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ظر االستشهاد مبحتوايت هذه النشرة الصحفية أو التقرير املت هبا أو تلخيصها    علقُيح  
أو اإللكرتونية قبل  ،املرئية أو    ،املسموعةأو    ،املطبوعةاإلعالم    ليف وسائ  
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بين  في الفترة  مليار دوالر  50القيود االقتصادية في الضفة الغربية تصل إلى تكلفة 
 2020و 2000عامي 

ألرض الفلسطينية المحتلة ألنه  في ابالغ األهمية لتحقيق التنمية المستدامة  االضفة الغربية والقدس الشرقية أمر  في( يمنهاء احتالل المنطقة )جيعد إ

 اقتصاده. حجم  مضاعفةسيمكن الشعب الفلسطيني من 

بين  في الفترة  مليار دوالر    50تقدر بنحو    كبيرةالشعب الفلسطيني تكلفة تراكمية    تكبد  –2022  نوفمبر/الثاني  تشرين  22  جنيف،

( من الضفة الغربية المتاح للتنمية يمبسبب القيود اإلضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء من المنطقة )ج  2020و  2000عامي  

   تقرير لألونكتاد إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.ما جاء في أحدث وفقاً ل الفلسطينية،

القيود   الخسائر الناجمة عن ئيلي على الشعب الفلسطيني:  التقرير، الذي يحمل عنوان "التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرا  ويقدر

مليار دوالر سنويًا. ويشير    2.5القيود اإلضافية بنحو  هذه  تكلفة    ”،2020-2000  بين عاميفي الفترة    ،(يمج)اإلضافية في المنطقة  

تعادل ثالثة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية في عام    2020و   2000بين عامي  الفترة  في  إلى أن التكلفة التراكمية  

 .هنفسالعام ف الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني في اضعأ 2.5وأكثر من  2020

 الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات اإلسرائيلية   مساحة   من  في المائة  60( من الضفة الغربية المحتلة حوالي  يمالمنطقة )جتمثل  

على الرغم من العديد من قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة التي و. المدنية واألمنية اإلسرائيلية  للسيطرةوتخضع  

الدولي،    ،تؤكد القانون  المستوطنات  بموجب  المستوطناتإ  بالقوة،واالستيالء على األراضي  عدم شرعية  النمو   ال أن  تستمر في 

 .والتوسع

المشاريع الصناعية والزراعية،    لتيسيرحوافز سخية للمستوطنين ورجال األعمال  تقدم  االحتالل  ب  القائمةقوة  الويضيف التقرير أن  

اآلال مئات  المدعومة، حيث مستويات  والتي شجعت  المستوطنات  إلى  االنتقال  على  اإلسرائيليين  المواطنين  في   المعيشة،ف من 

 .لمصادرلمختلف ا ، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقًا المتوسط 

داخل حدود المجالس اإلقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء (  يم)جمن المنطقة    في المائة  70االحتالل  ب  القائمةقوة  تشمل ال

المنطقة   التنمية  (  يم)جمن  المنطقة    الفلسطينية،محظوًرا على  أن  الرغم من  األكبر    تمثل(  يم)جعلى  االجزء  لضفة المترابط في 

 قيمة.  ثركاأل طبيعيةالموارد  التحتوي على وخصوبة ي رضاأل ثرأكتضم  أنها  ، عالوة علىالغربية

يقيم التقرير األثر ومقيًدا بشدة.  (يم ج)من المنطقة المتبقية ( في المائة  30) إلى نالفلسطينيي، ال يزال وصول وعلى الرغم من ذلك

 .(يمج)االقتصادي للقيود اإلضافية على األنشطة االقتصادية في هذا الجزء من المنطقة 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fa77d295_ar.pdf&data=05%7C01%7Cflorence.durand%40unctad.org%7Cc36eea361113451f308308dac7ee5f7e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638042123856150908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=untdImyiXP8cnqPqLSh36mWAKEEbdJjr7sIKN4bx3Rs%3D&reserved=0
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 القيود والمستوطنات تعرقل األنشطة االقتصادية

 المناطق  في  والبضائع  األشخاص  وحركة   االقتصادية  األنشطة  تقييد  إلى  االحتاللب  القائمة  قوةال  فرضتها  التي  القيود  من  مجموعة  أدت

  وضوابط   صارم   تصاريح  ونظام  معينة  انتاج  ومدخالت  تكنولوجيا  استيراد  على   حظر  فرض   يودقال  وتشمل   (.يم)ج و (اء)ب و (لف)أ

 .الجدار إلى باإلضافة وخنادق وحواجز ترابية وسواتر وبوابات تفتيش ونقاط بيروقراطية

 في  الفلسطينية  االقتصادية  األنشطة  على   إضافية  قيوًدا  إسرائيل  تفرض ،(اءب)  و  (لفأ)  المنطقتين  في  المفروضة   القيود  إلى  باإلضافة

