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س اإلحصــاء الفلســطیني، تســتعرض أوضــاععــال الـسـیـــدة  الشــعب الفلســطیني مــن خــالل   عـــوض، رئــ
ة  ةعاألرقام والحقائ اإلحصائ ر  ش ة فلسطین التاسعةالذ   والستین لن

  
ة تضاعف الفلسطینیون  69عد  طر على أكثر من مرات 9عام على الن س ، واالحتالل اإلسرائیلي 

ةمن أرض فل%  85 خ   سطین التار
  

ــالي استعرضــت  س اإلحصــاء الفلســطیني، مع ــات الســیدة عــال عــوض، رئــ ــائ والمعط ــام والحق مــن خــالل األرق
ة ــة واالقتصــاد مغراف ــة والد ــة مــن النــواحي الجغراف ــة والحال خ ةعالشــعب الفلســطیني   أوضــاع التار ر  شــ الــذ

ة فلسطین التاسعة والستین ارالخامس  صادفوالذ  لن    ، وذلك على النحو اآلتيعشر من أ
  
  

ة اني: الن   تطهیر عرقي وٕاحالل س
ة مثل الزالزل والبراكین واألعاصـیر، بینمـا  ع عبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطب ة  مصطلح ن

انـــ ـــدمیر وطـــرد لشـــعب أعـــزل وٕاحـــالل شـــعب آخـــر م ـــة تطهیـــر عرقـــي وت انـــت عمل ـــة فلســـطین  ه، حیـــث جـــاءت نتاجـــًا ن
بـر  ـة فلسـطین ومـا تالهـا مـن تهجیـر عـن مأسـاة  فعـل اإلنسـان وتواطـؤ الـدول، فقـد عبـرت أحـداث ن رة  لمخططات عسـ

ــة  الضــفة ألــف فلســطیني مــن قــراهم ومــدنهم إلــى 800للشــعب الفلســطیني، وتشــرد نحــو  ــة وقطــاع غــزة والــدول العر الغر
طرة  عـن الفلسـطینیین مـنالمجاورة، فضًال عـن تهجیـر اآلالف  قـاءهم داخـل نطـاق األراضـي التـي أخضـعت لسـ ـارهم رغـم   د

ة عام  1.4، وذلك من أصل اإلسرائیلياالحتالل  مون في فلسطین التارخ ق انوا  قرة  1,300 في 1948ملیون فلسطیني 
ة    .ومدینة فلسطین

  
طروا خــالل مرح انــات الموثقــة أن اإلســرائیلیین قــد ســ ــة علــى وتشــیر الب  531قرــة ومدینــة، حیــث قــاموا بتــدمیر  774لــة الن
ة أكثر من  ما اقترفت القوات اإلسرائیل ة،  حـ الفلسـطینیین وأدت إلـى استشـهاد مـا  70قرة ومدینة فلسطین حة ومجـزرة  مذ

ة 15یزد عن    .  ألف فلسطیني خالل فترة الن
  

مغرافي ة تضاعف ا 69عد : الواقع الد   مرات 9 أكثر من لفلسطینیون عام على الن
ة عام  عنـي أن عـدد الفلسـطینیین فـي العـالم  12.70حوالي  2016قدر عدد الفلسطینیین في العالم نها ملیون نسـمة، وهـذا 

ـة  9.1تضاعف  ـة .  1948مرة منذ أحداث ن ـا فـي فلسـطین التارخ مـین حال عـدد الفلسـطینیین المق مـا یتعلـ  مـا بـین (وف
حر ـة عـام  )النهر وال انات تشیر إلى أن عددهم قد بلغ فـي نها ملیـون نسـمة، ومـن المتوقـع ان  6.41حـوالي  2016فإن الب

ة عام  نسمة ملیون  7.12یبلغ عددهم نحو  حلول نها اً  2020وذلك  قیت معدالت النمو السائدة حال ما لو    .  وذلك ف
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ـــین الفلســـطینیین  ة الالجئ ة أن نســـ ـــات اإلحصـــائ ل مـــا نســـبته وتظهـــر المعط ان % 42فـــي فلســـطین تشـــ مـــن مجمـــل الســـ
ــة العــام  مــین فــي فلســطین نها الــة الغــوث فــي األول مــن 2016الفلســطینیین المق مــا بلــغ عــدد الالجئــین المســجلین لــد و  ،

