  -32
ام الفلنرفينيني. وازرار سراام املنرتوانا  حلحثرمخ مرن م ردل  رو النراعلرإ   نب،  رو أي راا 

 600 000، ويبلرغ عردر م االيراا  رني 1995و 1993ال  ف منذ اتفاقرا  أوسرلو ذ عرامة 
. وتشررم  طسررمخاةيو علررإ ا سررتيفام وتضرردر ا رروا ز لفررمخارى املنررتوانني وللىررناعا  750 000و

 من   ل تو ل النان والت ليم والفواةد ال مخيبي .
 لنرررفيني  ذ ال رررف  ال مخ يررر  أحثرررمخ مرررن أي عرررار ي رررمخ. أ نيررر  ، ض  ررردر 2016ذ عرررار و  -33

( حلم طسرررررمخاةيو قامرررررت، ذ 2017ويفيرررررد ماترررررب األمرررررم املت رررررد، لتننررررري  الشرررررؤوم ان نرررررا ي  )
 لنررفينياا ذ أحنرراء ال ررف  ال مخ يرر ، و ررو م رردل ي ررارل ضررر ف  نرراءا  1 094، هبرردر 2016 عررار

، ممرررا أرى طأل تشرررمخيد أحثرررمخ 2009أعلرررإ م ررردل منرررذ عرررار  وي رررد 2015امل ررردل املنرررمو عرررار 
املنررراعد، أ نيررر   لنرررفيين،  ىرررف م مرررن األافرررال. وعررر و، علرررإ كلرررق، ازرار  ررردر  1 600 مرررن

أو ا سرتي ء علي را،  نراء  292، طك ض  ردر 2016ان نا ي  املمول  من اجل را  املاحنر  ذ عرار 
األمرمخ الرذي أثرمخ علرإ ، 2015يت ُ ردمت عرار ذ املاة  مرن تلرق الر 165وكلق  ننب  تزيد علإ 

اةمخ ا يررواان  ورل رررا مررن ا ياحرررو نيرررواء واايررار ورررر ااي  املرراء واظرررانراثررر  مثررو روا اعنارررمخ 
األساسرري  ال ررمخواي  للبضرراء علررإ قيررد ا يررا، واحملا ظرر  علررإ سرربو ال رريش )مفوضرري  األمررم املت ررد، 

 (.2017النامي   ضو  ان نام، 
الفلنفينيوم ذ ال رف  ال مخ ير  خي ر وم ألجراال عديرد، مرن    يزالكلق، وطضا   طأل  -34

وا عترداء علري م وط را  ال رمخا مبمتلارايم.   لرإ  تشمو م ايضت مال نف علإ يد املنتوانني، 
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جرررممخ،  1 500،  تامخيرررب أو اقرررت ل أحثرررمخ مرررن 2016سررربيو املثرررال، قرررار املنرررتوانوم، ذ عرررار 
عردر ا مليرو ني يبلرغ و  1967جماا املثممخ، اليت اقتل رت منرذ عرار األطضا   طأل زيتوم  لنفيني ، 
جرررممخ،. وعررر و، علرررإ كلرررق،  نرررار  ظامرررام قا و يرررام متررروازايم ذ ال رررف  ال مخ يررر  و ىرررف املليررروم 

والرذي يتريم ضرماان  أحررب  فب  علرإ املنرتوانني انسرمخاةيلينياحملتل  با قا وم طسمخاةيو احمللة، امل
 ال نامخي انسمخاةيلة الذي خي   له الفلنفينيوم.للمدعإ علي م، والضا وم 

تنضرررو ووررررول الفلنرررفينيني رررراام  ابلضرررمخب مرررن ترررزال الضيرررور املفمخوضررر  علرررإ امخيررر  و   -35
عضبررر  أمرررار التنضرررو ذ ال رررف  ال مخ يررر   572، حا رررت  نرررار 2016املنرررتوانا .  فرررة ًايررر  عرررار 

(. وينرررتتب  2017األوسررره، )ماترررب مننررر  األمرررم املت رررد، اارررام ل مليررر  النررر ر ذ الشرررمخ  
ا مخمام من امخي  التنضو ا مخمام من امخاي  واضو  ط نام أ رمخى مثرو ا ر  ذ الت لريم والىر   
وال مرررو وا يرررا، األسرررمخي  والتنميررر . ولضرررد حرررام لنياسرررا  انرررر   املفولررر  الررريت تنت م رررا طسرررمخاةيو 

ر وال مالرر  والفضررمخ. وحبررا  والضيررور الرريت تفمخضرر ا علررإ تنضررو الفلنررفينيني أثررمخ مباجررمخ علررإ ا قتىررا
( أثررمخ سياسررا  انررر   الرريت تنت م ررا طسررمخاةيو علررإ ا قتىررار احمللررة ذ 2012حررايل وميررااي )

ال ف  ال مخ ي ، استناراا طأل تمخاج  اال  عين  حبل، من ال مال الفلنفينيني علإ املنرتوى الفرمخري، 
علرررإ ال اسرررتادام م و و لىرررا طأل أم سياسرررا  انرررر   حرررام  رررا أثرررمخ سرررل  جرررديد علرررإ ااتمررر

ال مو وعدر األاير اليت ق رو ا ذ ال مرو، ابلرمخرم مرن أًرم زاروا عردر  األجوا املد وع  عن ساع 
 ساعا  ال مو ذ اليور. 

 مخسون عاماا من سلب امللكية، وتراجع التنمية، والبطالة اقماعية -اثنياا  
مررن  ررني أعلررإ راةمرراا ا م ررد يظررو إ عواقررب ا اررت ل  ررة البفالرر  الرريت طم طارردى أقنرر -36

ذ املاةرر  ذ  1٨، ظررو م رردل البفالرر  ممختف رراا لل ايرر ، طك  لررغ 2016امل ررد   ذ ال ررامل. وذ عررار 
ذ املاةر  ذ األاض الفلنرفيني  احملتلر ، أي أحثرمخ مرن  27ذ املاة  ذ ررز،، و 42ال ف  ال مخ ي ، و

(. ولارررن، 2017ق الررردويل، و والبنررر2017ضررر ف املتوسررره انقليمرررة )منظمررر  ال مرررو الدوليررر ، 
م ما حرام امل ردل المخمسرة للبفالر  ممختف راا،  ل ره   ي ار   ىروا، حاملر  ال مر  ا ضيضرة للمشرال  

