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اد  ر  األون ة ق اد لفة االق اللال لي لالح ائ ة في العق    اإلس في غ
اضي ار  16,7بـ  ال  دوالر مل

ة ال االم لاإلغالق  ات الع ل ي  فعت ةوالع اد اإلقل ة في االق ار. إلىغ   االنه
 

إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،   )األونكتاد ( ه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةأعدوفقاً آلخر تقرير    –   نوفمبر /الثانيتشرين    25جنيف،  
- 2007  األعوام إوالعمليات العسكرية في غزة، خالل  المطول  اإلغالق    عنفقط  الناجمة  قدر التكلفة االقتصادية التراكمية لالحتالل اإلسرائيلي،  تُ 

 . مليار دوالر 16,7، بـ 2018

يتكبدها  التكاليف االقتصادية  المعنون " األونكتادتقرير     قطاع غزة تحت اإلغالق والقيود   اإلسرائيلي: بسبب االحتالل    لشعب الفلسطينياالتي 
في نفس    المحلي الفلسطينيالناتج  إجمالي  % من  107أو    2018بستة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي لغزة في عام    التكلفة  يقدر   "المفروضة 

 .العام

  إلى معدل الفقر في غزة  تناقص  كان من الممكن أن ي إن لم يكن هناك إغالق وعمليات عسكرية في السنوات الماضية فإلى أنه    التقرير  شيري و
التي  الحالية    تهـانسب ، أي ُخمس  %4,2  أن تكون  فجوة الفقر لوكان من الممكن    ، %56ربع المعدل الحالي البالغ    أي ،  2017عام    % في 15
 . في المائة  20 تبلغ
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من التجارة بحرية مع بقية األرض الفلسطينية المحتلة    طاع الق   سكانغزة حتى يتمكن  على  المفروض  غالق  اإلإنهاء    ضرورة ويشدد التقرير على  

األعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه    ألغراض ويؤكد على الحاجة الملحة الستعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل    ،والعالم
 والروابط األسرية. 

كيلومترا    365بلغ مساحته  ت   ذيال  ،قطاع غزة   في  فلسطينيمليوني    يعيش  وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة،  ،2007  وومنذ حزيران/يوني 
والنتيجة أن االقتصاد اإلقليمي في  ،  2008منذ عام    ضخمة. عالوة على ذلك، عانى القطاع من ثالث عمليات عسكرية  إلغالق تحت ا  ،مربع
 العالم. و ة المحتلة الفلسطيني  األرض  باقي عن  ة عزل في و  وشك االنهيارعلى غزة 

 في قطاع غزة  للغايةمرتفع  لبطالة امعدل 

معظم  كما يفتقد    ، الفقرتحت خط    سكانالأكثر من نصف  حيث يعيش  العالم،  في    األعلىبين    من   هو  غزة في  لبطالة  اأن معدل  ويشير التقرير إلى  
 بكة صرف صحي مناسبة. شب حتى ال يتمتع و منتظمة ال ءكهرباالمدادات وإلمأمونة  الصالحة وال مياهلى الإسكان ال

وانخفضت حصته في االقتصاد الفلسطيني    %،5بنسبة تقل عن  قطاع غزة  في  اإلقليمي  ، نما االقتصاد  2018و  2007بين عامي  في الفترة ما  و
  %. 49البطالة بنسبة  ارتفعت% و27ش نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة اانكم صاحب ذلك و  ، %18% إلى 31من 

  كبر ألقطاع  ل، لكان الناتج المحلي اإلجمالي  2006في عام    عليه   اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة كما كانت  في غزة  قطاع   ولو ظلت حصة  
 .  ما هو عليه حالياً % م50بنسبة 

الفقر من  %. وارتفعت فجوة  56% إلى  40من  قطاع غزة  ، قفز معدل الفقر في  في الفترة سابقة الذكرونتيجة النهيار الناتج المحلي اإلجمالي،  
باألسعار  مليون دوالر (  838إلى  مليون دوالر    209من الفقر أربع مرات من  األفراد  ، وتضاعفت التكلفة السنوية النتشال  %20إلى    14%

 ).  2015عام ل ةثابت ال

المطول والعمليات    اإلغالقالناجمة عن  ن هذه التقديرات جزئية، ألنها ال تغطي سوى التكلفة االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي  إلى أ  لتقريرا  شيري و
  ار األث   على سبيل المثالخرى لالحتالل اإلسرائيلي،  األلتكاليف  ا  تشمل  ال، و2018و  2007  يعام  بين  قطاع غزة في    المتالحقة   العسكرية
 الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.  ولالشعب الفلسطيني من استخدام حقمنع ل ةاالقتصادي 

 مسار التنمية  إلى   أن تنحو غزة ل  يمكنكيف 

لقيود المفروضة على  كامل لرفع  ب   حيث يوصي   ،تحقيق التنمية المستدامةل  الصحيح   مسارال  علىغزة    وضعتوصيات لال  يوجز التقرير بعض
ً   يوصي التقريرو  ،الضفة الغربية وبقية العالم  إلىالوصول والتنقل   من خالل االستثمار وبناء    لقطاع غزة   باإلمكانات االقتصاديةالنهوض  بـ  ايضا

 ومشاريع المياه والكهرباء.   أخر جويو يناء بحريم

وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد    موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة،تطوير  وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تمكين الحكومة الفلسطينية من  
اقتصاد غزة. كما وإنعاش  إعمار  وإعادة  تأهيل  إلعادة  يعززو  المطلوبة  أن  شأنه  الفلسطينية  وضعال  من  الوطنية  للسلطة  واالقتصاد    المالي 

 . الفلسطيني بشكل عام

لسابقة بشأن التكلفة االقتصادية لالحتالل، التي أجريت استجابة لخمسة قرارات للجمعية العامة لألمم  ا  األونكتاد  ويضيف التقرير إلى بحوث 
التكلفة االقتصادية    منالتي تطلب    ) 74/10،  73/18،  72/13،  20/ 71،  70/12،  69/20المتحدة ( تقييم  ااألونكتاد  يتكبدها  لشعب  التي 

 ها.  توثيقواإلسرائيلي بسبب االحتالل الفلسطيني 

تعيش جنبًا    للحياة،من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة  المنظمة  سيواصل األمين العام لألمم المتحدة ضمان عمل  
  إلى جنب في سالم وأمن مع إسرائيل آمنة. 
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