ش حــوالي .  ملیــون الجــئ فلســطیني 5.59، حــوالي 2015ینــایر للعــام  مــًا  58مــن الالجئــین الفلســطینیین فــي % 29عــ مخ
مات في األردن، و 10ع بواقع تتوز  مات في سـورا، و 9مخ مـًا فـي لبنـان، و 12مخ ـة، و 19مخ مـًا فـي الضـفة الغر  8مخ

مات في قطاع غزة   . مخ
  

شـمل هـذا العـدد  ـار وجـود الجئـین غیـر مسـجلین، إذ ال  اعت وتمثل هذه التقـدیرات الحـد األدنـى لعـدد الالجئـین الفلسـطینیین  
عد عام من تم تشردهم من الف ة حرب حزران  1949لسطینیین  الة الغوث لالجئـین" 1967حتى عش وال " حسب تعرف و

ضــا الفلســطینیین الــذین رحلــوا أو تــم تــرحیلهم عــام  ونــوا الجئــین أصــال 1967شــمل أ ــة الحــرب والــذین لــم  مــا .  علــى خلف
غـادروا وطـنهم عـام  ان الفلسطینیین الذین لـم  قـدر عـددهم فـي  154 حـوالي 1948قدر عدد الس ألـف فلسـطیني، فـي حـین 

ر التاســعة ــة حــوالي  الــذ ــة عــام  31.5والســتون للن ة جــنس بلغــت حــوالي  2016ملیــون نســمة نها ــرا لكــل  102.2بنســ ذ
مـین فـي أراضـي  انـات المتـوفرة حـول الفلسـطینیین المق ة األفـراد أقـل مـن  2015للعـام  1948مائة أنثـى، ووفقـا للب بلغـت نسـ

شـیر إلـى أن هـذا  65منهم تبلغ أعمارهم % 4من مجموع هؤالء الفلسطینیین مقابل % 34نة حوالي س 15 سنة فـأكثر، ممـا 
عي للمجتمع الفلسطیني عامة امتداد طب ا    . المجتمع فت

 
ان فــي حــوالي  دولــة مــا قــدر عــدد الســ ــة عــام  4.88فلســطین  ملیــون فــي الضــفة  2.97مــنهم  2016ملیــون نســمة فــي نها

ة وحوالي ال محافظـة القـدس فقـد  1.91غر مـا یتعلـ  ان فـي حـوالي ملیون في قطاع غـزة، ف ألـف نسـمة  432بلـغ عـدد السـ
ة العام  عیـد احتاللهـا % 62، منهم حـوالي 2016في نها مـون فـي ذلـك الجـزء مـن المحافظـة والـذ ضـمته إسـرائیل عنـوة  ق

ــة فــي عــام  ة).  J1( 1967للضــفة الغر ــًا فــي  وتعتبــر الخصــو ات الســائدة حال المســتو فــي فلســطین مرتفعــة إذا مــا قورنــت 
ــة للفتــرة  ة الكل ، فقــد وصــل معــدل الخصــو  3.7، بواقــع لكــل امــرأة مولــود 4.1فــي فلســطین ) 2013-2011(الــدول األخــر

ة ومولود لكل امرأة    .في قطاع غزةمولود لكل امرأة  4.5في الضفة الغر
  

ة ان ة فل:  الكثافة الس انن الس قاع العالم اكتظاظا      سطین حولت قطاع غزة إلى أكثر 
ــة العــام  ة فــي فلســطین فــي نها ان ــة  2ــم/فــرد 526بواقــع  2ــم/ فــرد 811حــوالي  2016بلغــت الكثافــة الســ فــي الضــفة الغر

  .في قطاع غزة  2م/فرد 5,239و
  

ة خ% 48 ة مقامة على أراضي ذات ملك   اصة للفلسطینیینمن مساحة المستعمرات االسرائیل
ة العام  ة في نها رة اإلسرائیل ة  2015بلغ عدد المواقع االستعمارة والقواعد العس موقع، منها  413في الضفة الغر

ة مقامة على % 48بؤرة استعمارة، وتجدر االشارة إلى أن حوالي  119مستعمرة و 150 من مساحة المستعمرات االسرائیل
ة خاصة للف مخطط  115على  2016لسطینیین، وقد صادقت سلطات االحتالل االسرائیلي في العام أراضي ذات ملك