، الضررروى ال املررر ومرررا يمخا ض رررا مرررن م ررراان، و ررردا للمرررواار البشرررمخي . وطم امل ررردل املرررنافض ملشرررااح  
ذ أوسررراا الننررراء والشرررباب،  ذ املاةررر ، وم ررردل البفالررر  املمختفررر   ىررروا، ررررل متناسرررب  45 البرررالغ

البفالر  ال واقرب الريت جتمخ را أزمترا وا عتمار الشديد علإ سو  ال مو ذ طسرمخاةيو، أمروا تزيرد مرن 
 يتم تناو ا  ىوا، حامل  ذ اناىاءا  المخمسي  املت لض  ابلبفال .   و والفضمخ، 

ومبوجررب  ررذا الت مخيررف،  تضررور علررإ ت مخيررف البفالرر  حبىررمخ امل ررإ. اناىرراءا  المخمسيرر   -37
حيتنررب ط ت أولئررق الررذين يب ثرروم   ليرراا عررن عمررو. و ررذا التررد ل، الررذي يتنرراقض مرر  ت مخيررف   

أوسرررر ، يضلررررو مررررن  فرررروا، املشررررال  ذ األاض الفلنررررفيني  احملتلرررر  أل رررره   يشررررمو أولئررررق الررررذين 
 ر عمو.يمخربوم ذ ال مو ولان م أقل وا عن الب ا عن عمو ألًم  ضدوا األمو ذ طلا

ال املررر    ي ملررروم ذ الضررروى ذ املاةررر  مرررن  10اررروايل ألم ال مالررر  االررر  سررراء  وقرررد  -3٨
 ررررذا ال مررررو ( طأل 2017ا قتىررررار احمللررررة وط ررررا ذ طسررررمخاةيو واملنررررتوانا . ويشررررل األو اتررررار )

 ورفه مضياساا لفمو، املواار، اليت تشمو ال راالني عرن ال مرو وأولئرق الرذين ي ملروم ذ طسرمخاةيو 
. ي  ا قتىرار احمللرة طلرار عمرو لرهال املر  الريت   ينرتفالضروى واملنتوانا ، أي كلق اجلزء من 
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ي  حرام سرياوم أعلرإ  اثرل ذ األاض الفلنرفين  ،حمرا  رو مضري   ،وابلتايل،  لم منرتوى البفالر 
عررن أقل رروا عررن الب ررا احملتلرر  لررو أم عرردر ال رراالني عررن ال مررو يشررمو ال رراملني املثبفررني الررذين 

 عمو طضا   طأل أولئق الذين ي ملوم ذ طسمخاةيو واملنتوانا . 
النرراجم وضرر ف  ررو النررات  احمللررة ان ررايل الضيررور املفمخوضرر  علررإ ان تاجيرر  جررد، وأر   -39

ذ املاةررر  مرررن  7٨أوضرررال سرررو  عمرررو ررررل مواتيررر ، يتضاضرررإ  ي رررا أساسررراا عرررن البفالررر ، طأل طلرررار 
ذ املاةرر  مررن ال رراملني ذ ال ررف  ال مخ يرر  أجررمخاا يضررو عررن  20ال رراملني ذ الضفررال ااررام ذ رررز، و

رو ا ذ النررررراع ( الرررررذي  2.4جرررررياو طسرررررمخاةيلة جديرررررد أو  ٨.5ا رررررد األر  ل جرررررمخ الضرررررا وين )
اعمخ قلررر   شررر م اخنفررراض مشرررااح  وسررره مشررر ،2013ر ادرتررره النرررلف  الوانيررر  الفلنرررفيني  عرررا

م  ررد و و 2017ال املرر  وازراير ا رروارث املت لضرر    مررو األافررال )منظمرر  ال مررو الدوليرر ،  الضرروى
 (. 2017، أحباث النياسا  ا قتىاري  الفلنفيين

ومرررر  ضرررر ف النمررررو وااتفررررال منررررتواي  البفالرررر ، ازرار الفضررررمخ وا  رررردار األمررررن ال ررررذاةة.  -40
ذ املاةرر ( ذ رررز، أحرررب  39ذ املاةرر ( وم رردل الفضررمخ ) 42م رردل البفالرر  )أم  كلررقطأل  ُي ررافو 

مررن ضرر ف  ظلي مررا ذ ال ررف  ال مخ يرر . والفلنررفينيوم ال رراالوم عررن ال مررو أحثررمخ ت مخضرراا للفضررمخ 
)مبضرررداا مثلرررني( مرررن أولئرررق الرررذين لررردي م عمرررو )ماترررب مننررر  األمرررم املت رررد، اارررام ل مليررر  

ذ ال رررف  ال مخ يررر  ت رررين أم  فالررر   5ذ ررررز، و 7طم  نرررب  ا عتمرررار البال ررر  (. و 2017النررر ر، 
 لنرررفينيني ي رررمخين. وابلترررايل،  رررلم ماا  ررر   6علرررإ  ،عامرررو  لنرررفيين واارررد ترررؤثمخ، ذ املتوسررره

الفضررررمخ تتفلررررب تنفيررررذ اسرررررتاتيميا   ررررو لىررررات الفضررررمخاء تت ررررمن اسررررتثمااا  واسرررر   النفررررا  ذ 
  . الضفاعا  الاثيف  اليد ال امل

وتشل انااب  األو اتار طأل أ ه لاة ياوم ابنماام طجمخاء  فيض ولرو افيرف مل ردل  -41
ذ  5.3البفالرر ، يلررزر أم يارروم  ررو النررات  احمللررة ان ررايل ا ضيضررة النررنوي علررإ الرردوار أحثررمخ مررن 

ر أم املاةرر . ويتنرر   ررذا ا نرراب مرر  النتيمرر  الرريت تورررو طلي ررا رررندو  النضررد الرردويل و ررة أ رره يلررز 
ذ املاةررر  للم ا ظررر   ضررره علرررإ املنرررتواي   4ياررروم  رررو النرررات  احمللرررة ان رررايل النرررنوي أحثرررمخ مرررن 

المخا ن  للبفال  وتفراري اردوث ترد وا اجتمراعة اقتىراري أجرد أي راا. وتشرل طسرضااا  ررندو  
 ( طأل أ رررره طكا اسررررتممخ  ا جتا ررررا  ا اليرررر ،  ررررلم م رررردل  ررررو النررررات  احمللررررة2017النضررررد الرررردويل )

ذ املاةرررر  ذ األاض الفلنررررفيني  احملتلرررر  حاررررو  3.3ان ررررايل علررررإ املرررردى املتوسرررره سررررياوم ارررروايل 
ذ املاةرر  ذ ال ررف  ال مخ يرر  ورررز،، علررإ الترروايل. وابلتررايل، ومرر  توقرر  أم يت رراعف عرردر  5.5و 2.7و

مررررا مل يررررتم عارررر  ا جتا ررررا  ا اليرررر ،  ررررلم البفالرررر  و ، 2050النرررراام الفلنررررفينيني حبلررررول عررررار 
سرررريزرارام سرررروءاا، والررررد و سررررينافض، طضررررا   طأل  فررررمخ ظ رررروا الضرررر  مفمخررررر  مؤلفرررر  مررررن  والفضررررمخ

 عنىمخين ي زز أادبا ا  مخ وبا اخنفاض النشاا ا قتىاري و شوء األزما  النياسي . 