  المنطقة   من  المتبقية  المائة  في   03  ـال  في  االقتصادية   األنشطة  فإن  لذلك،  ونتيجة  المستوطنات.  توسع  لتسهيل وذلك  ،(يمج)  المنطقة

 .(اءب) و (لفأ) نمنطقتيالب مقارنة بكثير أقل ،المستوطنات مجالس حدود خارج الواقعة ،(يمج)

  كان   إذا  آخر،  بمعنىو  الغربية.  للضفة  اإلجمالي   المحلي   الناتج  من  المائة   في   25  بنحو  اإلضافية  القيود  هذه  تكلفة  التقرير  ويقدر

 المطبق  نفسه  هو  الفلسطينية  للتنمية  المتاحة  (يم)ج  المنطقة  من  المائة  في  30  في  الفلسطينية  التنمية  على  المفروضة  القيود  مستوى

 اآلن.  عليه هو مما بكثير أكبر سيكون الغربية  الضفة اقتصاد حجم فإن (،اء)ب و (لف)أ المنطقتين في

 التي   للتكلفة   اآلخر   الوجه   هي   الشرقية  والقدس   المحتلة   )ج(  المنطقة  في  المستوطنات  من  االحتالل  دولة   على  تعود  التي   الفوائدو
 الفلسطيني. الشعب يتحملها

 إجمالي   من   المائة  في   227  أو  دوالر  مليار  41  بنحو  االحتالل  دولة  اقتصاد   في  المستوطنات  لهذه السنوية  المساهمة  التقرير  ويقدر
 . 2021  عام  في الفلسطيني  المحلي الناتج

 التي  الكبيرة  التكلفة  على  آخر  مؤشر  هو   الفلسطينية،  الطبيعية  والموارد  األراضي  باستخدام  قق تحالم  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  وهذا
 المستمر.  ونموها المستوطنات  بسبب الفلسطيني الشعب تحملهاي

 حد   في   تشكل  والتي   الشرقية،  والقدس  (يم)ج  للمنطقة  اإلسرائيلي  االحتالل  تكلفة   من  اً يسير  جزًءا  تمثل  التقرير  في   المقدرة   التكلفة
 غزة. وقطاع الغربية الضفة في الفلسطيني الشعب على االحتالل يفرضها التي اإلجمالية االقتصادية  التكلفة من اصغيرً  جزًءا ذاتها

 فلسطينية   دولة  وقيام  المحتلة  الفلسطينية لألرض  المستدامة  التنمية  لتحقيق  ضروري   أمر  (يم)ج  المنطقة  إلى   الفلسطينيين  وصول   إن
 الصلة.  ذات المتحدة األمم قرارات مع يتماشى بما الدولتين، حل أساس  على  للحياة قابلة

 من حيث (.يم)ج المنطقة في الفلسطيني االقتصادي النشاط على المفروضة القيود جميع رفع ضرورة على بالتشديد التقرير ويختتم
 وعكس  اقتصاده  لتطوير  إليها  الحاجة  مسأ  في  هو  وطبيعية  اقتصادية  موارد  قاعدة  الفلسطيني  قتصادلال  يوفر  أن  القيود  هذه  إنهاء  شأن

 واالقتصادي. االجتماعي التدهور زيادةو المتفاقمة المالية األزمة  في المتمثل الحالي االتجاه

 واالقتصادية   االجتماعية  األزمات  لتجنب  الفلسطيني  للشعب  المانحين  دعم  تعزيز  يجب  االحتالل،  إنهاء  حين  إلى  أنه  التقرير  ويؤكد
 المستقبل. في واإلنسانية

----------------------------------------------- 

 نبذة عن األونكتاد 

 .1964  عام  في  المتحدة   لألمم  العامة  الجمعية   أنشأتها  دائمة   دولية  حكومية  هيئة  و وه  والتنمية.   بالتجارة  المعنية  المتحدة   األمم   منظمة  وه  األونكتاد

  يدعم و  المتحدة.   األمم   منظومة  مؤسسات  أكبر  أحد  وهو  دولة،  195  أعضائها  عدد  يبلغ  التي  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة   من  جزء   األونكتاد
 وفعالية.   عدالة أكثر بشكل المعولم االقتصاد فوائد  إلى  الوصول بهدف النامية البلدان نكتاداألو

  التجارة   استخدام   على   النامية  الدول   لمساعدة   التقنية  المساعدة   ويقدم   اآلراء،  توافق   بناء   وييسر  والتجاري،  االقتصادي   التحليل   األونكتاد  يقدم
 والمستدامة.   الشاملة التنمية أجل  من والتكنولوجيا  والتمويل  واالستثمار

* *** ** ** 


