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 2000ضفة الغربية منذ عام لا  في اإلسرائيليحتالل اال إجراءاتو  اتإغالقتكلفة 
  مليار دوالر  58 حواليتقدر ب

 
 في الضفة الغربية  "تنميةال "الـ و  فقرالن من اعقد 

الثاني/  24جنيف،   الملحوظة في   قدرتُ   –2021  نوفمبرتشرين  التراكمية لالحتالل اإلسرائيلي، نتيجة للزيادة  التكلفة االقتصادية 
 الثانية، عمليات اإلغالق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية  

  .م إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةاألخير المقد لتقرير لألونكتادمليار دوالر، وفقًا  57.7بنحو 

الغربية  المعنون بـ "   ،التقريريُقدر  و الفقر في الضفة  الفلسطيني:  الشعب  على  االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي  - 2000التكاليف 
  . 2019أن هذه التكلفة تعادل ثالثة أضعاف ونصف الناتج المحلي اإلجمالي لألرض الفلسطينية المحتلة في عام  " 0192

مليون دوالر   73من    ؛2007و  1998الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي    لتخلص مناتكلفة  للحد األدنى  وقد ارتفع ا 
الفقر وعدم المساواة   ت معدالت ازدادوقد    .2007في عام    مليون دوالر  428  إلى  1998  عام  ) في2015باألسعار الثابتة لعام  (

  .من الزمنبعد عقدين  إال ما قبل االنتفاضة الثانية ياتإلى مستو تعدلم و ،في أعقاب االنتفاضة الثانية حادبشكل 

انخفاض   هوعلى الضفة الغربية بعد االنتفاضة الثانية    تالتي فرضالتأثير المباشر للقيود اإلسرائيلية المشددة  ويٌشير التقرير إلى أن  
  .األكثر فقراً لفئات ل خصباأل وبشكل حاد  المعيشة ىمستو

التقرير إلى أنه بدون عمليات اإلغالق والقيود والعمليات العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب   قديراتتشير تكذلك  و
، وكان ما كان عليهثلث  أو    فقط،  % 12أن يكون    2004في عام  في الضفة الغربية  معدل الفقر  لاالنتفاضة الثانية، كان من الممكن  

 قيمته الفعلية  عن  %44بنسبة    يزيد أن    2019عام  النصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية في  ل  الممكنمن  
  .الثابتة باألسعار دوالر 6964 ليصل إلى )دوالر  4823(
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  في الضفة الغربية للعمالة نتجالنمو غير الم عقدين من

 2000ثلث بين عامي  ال  بحوالياقتصاد الضفة الغربية  والقيود والعمليات العسكرية اإلسرائيلية إلى انكماش    اتاإلغالقوقد أدت  
عشرين  أكثر من    استمرالقطاعات االقتصادية    كلالقيود لها تأثير سلبي طويل األمد على  هذه    أنهو  ضرر األشد  اللكن  و.  2002و

  .عاًما

لنمو كان متقلبًا، ا  ذلك  ال أنإ  ،2007نويًا منذ عام  س  %6.2اإلقليمي في الضفة الغربية نما بنسبة  ى الرغم من أن االقتصاد  علو
عادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص و  ، 2019ي عام  ف   %1.6إلى    2008ي عام  ف   %13.1من    تفاوتحيث  

  .2019و 2007بين عامي  %18 لوح تراوحاذ العمل. وفي الواقع، كان معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا،  

في الضفة    كبلالمُ عدم قدرة االقتصاد اإلقليمي  ل  نظراً   لى البحث عن عمل في إسرائيل ومستوطناتهاإالعديد من الفلسطينيين    ويضطر
عمل  فرص  خلق  على  أدناه  وضحيوكما  .  الغربية  بينف  ،الشكل  و  العالقة  البطالة  إسرائيل   نسبةمعدل  في  العاملين  الفلسطينيين 

لضفة  العمل في ا  لسوقالضارة االعتمادية  وهذا يعكس    ،قوية سلبيةهي عالقة  إجمالي العمالة في الضفة الغربية    فيوالمستوطنات  
  .إسرائيل ومستوطناتها  على الغربية

لمعدالت المرتفعة للغاية في غزة ل  مقاربةوفي إسرائيل ومستوطناتها، لكانت البطالة في الضفة الغربية أعلى بكثير،    العمالة ولوال  
ال يزال االقتصاد اإلقليمي للضفة الغربية غير قادر على خفض معدل   ،في إسرائيل  عمالةحتى مع الو.  2007المحاصرة منذ عام  

النمو و الـ "ال" تنمية مرت بعقدين منقد ، فإن الضفة الغربية  بمعنى أصحو ، 1999البطالة أو حتى الحفاظ على استقراره منذ عام  
  .لعمالةل ر المنتجغي

 نسبة مئوية -العمالة في إسرائيل والمستوطنات نسبة  معدالت البطالة، :الضفة الغربية

  
 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات األونكتاد 

 
ذلك و  تواصلها الجغرافيرفع جميع القيود المفروضة على الحركة في األرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة  الي    ألونكتادا  تقريريدعو  

إلى تمكين    األونكتاد  يع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض. كما يدعوجمو قدس الشرقية  الربط  خالل    نم
التي (  " ج" مال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين في المنطقة  نشاء وتشغيل األعإل  ينالقطاعين العام والخاص الفلسطيني

  من مساحة الضفة الغربية). %60أكثر من تمثل 

في كبح التنمية االقتصادية الفلسطينية بينما تزيد التكلفة المتراكمة لالحتالل اإلسرائيلي   هتداعيات  تستمرسوإلى أن ينتهي االحتالل،  
  .على الشعب الفلسطيني

لجمعية العامة  لإلى األبحاث السابقة حول التكلفة االقتصادية لالحتالل، والتي أجريت استجابة لسبعة قرارات    هذا التقرير  يضيفو
من التكلفة االقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني  وتوثيقمن األونكتاد تقييم  طلبت ،2020و 2014لألمم المتحدة، بين عامي 

  .االحتالل اإلسرائيلي جراء

سيواصل  وبأن السالم الدائم والشامل ال يمكن تحقيقه إال من خالل حل الدولتين المتفاوض عليه.    األمم المتحدة ملتزمة بموقفها الثابت
وقابلة للحياة،   جغرافياً  صلةاواألمين العام لألمم المتحدة ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومت

 .تعيش جنبًا إلى جنب في سالم وأمن مع إسرائيل
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التعامل مع  على  قدرتها  ولتعزيز  وفعالية،  أكثر إنصافاً  بشكل  المعولم  االقتصاد  فوائد  لإلنتفاع من  النامية  البلدان  األونكتاد  يدعم 
 .العوائق التي قد تصاحب تزايد التكامل االقتصادي

البلدان على االستفادة من التجارة واالستثمار    وكذلك يوفر األونكتاد التحليل ويسهل بناء التوافق ويقدم المساعدة الفنية. وهذا يساعد هذه
 . والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة
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