 يف غزةمثل نظريه  سوق عمل خمرب يف الضفة الغربية -ألف 
ااتفرال م ردل اضفمخ ال مال الفلنفينيوم،  نربب ، 1967منذ  داي  ا ات ل ذ عار  -42

الب رررررا عرررررن عمرررررو ذ طسرررررمخاةيو طأل  ،البفالررررر  واخنفررررراض األجررررروا ذ األاض الفلنرررررفيني  احملتلررررر 
مرر  ازراير الضيررور سررواءا ا عتمررار علررإ ال مالرر  ذ طسررمخاةيو واملنررتوانا  ازرار واملنررتوانا . وقررد 

 اجي  ا قتىار و ضداته علإ  ل  الوظاةف. املفمخوض  ذ ظو ا ات ل، األممخ الذي أضمخ ع ت
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  ولترردتأجرروا الفلنررفينيني و مررن جررمخاء ا اررت ل، اخنف ررت  ط تاجيرر  ال مرروو تيمرر  لررتضلص  -43
ذ طسررمخاةيو.   لررإ سرربيو   مررو،  اةلرر   ررني منررتواي  األجرروا ذ األاض الفلنررفيني  احملتلرر  و ظليررا

 220ني ذ طسرررمخاةيو واملنرررتوانا ، البرررالغ حنرررو طم متوسررره األجرررمخ اليرررومة لل مرررال الفلنرررفينياملثرررال، 
أمثرال متوسره األجرمخ ذ األاض الفلنرفيني  ث ثر  رو ااا( ي رارل تضمخيبراا  62) اا جديد اا طسمخاةيلي جيا ا 
(. و رر ل ال ضررد األ ررل، 2017وي ررمخوم،  )م  ررد أحبرراث النياسررا  ا قتىرراري  الفلنررفييناحملتلرر  

ذ  0.6مب رردل افيررف قرردام  ط فلنررفيني  احملتلرر  ري ترر ، ومل تررزرر  ضيررت ط تاجيرر  ال رراملني ذ األاض ال
ضد حا ت رل حا ي   ذ املاة ،  2، وقدا ا 2016املاة . أما الزاير، ذ ان تاجي  اليت ادثت ذ عار 
 ذ املاة .  ٨، وحام يزيد علإ 2015و 2014للت ويض عن النمو النل  الذي ادث ذ عامة 

وجرررور   يررردل علرررإ  2016ر  املنرررمو ذ ال رررف  ال مخ يررر  ذ عرررار وم ررردل البفالررر  األ -44
وط رررا يررردل علرررإ اسرررتي اب عررردر أحررررب مرررن ال مرررال الفلنرررفينيني ذ طسرررمخاةيو أ  رررو عمرررو سرررو  

واملنرررتوانا . و ل رررت  نرررب  عمرررال ال رررف  ال مخ يررر  الرررذين ي ملررروم ذ طسرررمخاةيو واملنرررتوانا  ذ 
. 2014ذ عررار  ذ املاةرر  15.6املاةرر ،   ررد أم حا ررت ذ  1٨.2 نررب  عاليرر  قرردا ا  2016 عررار

 و ثو ال مال  ذ طسمخاةيو واملنتوانا  ا   ممول األجوا اليت يتضاضا ا عمال ال ف  ال مخ ي . 
ولرررو حا رررت األعمرررال احملفو ررر  ابملاررراامخ ذ طسرررمخاةيو واملنرررتوانا  ررررل موجرررور،، لارررام  -45

ذ  42ذ املاةر ، أي لري  أانرن حثرلاا مرن م ردل  36م دل البفال  ذ ال ف  ال مخ ي  أحثرمخ مرن 
املاة  امل اج ذ رز،. وهبذا امل إ، و ىمخف النظمخ عن ال مال  ذ طسمخاةيو واملنتوانا ، املنفوي  
علررإ طجرراالي  واحملفو رر  ابملارراامخ،  ررلم م رردل البفالرر  ذ ال ررف  ال مخ يرر  حررام سررياوم ذ منررتوى 

ايررر  مل ررردل البفالررر  ذ ررررز،. وابلترررايل، علرررإ الرررمخرم مرررن األوضرررال ي رررارل تضمخيبررراا املنرررتوى املمختفررر  لل 
األسرروأ  شرراو واضررم ذ رررز،، مررن امل ررم أ  ي يررب عررن األك ررام أم األوضررال ذ ال ررف  ال مخ يرر ، 

لينررت أقررو سرروءاا مررن األوضررال ذ رررز،.  اقتىررار األاض الفلنررفيني   ، يمررا يت لرر   نررو  ال مررو
 . األعمالأو ذ رز،، رنو  وممخر من قداته علإ توليد احملتل ،  اامله، ذ ال ف  ال مخ ي  

 اعتماد ابلغ عل  إسرائيل يف جمال العمالة -ابء 
 1994حا ررت رررز،، ذ الفررررت، الرريت سررربضت ط شرراء النررلف  الوانيررر  الفلنررفيني  ذ عرررار  -46

اةيو مررن ، أحثررمخ اعتمرراراا علررإ ال مالرر  ذ طسررمخ 2000وا فرر   ا  تفاضرر  الثا يرر  ذ أيلول/سرربتمرب 
، 1999-1975. وذ الفررت، 1999منرذ عرار ا رال أرربم عار  كلرق ال ف  ال مخ ير ، ط  أم 

ال مالرررر  ذ رررررز،  ط ررررايلذ املاةرررر  مررررن  33و 40مثتلررررت ال مالرررر  ذ طسررررمخاةيو واملنررررتوانا   نررررب  
 وال ف  ال مخ ي ، علإ التوايل. 