شمل على بناء أكثر من  طاني جدید  ة 5,000است ة في الضفة الغر ة في المستعمرات اإلسرائیل ن في الوقت  ،وحدة س
افة ال ه سلطات االحتالل اإلسرائیلي للفلسطینیین من البناء وتضع  شدد الخناق الذ ال تسمح ف عراقیل االمر الذ 

من % 60والتي تزد مساحتها عن ) ج(والتضیی على التوسع العمراني للفلسطینیین خاصة في القدس والمناط المسماة 
طرة الكاملة لالحتالل اإلسرائیلي، حیث تمت المصادقة من قبل سلطات  ة والتي ما زالت تقع تحت الس مساحة الضفة الغر
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ة من أصل  4سرائیلي على االحتالل اال ة فقط في التجمعات الفلسطین ل مه للمصادقة  97مخططات ه مخطط تم تقد
ه خالل  اإلضافة إلى جدار الضم والتوسع والذ عزل أكثر من  5خر آعل ة، أما % 12سنوات،  من مساحة الضفة الغر

ة فقد بلغ  عدد المستعمرن في الضفة الغر ما یتعل  ة العام مست 617,291ف انات أن 2015عمرًا نها تضح من الب ، و
نون في محافظة القدس حیث بلغ عـددهم حوالي % 47حوالي  س  214,135مستعمرًا منهم  292,555من المستعمرن 

عید احتاللها ( J1مستعمرًا في القدس  ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته سلطات االحتالل االسرائیلي عنوة 
ة حوالي )1967ة عام للضفة الغر  ة المستعمرن إلى الفلسطینیین في الضفة الغر ل نس ل  21، وتش مستعمرًا مقابل 

ل  69فلسطیني، في حین بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي  100   .فلسطیني 100مستعمرًا مقابل 
  

طر س ة% 85على أكثر من  االحتالل اإلسرائیلي  خ    من أرض فلسطین التار
الغة حوالي % 85أكثر من  غل اإلحتالل اإلسرائیليست ة وال قى 2م 27,000من مساحة فلسطین التارخ ، ولم یت

ة الفلسطینیون % 15للفلسطینیین سو حوالي  لغت نس ان في فلسطین % 48فقط من مساحة األراضي، و من إجمالي الس
ة، وقد اقام االحتالل اإلسرائیلي منطقة عازلة على  عرض یزد عن التارخ م 1,500طول الشرط الحدود لقطاع غزة 

طر االحتالل اإلسرائیلي على حوالي  س هذا  ة للقطاع و الغة % 24على طول الحدود الشرق  365من مساحة القطاع ال
طر اإلحتالل اإلسرائیلي ما  ،²م ل ما نسبته % 90على اكثر من  س ش من % 29من مساحة غور األردن والذ 

ةإجما   .لي مساحة الضفة الغر
  

لها ألراضي دولة من قبل سلطات االحتالل االسرائیلي% 40 ة تم تحو   من مساحة الضفة الغر
ة وقطاع غزة عام ُعید  ة األراضي  ، 1967االحتالل اإلسرائیلي للضفة الغر قامت سلطات االحتالل االسرائیلي بنقل ملك

ة واأل انت تدیرها السلطات األردن أنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه التي  راضي المسجلة 
الت غیر  ع التسج ات تسجیل األراضي للفلسطینیین، وألغت جم األراضي لها، وجمدت سلطات االحتالل االسرائیلي عمل

ة أراضیهم ان الفلسطینیین من ح التصرف في ملك هذا حرمت الس تملة و لغت مس. الم احة هذه األراضي في ذاك و
قارب  ة العام  527الوقت ما  ألف  160قامت سلطات االحتالل االسرائیلي بإضافة أكثر من  1973ألف دونم، ومع نها

ة، حیث قامت   دونم  استها الهادفة لنهب األرض الفلسطین س أراضي دولة، واستمرت سلطات االحتالل االسرائیلي 
أراضي دولة بین األعوام  900اإلعالن عن أكثَر من سلطات االحتالل االسرائیلي  ة  ألف دونم من أراضي الضفة الغر

