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التقرير الاذ  عداد ام عمااؤاة ما مر األمت المتلادة للتجاارة والت مياة دن التكااليف   
طاع االقتصااا ية التا اتكعد ا السااع  التلسااطي ا  سااع  اال ت   اإلساارائيلا: ق 

 غزة فا ظل اإلغ ق والقيو  المتروضة 
  

 موجز 
، الـأم للبـت ه ـؤ الامة ـا يل  مؤمما األمم 74/10ا ـدل ذـأا الت اعا عمب إ اار الامة ـا الحـامـا  

االقتصـــــالاا التب يت بدذا الشـــــحي ال ل ـــــ بنب  المتحدة للتاارة والتنم ا نى يواصـــــم م دام م ارعا عن الت ال    
 .إ بي االحتبل اإلساائبلب

ومنأ نى إ ـــ ت حماي ســـ  ام ا عل  رزة، سااـــت يســـاائبم عل  ملبواغب سل ـــ بنب يربقا م وال   
وقبولا شــديدة عل  النشــاق االقتصــالم وعل  التن م، مما اشــقم سب واقص األما حصــارا  عل  ق ا  رزة الأم  

كبلومتاا  مابحا . وعبوة عل  ذلك، محاض ق ا  رزة لثبث عمل ات رئ  ـــ ا من األعمال    365م ـــاحتؤ مبلغ 
. والنت اا ذب االا  ار الوشــــــــ ك القتصــــــــال رزة سب ةم ال بول الشــــــــديدة 2008الحدائ ا الح ــــــــقاعا منأ عال 

ــال ال ل ـــــ بنب ومص الحالم. وسب ال تاة  ب ، 2017 و  2007ن عامب الم اواـــــا عل  التاارة مص إال ا االقتصـــ
سب المــائــات  20يل   14سب المــائــات وام ــــــــــــــحــت ساوة ال  ا من  56يل   40ارم ص محــدل ال  ا سب رزة من 

ملبوى    838مبيبن لوالر يل    209ومضــــــــاع ت الت ل ا الدا ا ال ــــــــنوعا لل ضــــــــا  عل  ال  ا نربص ماات من 
 .(2015 لوالر )إالال ما الثا تا لدوالر الوالاات المتحدة سب لحال

وعحــد مــلابا المتتباات الــدالل ــا المنشـــــــــــــــل، ومــدالــم الحوامــم ال ــــــــــــــبب ــا الم تل ــا ومشـــــــــــــــا ــم الال ــاي  
ل   من  المن ا ات التب امقن اســـــت دام ا لت ديا الت ل ا التب يت بدذا الشـــــحي ال ل ـــــ بنب إ ـــــبي اإلرب  الم و 

ــالم وعل  التن  ــاق االقتصـــ  م سب ق ا  رزة وب ـــــبي الحمل ات  الم ـــــتما وال بول الشـــــديدة الم اواـــــا عل  النشـــ
. وعبوة عل  ذلك، ال امقن م ديا م ل ا 2018- 2007الح ــــــــــــقاعا الائ  ــــــــــــ ا الثبث التب وقحت لبل ال تاة 

اإلرب  وحصــــــار ال بول إشــــــقم من صــــــم عن م ل ا الحمل ات الح ــــــقاعا. ومص ذلك، س ى م ديا م ــــــارات النمو 
ــقاعا لم محدث نم عل  -   االستاااـــــ ا )ال ـــــبنارعوذات( سب رزة    -    استااض نى اإلرب  وال بول والحمل ات الح ـــ

ــالاا )من حب  النام  المحلب    2007اعتبارا  من عال  ــائا االقتصــــ ــاات عن ال  ــــ ــاعدا ، يوسا إحش المؤشــــ سصــــ
 .اإلجمالب( من لبل ق اي مدى ااحاال ال بنارعوذات االستااا ا عن الال م التارع  ا للنام  المحلب اإلجمالب 

، واســت دال التحلبم االقتصــالم الال اســب لب ااات اســت صــا ات 2018-2007تاكبز عل  ال تاة  وبال 
رة لبحتبل اإلســـــاائبلب سب رزة، سب ةم اإلرب    األســـــا المة شـــــ ا، س ى الت ل ا االقتصـــــالاا التاا م ا الم دغ

ل وال بول الشــــديدة الم اواــــا عل  النشــــاق االقتصــــالم وعل  التن م والحمل ا ت الح ــــقاعا، م دمر إمبلغ  الم و 
(: نم ما احالل ســـــــــتا ناـــــــــحال ق ما  2015مل ار لوالر )إالال ما الثا تا لدوالر الوالاات المتحدة لحال   16,7

. 2018سب المائا من النام  المحلب اإلجمالب ال ل ــــــــــ بنب، سب عال  107النام  المحلب اإلجمالب لتزة، نو 
ــبنارعوذات يل  ناؤ لو اســـــت ــبا محلبم ال ـــ ، ل اى محدل  2007مات االمااذات التب كاات قائما قبم عال وعشـــ

سب المائا، سب حبن نى ساوة ال  ا كاى    56عواـــــــا عن   2017سب المائا سب عال   15ال  ا سب رزة قد  لغ 
 .سب المائا 20سب المائا عواا عن  4,2امقن نى مصم يل  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10


A/75/310 
 

 

20-10461 3/25 

 

سـب ل ب يت ـن  لل  ا  ممارسـا  لألك، س ى رسص ما ياق  يل  الحصـار الم اوض عل  رزة نما نسـا 
التاارة إحاعا مص إال ا األرض ال ل ـــــــــــــ بن ا المحتلا ومص الحالم، واســـــــــــــتحالة الح  سب حاعا التن م ألرااض  
األعمال التاارعا ومل ب الاعااا ال ب ا والتحل م والتاه ؤ والاواإط األســـــــاعا. وال امقننا نى المم سب حم األ ما 

ــااـ ا عل  احو م ـــــــــــــــتدال يال من لبل اإلا ـا  الـ اـمم إلجاا ات اإلرب  ال ـااـ ا، وسـ ا ل اار مال    اإلا ــــــــــــ
 .(2009) 1860 األمن
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 المقدمة والهدف وال طاق  - عوال  
ــ  ام ا عل  ق ا  رزة سب   13عل  مدى  - 1 ، 2007حزعااى/يوا ؤ عاما، وبحد نى إ ـــــ ت حماي ســـ

ل وقبول شـــديدة م اواـــا عل    ةم ال ل ـــ بنبوى الأين اة شـــوى سب ال  ا  لااـــحبن إلرب  يســـاائبلب م و 
النشــــاق االقتصــــالم وعل  التن م ماق  سب الواقص يل  حد الحصــــار. وبال حم، س ى ذنا  ما ا ا  من ملبواب 

 حدى نعل  ال ثاسات ال ـــقاا ا سب الحالم.  كبلومتاا مابحا يت ـــم إ  365شـــ ح محصـــوروى سب جبي م ـــاحتؤ 
. وباإلاــاسا يل  اإلرب   (1)وقد ُحصــا للول البضــائص يل  ق ا  رزة سب المنتاات اإلا ــاا ا األســاســ ا س ط

ل وال بول الشـــــــديدة الم اواـــــــا عل  النشـــــــاق االقتصـــــــالم وعل  التن م، كاات رزة ذدسا لثبث جوالت   الم و 
ــ ا من األعمال الحدائ ا ــمبا  رئ  ــ ــنوات )ا تدا  من كااوى األول/لا ــ ( 2008لبل ستاة  من ا مدم ا ســــت ســ

ـلت ق ـا  رزة يل  حـاـلا   نســــــــــــــ ات عن ـمدمبا الـ اعـدة اإلاـتاجـ ا، سب حبن نى األ ـما الحـالة التب مـلت ذـلك حو 
ن ا اح  يا ـاا ا وحقمت عل ؤ إاالعتمال الشـديد عل  المحواا. وعبوة عل  ذلك، س ى االا  ـال  بن ال ل ـ بنبب

 محداات كبباة نمال التنم ا سب رزة.

، حأمرت األمم المتحدة من نى االمااذات الاارعا ينبتب 2012وبالتاكبز عل  ال تاة ال ــــــــــــاإ ا لحال  - 2
، ووس ا للتحلبم 2020. والبول، سب عال (2)2020سب عال  “مقااا  صــــالحا  للح اة”نى ُمحق ، ل ب مصــــبة رزة 

شــــ دت رزة واحدا من نســــون األلا ات االقتصــــالاا عل  الصــــحبد الحالمب ونعل  محدل  الوارل سب ذأا الت اعا، 
، سب حبن اة ش ن ثا من اصــــــــــــــت ســـــــــــــــقاى ال  ـا  محـت لط ال  ا. وال متوسا للـتالبـ ا (3)للب ـاـلا سب الحـالم

الحظم  من ال ـــــــقاى يمقاا ا الحصـــــــول عل  الم ال النظ  ا نو ال  ابا  نو شـــــــبقا صـــــــال صـــــــحب مبئما،  
ــاق    ما ــا عل  النشـ ــديدة الم اواـ نى ق ا  رزة احااب من مدذور  بئب كببا. ومنأ  دااا اإلرب  وال بول الشـ

عاما من التدذور الم ـــــــــــــتما   13، عاش ال ل ـــــــــــــ بنبوى سب رزة 2007االقتصـــــــــــــالم وعل  التن م سب عال 
ــص، مص ماكبز التدلبت عل  اإلر سب ــاا ا الظاول المح  ا   م. وقد ُ ألت ج ول إلح ا  الواــــــــــ ااا اإلا ــــــــــ

 ومشارعص البن  التحت ا ال باى ورباذا من المشارعص اإلامائ ا.