ذ املاةرررر  مررررن  25ا   نررررب  مثتلررررت ال مالرررر  ذ طسررررمخاةيو واملنررررتوان ،وذ ال ررررف  ال مخ يرررر  -47
وتضلبت منرذ  2004ذ املاة  حبلول عار  10، لان ا  بفت طأل 2000ال مال  قبو عار ط ايل 

ذ املاةرر . وذ رررز،،  1٨حا ررت قررد  ل ررت   ،2016كلررق الوقررت. وحبلررول المخ رر  الثالررا مررن عررار 
 مالر  عنرد ا فر   الط رايل ذ املاةر  مرن  15 بفت  نب  ال مالر  ذ طسرمخاةيو واملنرتوانا  مرن 

)م  رد أحبراث  2006وا  ردمت حبلرول عرار  2000ذ املاة  حبلول عرار  3ا  تفاض  الثا ي  طأل 
(. وأرى ا ىرررراا انسرررررمخاةيلة علررررإ ررررررز،، 2017النياسررررا  ا قتىرررراري  الفلنرررررفيين وي ررررمخوم، 

ر  رمخم وتامخا ال مخاب  ال نامخي ، طأل جتويف قاعديا ان تاجير  وجرو قردا، اقتىرار ا علرإ طلرا
 عمو حام  ان أم ت وض عن  ضدام ال مال  ذ طسمخاةيو واملنتوانا . 
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طسمخاةيو منذ األاير علإ للضوى ال امل  الفلنفيني  ا عتمار الشديد  2ويلاص اجلدول  -4٨
األوأل ل اررت ل، ويبررني أم البفالرر  مل تاررن تشرراو ق رري  ذ سررنوا  ا اررت ل املباجررمخ.  اا ررت 

 ذ املاةرررر . و اررررن 2.٨يبرررراا ذ ا قتىررررار وحررررام م رررردل البفالرررر    يتمرررراوز  نررررار عمالرررر  حاملرررر  تضمخ 
 وا يالي . املؤقت  ي ا  مزلاا من البفال  الذي  ،الفبي ة للبفال  اعتباا  ذا امل دل

 2اجلدول 
  2016-1969األرض الفلسطينية احملتلة: البطالة، 

 ابلننب  املئوي 
 1969-1992 1994-2016 

 22.٨ 2.٨ م دل البفال 

 12.1 33.1 ال مال  ذ طسمخاةيو واملنتوانا  حننب  مئوي  من ط ايل ال مال 

 34.9 35.9 ط ايل البفال  طكا حام ال مال الفلنفينيوم   ي ملوم ذ طسمخاةيو واملنتوانا 

 4.4 7.4 م دل  و النات  احمللة ان ايل

 (. 199٨و مخسث ) ،اجل از املمخحزي لشاىاء الفلنفيين :املىدا

  ت ررين ضررمناا وجررور اقتىررار  لنررفيين  1994علررإ أم االرر  ال مالرر  الااملرر  قبررو عررار  -49
مترررني خيلررر  الوظررراةف، طك طم ثلرررا الضررروى ال املررر  ذ تلرررق الفررررت، حا رررت منرررتادم  ذ اقتىرررار 

  الوانير  طسمخاةيو. وابملثو، حام لتضلب م دل البفال  وجديا، ذ الفرت، اليت أعضبت ط شاء النلف
، ااتبررراا قررروي ابلننرررب  املئويررر  لل مرررال الفلنرررفينيني املنرررتادمني ذ 1994الفلنرررفيني  ذ عرررار 

طسرررمخاةيو واملنرررتوانا . وتبرررني انرررااب  األو اترررار أم ا اتبررراا  رررني م ررردل البفالررر  الفلنرررفيني  
 . 0,٨2-احمللي  وال مال  ذ اقتىار طسمخاةيو  ثو اقماا عالياا قدام 

ذ طسررمخاةيو واملنررتوانا  لاررام لررو أ رره   توجررد عمالرر  ، 2مبررني ذ اجلرردول وحمررا  ررو  -50
ذ املاةرر  قبررو  35م رردل البفالرر  ذ األاض الفلنررفيني  احملتلرر ،  ىرروا، ممخي رر  ومنررتممخ،، أحثررمخ مررن 

 و  دم. وعليه،  لم أاد أ م حمدرا  البفال  ذ األاض الفلنفيني  احملتلر   رو طماا ير ، 1994 عار
 يرر ، ورررول ال مررال الفلنررفينيني طأل ال مالرر  ذ طسررمخاةيو واملنررتوانا . و  برراا، أ ررمخى، أو عرردر طماا

  لم م دل البفال  الفلنفيني  يتر ثمخ  مخربر  طسرمخاةيو ذ اسرتادار الضروى ال املر  الفلنرفيني  اسرتناراا طأل
 أ دا  ا النياسي  وااتياجايا ا قتىاري . 

ال مرال الفلنرفينيوم ذ اقتىرار طسرمخاةيو و رة أًرم، يتىرف هبرا جرداا    امر  يومث   ارر -51
   اا لل مال امل اجمخين من  لدام أ رمخى، ي روروم طأل قرمخا م و لردايم را رو األاض الفلنرفيني  
احملتل  ذ  ف  اليور، وأم ر ل م ي تررب مىردااا  امراا مرن مىرارا  ويرو الرواارا  الفلنرفيني  مرن 

، حنرررو 2016و الفلنرررفينيني ال ررراملني ذ طسرررمخاةيو، عرررار طسرررمخاةيو. وعلرررإ سررربيو املثرررال،  لرررغ ر ررر
ذ  27ذ املاةرر  مررن ر ررو الضرروى ال املرر  ذ ال ررف  ال مخ يرر ( و ررو مررا ي ررارل  25مليرراا رو ا )أو 

 رو ا.  ا ملياا  3.6املاة  من حلف  الواارا  الفلنفيني  من طسمخاةيو، البال   
املنررررتادمني ذ طسررررمخاةيو واملنررررتوانا   ذ املاةرررر  مررررن ممررررول ال مررررال الفلنررررفينيني 3٨و -52

لتايل،  لًم خي  وم ملمااسا  اسرت  لي  ارني ينرتادموم ابلينت لدي م تمخا يص عمو امسي ، و 
ذ أعمررررال تفتضررررمخ طأل ا مايرررر ،    ررررو تفتضررررمخ طأل امل اجلرررر  ذ اررررال الت ررررمخض نرررررااب  ذ ال مررررو. 