ة من خالل إعالنها أراضي دولة قامت سلطات االحتالل . 1979-2002 اسة نهب األرض الفلسطین واستمرارًا لس
عد ذلك بإعداد مخططات تسجیل ألكثر من  أراضي من أراضي الضفة ال ألف دونم  660االسرائیلي  ة لتسجیلها  غر

ة أكثر من . دولة أراضي دولة في الضفة الغر ذلك یبلغ مجموع األراضي المصنفة  عادل  2,247و ألف دونم أ ما 
ة% 40حوالي    . من إجمالي مساحة الضفة الغر

  
طر س ة % 85 أكثر من على االحتالل اإلسرائیلي  اه المتدفقة من األحواض الجوف   من الم

ة مصادرها، اال ان الوضع المائي عاني ا اه ومحدود ة من ندرة الم غیره من شعوب المنطقة العر لشعب الفلسطیني 
طر على معظم  س اقي دول العالم والمتمثل بوجود االحتالل اإلسرائیلي الذ  ة تختلف عن  الفلسطیني یتصف بخصوص

حرم الفلسطینیین من حقهم  اه الموجودة و اه وفي الحصول على مصادر بدیلة، مصادر الم في الوصول إلى مصادر الم
طر االحتالل اإلسرائیلي على  س ة، مما یجبر الفلسطینیین % 85حیث  اه المتدفقة من األحواض الجوف شراء  علىمن الم
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ة  اه االسرائیل ة الم اه من شر روت"الم اه المشتراه ، "م ة الم م طر   .2015عام  3ملیون م 70.2حیث وصلت  س ما 
الغة نحو  ة المتجددة في فلسطین وال ا 3ملیون م 750االحتالل االسرائیلي على معظم الموارد المائ حصل ، سنو وال 

ة    ،من الموارد المتاحة 3ممالیین  110الفلسطینیون سو على نحو  علما أن حصة الفلسطینیین من األحواض الجوف
ة أوسلو هي  ة  3ملیون م 118حسب اتفاف ح هذه الكم ان من المفترض أن تص لو  2000حلول العام  3ملیون م 200و
ة ة المرحل  .تم تنفیذ االتفاق

                                       
تراوح هذا المعدل بین /لتر 82.2بلغت حصة الفرد الفلسطیني  اه في فلسطین، و یوم في الضفة /لتر 84.3یوم من الم

ة عتبر معدال . 2015یوم في قطاع غزة وذلك خالل العام /تر ل 79.2و، الغر ار أن هذا المعدل  عین االعت اخذین 
ة التي ال یزد فیها  ان عض التجمعات الس ان، حیث أن هناك  اه المستهلكة مقسوما على عدد الس ات الم م ناجما عن 

ه هذا افي یوم /لتر 40معدل استهالك الفرد عن  أرحا /لتر 100  لمعدل عنالوقت الذ یزد ف یوم في تجمعات أخر 
ة التي تواجهها دولة فلسطین،  س ات الرئ ة احد التحد ان ل هدف تحقی العدالة في التوزع بین التجمعات الس ش التالي  و

ار ان ما یزد عن  عین االعت اه قطاع غزة ال تنطب علیها معاییر منظمة الصحة العالم% 97مع األخذ  اه من م ة لم
ه المنظمة ذاتها وهو  ة أقل من الحد األدنى الذ توصي   .حد ادنى) یوم/فرد/لتر 100(الشرب، وهي من حیث الكم

  
ناء الدولة: الشهداء ر األرض و   النضال المستمر لتحر

ة انتفاضة األقصى  شـار 31/12/2016وحتـى  29/09/2000شهیدًا، خالل الفتـرة  10,369بلغ عدد الشهداء منذ بدا ، و
ــة حیــث ســقط  2014إلــى أن العــام  فــي قطــاع غــزة غــالبیتهم  ااستشــهدو  2,181شــهیدًا مــنهم  2,240ــان أكثــر األعــوام دمو

مـا استشـهد  1,219حیـث سـقط  2009تـاله العـام   .استشهدوا خـالل العـدوان علـى قطـاع غـزة شـهداء خـالل  306شـهیدًا، ف
ة و 15، منهم 2012العام  شـهید سـقطوا خـالل العـدوان علـى قطـاع  189هید في قطاع غزة، منهم ش 291في الضفة الغر

