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  تمنع الشعب الفلسطيني من تحقيق أهداف التنمية المستدامةالباهظة الحتالل ا يفلاتك
 

يتســبب االحــتالل يف تكــاليف اقتصــادية باهظــة وحيــرم الشــعب الفلســطيين مــن أحــد أهــم  - 2016تشــرين الثــاين/نوفمرب  21جنيــف، 
وع األخـري سـُيعرض علـى اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف األسـب تقريـر  لألونكتـادحقوق اإلنسان وهو حقه يف التنمية، حسـبما ورد يف 

  .2016من تشرين الثاين/ نوفمرب 
 

 كبــدهايتالــيت لالحــتالل االقتصــادية  التكــاليف، ُكلّــف األونكتــاد بإعــداد تقريــر عــن 70/12و 69/20ومبوجـب قــراري اجلمعيــة العامــة 
   .ينبغي االضطالع ا على حنو أكثر انتظاماً  ضروريةالشعب الفلسطيين، وهي مهمة 

 
يستند إىل األدلـة مـن أجـل تقـدير و منهجي وشامل ومستدام داخل منظومة األمم املتحدة إرساء إطار وجاء يف التقرير أن مثة حاجة إىل 

   الحتالل، وتقدمي تقرير عن النتائج إىل اجلمعية العامة.لاالقتصادية  التكاليف
 

مســـألة حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف األرض  أيضـــاً ، بـــل يشـــمل 69/20وال يقتصـــر األمـــر علـــى تلبيـــة الطلـــب الـــوارد يف القـــرار 
  الفلسطينية احملتلة.

 
بالســيطرة الســيادية علــى اقتصــاده أو مــوارده الطبيعيــة أو  ،1967الشــعب الفلســطيين مل يتمتــع منــذ االحــتالل يف عـام  ويؤكـد التقريــر أن

أراضــيه. وقـــد ُحـــرم مـــن الوصـــول إىل مـــوارده الطبيعيـــة واالقتصـــادية، يف حــني تعرضـــت مـــوارده املائيـــة وأراضـــيه وممتلكاتـــه وأصـــوله األخـــرى 
   .ةللمصادرة والتدمري بصورة متكرر 

 
تـــاج وتنظـــيم الشـــعب الفلســـطيين حمـــروم مـــن احلـــق يف التنقـــل حبريـــة داخـــل وطنـــه، وحمـــروم مـــن القـــدرة علـــى اإلن فـــإنوعـــالوة علـــى ذلـــك، 

داخــــل جمتمعاتــــه احملليــــة ومـــع بقيــــة العــــامل. ويف الوقــــت نفســـه، يســــتمر توســــيع املســــتوطنات الطبيعيـــة التعـــامالت التجاريــــة واالجتماعيــــة 
  اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة والنمو السكاين للمستوطنني.

 
ويتعـذر وصـول املنتجـني الفلسـطينيني إليهـا. ويف قطـاع غـزة،  يف املائة من أراضي الضفة الغربية حتت سـيطرة إسـرائيل 61ويقع أكثر من 

  يف املائة من املوارد السمكية. 85ُحيرم الفلسطينيون من الوصول إىل نصف املساحة الصاحلة للزراعة و
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مـن حفـر آبـار  . وُحتـرم احلكومـة واملزارعـون الفلسـطينيون1967مليـون شـجرة مثمـرة منـذ عـام  2.5ويف الوقت نفسـه، مت اقـتالع أكثـر مـن 

من التذييل األول امللحـق باتفـاق  40املياه وصيانتها، يف حني أن سلطة االحتالل تستخرج املياه بكميات تفوق ما هو حمدد مبوجب املادة 
 تصـــادر بالتـــايل امليـــاه اجلوفيـــة الفلســـطينية. وعلـــى هـــذا املنـــوال، أدتف، 1995أيلول/ســـبتمرب  28أوســـلو الثـــاين، الـــذي جـــرى توقيعـــه يف 

سياســــات االحــــتالل إىل تشــــويه هيكــــل االقتصــــاد الفلســــطيين وأطلقــــت عمليــــة متواصــــلة تتمثــــل يف تقــــويض إمكانيــــات القطــــاعني الزراعــــي 
  والصناعي.

 
 رة الـيتويربز التقرير أثر العمليات العسكرية اليت دمرت البنية التحتية يف قطاع غزة وأدت إىل تفاقم معاناة سكاا. وتُقّدر األضرار املباش

مبا ال يقل عن ثالثة أضعاف حجم اإلنتـاج السـنوي لالقتصـاد  2014و 2008أحدثتها ثالث عمليات عسكرية إسرائيلية بني عامي 
  احمللي لقطاع غزة. 

 

ضعف الناتج احمللي اإلمجايل  نِتجيُ قتصاد األرض الفلسطينية احملتلة أن ال ه بدون االحتالل ميكن بسهولةوتشري البحوث القائمة إىل أن
التكاليف  قشرة أو سطحوتناولت بالكاد  ارجتايلالراهن. ومع ذلك، جاء يف التقرير أن مجيع الدراسات السابقة قد متت على أساس 

إليه، على ولذلك، يوصي التقرير اجلمعية العامة بإرساء إطار منهجي وشامل ومستدام تُقيم باالستناد  لالحتالل.  الضخمةاالقتصادية 
      . أساس دوري، التكاليف االقتصادية وعواقب التدابري املتخذة من قبل سلطة االحتالل
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