طسررمخاةيو، أ  ررإ  ظررار تررمخا يص ال مررو  يت لرر  حلولئررق الررذين لرردي م ارر  قررا وين ذ ال مررو ذ و يمررا
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انسمخاةيلة طأل ظ وا مساسمخ، تمخا يص، ي مدوم أي اا طأل است  ل ال مال الفلنرفينيني طك يفمخضروم 
ررندو  و و 2017علي م اسوماا است  لي  ملناعديم علإ أتمني تمخا يص )منظمر  ال مرو الدولير ، 

( أم مساسررمخ، الرتا رريص يفمخضرروم 2017)(. وت اررج منظمرر  ال مررو الدوليرر  2017النضررد الرردويل، 
جرررياو طسرررمخاةيلة جديرررد. وطكا أضررريفت طأل  500 2طأل  500 1اا علرررإ ال مرررال الفلنرررفينيني بررررال

 565جرررياو ) 000 2كلرررق تاررراليف النضرررو،  رررلم الالفررر  ان اليررر  تبلرررغ ذ املتوسررره أحثرررمخ مرررن 
يرومة أجرمخ    أاير عمرو مبتوسره رو ااا ذ الش مخ(. و ذا الد و ال اة  ي ارل أجمخاا حام ا ملرد، تنر

 رو ااا(.  62جيا ا ) 220قدام 
(،  رلم الفلنرفينيني الرذين ي ملروم ذ 2017وو ضاا ملمخحز مراحمخو ل قتىراراي  النياسري  ) -53

عمرال  فرمخ، ورر ب ، مر  عردر وجرور تمختيبرا  أنتادموم  ىروا، اةينري  ذ طسمخاةيو واملنتوانا  يُ 
وتنرررتادر  ،ذ املاةررر  مرررن م ذ البنررراء والزااعررر  73وينرررتادر  مناسرررب  تت لررر   ىررر ت م وسررر مت مو

 وذ املاةررر  املتبضيررر  ذ الىرررناع  والتمررراا، والفنرررار  واملفررراعم. والتمييرررز ذ األجرررمخ جررراة  27 ال نرررب  
ذ املاةرر  مررن  44طأل  39، يتضاضرروم أجررمخاا يبلررغ األحثررمخ أقدميرر  ال مررال الفلنررفينيوم، اررىت ال مررال 

و وممخحرررز 2017عامرررو طسرررمخاةيلة يضرررور   مرررو مماثرررو )منظمررر  ال مرررو الدوليررر ،  األجرررمخ الرررذي يتضاضرررام
 (. 2017ماحمخو ل قتىاراي  النياسي ، 

طأل  رررفمخ الاثرررل مرررن ال مرررال يررر  ال اليررر  لل مالررر  ذ طسرررمخاةيو، يطأل الالفررر  املالطضرررا   و  -54
 ررر وم ل مليرررا  ليىرررلوا ذ وقرررت مبارررمخ طأل امل رررا مخ املزر ررر ، ايرررا خيالليرررو م رررارا، منررراز م ذ 

تفتررريش أمنيررر  وم رررايض  ولفررررتا  اويلررر  مرررن التررر  ل ذ ظرررو أوضرررال   ط نرررا ي  وم ينررر  )منظمررر  
 16(. واررا   الترر  ل  ررذم  اررن  نرر ول  أم  ررد سرراعا  ال مررو طأل 2017ال مررو الدوليرر ، 

(، األمرمخ الرذي 2017ساع  ذ اليور )م  د أحباث النياسرا  ا قتىراري  الفلنرفيين وي رمخوم، 
يمخ ررر  ال مرررال، ويرررؤثمخ ذ ان تاجيررر  ويزيرررد مرررن  فرررمخ الت رررمخض نررررا   أثنررراء ال مرررو. وطم  شاجررر  
وض  الفلنرفينيني الرذين ي ملروم ذ اقتىرار طسرمخاةيو، وت مخضر م للم رايض  علرإ يرد املنرتوانني، 
والتارراليف املمختف رر ، مررن الناايرر  املاليرر  وانايرر  الوقررت، املمختبفرر  هبررذا ال مررو، أمرروا ترردل علررإ أم 

طأل  رررردا، األعمررررال ذ األاض الفلنررررفيني  احملتلرررر  )عامررررو تمخجرررر  ال مالرررر  الفلنررررفيني  ذ طسررررمخاةيو 
 طأل الفاا  ذ األجمخ  ني ا قتىارين )عامو اجلذب(. تمخج  الد  ( أحثمخ مما 

 نصف قرن من ازدايد العاطلني عن العمل، مع أثر أكرب عل  النساء والشباب -جيم 
ل قتىرار الفلنرفيين  رة أ ره علرإ الرمخرم مرن أم ا قتىرار  طم طادى النرما  األ رمخى -55

ذ املاةررررررر  ذ  4.4، و1992-1969ذ املاةررررررر  ذ الفررررررررت،  7.4قرررررررد  رررررررا مب ررررررردل وسرررررررفة قررررررردام 
عضررب ط شرراء النررلف  الوانيرر  الفلنررفيني  وارررم ضرر ف م ررد   مشررااح   2016-1994 الفرررت،

ترو ل ال مالر  ألحثرمخ مرن ثلرا الضروى ال املر . الضوى ال امل ،  لم ا قتىار احمللة أ ف  ابسرتممخاا ذ 
 و ذا األممخ يثل أسئل  جدي   ش م ابي    و النات  احمللة ان ايل اجلااي حتت ا ات ل.

ا ررد مررن البفالرر  يتنرر  مرر  حتلرري   عررن النررات  احمللررة ان ررايل الفلنررفيين مررز وطم ع -56
األو اترررار املت لضررر   رتاجررر  التىرررني  وتمخاجررر  النشررراا الزااعرررة ذ ا قتىرررار.  ضرررد اررردت  املاررراامخ 

والضيررور املفمخوضرر  علررإ التنضررو مررن طماا يرر  ا ىررول علررإ املررد    املنررتوار،، الابررل، النياسرري  
سررتثماا ذ الزااعرر  والىررناع  )قفررال وسررا م ا   ررزال عررن األسرروا  ال امليرر  ذ  فررض منررتوى ا 

ذ املاةرر   12النررل  الضا لرر  للتررداول التمررااي( وارردت مررن منررابت ما ذ ال مالرر   ننررب  تبلررغ قمخا رر  
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مرررن اأمرررول. و رررذا يفنرررمخ، جزةيررراا، اجلا رررب املت لررر   تررردين منرررتوى ال مالررر  ذ النمرررو ا قتىررراري 
 الفلنفيين اوال اتايث ا ات ل.