وال دل من الت اعا ذو مواــ ة الواــص وم ديا الت ل ا االقتصــالاا التب يت بدذا الشــحي ال ل ــ بنب  - 3
ــؤ علـ ؤ يســــــــــــــاائـبم من يرب  وقبول ونعمـال عـدائـ ا مت ارة، مص التاكبز عل    سب ق ـا  رزة جاا  مـا م ااــــــــــــ

. سلوال، ا ـــــــت دل الت اعا (4)2018-2007الظاول االجتماع ا االقتصـــــــالاا لعســـــــا المة شـــــــ ا لبل ال تاة 
يرب      ااات م ة يا ا  واست ب  األساة وب ااات محدال ال قاى لت ديا األاا الناجم عما م ااؤ يساائبم من

  م ــتوى األســاة المة شــ ات ) ( الحد  وقبول وعمل ات ع ــقاعا عل  ما يلب: )ن( محدل ال  ا وساوة ال  ا عل
األلا  لت ل ا ال ضـا  عل  ال  ا. ااا ا، ا در الت اعا الت ل ا االقتصـالاا من حب  النمو االقتصـالم المحتمم  
الـأم كـاى امقن محال  ــؤ لو لم احــدث اإلرب  وال بول والحمل ــات الح ــــــــــــــقاعـا. اـالثــا، ا تاح الت اعا ماموعـا  

 اا استماار ساض اإلرب  وال بول عل  رزة.التوص ات للت ف   من ن من

__________ 

 (1) United Nations, “Gaza ten years later”, July 2017. 

 (2) United Nations, “Gaza in 2020: A liveable place?”, August 2012. 

 .(2018، )جن  ، ILC.107/DG/APP، واص عمال األرااب الحاب ا المحتلامقتي الحمم الدولب،  (3) 

ــ بنب، وكألك نحدث الب ااات ات ب ذأا الت اعا ملك  (4)  ــا  ال ل ـــــــ ــمم نحدث محدالين، نجااذما الا ا  الماكزم للحصـــــــ ال تاة ألا ا مشـــــــ
 .اإلجمال ا المتاحا وقت يعدال ذأا الت اعا
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وعنبتب التــل بــد عل  نى ا ــا  الت ــدياات الوارلة سب الت اعا ا تصــــــــــــــا عل  الت ل ــا االقتصـــــــــــــــالاــا  - 4
ل وال بول الشــديدة الم اواــا عل  النشــاق االقتصــالم وعل    لبحتبل اإلســاائبلب الناجما عن اإلرب  الم و 

ــقاعا ال . وال م تاض الت دياات يا ا  االحتبل وجم ص  2018-2007مت ارة لبل ال تاة  التن م والحمل ات الح ــ
التدا با الت ببداا التب ا ااــ ا عل  األرض ال ل ــ بن ا المحتلا. وبةبارة نلاى، ال ممثم الت دياات ســوى جز  

 من الت ل ا اإلجمال ا التب يت بدذا الشحي ال ل  بنب سب رزة إ بي االحتبل اإلساائبلب.
  

 غزة:  كلتة اإلغ ق والقيو  واألدما  العدائية المتكررة  - ثاؤيا   
ُسااـت قبول كثباة عل  ق ا  رزة سب نوائم م ـحبن ات ال اى المااـب. سح ي إ ط حماي س  ام ا   - 5

ــل ا ال ائما إاالحتبل، قبولذا يل  ما ياق  2007عل  ال  ا  سب حزعااى/يوا ؤ  ــاائبم، ال ــــــــ ــدلت يســــــــ ، شــــــــ
الواقص يل  حصـــــار عندما  الت من مشـــــديد ال بول الم اواـــــا عل  حاكا البضـــــائص واألشـــــ ا  من رزة   سب

 .(5)وإلب ا. وعل  الارم من إحش الت لبات عل  ما ال نبن، ال مزال ال بول الم اواا عل  التن م مشدلة
 

 اإلغ ق: العر والبلر والمجا  الجو   -علف  
ــاائبم للمشـــاة والبضـــائص: كال ن و ســـالم ، كاى سب رزة لم ـــ 2007قبم عال  - 6 ا محا ا حدولاا مص يسـ

) بال شالول( للبضائصت وببت حااوى )يياعز( للمشاةت ولط ناا بي الوقول الشااع ا )ااحم عو (، المتل  منأ  
. ولم يب   2008ت ومحبا صــــــــــــــوـسا، المتل  مـنأ عـال 2007ت والمن ـار )ـ اراب(، المتل  مـنأ عـال 2010عـال 

، كاات المحا ا سب رزة  2007ى األوالى م توحبن جزئ ا  وللحاالت ال اصــــا. ومنأ حزعااى/يوا ؤ ســــوى المحباا
، س ــد كــااــت م توحــا إــال ــامــم. ومن النــاح ــا ال حل ــا، ســ ى  1999ُمتل  لوال يول الحمــم م اعبــات نمــا سب عــال 

ل وال بول الشــديدة عل  التن م احصــااى إشــقم محقم ملبواب شــ ح سب من  ا مبلغ م ــاحت ا   اإلرب  الم و 
كبلومتاا  مابحا . وم من األذم ا االقتصالاا سب نى التاارة وعوامم اإلاتاج )الحمالا نو مدلبت اإلاتاج(    365

 ا مة ل ا إاالات ال يل  ق ا  رزة نو ال اوج منؤ إ اع ا م بدة إشدة.

ــاة سب ق ا  رزة، س ا ا وباإلاـــــاسا يل  ســـــ  اة يســـــاائبم عل  المحا ا الباعا التاارعا ومحا ا  - 7 المشـــ
م ــــــ  ا عل  إحا ال  ا  وماالؤ الاوم. ووس ا لمقتي من ــــــب  الشــــــؤوى اإلا ــــــاا ا، حدلت يســــــاائبم من  ا  

ــلت من  ــا ممنوعــا الــدلول  500و  100ل ا متااوح  بن  متا لالــم رزة إــال ا  من الحــدول، كمــا ناشـــــــــــــ
ا ـــــمة سب ا للمزارعبن إالدلول يال ســـــباا عل    متا لالم رزة، ال  300و   100متااوح  بن  “من  ا عا لا” نو

ــاائبم إ ول  . وعبوة عل  ذلك، محااـــــت (6)متا  100األقدال، مص من  ا محظورة عل  لول الحدول مص يســـ
. وسب البحا، ممتد المن  ا المت   علب ا سب ام اقات نوســـــلو  (7)األرااـــــب الزراع ا ال اعبا من ال ـــــ اج للتدمبا

مبب إحاعا سب الممارســـا    12مبب إحاعا من ال ـــاحم، ول ن ا االرا ما مااو ت  20  لت وى م توحا للصـــبد يل
ــبد سب ا  بن  ــاائبم إالصـــ ــمة يســـ ــاحا التب م ـــ ، 2006نم ال إحاعا منأ عال  6 و 3الحمل ا. س د مااوحت الم ـــ

واا نم ال إحاعا، ووصـــــلت سب اآ 9ممديدات عاغاـــــ ا لمدة إضـــــحا نســـــا  ص سب الماة الواحدة مصـــــم يل   مص
__________ 

 (5) United Nations, “Gaza ten years later”. 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza Strip: access andااظا  (6) 

movement map”, December 2018 .ــالب ــاح عبا الااإط التـ -www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access: متـ

and-movement-december-2018-0. 

 .2019، “رزة: اظاة من الدالم”(، Gishaم لك ) (7) 

https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-december-2018-0
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-december-2018-0
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مبب إحاعا. وعتحاض الحاملوى سب صـناعا صـبد األسـما  للحنت المت ار، وُعحت م    15و   12األلباة ما  بن 
ــالر قوارب م وُع ل  علب م النار   ــاائبل ا نا م قد مااو وا الحدول، وُمصــــــ ــ ا  الأين محتبا البحاعا اإلســــــ األشــــــ

 .(8)نح ااا نو ا تلوى نو ُاصا وى 
 

 دلى   قل األشخاص والبضائعالقيو  المتروضة  - اء  
سب الوقت الااذن، ا ــت دل محبااى س ط ل ــ ا المشــاة من رزة وإلب ا، ذما محبا  بت حااوى )يياعز(   - 8

يل  يســاائبم، ومحبا رسة يل  مصــا. وم ــ  ا يســاائبم عل  محبا يياعز الأم ا تصــا نســاســا عل  الحاالت 
إاإلاــاسا يل  التاار ورجال األعمال. وذأا المحبا   اإلا ــاا ا نو األشــ ا  الأين احملوى مصــارعة لاصــا،

، كاى محبا رسة م توحا   2018و   2007ذو البواإا الوحبدة يل  الضــ ا التاب ا وال دي الشــاق ا. وببن عامب 
 2014يوما ، ووقحت حاالت اإلرب  إشــــــــــقم رئ  ــــــــــب سب ال تاة من  2  257يوما  ومتل ا لمدة  2  126لمدة 

 .(9)2017 يل 

، نرل ت اباا من المحا ا األربحا الم صـصـا لن م البضـائص  بن رزة وإسـاائبم.  2010حلول عال وب - 9
ــمة  دلول رزة يال للمنتاات 2010يل    2007وسب ال تاة من  ــاه ا، يذ لم م ــــ ــاائبم قبولا  ياــــ ، سااــــــت يســــ

ال تاة من حزعااى/يوا ؤ . وسب “التب ال رن  عن ا لب ا  ال ــقاى المداببن عل  قبد الح اة”اإلا ــاا ا األســاســ ا  
ــ ؤ 2010حت  حزعااى/يوا ؤ   2007 ــاائبم يل  رزة، م ا م   2  400، للم ما متوســــ ــ اعا من يســــ ــاحنا شــــ شــــ

يزال  شاحنا، ل نؤ ال  8  970، ارم ص ذأا المتوسط يل   2018. وسب عال  (10)2005شاحنا سب عال   10  400
ــبا ، عندما كاى عدل ســـــــقاى 2005نقم من الاقم الم ـــــــام سب عال  ــتوال   33رزة نقم  ن ـــــ سب المائا من م ـــــ

 .2018عال  سب

ــاائبل ا يل  نى - 10 ــبا واائ  لو ارة الدسا  اإلســـ ــاى، مشـــ ــاائبل ا لح و  اإلا ـــ ــلك" اإلســـ   ووس ا  لمنظما "م ـــ
ــائص التب امقن    2010و   2007يســـاائبم اســـت دمت  بن عامب  ــ ا لتحديد الحد األلا  من البضـ ــ تا  رعااـ صـ

رزة. واســــتندت ذأل الصــــ غ يل  م ديا لاال ال ــــلص والمنتاات األســــاســــ ا، واالســــت ب   ال ــــماح  دلول ا يل  
ــتوجي   ــا ا ــــ ــقاى رزة. وكلما  لغ الن ح سب إحش المنتاات حدا من  ضــــ ــلحا، وعدل ســــ البومب لل ال ل م ســــ

 .(11)اإلاأار،  الت ال ل ات اإلساائبل ا من مدس  ملك المنتاات، ما لم م ن ذنا  س اسا م ف ش متحمدة

