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تقرير للبنك الدويل يشير إىل أن النشاط االقتصادي الفلسطيني 

من أراضي % ٦٠التي تشكل " ج"سيتحسن عندما تتحرر املنطقة 

 الضفة الغربية

٨/١٠/٢٠١٣٫ 0F

* 

 

االقتصادي الفلسطيني سيتحسن أشار تقرير للبنك الدويل صدر اليوم، إىل أن النشاط 

 .من أراضي الضفة الغربية% ٦٠عندما تتحرر املنطقة ج، التي تشكل 

فوفقاً لتقرير البنك الدويل يتعذر على الفلسطينيين الوصول إىل أكثر من نصف أراضي 

وتقدّر أول دراسة شاملة للتأثير احملتمل . الضفة الغربية، ومعظمها أراضٍ زراعية غنية باملوارد

، والتي صدرت عن البنك الدويل، اخلسائر احلالية التي يتكبدها االقتصاد "األراضي املقيدة"لهذه 

 .دوالر ٤٠٠٬٠٠٠الفلسطيني من جرّاء ذلك بنحو ثالثة مليارات و

وعن هذا الوضع قالت مريم شرمان، املديرة القطرية املنتهية مدة رئاستها، ملكتب البنك 

إطالق إمكانيات هذه األراضي املقيدة، والسماح إن  غزة، الدويل بالضفة الغربية وقطاع

للفلسطينيين باالستفادة من هذه املوارد، من شأنه أن يتيح جماالت جديدة تماماً من األنشطة 

 .االقتصادية، وأن يضع االقتصاد على مسار النمو املستدام

                                                           

 :يف الرابط التايلاملوقع اإللكتروين إلذاعة األمم املتحدة، : املصدر  *

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/114021/ 
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راً على تنمية ومن شأن حترير النشاط االقتصادي يف املنطقة ج أن يحدث تأثيراً كبي

مؤسسات األعمال يف الزراعة، واستخراج األمالح املعدنية من البحر امليت، واستخراج األحجار، 

وسيكون بمقدور القطاعات األُخرى أن تستفيد من التحسينات . والبناء، والسياحة، واالتصاالت

 .ى السلع واخلدماتالتي يمكن إدخالها على جودة البنية التحتية وتكلفتها، ومن تزايد الطلب عل

كما يشير التقرير إىل أن الوضع املايل للسلطة الفلسطينية، سيتحسن كثيراً من جرّاء زيادة 

مليون دوالر، وهو  ٨٠٠وتشير التقديرات إىل زيادة اإليرادات احلكومية نحو . النشاط االقتصادي

اج إىل مساعدات ما سيؤدي إىل خفض عجز املوازنة بمقدار النصف، ومن ثم يقلل من االحتي

 .املانحين، ويخفض أيضاً من معدالت البطالة والفقر

نصّ على أن تنتقل املنطقة ج تدريجياً إىل  ١٩٩٣يشار إىل أن اتفاق أوسلو للسالم عام 

 .، لكن هذا االنتقال مل يحدث حتى اآلن١٩٩٨سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 

 