  .عاماً  18طفًال تقل أعمارهم عن  42من بینهم  2016شهیدًا خالل العام  126، بینما استشهد 2012غزة في تشرن ثاني 
  

  األسر 
انات هیئة شؤون األسر والمحررن إلى أن قوات االحتالل اإلسرائیلي اعتقلت منذ حوالي ملیون  1967عام  تشیر ب

افة فئات وشرائح المجتمع الفلسطیني،  ، 2000أیلول / سبتمبر 28ومنذ بدء انتفاضة األقصى في فلسطیني، طالت 
ة ة والحقوق ة  سجلت المؤسسات الرسم ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة ) 15(ألف حالة اعتقال، بینهم نحو ) 100(قرا

ة ) 70(امرأة، ونحو ) 1500(عشر، و ما أصدرت سلطات االحتالل قرا قًا، ف ًا ووزرًا سا ألف قرار اعتقال ) 27(نائ
ًا سلطات االحتالل األسر في  ، وتحتجز حال ، ما بین اعتقال جدید وتجدید اعتقال ساب ز توقیف ) 24(إدار سجن ومر

ر أ/ هذا وصعدت سلطات االحتالل من حمالت االعتقال منذ تشرن األول .  وتحقی ، وطالت أكثر من عشرة 2015كتو
انت معظمها من القدس الشرف حیث بلغت ثلث حاالت االعتقاالت اغلبهم من األطفال،  آالف حالة اعتقال من الضفة، 

ة  ا یبلغ عدد المعتقلین في السجون ومراكز التوقیف اإلسرائیل فتاة ) 13(من بینهن أسیرة،  57أسیر، منهم  6,500وحال
َا و 13ومعتقًال إدارًا  500ونحو طفل،  300من وأكثر قاصر،  ة أوسلو و 29برلمان ع اتفاق  44أسیرًا معتقلین قبل توق

  . عاماً  20أسیرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 
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شار إلى أن هناك  نتیجة اإلهمال الطبي المتعمد أو  1967منذ العام د من األسر قد استشهدوا في السجون یشه) 210(و
اإلفراج، نتیجة ل حقهم قرارات  ر أن هناك عدد من األسر الذین، أصدرت سلطات االحتالل  ذ ات القمع والتعذیب، و عمل

عد فترة وجیزة من اإلفراج، منهم قنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا،  را : عد ت فایز زدات، ومراد أبو ساكوت، وز
ادة، واشرف أبو ذرع، وجعف سى، وزهیر ل م الشوامرةو ر عوض، ع   .نع

  
اسة االحتالل :  2016القدس   ة اإلسرائیليس اني الفلسطین   مستمرة في هدم الم

ة، ووضع العراقیل والمعوقات إلصدار تراخص  اني الفلسطین ه سلطات االحتالل اإلسرائیلي بهدم الم في الوقت الذ تقوم 
المصادقة على تراخص بن ة المقامة على البناء للفلسطینیین، تقوم  ة في المستعمرات اإلسرائیل ن اء أالف الوحدات الس

اني تشتمل على مساكن ومنشآت  309بهدم نحو  2016أراضي القدس، حیث قامت سلطات االحتالل خالل العام  م
ما تم إصدار نحو  ة،  ة وزراع ات الهدم التي قامت بها سلطات اال 227تجارة وصناع حتالل أمر هدم،  ومن ابرز عمل

اإلضافة الى  6في القدس؛ هدمها المدرسة الوحیدة في تجمع ابو نوار شرق بلدة العیزرة والتي تتكون من  ة،  غرف صف
  .اهر هدم مسجد قید اإلنشاء في بلدة صور

  
ة ح الفلسطینیین في الضفة الغر اسة التطهیر العرقي    س

اســة التطهیــر   اإلســرائیليواصــلت ســلطات االحــتالل  ــة مــن خــالل س حــ المــواطنین الفلســطینیین فــي الضــفة الغر العرقــي  
ة العام  اسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتالع المواطنین من أراضیهم، فمنذ بدا   1,023تم هدم وتـدمیر حـوالي  2016س