ضييديرررر  املفمخوضرررر  حتررررت ا اررررت ل ج لررررت م رررردل مشررررااح  املررررمخأ، مررررن أر  والترررردا ل الت -57
وم رردل البفالرر  لرردى املررمخأ، أعلررإ م رردل ذ ال ررامل. و  تُتررا  للمررمخأ، الفلنررفيني   فرر   ،امل ررد  

انماا ي  املتاا  للمخجو لل مو ذ طسمخاةيو واملنتوانا ، حما أم ا واجز انسرمخاةيلي  أمرار التنضرو 
   جت و املمخأ،   أتمن الب ا عن عمو   يداا عن املاام الذي تضيم  يه. وسياسا  انر 

ذ املاةررر   5.5، ازرار م ررردل البفالررر  لررردى الننررراء  ننرررب  حبرررل، قررردا ا 2016وذ عرررار  -5٨
ذ املاةرر .  22ذ املاةرر ، ذ اررني أم م رردل البفالرر  لرردى المخجررال مل يت ررل تضمخيبرراا، طك  لررغ  45 طأل
ذ  34.5ذ املاةررر  مرررن الفلنرررفينيني املنرررتادمني، ط ت أًرررن مرررثلن  15.7وى  ثرررو الننررراء سررر ومل

املاةررر  مرررن الفلنرررفينيني ال ررراالني عرررن ال مرررو. وا الررر  أسررروأ ذ ررررز،، ايرررا م ررردل البفالررر  لررردى 
 (.2017ذ املاة  )منظم  ال مو الدولي ،  ٨5النناء الشااب  م دل ضام يبلغ 

 باب هتديد للمستقبلمعدل البطالة املرتفع لدى الش -دال 
و نار حتد حبل ي مخ ذ سرو  ال مرو الفلنرفيني   رو م ردل البفالر  املمختفر  لل اير  لردى  -59

،  لرغ م ردل البفالر  لردى الشرباب ذ 2016سرن . وذ عرار  29-15الشباب من الفئر  ال ممخير  
ضرر . و ررذا األمررمخ م رردلني ذ املنف ذ املاةرر ،  ارراان أعلررإ 56ذ املاةرر  وذ رررز،  27ال ررف  ال مخ يرر  

ذ املاةر  مرن النراام  59 أي راا  ظرمخاا طأل أم  رذين امل ردلني   يشرم م  نرب  الررأحثمخ لضل  يثل ا
عررن عمررو )منظمرر  وأقل رروا عررن الب ررا  ررذم اأموعرر  ال ممخيرر  الررذين تنررمخ وا مررن سررو  ال مررو مررن 

ني  احملتلرررر  ذ املاةرررر  مررررن سرررراام األاض الفلنررررفي 30(. و ررررذا ي ررررين أم 2016ال مررررو الدوليرررر ، 
 مليوم جاب  لنفيين(   يمخاتروم املداا  و  يب ثوم عن عمو.  1.44)

وت ترررب البفالرر  لرردى الشررباب، ذ ال الررب، ضرريال جيررو، ألم  ررؤ ء الشررباب لينررت لرردي م  -60
 مخر  لبناء امل ااا  ال زم    ل سنوايم األوأل ذ سو  ال مو. و رذا ا مخمرام الرذي ت ا يره أجيرال 

  يشم  علإ ا ستثماا ذ الت ليم، ويضلو من تمخاحم اأ  املال البشمخي، وحيمخر ا قتىار مما الشباب 
 يضرتم  شاو ابي ة ابلشباب من تفال جديد، وط دال، ووعة تانولوجة، وا تاااا .

 دل البفال  املمختف  لل اي  لردى الشرباب تشر با  مل ياوموعلإ ر يد ا قتىار حاو،  -61
 تاجيرر  علررإ املرردى الفويررو، والضرردا، التنا نرري ، والنمررو ا قتىرراري، وا سررتدام  سررلبي  تت لرر  ابن
امل رررااف النررراجم عرررن البفالررر  لررردى الشرررباب  فررررتا  أارررول للب رررا عرررن  ضرررموااملاليررر . ويضررررتم 

ذ املنررررتضبو، وابل مالرررر  الناقىرررر ، وعرررردر الضا ليرررر  لل مررررو علررررإ املرررردى الفويررررو، واخنفرررراض  عمررررو
الت مريش ا قتىراري والثضراذ عرن والفضمخ، والي  ، واعت ل الى  ،   ر ا ، ا يا،مدى انيمخارا  

 وا جتماعة والنياسة. وت ترب ا ستفار، الناقى  من اأ  املرال البشرمخي اارام ابلشرباب و مخلرة
اجلام ررررا  والننرررراء عنىررررمخاا ي ررررمخ مررررن عنارررررمخ الالفرررر  ا قتىرررراري  الرررريت يفمخضرررر ا ا اررررت ل علررررإ 

 الش ب الفلنفيين.
ذ املاةر  مرن الشرباب املنرتادمني مرن  3٨( أم 2016وكحمخ  منظم  ال مو الدولير  ) -62

ذ املاةر  مرن م  57ذ ارني أم لردى  ،سرن  ي ملروم ذ الضفرال ررل المخمسرة 24-15الفئ  ال ممخي  
ذ الضفال المخمسة، وي ملوم من روم ا  ذ ال مام ا جتماعة والت مني الفر   عم ا رل امسة
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نوي  املد وع  األجمخ أو انجاز، الى ي . والنتيمر   رة أم  نرار  نرب  ممختف ر  لل اير  وانجاز، الن
ذ املاةررر ( الرررذين ُينرررتادموم  شررراو ررررل امسرررة. وطم األزمترررني املتمثلررررني ذ  95مرررن الشرررباب )

البفالرر  وال مررو  شرراو رررل امسررة اللتررني تشرر دبا  ررذم الفئرر  ال ممخيرر  قررد  لضتررا أوضرراعاا يتضاضررإ 
ذ املاةرر  مررن ال مررال الشررباب أقررو مررن ا ررد األر  ل جررمخ ويفتضررمخوم  ي ررا طأل  50مررن  ي ررا أحثررمخ 

 (.2016الفواةد وا ماي  اللذين يو مخبا ال مو المخمسة )منظم  ال مو الدولي ، 
و ضدام الد و املنتضبلة الناجم عن البفال  لدى الشرباب سروف يفراقم املشراحو املالير   -63

   يما يت ل  ابنيمخارا  والنفضا  علإ النواء، وكلق  تيم   خنفراض للنلف  الواني  الفلنفيني
واارررردما  الت رررروي   ا جتماعيرررر  ال اةرررردا  ال ررررمخيبي  وازراير عرررربء ان فررررا  ا اررررومة علررررإ 

الى ي . وطم ا ريا ا قتىاري  وا جتماعي  للبفال  لدى الشباب تنتوجب ا تمامراا  ارراا مرن 
ينيني وجرمخحاة م ذ التنمير . وينب رة، ابلترايل، أم ياروم ااترواء جا ب واضر ة النياسرا  الفلنرف

البفال  وااد، من أوأل أولرواي  النياسر ، ألم األمرمخ يت لر  مبنرتضبو الشر ب الفلنرفيين ورر   
 اقتىارم واستتباب الوائر واملناوا، ذ متم ه.

 املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين -اثلثاا  
 اإلطار واألهداف -ألف 

يدعم الشر ب الفلنرفيين مرن  ر ل الدااسرا   ،ما  تئ األو اتار، علإ مدى ث ث  عضور -64
النياسررررا ، وتنفيررررذ مشررررااي  الت رررراوم التضررررين، وتضرررردمي اارررردما  ا ستشررررااي ، املوج رررر  حنررررو املناسررررب  
يين وتفل اترره ذ علررإ طلررار توا رر  يااء رويل  شرر م الت ررداي  الرريت يواج  ررا الشرر ب الفلنررف وال مررو

 مال التنمي . 
، وارو األو اتار تضدمي املناعد، التضنير  طأل الشر ب الفلنرفيين مرن أجرو 2016وذ عار  -65

 ناء قدااته ا قتىاري  واملؤسني . واستفار  مؤسنا  عديد، من مباراا  األو اترار و تراة  حبوثره 
مرررن  44ا ررر  يااء سررراو ابولرررو، والفضرررمخ، مرررن تو  35و دماتررره ا ستشرررااي  وتوررررياته. وذ ضررروء الفضرررمخ، 

 70/12و 69/20)ر( مرررن و يررر  الدواررر ، وو ضررراا لضرررمخااا  اجلم يررر  ال امررر  31اتفرررا  أحرررمخا، والفضرررمخ، 
فيين اول مموعا  املنراةو ،   وا  مخانم  األو اتار لتضدمي املناعد، طأل الش ب الفلن71/20و

 التالي :  األا  
  قتىار الالة واسرتاتيميا  التنمي والنياسا  التمااي  وسياسا  ا )أ( 
 تينل التماا، واادما  اللوجنتي و )ب( 
 التمويو والتنمي و )ج( 
 املشااي ، وا ستثماا، وسياس  املنا ن .  )ر( 

 األنشطة التشغيلية اقارية -ابء 
، تنفيررذ مشررمخول ت رراوم تضررين  شرر م تنميرر  الضررداا  2016األو اتررار  نمررا ، ذ عررار  أض -66

مليرروم رو ا ومولترره   2.1مررن أجررو تينررل التمرراا، الفلنررفيني . و ررذا املشررمخول، الررذي  ل ررت حلفترره 



TD/B/64/4 

19 GE.17-11424 

حنررردا، عرررزز طأل ارررد حبرررل قرررداا  الضفررراعني ال رررار واارررام الفلنرررفينيني ذ مرررال تينرررل التمررراا، 
 ررااف املىررداين واملنررتوارين. و ثررو أاررد انجنررازا  المخةينرري  للمشررمخول ذ ط شرراء وانتررن قاعررد، م

 ررررمخانم  للترررردايب امل ررررين   نرررروام فر لررررور طراا، سلنررررل  انمرررردارف، أعررررد ابلت رررراوم مرررر  وزاا، ا قتىررررار 
أجرررزاء تشررررمو  ٨الرررواين وملررر  الشرررراانني الفلنرررفينيني وجام ررر   لزيررررت. ويتاررروم الرررربانم  مررررن 

نررري  للتمررراا، الدوليررر ، مبرررا ذ كلرررق اجلوا رررب الضا و يررر  والتنظيميررر ، وال ضرررور، والتررر مني، اجلوا رررب المخةي
قرررد ررررمم الرررربانم  لتلبيررر  للوجنرررتي ، وانجرررمخاءا  اجلممخحيررر . و وطجرررمخاءا  النضرررو، وطراا، ااررردما  ا

ااتياجا  الفلنفينيني، من مىداين ومنتوارين، ومساسرمخ،  رمخحيني ومروظفني ااروميني و رمخلني 
، 2017وحمررررامني ورررررل م مررررن امل نيررررني الررررذين لرررردي م ا تمررررار ذ  ررررذا امليرررردام. وذ عررررار  جررررباب،

ل رايل  رذا الرربانم  الرذي يتروج طجنرازا  اةينري  أ رمخى  رت ذ طاراام ااعتمد  وزاا، الرت ي  والت لريم 
 ذ الننوا  النا ض . 

يررز قداترره علررإ رو ا قرردمت ا قفررمخ لت ز  000 200واسررتفار األو اتررار مررن من رر  قرردا ا  -67
 توسي  أ شف  الت اوم التضين واادما  ا ستشااي  لىات الش ب الفلنفيين. 

زيرررد مرررن الت ررراوم وقررردر مرررا   مل 2016إ األو اترررار ذ عرررار وطضرررا   طأل كلرررق، تضىررر -6٨
 دما  استشااي  منتممخ، ذ اأا   اليت يتمت   ي ا ابارب، طأل مل  الشاانني الفلنفينيني، 

الت رررراوم الرررردويل الفلنررررفيني  املنشرررر ، اررررديثاا ذ وزاا، ااااجيرررر  ومؤسنررررا  رتلفرررر  ات  رررر  ووحالرررر  
 للضفاعني ال ار وااام. 

ر لوماسرياا  لنرفينياا  2016وحما جرمخى ذ األعروار النرا ض ، است راف األو اترار ذ عرار  -69
املنظمرررا  الدوليررر   ورا ررره. وض ذ  رررذا التررردايب ت مخيرررف الد لوماسرررة مبنظومررر  األمرررم املت رررد، وعمرررو

األ ررمخى ذ جنيررف، سوينررمخا، مبررا يشررمو  فررا  عمررو األو اتررار، مبررا ذ كلررق الرردوا، النررنوي  ألرر  
 التماا، والتنمي . 