، التب “المزلوجا االســــــــــــت دال”واما قبد آلا عل  األاشــــــــــــ ا اإلاتاج ا، ذو قائما ال ــــــــــــلص المدا ا  - 11
ــقاعا  محتمب . ومشــــمم ذأل ال ائما  ال ــتباالذا ألى ل ا م ب  ا  ع ــ ــاائبم لل ل ــــ بنببن إاســ ــمة يســ ــن ا   56م ــ صــ

الت المدا ا، وق ص الغ ار، واألسـمدة،  إلللال ا يل  رزة والضـ ا التاب ا، من  بن ا اآ “مواس ا لاصـا”مت لي 
والموال ال  م ائ ا، والمحدات ال ب ا، واألج زة المنزل ا، ومحدات االمصـــــاالت ال ـــــل  ا والبســـــل  ا، والمحالى،  

__________ 

 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Gaza’s fisheries: recordااــــــــظــــــــا  (8) 

expansion of fishing limit and relative increase in fish catch; shooting and detention incidents at sea 

continue”, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, October 2019  .( ااظا ناضــــا م ــــلكGisha ،)
 .“رزة: اظاة من الدالم”

ــاا ا، محا ا رزة: قاعدة  (9)  لمزعد من المحلومات عن الحاكا عبا محبام رسة وإياعز، ااظا مقتي األمم المتحدة لتن ـــــب  الشـــــؤوى اإلا ـــ
 .www.ochaopt.org/data/crossings:   ااات حاكا األش ا  والبضائص، المتاحا عبا الااإط التالب

 .“رزة: اظاة من الدالم”(، Gishaم لك ) (10) 

واائ  رســــم ا من و ارة الدسا  اإلســــاائبل ا )إاللتا الحباعا( متضــــمن المحايبا التب مم وس ا   “م ــــلك”إحد يجاا ات قااوا ا م ولا، مل ت   (11) 
 .www.gisha.org/UserFiles/File/MatpashDoc.pdf ، ااظا الااإط2010ل ا من بأ يرب  رزة حت  منتصت عال 

about:blank
http://www.ochaopt.org/data/crossings
https://www.gisha.org/UserFiles/File/MatpashDoc.pdf
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واألاا بي ال والذاا، وآالت ال حن، والمحدات البصــــــــــاعا، ونج زة المبحا. وبالن ــــــــــبا لتزة، متضــــــــــمن ال ائما  
موال البنا ت والموال ال ال لل  اعات اإلاتاج ا، مثم األلشـــــــــا  ومببدات اآساتت    ندا ياـــــــــاه ا، مشـــــــــمم 61

والمحدات ال ب ات ومضـــــــــ ات الم ال، التب م ـــــــــت دل لبل الف ضـــــــــااات الموســـــــــم ا. وعل  الارم من إحش  
باال ، محاات للبات است2014الت ف   من ال بول، ال س ما عل  موال البنا ، منأ الحمل ا الح قاعا سب عال  

ــت دال المزلوج للاسش المت ار نو لحاالت مللبا كبباة ــنال نلاى عل  قائما االســـــــ ــ ا (12)نصـــــــ . وسب األشـــــــ
 .(13)األلباة، منحت يساائبم مصارعة لماة واحدة لبحش الموال، ال س ما سب رزة

 
 عثر األدما  العدائية المتكررة -جيت  

ل وال بول  - 12 ــاسا يل  اإلرب  الم و  ــالم وعل  التن م، إاإلاـ ــديدة الم اواـــا عل  النشـــاق االقتصـ الشـ
 3 804محاض ق ا  رزة لثبث عمل ات عدائ ا رئ  ــــــــــــ ا متتال ا عل  مدى ســــــــــــت ســــــــــــنوات، نولت إح اة  

، قال األمبن الحال يى الدمار الأم نع ي  2014. وسب مشــــــاعن األول/ن توبا (14)يســــــاائبل ا 95سل ــــــ بنببن و 
 .(15)“ا و  الوصت”آ /نر    كاى  26و /يول ؤ يل  مم 8الحمل ا سب ال تاة من 

 : ( 16) وذكا ساع  األمم المتحدة ال  ام سب م اعال نى الحمل ات الح قاعا الثبث قد نس ات عن اآاار التال ا  - 13

يل   2008كــااوى األول/لا ــــــــــــــمبا  27لبل األعمــال الحــدائ ــا، التب اســــــــــــــتمات من  )ن( 
يســــــاائبل ا. وباإلاــــــاسا يل  ذلك،   13سل ــــــ بنب و  1  400، ُقتم ما ا ا  من 2009الثااب/ينايا  ااوى  18

منزل ألاـــاار نو للتدمبا، مما نلى يل  مشـــاعد احو   60  000، ومحاض (17)شـــ صـــا إااوح 5  380نصـــبي 
 ش حت 20 000

ــتمات اماا ا ناال سب مشـــــــاعن الثااب/اوسمبا  ) (  ، ُقتم 2012لبل األعمال الحدائ ا التب اســـــ
ـمداببن، وُنلحـ ت ناــــــــــــــاار  نحو   3يســــــــــــــاائبلببن، من  بن م  6ـمداببن، و  107سل ــــــــــــــ بنـ ا ، من  بن م   174
 منزلت 10 000

آ /نر ــــــــــــــ     26ممو /يول ـؤ يل   8لبل األعمـال الحـدائ ـا التب جات سب ال تاة من  )ج( 
ــ بن ا، من  بن م   2 251، ُقتم 2014 مداببن،   5اائبل ا، من  بن م  يـســــــــــــ  71مدا ا عل  األقم، و  146سل ـــــــــــ

من ا ربا صـالة لل ـقن مماما، مما نلى يل  مشـاعد  17  800منزل، نصـبة  171  000وُنلح ت ناـاار  ــــــــــــــــ 
 ش ح. 100 000سقاا ا البالغ عدلذم 

  
__________ 

 (12) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 19 March 2018. 

 (13) World Bank, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 26 September 2019. 

الاجو  يل : مقتي األمم المتحدة لتن ــب  الشــؤوى  ، ياج نانا  الحمل ات الح ــقاعا الثبث للمزعد من المحلومات عن ال  ــائا البشــاعا (14) 
ت وماكز  ت ــل م، www.ochaopt.org/data/casualtiesاإلا ــاا ا، الب ااات ال اصــا إال  ــائا البشــاعا، متاحا عبا الااإط التالب: 

ــااـــــات: قتل  إحـــــد الحمل ـــــا الح ــــــــــــــقاعـــــا االســــــــــــــاائبل ـــــا  ــا  المصــــــــــــــبو ”قـــــاعـــــدة الب ـــ ــا“الاصــــــــــــــــ : لب، متـــــاحـــــا عبا الااإط التـــ
www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event. 

 . 2014مشاعن األول/ن توبا    14،  ‘“  نا  سل  بن واحدة ’ سب رزة إاى اح  و را  الحقوما الاديدة عل  موحبد  ” ااظا نلبار األمم المتحدة،   (15) 

 (16) United Nations, “Gaza ten years later”. 

 (17) State of Palestine, Ministerial Committee for the Reconstruction of Gaza, Detailed Needs Assessment (DNA) 

and Recovery Framework for Gaza Reconstruction (2015). 

http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event
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 غزة: اإلغ ق، والقيو ، واألدما  العدائية المتكررة، واالقتصا   - ثالثا   
ـــــــــــــــــــ  - 14 ، ســـــام النام  المحلب اإلجمالب 2018يل  عال    1994من عال  الممتدة   24سب ستاة ال ـــــنوات ال

المائا،   سب  137نلاال(، سب حبن  ال عدل سـقاا ا  ن ـبا    1سب المائا )ااظا الشـقم   48الحال  ب لتزة اموا  ن ـبا 
سب المائا سب اصـبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب. وقد اا  ش    37مما نلى يل  اا  اض  ن ـبا  

الضــــــــ ا التاب ا  سب المائا من اصــــــــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب سب   96النام  من ا ــــــــبا عاللت  ذأا 
ــؤ، ق زت الب الا سب 2018سب المائا سب عال   30يل     1994عال  سب  ــبا   . وسب الوقت ا  ـــــ ا  ا   22رزة  ن ـــــ

 . ( 18) ( 1الشقم سب المائا، وذب من نعل  المحدالت سب الحالم )ااظا   52مئوعا، لتصم يل   
 

 1الشقم 
 2018إلى  1995قطاع غزة: ؤمو ال ا ج المللا اإلجمالا اللقيقا ومعدالت البطالة، التترة من   

 )إالن با المئوعا(
 

 النمو االقتصالم

 

 الب الا

 
 الا ا  الماكزم للحصا  ال ل  بنب، الب ااات المتحل ا إالح اإات ال وم ا وسو  الحمم. :المصدر 
  

 2018إلى  1994االقتصا  التلسطي ا فا قطاع غزة، التترة من  -علف  
ــال ال ل ـــــــــــ بنب سب رزة  ثبث مااحم   قل ا. س بل ال تاة  - 15 ، وبحد موق ص  1999- 1994ما االقتصـــــــــ

ام اقات نوســــلو، ســــال الت اال إشــــلى التوصــــم يل  حم للواــــص الن ائبت وســــام اقتصــــال من  ا رزة اموا إمحدل 
ــبا  سب الما  6,1 ــ ا التاب ا اموا  ن ــــ ــال الضــــ ــنوعا  سب المتوســــــط،  بنما ســــــام اقتصــــ سب المائا. وسب   10,7ئا ســــ
، وبحد اادال  االات ااــا الثاا ا، منحت يســاائبم الحمال ال ل ــ بنببن سب رزة من الحمم سب يســاائبم.  2000 عال 

والمؤســــــــ ــــــــات ال ل ــــــــ بن ا الحاما  ، ُلممِّا الاز  األ با من البن ا التحت ا 2006و    2000وسب ال تاة  بن عامب 
وال اصــــــا، وُقبدت إشــــــدة حاكا الحمال ال ل ــــــ بنببن والبضــــــائص ال ل ــــــ بن ا. وشــــــ د اقتصــــــال رزة اموا  ن ــــــبا 