ـة،  ةمنزًال ومنشأ خـالل  ومنشـأةمنـزًال  657مـن  ألكثـرهـدم  إخطـارات إصـدار إلـى اإلضـافةفي مختلف منـاط الضـفة الغر
ات الهدم 2016العام    .مواطن فلسطیني نصفهم من األطفال 1,620تشرد اكثر من  إلى، وقد أدت عمل

  
  تدهور مستمر: البیئة

ة، حیث  اإلسرائیليیتعمد االحتالل  ة في الضفة الغر اشر عبر المستعمرات اإلسرائیل ل م ش ة  البیئة الفلسطین االضرار 
ة، حیث تقوم هذه المس ة الفلسطین ة واألراضي الزراع اه العادمة في األود ة من الم ع ضخ مالیین األمتار الم تعمرات 

ة حوالي  اه العادمة التي تضخها المستعمرات االسرائیل ة الم م ة ما  40بلغت  م ًا، في حین أن  عب سنو ملیون متر م
اه العادمة في ا ة بلغت حوالي ینتجه المواطنون الفلسطینیون من الم عب، أ أن المستعمر  34لضفة الغر ملیون متر م

اه العادمة، وعلى الرغم أن  من مساكن % 90االسرائیلي ینتج أكثر من خمسة أضعاف ما ینتجه الفرد الفلسطیني من الم
عالج منها ال تتجاوز  ة ما  ات صرف صحي، إال أن نس ش اه العا% 10المستعمرات متصلة  ة الم م دمة المنتجة، من 

ة  منع إقامة محطات تنق ما تقوم سلطات االحتالل  ة،  ة الفلسطین اه العادمة في األود ة الم م اقي  ما یتم التخلص من  ف
ات یتم فیها التخلص من  ات للنفا م ة في غور األردن  اإلضافة إلى تخصص أراضي فلسطین ة،  للتجمعات الفلسطین

اه الصرف الصحي للمستعمر  ة في المستعمرات م ة الناتجة عن المناط الصناع ات الصل ات للنفا م ة و ات اإلسرائیل
ة وٕاحداث  اه الجوف ة وتلوث الم ة، األمر الذ یؤد إلى دمار بیئي هائل یتمثل في إتالف المحاصیل الزراع اإلسرائیل

، أضف الى ذلك  ة والتنوع الحیو الثروة الحیوان امأضرار  بتجرف وحرق أكثر من  اإلسرائیليحتالل سلطات اال ق
  .2015شجرة للمزارعین الفلسطینیین وذلك خالل العام  15,300
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احة ة: الس ة الفلسطین خ ة التار ة والثقاف    طمس المعالم الحضار
ة، وتدمیر اآلثا ة الفلسطین ة التارخ ة من أبرز أهداف االحتالل اإلسرائیلي طمس المعالم الحضارة والثقاف ر والكنوز الوطن

قع ما نسبته  ل عمادًا ومعلمًا ألقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطین، حیث  من المواقع األثرة في % 53التي تش
م أو تهیئة لتلك المواقع سلطات اإلحتالل اإلسرائیلي ج، حیث تمنع "فلسطین في المنطقة المسماة  ة أعمال تنقیب أو ترم أ

اح ة، لتكون مراكز س ادة الفلسطین ة الواقعة تحت الس ة المعالم والمواقع التارخ ق ة للزوار الوافدین والمحلیین، أما  ة جاذ
م  مجموعات الزوار الوافدین، والتح ة  ة اإلسرائیل اح اتب الس ات والم ضًا لم تسلم من احتكار واستئثار الشر فهي أ

حددها اإل ما  سة المهد في مسارات زاراتهم لتلك المواقع  ن ة، خاصة زوار  ات االسرائیل عین للشر احیین التا دالء الس
ات ) زوار الیوم الواحد( بیت لحم وجبل قرنطل في أرحا ون ترتیب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائیل، وحسب معط حیث 

ة، فقد بلغ عدد زوار محافظة بیت لحم  احة الفلسطین ل (وزارة الس اح الوافدین الى من إ% 40التي تش جمالي عدد الس
ة حرم  1نحو  2014خالل العام ) الضفة الغر ة، مما  ة اإلسرائیل اح اتب الس ات والم ملیون زائر، قدموا من خالل الشر

ة الالزمة لهؤالء الزوار% 75االقتصاد الفلسطیني أكثر من  اح م الخدمات الس   . من عوائد تقد
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