، 2001وتمخجرررر  منررررابا  األو اتررررار ذ  نرررراء وحتررررديا اجلمرررراار الفلنررررفيني  طأل عررررار  -70
يرررر  )أسررررياورا( الررررذي وضرررر ه عنرررردما اعتمررررد  النررررلفا  اجلممخحيرررر  النظررررار ا يل للبيرررراان  اجلممخح

قرررد اُبررر   ظرررار أسرررياورا ذ  يررر  املااترررب . و األو اترررار للضيرررار ابلوظررراةف األساسررري  للممررراار
اجلممخحيررر  الفلنرررفيني ، مبرررا ذ كلرررق ذ ررررز، ذ م ررررب ا رررم الفاررررو  ين رررا و رررني مىرررمخ. حمرررا راب 

ىرا   ومان را مرن امل لومرا  وا ت رمخ   ررباء  لنرفيني   ىىري  وم نير   تانولوجيرا األو اتار 
 طراا،  ظار أسياورا  ىوا، منتضل . 

الررررررريت تنرررررررتادم ا اجلمررررررراار الفلنرررررررفيني  االيررررررراا  ASYCUDA Worldررررررررل أم  نرررررررا     -71
أرررب ت قد رر  ولررذلق  نررار ااجرر  مل رر  طأل جتديررد الت رراوم نر ررال الت ررديثا  ال ديررد، الرريت 

ضدا، اجلمراار  وررفه عنىرمخاا أساسرياا للم رور الريت تبرذ ا   ي  ا اتضاء   2011ض ت منذ عار و 
النررررلف  الوانيرررر  الفلنررررفيني  ا م لت زيررررز قرررردايا علررررإ انراا، املاليرررر  ال امرررر  ذ طارررراا النرررر ة طأل 

 حتضي  ا ستدام  املالي . 
ويُفرررررتض أم يررررؤري التررررد و اجلديررررد املضرررررت  طأل أمرررروا مررررن  ين ررررا ت زيررررز قرررردا، اجلمرررراار  -72

ي  علرررإ التضيررريم اجلممخحرررة، وحتليرررو املاررراامخ والمخقا ررر  اجلممخحيررر ، مبرررا  ي رررا المخقا ررر  ال اضررر  الفلنرررفين
نرررر إ طأل ط شرررراء ورررررل   ينيرررر   ررررني  ررررمخانم  أسررررياورا ذ األاض ويُفرررررتض أي رررراا أم يللتالرررريص. 

املنررتادر ذ طسررمخاةيو لتنرر يو ( global gate system) فف ظررار البوا رر  ال امليرر الفلنررفيني  احملتلرر  و
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بارل البياان  التمااي   ني النظامني ذ الزمن ا ضيضرة. و رذم الوررل  البينير  كا  أبير  جو مخير  ت
ل ستدام  املالي  الفلنفيني . و ارن اسرتادام ا ل رمام اىرول النرلف  الوانير  الفلنرفيني  ذ 
الوقررت املناسررب علررإ  يرراان  ررر ي   وجررامل  للتمرراا، الفلنررفيني ، و ررو جررمخا أساسررة لوقررف 

 مخب مئا  امل يني من الدو اا  من املواار املالي  طأل طسمخاةيو. تن
وذ مرال انراا، املالير  ال امر ، ض طرااج الردوا اجلررو مخي لرشراا، النرليم  للردين ذ طارراا  -73

األ رررداف ان اةيررر  ل لفيررر ، والت حيرررد علي رررا مرررمخ، أ رررمخى ذ أ رررداف التنميررر  املنرررتدام . و ظرررمخاا طأل 
لفلنفيين، وتزايد راج  ت ضدم، تربز ا اج  طأل طعار، ال مرو  نظرار األو اترار نراا، تزايد الدين ا

الدين والت ليرو املرايل )رمفرا ( ذ األاض الفلنرفيني  احملتلر  مرن أجرو زاير، جرور، انراا، املالير  
اراامخ ال ام  الفلنفيني  و فاق ا. و ان لنظار رمفا  أم يؤري روااا اةينياا ذ التافيرف مرن امل

 املتفوا، للمديو ي  ا مخج  وضمام استدام  الدين ال ار الفلنفيين. 

 التنسيق وتعبئة املوارد، وتوصيات -جيم 
ه ان رررررراةة طأل ، تضررررردمي رعمرررررر2017و دايرررررر  عررررررار  2016واررررررو األو اتررررررار، ذ عرررررار  -74

فيين، واألمرم لتنني  م  النلف  الوانير  الفلنرفيني ، واأتمر  الرواين الفلنرالش ب الفلنفيين اب
املت رررد، ورل رررا مرررن الوحرررا   الدوليررر  واجل رررا  املاحنررر ، و مخيررر  األمرررم املت رررد، الضفرررمخي. ررررل أم 
ر و   األوضال امليدا ي  تؤثمخ علإ طيىال رعم األو اتار طأل الش ب الفلنفيين، أل ه   ُينرمم 

ررررز،، وألم مررروظفة  للفلنرررفينيني ال ررراملني ذ الضفرررال اارررام واأتمررر  املررردين ابلنرررفمخ طأل  رررااج
 األمم املت د، ورل ا من املنظما  يواج وم اواجز حبل، للد ول واامخوج. 

ويورإ  بذل ج ور جدي  لدعم حتنني منتوى الضداا  الفلنفيني  ذ مال انراا، املالي   -75
والريت  71/20و 70/12و 69/20ال ام ، وتنفيذ الو ي  املنىوم علي ا ذ قمخااا  اجلم ي  ال امر  

 تفلرررب  ي رررا اجلم يررر  مرررن األو اترررار تضيررريم التاررراليف ا قتىررراري  ل ارررت ل انسرررمخاةيلة ابلننرررب  طأل
الش ب الفلنفيين وتضدمي تضمخيمخ عن كلق. وطم  ضص املواار حيد من قدا، األو اتار علإ تنفيذ  رذم 

مررن فما يايررا و  ررلوفف )رر( 55الو يرر . وابلتررايل،  ررلم الرردول األع رراء مرردعو،، حمررا وار ذ الفضررمخ، 
(Nairobi Maafikiano)  مرن   9تنفيرذ الفضرمخ، تمارني األو اترار مرن ل، طأل النظمخ ذ تضدمي مواار طضا ي

 ذ مشمخوعة أسياورا ورمفا  اجلديدين. يحو من الضمخااا  سالف  الذحمخ وتنف
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