ــنوعا  بن عامب  سب  2 ــديدة عل  التن م البام 2006و    2000المائا س ط ســــــــــ . وال مزال رزة محااب من قبول شــــــــــ
. ومنــأ  ــدااــا ساض اإلرب  وال بول  2007رة منــأ ممو /يول ــؤ والاوم والبحام، اقتااــت إــلعمــال عــدائ ــا مت ا 

، ـمأـ أ  النمو 2018يل  عـال  2007الشــــــــــــــدـيدة عل  النشــــــــــــــاق االقتصــــــــــــــالم وعل  التنـ م سب ال تاة من عـال 
__________ 

 .واص عمال األرااب الحاب ا المحتلامقتي الحمم الدولب،  (18) 
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سب المائا سنوعا ، سب حبن نى الض ا التاب ا،    0,8رزة إشقم حال، حب  اما سب المتوسط  ن با   االقتصالم سب 
 .سب المائا سنوعا    6,6محت االحتبل وم ضص لل بول والتدا با وال   اة، اما اقتصالذا  ن با   ناضا   التب ذب 

ــ بنب يل  النصـــت من  - 16 ــال ال ل ـ ــا ق ا  رزة سب االقتصـ سب المائا سب عال    37وقد اا  ضـــت حصـ
ــبا   1995 ــقم   2018سب المائا سب عال   18لتبلغ ا ـ ــا ق2007(. وقبم عال 2)ااظا الشـ  ا   ، لم م ن حصـ

سب المائا، يذ كاى متوســــــ  ا يااوح ا ــــــبا  31رزة سب االقتصــــــال ال ل ــــــ بنب قد اا  ضــــــت قط يل  نقم من 
سب المـائـا  11سب المـائـا. وعبوة عل  ذلـك، س ـد الت   االســــــــــــــتثمـار سب رزة م اعبـا، حبـ  اا  ش من  35
. وةـم االســــــــــــــتثمـار (19)2018سب المـاـئا س ط سب عـال  2,7يل   1994الـنام  المحلب اإلجمـالب سب عـال  من
 سب المائا من النام  المحلب اإلجمالب. 0,5عدا البنا  سب ناب  الحدول، حب   لغ  ما سب
 

 2الشقم 
  صة قطاع غزة فا االقتصا  التلسطي ا  

 )إالن با المئوعا من النام  المحلب اإلجمالب(

 

 

 

 

 

 

 
 
 ال ل  بنب، الب ااات المتحل ا إالح اإات ال وم ا.الا ا  الماكزم للحصا   :المصدر 
  

وةم  نلا  اقتصـال من  ا رزة لائما  نقم إقثبا من يمقااامؤ إ ـبي االحتبل وما اصـاحبؤ من مدا با  - 17
م ببداا. وال يزال اإلرب  وال بول الشـــديدة عل  النشـــاق االقتصـــالم وعل  التن م الم اواـــبن عل  ق ا  رزة  

، وـما مبذمـا من نعمـال عـدائـ ا مت ارة، احب  مح ب  يمقـاـاات ال  ـا  االقتصــــــــــــــالـاا ال ـامـلا، 2007مـنأ عـال 
 2006إحش المؤشاات االقتصالاا لحامب   1وقد م بي سب ن ما اقتصالاا وإا اا ا عم  ا. وعحاض الادول  

 )إحد(. 2018)قبم( و 

سب المائا   4,8ل رزة اموا  ن با ، ش د اقتصا2018يل     2007سنا الممتدة من  11وسب ستاة الـــــــــــ  - 18
ــبا  ــ بنب  ن ـ  2006سب المائا سب عال  31ا  ا مئوعا، من  13س ط. وم لصـــت حصـــتؤ سب االقتصـــال ال ل ـ

سب المائا،    27ت وم لح اصـــــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب  ن ـــــبا 2018سب المائا سب عال   18يل  

__________ 

، 2004، قال الا ا  الماكزم للحصــــا  ال ل ــــ بنب  تنال ة   ااامؤ ال اصــــا إالح ــــاإات ال وم ا ازوال يل  عال 2019سب نوالا عال  (19) 
ــالــــــــــــــــب ــتــــــــــــــ  /http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents: ااــــــــــــــــظــــــــــــــــا الــــــــــــــــااإــــــــــــــــط الــــــــــــــ

A_Na_accounts_2014_2015_constant.html. 
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سب المائا. وال مزال جم ص مقواات النام  المحلب    42 ن ــــــبا  سب المائا، و ال ال  ا  49و الت الب الا  ن ــــــبا 
 .2006اإلجمالب م اعبا  لوى م توعام ا سب عال 

 
 1الادول 

 اقتصا  غزة قعل وبعد فرض اإلغ ق )ماشرات مختارة(  

 الن با المئوعا للتتبا 2018 2006 المؤشا
 43 933 1 349 1 ال قاى )إاآالل(    

 43 296 5 696 3 ال قاا ا )ا ما/ بلومتا مابص(ال ثاسا 
النــام  المحلب اإلجمــالب الحال  ب )إمبيبن لوالرات الوالاـات المتحــدة 

 4,8 819 2 691 2 (2015األماعق ا إال مت ا عال 
ــ بن ا المحتلا   ــا رزة سب النام  المحلب اإلجمالب لعرض ال ل ـــ حصـــ

 42- 18,1 31,1 )إالن با المئوعا(
ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب )إمبيبن لوالرات اصــــــبي  

 26,9- 458 1 994 1 (2015الوالاات المتحدة األماعق ا إال مت ا عال 
حصــــا االســــتثمارات سب النام  المحلب اإلجمالب لعرض ال ل ــــ بن ا 

 71,6- 2,7 9,5 المحتلا )إالن با المئوعا(
 49,4 52 34,8 محدل الب الا )إالن با المئوعا(

 39 ال  ا )إالن با المئوعا(
(2007) 

55,4 
(2017) 42,1 

 
 الا ا  الماكزم للحصا  ال ل  بنب. :المصدر 
  

 القطادات اإلؤتاجية المتأثرة سلبا - اء  
إاإلاـاسا يل  ال بول الشـديدة المأكورة نعبل الم اواـا عل  ق اعب الزراعا وصـبد األسـما ، نعب    - 19

ق اعا الزراعا والصــــــــناعا التحوعل ا )ال ــــــــلص ال ا لا للتداول( ناضــــــــا إ ــــــــبي ال بول الم اواــــــــا عل  وارلات 
ة التـناس ـــــــــــــــ ا وموسبا سا   الت نولوجـ ا والموال ال ـال، ممـا حـد من ـقدرم مـا عل  التوســــــــــــــص والحـ ا  عل  الـ در 

ــائحـا االســــــــــــــت ـدال سب ـقائمـا   الحمـم. س ـد ُنلرجـت إحش ناوا  األســــــــــــــمـدة وماموعـا من مبـبدات اآـسات الشــــــــــــ
اإلســـاائبل ا. وبالمثم، محااـــت المدلبت الب ما حت  للصـــناعات التحوعل ا األســـاســـ ا   “االســـت دال المزلوج”

 للت ببد إشدة ألا ا ناضا  مدرجا سب ذأل ال ائما.

ــا عل   - 20 ــديدة الم اواــــــ ل وال بول الشــــــ ــبي اإلرب  الم و  وقد كاى لتدمبا البن ا التحت ا سب رزة إ ــــــ
النشـــــــــاق االقتصـــــــــالم، واألعمال الحدائ ا المت ارة، ناا ل با عل  يمقاا ا الحصـــــــــول عل  ال  ابا  والم ال  

اشــ ا اإلاتاج ا الائ  ــ ا إشــدة.  النظ  ا، وكألك عل  الببئا. وقد نلت حاالت اا  ا  ال  ابا  يل  م ل ح األ
ســـــاعات سب البول، واســـــتمات حاالت  6يل   4، اقتصـــــا التزوعد إال  ابا  عل  2018و   2017وسب عامب 

ــ ا ــاســــ . وقد ارم ص مواسا ال  ابا  سب ق ا  (20)االا  ا  سب مح بم الح اة البوم ا وإعاقا م دام ال دمات األســــ
ــاعـات يومـ ا سب 6رزة ـإل مـلؤ من حوالب  ــاعـا سب ـكااوى   11يل  حوالب   2018ـكااوى الـثااب/يـنايا  ســــــــــــ ســــــــــــ

__________ 

 (20) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Occupied Palestinian Territory: 2019 

humanitarian needs overview”, December 2018. 
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. ربا نى ذلك ال احنب نى األسـاة المة شـ ا المتوسـ ا سب رزة لدي ا يمقاا ا الحصـول  (21)2020الثااب/ينايا 
ســــــــــــاعا سب البول، ألى التزوعد إال  ابا  ربا كال لتت  ا احت اجات جم ص األســــــــــــا   11عل  ال  ابا  لمدة 

    الوقت.المة ش ا سب ا

وات اا لألك، ش د اقتصال رزة مااجحا سب التصن ص وسب النشاق الزراعب. واا  ضت حصا ق اعب   - 21
ــال من  ا رزة من  ــناعا التحوعل ا سب اقتصــــــــ سب المائا   23يل    1995سب المائا سب عال   34الزراعا والصــــــــ

يل   26م ــــــــــــــــاذمت مــا سب الحمــالــا من نلاــال(، سب حبن اا  ضــــــــــــــــت  3)ااظا الشــــــــــــــقــم  2018عــال  سب
المائا. وذأا يثبا قل ا  إالتا  ه ما يتحل  إم ـــت بم منم ا اقتصـــال ق ا  رزة وقدرمؤ عل  مح ب  وسورات   سب 12

 الحام وموس ص ا ا  الحمالا.

وعتوســــــــــــــص ال ا  الااإص نلاــال سب شــــــــــــــاح ناا اإلرب  وال بول واألعمــال الحــدائ ــا المت ارة سب رزة،   - 22
ؤ  بن عامب  مص  .2017 و 2007التاكبز عل  ك ف ا ااتشار ال  ا وماسُّ ِّ
 

 3الشقم 
 (2018و  2006و  1995الهيكل القطادا القتصا  م طقة غزة )األدوام   

 )إالن با المئوعا القتصال من  ا رزة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

__________ 

 (21) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gaza Strip Electricity Supply database ،
 .www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply: متاح عبا الااإط التالب
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 التقر فا غزة  أثير اإلغ ق والقيو  واألدما  العدائية المتكررة دلى   - را عا  
 2017و    2007يتتبص ذأا ال ا  مدذور ةاول مة شا األسا المة ش ا ورساذ ا سب رزة  بن عامب  - 23

ــ بنب ــا  ال ل ـ ــا ات والتحدالات التب نجااذا الا ا  الماكزم للحصـ ــت صـ ــت دال   ااات االسـ ــ ال  م (22)إاسـ . وسـ
ل وال بول الشديدة   الم اواا عل  النشاق االقتصالم وعل  التن م والحمل ات  األاا الأم نحداؤ اإلرب  الم و 

. وذأا  (23)الح ـــــــــقاعا من حب  الت ل ا عل  الشـــــــــحي ال ل ـــــــــ بنب، وذلك ه ما يتحل  إحدل ال  اا  وساوة ال  ا
ا ــــمة  ت ديا الزعالة سب الت ل ا الدا ا الم لوبا الاتشــــال جم ص األســــا المة شــــ ا من ال  ا، سب ال تاة الممتدة 

 .(24)2017 و 2007امب  بن ع
 

 (25)2017 و 2007التقر فا غزة بين داما  -علف  
 2017-2007متضــــــــــــــمن ال او  نلاــال محلبب لت ور م ــــــــــــــتوى وعم  ال  ا سب رزة لبل ال تاة  - 24
لاع  م بب  لاع تبن محلبلبتبن: األول  إاســـــــت دال عبنا من   ااات الدراســـــــات االســـــــت صـــــــائ ات والثاا ا  عن

. وعت ب التحلبم ال  ا سب رزة، ســــــــــوا  مص ماور الوقت نو إالم اراا (26) تت  ا   ااات ال ــــــــــقاى من التحدال
 الض ا التاب ا. مص
 

 الطريقة المست دة إلى االستقصاءات - 1 

م ـــــت دل ال اع ا الم ـــــتندة يل  االســـــت صـــــا ات مباشـــــاة   ااات الحبنات الم ـــــتمدة من م ـــــة يا ا    - 25
من نجم ح ــا  الحبقا  بن يجمالب اإلا ا     2017و   2007ا المة شــ ا ال ل ــ بن ا لحامب واســت ب  األســ 

__________ 

 .www.pcbs.gov.ps/default.aspxااظا  (22) 

لمة شــ ا التب مة ش لوى لط ال  ا. وعحتبا ح ــا  عدل ال  اا  مال اســا  ربا لقب  لل  ا ل واؤ يل  ا ــبا األســا ا “عدل ال  اا ”اشــبا   (23) 
ال احق  عم  ال  ا، وع لط جم ص األســــــــــــــا المة شــــــــــــــ ـا التب م ص محـت لط ال  ا، لوى نى اـللـأ سب االعتبـار االلتبسـات ال بباة 

حل  سـببم المثال، سـ ح ـي مؤشـا عدل ال  اا  كم نسـاة مة شـ ا م ـتوعات وقو  م تلت األسـا المة شـ ا ال  باة محت لط ال  ا. س سب
حالا عدل  “ساوة ال  ا”لوالر. ومحال    100لوالر نل إمبلغ    0,01 وصـــــــــ  ا موجد لوى لط ال  ا ســـــــــوا  كاات لوى ذلك ال ط إمبلغ  

ل  ا، مص محديد محامم )من الناح ا الن داا( التب م صـــــــــــم كم نســـــــــــاة مة شـــــــــــ ا عن لط ا “الم ـــــــــــاسا”الدقا ملك عن لاع  مل  ح  
ــا التب موجد سوقؤ. وذب ممثم، من الناح ا البدي  ا،  1 التاج ة ــ ا لعسـ ــ ا الواقحا محت لط ال  ا والمحامم صـ ــا المة شـ لام ص األسـ

ساوة ال  ا  متوســط الن ــبا المئوعا للحاز لدى األســا المة شــ ا ه ما يتحل  إ ط ال  ا. وبالن ــبا للت وعنبن االستاااــببن ال ــاإ بن، س ى 
سب الحـالـا األول  )عـدل اــــــــــــــئبـم جـدا(، وســــــــــــــتحـالل  0,00005=200÷0,01لوالر ســــــــــــــتحـالل  200إـالن ــــــــــــــبـا ل ط ال  ا البـالغ 

 سب الحالا الثاا ا. 0,5=200÷100

 مشمم م اي   ال  ا جم ص الم اعدات الحقوم ا وربا الحقوم ا الم دما يل  األسا المة ش ا، الن داا من ا والحبن ا. (24) 

الت ال   ” مال مناقشـــــــــا محلبم ن ثا م صـــــــــبب  لل  ا سب رزة سب ورقا م ن ا مصـــــــــدر قاعبا عن مؤمما األمم المتحدة للتاارة والتنم ا إحنواى   (25) 
 (. “ حصار ” )انصة إحدل است دال كلما   “ االقتصالاا التب يت بدذا الشحي ال ل  بنب إ بي االحتبل اإلساائبلب: يس ار رزة محت الحصار 

مؤمما  ورلت الب ااات الم صــلا الم ــت دما سب التحلبم الوارل سب ذأا ال ا  من الا ا  الماكزم للحصــا  ال ل ــ بنب اســتااإا ل لي من  (26) 
  2007األمم المتحدة للتاارة والتنم ا. وعتم الحصــــــــول عل  الب ااات من م ــــــــة يا ا  واســــــــت ب  األســــــــا المة شــــــــ ا ال ل ــــــــ بن ا لحامب 

ــ بنب لحال    ، ومن التحدال 2017 و  ــقااب ال ل ــ ــ ا سب   2017ال ــ ــتوعات المة شــ ــ ا للم ــ ــلى النتائ  الائ  ــ   الأم نجاال الا ا . والت اعااى إشــ
،  www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1474.pdf  متاحاى عل  الااإ بن:   2017  و   2007سل  بن )اإلا ا  واالست ب  وال  ا( لحامب  

النتـــائ  ” . ااظا ناضــــــــــــــــا  م اعا الا ـــا  الماكزم المحنوى www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2368.pdf?date=7_5_2018و 
 (. 2018)رال هللا،   “ 2017األول ا للتحدال الحال لل قاى والم ا ن والمنشآت 

http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
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. وبامبا  التحاع  (27)لمقاسئ الشــ ح البالغ ول م سال، ولصــائح األســاة المة شــ ا والموقص سب االســت صــا 
سب المائا   60ؤ الأم احتمدل كم من المقتي اإلحصـــــــــــائب لبمحال األوروبب واالمحال األوروبب ل ط ال  ا إلا

، س ى لط ال  ا الحال  ب سب األرض (28)من مامو  متوســـــــــــط الن  ات األســـــــــــاعا الولن ا ل م شـــــــــــ ح إالغ
لوالرا )إال ـحا الثا ت لدوالر الوالاات   255لوالرا و  123ذو   2017و   2007ال ل ـ بن ا المحتلا سب عامب 

 ( سب الش ا، عل  التوالب.2015المتحدة لحال 

ات الحبنات سب اســــت صــــا م يا ا  واســــت ب  األســــا المة شــــ ا ال ل ــــ بن ا يل  حدوث ومشــــبا   اا - 26
، يذ ارم حت ا ــبا األســا المة شــ ا  2017و   2007مدذور حال سب رسال األســا المة شــ ا سب رزة  بن عامب 

يل   15,9سب المــائــا وام ــــــــــــــحــت ساوة ال  ا من  64,4سب المــائــا يل   46,1التب م ص محــت لط ال  ا من 
 .سب المائا 25,7

 
 طريقة الت عا اإل صائا األفضل  - 2 

يتمثم نحد عبو  النتائ  المأكورة نعبل الم ــــــتندة يل  االســــــت صــــــا ات سب نا ا م ــــــتند يل  عبنات  - 27
ــتباة ا ــــــــب ا. ومت ة الت ورات األلباة سب  ــتباة يمقاا ا مح ــــــــبن  ماال محديد  صــــــ ال  ا وم ديا المنال  الصــــــ

 .(29)ت التحدالاتال اائ  الم ـــــتندة يل  االســـــت صـــــا ات عن لاع  الامص  بن   ااات االســـــت صـــــا ات وب ااا
ومشـبؤ األرض ال ل ـ بن ا المحتلا محظم البلداى من حب  يى   ااات التحدالات ال ـقاا ا ال متضـمن محلومات  
ــ ا نو ا  ام ا نو للل ا وال عن اســـت ب  األساال نو ا  ام م نو للل م. ومص ذلك،   عن اســـت ب  األســـا المة شـ

(   ااات عن ماموعا  2017 و  2007التحدالات الحشـاعا )مامص اسـت صـا ات ا  ات واسـت ب  ال ل ـ بنببن و 
ــب ا  من المتتباات المشـــــــــتاكا، إما سب ذلك: الموقص )الحضـــــــــام، والاع ب، وم  مات البجئبن(ت   واســـــــــحا ا ـــــــ
ولصـــائح ر  األســـاة المة شـــ ا )من قببم الم ـــتوى التحل مب(ت وال صـــائح الدامورااه ا لعســـاةت والواـــص  

ــبقات  الوة  ب وق ا  التوة  ت و  ــ ا، مثم الم ال، من لبل الشـــــ ــاســـــ ــول عل  ال دمات األســـــ إمقاا ا الحصـــــ
 الحامات وم قن األساة المة ش ا ونصول ا المالاا.

ولمحاسا عدل ال  اا  وعم  ال  ا، م ــــت دل لاع ا التنبؤ اإلحصــــائب األسضــــم ا اا مؤل ا من ابث  - 28
ــت ب   ــا ات ا  ات واســـــ ــت صـــــ ــت دل   ااات اســـــ ال ل ـــــــ بنببن سب م ديا محالالت االاحدار  ل وات: نوال، م ـــــ

ــ ا  ــا المة شــ ــائب لن  ات األســ ــ ا )يال م ب م إالغ شــــ ح ل ماإلحصــ ــاة المة شــ ــائح األســ ــب عن لصــ ، سضــ
من   الم ـــــــــــتمدة الم د رة بتالمحامِّ  م تاى ل اع ا التنبؤ اإلحصـــــــــــائب األسضـــــــــــم سب ماس  ذأا الت اعا(ت ااا ا، 

__________ 

ــالم والبنك الدولب، ُاحا   (27)  ــ تا التال ا: “مقاسئ الشـــــــــــــ ح البالغ”ل إامبا  لاع ا منظما التحاوى والتنم ا سب المبداى االقتصـــــــــــ  إالصـــــــــــ
ــم 0,5+ )عدل األل ال ×    0,8( ×  1  -+ )عدل البالتبن   1) ــارة يل  نى لاع ا مقاسئ الشـــــــــ ح البالغ ذب نسضـــــــ ((. ومادر اإلشـــــــ

زة. اصــــبي ال ال سب احت ــــا  مصــــالر عدل التااا   بن األســــا المة شــــ ا، وبالتالب س ب م دل صــــورة ن ثا لقا عن ال  ا سب ر من
ــم عدلا كبباا  ــ ا سب رزة، مثم محظم البلداى النام ا، ربا متااا  يل  حد كببا، يذ اضـــــــ ــاة المة شـــــــ وعاجص ذلك يل  نى   قم األســـــــ

األل ال. ساالحت اجات االســــت ب  ا سب األســــاة المة شــــ ا التب مضــــم ســــتا نشــــ ا  إالتبن، عل  ســــببم المثال، ســــت وى م تل ا   من
 .ا التب مت وى من ش صبن إالتبن ونربحا نل الاحت اجات األساة المة ش  عن

 .https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rateااظا  (28) 

 Chris Elbers, Jean O. Lanjouw and Peter Lanjouw, “Micro–level estimation of poverty andااــــظــــا  (29) 

inequality”, Econometrica, vol. 71, No. 1 (January 2003); and Isabel Molina, J.N.K. Rao and Gauri 

Sankar Datta, “Small area estimation under a Fay-Herriot model with preliminary testing for the 

presence of random area effects”, Survey Methodology, vol. 41, No. 1 (June 2015). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
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  ل مم ـتوى يا ا  األسـاة المة شـ ا  ت ديا با إقثبا من األسـا المة شـ ا( ل ب ااات التحدال )لحدل ن  االاحدارات
الت دياعا لن  ات األســا المة شــ ا سب يعالة ح ــا  عدل ال  اا  وإعالة   الم اي   م ــت دل واالثا ، إالغت شــ ح

 م ديا م اي   ساوة ال  ا ل م سنا. 

مؤشــــــــــــــاات ال  ا الم ــــــــــــــتنـدة يل  التنبؤ نلاـال  2وع ـي ملـك ال  وات الثبث، ُاحاض سب الاـدول  - 29
، يل  جااي المؤشــاات الم ــت لصــا إاســت دال ال اع ا الم ــتندة 2017 و  2007اإلحصــائب األسضــم لحامب 

، وذب ا ـبا م مُّ عن الن ـبا 2007سب المائا سب عال   40,1يل  االسـت صـا ات. وم ـاوم )ا ـبا( عدل ال  اا  
التوصـــم يلب ا إاســـت دال ال اع ا الم ـــتندة يل  االســـت صـــا ات. ومام ص   سب المائا التب مم  46الت دياعا البالتا 
ــ 2017سب المائا سب عال   56ذأل الن با يل   رة  ـــــــــ سب المائا المح وبا    64,5، لتصبة نقم  من الن با الم د 

تاة إاســــت دال ال اع ا الم ــــتندة يل  االســــت صــــا ات،  بد نا ا مباذن عل  حدوث  عالة كبباة جدا عل  مدى س
ــم المتحل  إ اوة ال  ا سب رزة من   ــائب األسضـ ــا. وسب الوقت ذامؤ، يزلال مال اي التنبؤ اإلحصـ ــنوات الحشـ ال ـ

رة إاست دال 2017  و  2007سب المائا  بن عامب   19,9يل     13,9 . ومص نى ذأل الم اليا م مُّ عن ملك الم د 
 اا. ال اع ا الم تندة يل  االست صا ات، س ا ا ال مزال كبباة للتا

 
  2الادول 

المسااااااااات اادة إلى  الطريقااة  اااساااااااااتخاادامفجوة التقر ودااد  التقراء ) :2017 و 2007فا داااما  غزة  
 ( األفضل اإل صائا الت عا وطريقةاالستقصاءات 

 ساوة ال  ا  عدل ال  اا   

 ال نا

لاع ا التنبؤ اإلحصـــائب 
 األسضم 

ال اع ـا الم ــــــــــــــتنـدة يل  
 االست صا ات

الم ــــــــــــــتنـدة يل  ال اع ـا 
 االست صا ات

لاع ا التنبؤ اإلحصــــــــــائب 
  األسضم

     
2007 0,4617 0,4007 0,1588 0,1395 

2017 0,6447 0,5619 0,2574 0,1987 

 
 ح اإات األوا تال. :المصدر 

  
 غزة فا المتكررة العدائية واألدما  والقيو  اإلغ ق ؤتيجة المتكعدة كلتة التقر  ات قدار  -  اء 

للمبلغ الم  و  ال ــنوم الأم ســ ق ب   يجمالباســتنالا  يل  التحلبم ال ــا  ، امقن ح ــا  نقم محوعم  - 30
ــا  عل  ال  ا(. وُمببن م اراا ملك الت ل ا  ــا من  ااان ال  ا )نم الحد األلا  لت ل ا ال ضـ ــال جم ص األسـ الاتشـ

ل  م ل ـا ال  ا  - 2017 و 2007 -سب ال ــــــــــــــنتبن األلبامبن من نحـدث محـدال  النـاجمـا عن اإلرب  الم و 
ــالم وعل  التن م والحمل ات الح ـــقاعا التب م ول   ا ال ـــل ا   ــديدة الم اواـــا عل  النشـــاق االقتصـ وال بول الشـ

 ال ائما إاالحتبل. وُعح ي ذلك عل  النحو التالب:

ــ اا  × عدل األـشـــ   12الحد األلا  لت ل ا ال ضــــا  عل  ال  ا = ساوة ال  ا × لط ال  ا ×    ا   شــ
 البالتبن ل م نساة مة ش ا × عدل األسا المة ش ا.

ــائب األسضـــــم ــت دال ساوة ال  ا الم د رة إ اع ا التنبؤ اإلحصـــ نعبل(، س ى الحد األلا   2)ااظا الادول  وباســـ
 سب رزة ذو: 2015للت ل ا الحال ال ا لل ضا  عل  ال  ا إالال ما الثا تا لدوالر الوالاات المتحدة لحال 
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= م ل ــا حال ال ــا قــدرذــا  224 848×  4,49×  12×  123,7×  0,1395=  2007 م ل ــا عــال 
 مبيبن لوالرت   209

= م ل ــا حال ال ــا قــدرذــا  347 035×  3,97×  12×  255,2×  0,1987=  2017م ل ــا عــال  
 ملبوى لوالر. 838

ال تاة  لبلوقد مضــــــــــاعت الحد األلا  للت ل ا الحال ال ا ال ــــــــــنوعا لل ضــــــــــا  عل  ال  ا نربص ماات  - 31
ــنتبن وقدرل 2017و   2007الواقحا  بن عامب  ملبوى لوالر )إالال ما الثا تا  629. وعال   ال ا   بن مبنك ال ـ

ل وال بول الشـــديدة الم اواـــا عل   ( الت ل ا المت بدة ات اا اإلرب  الم و  2015لدوالر الوالاات المتحدة لحال 
سب    22,3النشـــــــــاق االقتصـــــــــالم وعل  التن م واألعمال الحدائ ا المت ارة سب ســـــــــ ا  ال  ا. وعمثم ذأا ال ا  

سب المائا من النام  المحلب اإلجمالب سب األرض ال ل ــــــ بن ا   4المائا من النام  المحلب اإلجمالب لتزة، نو 
أا يل  حام كل ا عق  ما م لمِّ ؤ سـ اسـا اإلرب  وساض ال بول واألعمال  . وعشـبا ذ2017المحتلا، سب عال 

 الحدائ ا المت ارة التب منت ا ا يساائبم من ناا عل  رسال األسا المة ش ا سب رزة.  

وعشــــــبا التحلبم الوارل نعبل يل  نى رزة قد مح ااــــــت لضــــــابات شــــــديدة لالت اقتصــــــالذا وببئت ا،  - 32
ا نى اما ســـؤاال  ما  ال ا اح ا  ـــؤ وذو ماذا كاى ســـ حدث لو لم مشـــ د رزة عمل ات  وكألك رسال ســـقاا ا. رب

يرب  نو قبولا عل  التن م والنشاق االقتصالم نو عمل ات ع قاعا. وعاكز ال ا  ال ام  نلاال عل  اإلجاإا 
 .2018-2007عن ذأا ال ؤال  ت ديا ال  ارة المحتملا سب النام  لبل ال تاة 

  
التقر  ساع  اإلغ ق والقيو  واألدما  العدائية    كلتة االقتصاا ية و  التكلتة  قدار    -   خامسا  

 2018- 2007المتكررة: 

 اإلغ ق والقيو  واألدما  العدائية المتكررة عثر  قييمات - علف 

جات إحش المحاوالت لت ب م ناا عمل ا نو عملبتبن من الحمل ات الح ـــقاعا التب محا اـــت ل ا رزة  - 33
دى ال ـنوات الحشـا محم النظا.  بد ناؤ ماا نم محاولا لت ديا الت ل ا االقتصـالاا التاا م ا للرب   عل  م

ل، وال بول الشـديدة الم اواـا عل  النشـاق االقتصـالم وعل  التن م، والحمل ات الح ـقاعا سب   اإلسـاائبلب الم و 
ــاإ ا للت ل ا التاا م ا سب ال تاة  بن عامب  رزة. وعتضـــــمن ذأا ال ا  موجزا  م تصـــــاا  للت ب مات والت دياات ال  ـــ

 .2018 و 2007

نى األاـــــــــــاار التب اامت عن ال امات الح ـــــــــــقاعا يل  ومشـــــــــــبا م دياات صـــــــــــندو  الن د الدولب  - 34
ــاائبل ا التب وقحت سب عامب  سب المائا من مامو  احت الب رني   60محالل ن ثا من   2009و   2008اإلســــ

ــاار الناجما عن التارة التب وقحت سب عال المال سب رزة،  بنما  ــبا   2014محالل األاــ سب المائا من   85ا ــ
، ونى محدالت (30)2009-2008احت الب ا من رني المال الأم كاى موجولا إحد ال اول الأم شــــــ دمؤ ال تاة  

ــ  ــحال المحدالت ال حل ا لو نم ة لتزة ا   ال ا  المتاحا للضـــــ ا التاب ا النمو كاى امقن نى مبلغ اباا ناـــــ
 .(31)للوصول يل  م تلزمات اإلاتاج

__________ 

 .آ /نر    31، “الض ا التاب ا ورزة: م اعا م دل يل  لانا االمصال الم صصا”صندو  الن د الدولب،  (30) 

 .نيلول/سبتمبا 6، “الض ا التاب ا ورزة: م اعا م دل يل  لانا االمصال الم صصا”صندو  الن د الدولب،  (31) 
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ــبا البنك الدولب يل  نى عال  - 35 ــ د اجتزا    2014وعشـ ــال رزة سب األاال   460شـ ملبوى لوالر من اقتصـ
، ونى يلتا  اإلرب  امقن نى يولد اموا ماا م ا ياــــــــــاه ا سب (32)ال م ــــــــــبن التب وقحت سب ا األعمال الحدائ ا

، سب حبن نى م ل ح قائما الموال المزلوجا االســـــت دال امقن نى يولد 2025عال  سب المائا إحلول 32حدول 
 . (33)2025سب المائا إحلول عال  11اموا يااه ا ا بتؤ 

وعشـبا األوا تال يل  نى ال  ـائا االقتصـالاا المباشـاة التب اامت عن الحمل ا الح ـقاعا التب  دنت  - 36
ــمبا  ــتما ت  2008سب كااوى األول/لا ــــــــ (.  TD/B/56/3 لبوى لوالر )ااظا   2,5يوما   لتت احو   50 واســــــــ

رت سب رزة ات اا للحملبتبن الح ــقاعتبن سب   ومشــبا م دياات األوا تال ناضــا يل  نى ق ما األصــول التب مضــا 
وحدة ســــــــــــــقن ا وما ال ا مُّ  64  000 ن لبوى لوالر، ونى ن ثا م 2,7 لتت ن ثا من   2014و   2012عامب 

رت كل ا نو جزئ ا لبل الحملبتبن )ااظا  1 000عن   (.TD/B/62/3منشلة صناع ا وماارعا قد مضا 

مار رزة ، قدرت ال ـل ا الولن ا ال ل ـ بن ا م ل ا يعالة يع2014وسب نع ا  الحمل ا الح ـقاعا عال  - 37
 .(34) بيبن لوالر 3,9وإاحاش ا إمبلغ 

 
والقيو  واألدماا  العادائياة المتكررة   اإلغ ق  ساااااااااعا   المتكعادة التكلتاة االقتصاااااااااا ياة   قادار  -  اء 

 (2007 -2018 ) 

الحوامم ال ـــــــــــــبب ا الم تل ا ومشـــــــــــــا م الال اي من  ، ومدالم المنشـــــــــــــل  احد ملابا المتتباات الدالل ا - 38
امقن اســـــت دام ا لت ديا الت ل ا التب يت بدذا الشـــــحي ال ل ـــــ بنب إ ـــــبي اإلرب  الم ـــــتمام  المن ا ات التب 

ل وال بول الشـــــديدة الم اواـــــا عل  النشـــــاق االقتصـــــالم وعل  التن م سب ق ا  رزة وب ـــــبي الحمل ات   الم و 
م ديا م ل ا   . وعبوة عل  ذلك، ال امقن2018-2007الح ـــــــقاعا الائ  ـــــــ ا الثبث التب وقحت لبل ال تاة 

ذأا اإلرب  وال بول الم اواــا إشــقم من صــم عن م ل ا الحمل ات الح ــقاعا. ومص ذلك، س ى م ديا م ــارات  
نم عل  استااض نى اإلرب  وال بول والحمل ات الح ــــــــــــقاعا  - النمو االستاااـــــــــــ ا )ال ـــــــــــبنارعوذات( سب رزة

عن ال  ـــــــائا االقتصـــــــالاا )من حب   سصـــــــاعدا  يوسا إحش المؤشـــــــاات  2007اعتبارا  من عال  -محدث  لم
ــ ا عن الال م التارع  ا للنام    ــبنارعوذات االستاااــــ النام  المحلب اإلجمالب( من لبل ق اي مدى ااحاال ال ــــ

 المحلب اإلجمالب.

والحبقا  بن االقتصــــــــالات اإلقل م ا سب رزة   2007واســــــــتنالا  يل  امااذات النمو سب رزة قبم عال  - 39
ــ ا التاب ا،  ــالم التارع ب والضـــ ــت دل األلا  االقتصـــ ــببن للنمو. وُع ـــ ــبنارعوذبن( استاااـــ ــارعن )ســـ مم م ب م م ـــ

ك ــبنارعو ماجحب لت ديا ال  ــائا االقتصــالاا المحتملا. وع تاض    2018-2007ال حلب سب رزة لبل ال تاة  
النمو  ن ــــبا ، وناؤ ســــبواصــــم 2006-1995نى اقتصــــال رزة يتبص متوســــط امول التارع ب لل تاة   1ال ــــبنارعو 

نى حصــــــا رزة من اقتصــــــال   2سصــــــاعدا. وع تاض ال ــــــبنارعو   2007سب المائا ســــــنوعا اعتبارا من عال   3,7
ــال  2006، ما  الت كما كاات سب عال 2007األرض ال ل ــــــ بن ا المحتلا، إحد عال  . وذأا ا تاض نى اقتصــــ

__________ 

 .2015 ناار/مايو 27البنك الدولب، م اعا المااقبا االقتصالاا الم دل يل  لانا االرمباق ال اصا،  (32) 

 (33) World Bank, Unlocking the Trade Potential of the Palestinian Economy: Immediate Measures and a 

Long-Term Vision to Improve Palestinian Trade and Economic Outcomes, report No. ACS22471 

(Washington, D.C., 2017). 

 (34) State of Palestine, Ministerial Committee for the Reconstruction of Gaza, Detailed Needs Assessment 

(DNA) and Recovery Framework for Gaza Reconstruction (2015). 

https://undocs.org/ar/TD/B/56/3
https://undocs.org/ar/TD/B/62/3
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المائا ســــنوعا ، لبل ستاة الت ب م سب   6,6رزة شــــ د اموا  ن   محدل امو اقتصــــال الضــــ ا التاب ا، نم  ن ــــبا 
2007-2018. 

ــبنارعو   3وكما ذو مببن سب الادول  - 40 ــبا ال ــــــ يل  نى متوســــــــط النام  المحلب اإلجمالب  1نلاال، اشــــــ
ــالاا   23,3الحال  ب ال ـــــنوم لتزة كاى ســـــبت    ال ـــــبنارعو الماجحب  ن ـــــبا   سب المائا ونى ال  ـــــارة االقتصـــ

ــم يل    2018-2007المحلب اإلجمالب( لل تاة التاا م ا )سب النام    بيبن لوالر )إالال ما الثا تا   7,8قد مصـــ
ــالب ال ل ــــــــــــــ بنب سب   50(، نو 2015لـــدوالر الوالاـــات المتحـــدة لحـــال  ــائـــا من النـــام  المحلب اإلجمـ سب المـ

ــبنارعو 2018 عال ــبا ال ــــ ــبا  يل  نى النام  المحلب اإلجمالب لتزة كاى امقن نى يزعد متوســــــ ؤ 2. وعشــــ  ن ــــ
سب المائا عن ال ـبنارعو الماجحب، ونى ال  ـارة االقتصـالاا التاا م ا )سب النام  المحلب اإلجمالب( لل تاة  50

سب المــائــا من   107(ت نو 2015 لبوى لوالر )إــالال مــا الثــا تــا لــدوالر الوالاــات المتحــدة لحــال  16,7قــد م وى 
 .2018النام  المحلب اإلجمالب ال ل  بنب سب عال 

ــبا لنصــــــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب )ااظا الشــــــقم  -  41 نلاال(، س اؤ ح ــــــي   4نما إالن ــــ
لوالر )إالال ـما الـثا ـتا لدوالر الوالـاات   2 153يل   2018كاى امقن نى اصـــــــــــــم سب عال  1مـ دياات ال ـــــــــــــبـنارعو 

وى لط األســــــــاي. ومشــــــــبا م دياات  لوالرا( عن م ــــــــت  695سب المائا )  46,7(،  زعالة قدرذا 2015المتحدة لحال 
لوالر   2 997يل  نى اصـــــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب كاى امقن نى اصـــــم يل   2ال ـــــبنارعو 

ــام سب ذلك  105,5لوالرا نو  1 539، نم  زعالة قدرذا 2018سب عال  ــتوى ال حلب الم ــــــــــ  سب المائا عن الم ــــــــــ
 الحال. 

 
  3الادول 

  سي اريو ينفا ال ا ج المللا اإلجمالا اللقيقا فا إطار  رةلمقد  اغزة: الخسائر  قطاع  

 (2015)إمبيبن لوالرات الوالاات المتحدة إالال ما الثا تا للدوالر لحال 

 ال ا   1 ال بنارعو الماجحب  بنارعوال ال نا

ال ا  إالن ـــــــــــبا 
 ال ا   2 ال بنارعو المئوعا

ال ا  إــــالن ـــــــــــــبــــا 
 المئوعا 

        
2007 393 2 790 2 397 16,6 868 2 475 19,9 

2008 197 2 894 2 697 31,7 058 3 861 39,2 
2009 351 2 001 3 650 27,6 260 3 909 38,7 
2010 586 2 112 3 526 20,3 475 3 888 34,4 
2011 841 2 227 3 386 13,6 704 3 864 30,4 
2012 077 3 346 3 270 8,8 949 3 872 28,3 
2013 321 3 470 3 150 4,5 209 4 889 26,8 
2014 861 2 599 3 738 25,8 487 4 626 1 56,8 
2015 900 2 732 3 832 28,7 783 4 883 1 64,9 
2016 165 3 870 3 705 22,3 099 5 934 1 61,1 
2017 921 2 013 4 092 1 37,4 435 5 514 2 86,1 
2018 819 2 161 4 343 1 47,6 794 5 975 2 105,5 

 49,9 16 690 50 121 23,3 7 784 41 215 33 431 المجموع 
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  4 الشقم

  سي اريو ينإطار  فاغزة:  قدار ؤصي  التر  من ال ا ج المللا اإلجمالا اللقيقا  قطاع  

 (2015)إالال ما الثا تا للدوالر لحال 

 

 

 

 

 

 

 
   

نما ال  ـــائا سب النام  المحلب اإلجمالب المحتمم سب يلار ال ـــبنارعوذبن االستاااـــببن س ب كبباة،  - 42
يذ مشـبا يل  نى اصـبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب كاى من الممقن نى اقوى نعل  كثباا مما ذو عل ؤ  

و سب ةـم االحتبل. وبةـبارة البول. ومص ذـلك، ينبتب الـتل ـبد عل  نى كب ال ــــــــــــــبـنارعوذبن ا تاض محـدالت ام
ــ ا التاب ا،  ــتماار جم ص التدا با الت ببداا التب ا ااـــــــــ ا االحتبل سب رزة والضـــــــ نلاى، ا تاض كبذما اســـــــ
ل وال بول االقتصــــالاا الشــــديدة الم اواــــا عل  النشــــاق االقتصــــالم   وعتمثم ال ار  الوحبد سب اإلرب  الم و 

ن ثا نذم ا لتب ااؤ ناؤ  2الثبث. وعبوة عل  ذلك، س ى ال ـــبنارعو    االائ  ـــ وعل  التن م والحمل ات الح ـــقاعا 
لوال اإلرب  وال بول والحمل ات الح ــــــــــــقاعا، لما كاى ذنا  ســــــــــــبي من  ب احول لوى احت ا  اقتصــــــــــــال رزة  
اإلقل مب إحصـــتؤ سب االقتصـــال ال ل ـــ بنب. ولألك، س ى الت دياات المحاواـــا ذنا متح ظا وجزئ ا وال مشـــمم  

ل ا اإلجمال ا التب يت بدذا الشــــــــحي ال ل ــــــــ بنب سب رزة إ ــــــــبي االحتبل اإلســــــــاائبلب. وعل  األصــــــــة،  الت 
ل، وال بول االقتصــــالاا الم اواــــا   ال س ب محت ــــي ســــوى الت ل ا االقتصــــالاا التب اتات عن اإلرب  الم و 

 .2018-2007عل  النشاق االقتصالم وعل  التن م، والحمل ات الح قاعا سب رزة لبل ال تاة 

ومن الم م ناضا التل بد عل  نى الت دياات المأكورة نعبل ال مشمم ال  ائا األلاى التب جاى م بدذا  - 43
لبل الحمل ات الح ـــــــقاعا اإلســـــــاائبل ا، مثم مدمبا البن  التحت ا والوحدات ال ـــــــقن ا والمنشـــــــآت التاارعا. ومن  

  ت الشحي ال ل  بنب والماتمص الدولب  بيبن الدوالرات. الوااة نى ج ول يعالة اإلعمار التب نع بت ذلك كل  

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

لط األساي 1سبنارعو  2سبنارعو 



A/75/310 
 

 

20-10461 19/25 

 

من لبل مدا با من قببم  نا  المواائ الاوعا والبحاعا،    - ومن شــلى يلب  اإلمقااات االقتصــالاا لتزة   - 44
ن ط  ورسص جم ص ال بول الم اوـاا عل  الوـصول والتن م، والـ ماح إالوـصول ال امم يل  الم ال وال  ابا ، واـست دال ال 

 .(35)نى اقوى لؤ ملابا ن با إقثبا يتااو  الت دياات المأكورة نعبل   – والتا  ال ب حب قبالا شالئ رزة  

 
 التقر  مساااااتو   دلى  المتكررة  العدائية  واألدما   والقيو  لإلغ ق  االقتصاااااا ية  التكلتة   أثير - جيت 

 غزة فا

لل ــبنارعوعن االستاااــببن ل شــمم الب ااات المتحل ا إم ــتوى يوســص ذأا ال ا  ا ا  التحلبم الوارل نعبل  -   45
 . ( 36) األسا المة ش ا للتل د من آاارذما عل  ال  ا. واأللاة الم ت دما للال ال  ألك ذب منحن  حدوث النمو 

وموسا منحن ات حدوث النمو لاع ا شـ اسا ل  م التتباات سب مو عص ا  ات األسـا المة شـ ا عل  ما   - 46
بنما اشـــقم متوســـط محدل امو ا  ات األســـا المة شـــ ا عل  مدى ستاة من الزمن ا  ا يســـنال ذاما،  الزمن. وب

س اؤ ال ينبئنا إشـــب  عن مدى اســـت الة سئات م تل ا من األســـا المة شـــ ا )نو عدل اســـت الم ا( من الزعالة سب  
ــ  ــا المة شـ ــببم المثال، امقننا نى انظا سب سئتبن من األسـ ــط الن  ات. سحل  سـ ــا التب م ص محت متوسـ ا: األسـ

لط ال  ا واألســا التب م ص سو  لط ال  ا. س ذا كاى النمو شــامب لمصــالة ال  اا ، ا تاض نى م ــت بد األســا  
المة شـــ ا ال  باة من  عالة متوســـ ا محبنا سب ا  ات األســـا المة شـــ ا ل م شـــ ح إالغ  درجا م و  اســـت الة 

ت والحق  صـح ة يذا لم اقن النمو شـامب لمصـالة ال  اا . وعتتبص األسـا المة شـ ا ربا ال  باة من ذأل الزعالة
 م  ــ م جزئب المنحن  ملك الحبقا ل م م  ــ م جزئب سب ماتمص الحبنات اإلحصــائ ا: امثم المحور األس ب كم 

سب التو عصت وعال   المحور الانسـب الن ـبا المئوعا للتتبا سب يجمالب ا  ات األسـا المة شـ ا لالم كم م  ـ م 
 زئب لبل ال تاة قبد النظا.ج

.  2017- 2007نلاال منحن  حدوث النمو الم د ر لعرض ال ل  بن ا المحتلا لل تاة   5وعحاض الشقم  - 47
ــ ا  ــا المة شـــــ ــقم متوســـــــط محدل امو ا  ات األســـــ ــم سب الشـــــ .  إالغ شـــــــ ح ل موعمثم ال ط األس ب المتصـــــ

لة نساالل المحدل المتوســط ســ قوى واــحؤ عل   م  ــ م جزئب من الماتمص اإلحصــائب مااو  محدل اســت ا ونم
ــت الة نساالل عن   ــائب قم محدل اســـــــ ــ م جزئب من الماتمص اإلحصـــــــ المنحن  سو  ذلك ال ط األس بت ونم م  ـــــــ
المتوسـط سـ قوى واـحؤ محت ذلك ال ط سب المنحن . نما النمو الشـامم لمصـالة ال  اا  ه مثلؤ   اا ا منحن  

ــ مات الازئ ا األلا  سب مو عص الن  ات  ا ص سب واــــص نعل  من الم ــــتوى الم ــبا لال م الت  ــ توســــط للنمو إالن ــ
وع ص لوى ذا  الم ـــــــــتوى المتوســـــــــط إالن ـــــــــبا للت  ـــــــــ مات الازئ ا األعل ، مما ينت  منحن  مائب ألســـــــــ م.  

، كاى النمو االقتصــــــالم سب األرض ال ل ــــــ بن ا المحتلا شــــــامب  5يتببن من مبم المنحن  سب الشــــــقم  وكما
ــالة ال  اا  يل  حد كببا. وعبدو نى نس ا ال  اا   ــا من المنحن   -لمصــــ   -الأين ذم سب نقصــــــ  الاز  األا ــــ

 است الوا  درجا م و  إال ا الماتمص اإلحصائب.  

رة إالن ــــــــــبا لل ــــــــــبنارعو ومن وم محدالت النمو االقت - 48 سب ال ا  ال ــــــــــا   عل   2و  1صــــــــــالم الم د 
ــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب لبل ال تاة قبد النظا. ووس ا ل أين   ــتوعات م تل ا لنصـــــــــ م ـــــــــ

__________ 

  (35 ) The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Unrealized Oil and Natural 

Gas Potential (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.10) ،    اشـــــــبا ذأا الت اعا يل  نى ال  ـــــــارة التب م بدذا
 حامااؤ من الح  سب استتبل موارلل ال ب ة ا من الن ط والتا  قد مصم يل   بيبن الدوالرات. الشحي ال ل  بنب إ بي  

 ,”Martin Ravallion and Shaohua Chen, “Measuring pro-poor growthورل ذكا منح  حدوث النمو ألول ماة سب   (36) 

Economics Letters, vol. 78, No. 1 (January 2003). 
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ــبنارعوذبن س ى اصـــــــــبي ال ال من النام  المحلب اإلجمالب الحال  ب سب عال  ــبا   2017ال ـــــــ ــبزعد  ن ـــــــ كاى ســـــــ
  الن  اتسب المائا عل  التوالب عن النام  ال حلب. وع تاض التحلبم ذنا نى متوســـــــط م ـــــــتوى    86,1و  37,4

ــبتبصشــــــــ ح إالغ كاى  ل م ــبنارعوذاىمولاذما  اللتبن  مبنالزعال ســــــ ــبي سب ال ــــــ   المحلب النام  من ال ال اصــــــ
 ـبب عل  امتدال اإلجمالب،  بد نى مو عح ما عل  م تلت األسـا المة شـ ا كاى سـبتم إالتناسـي مص واـح ا الن

ــ ا (37)5منحن  حدوث النمو سب الشــــقم  ــ ا لن  ات األســــاة المة شــ   شــــ ح ل م. وبماال  نا  الال م االستاااــ
م بب  ال اع ا المباشـــــــــاة )الم ـــــــــتندة يل  االســـــــــت صـــــــــا ات( ولاع ا التنبؤ اإلحصـــــــــائب األسضـــــــــم   يتم إالغ،

لوالرا   255البــالغ  2017المواــــــــــــــحتبن نعبل، مص يإ ــا  لط ال  ا عنــد م ــــــــــــــتوال الشــــــــــــــ ام ال حلب لحــال 
 .  إالغ ش ح ل م( 2015الثا تا لدوالر الوالاات المتحدة لحال  )إالال ما

 
 5الشقم 

 (2017-2007لسطي ية الملتلة: م ل ى  دوث ال مو )األرض الت  

 )الن با المئوعا للتتبا سب مامو  ا  ات األسا المة ش ا(

 

 

 

 

 

 

 

 

  
المن ط الال ما الوس  ا لمحدل امثم ال ط األس ب المتصم سب الاز  الحلوم من الشقم متوسط محدل النمو، وعمثم ال ط  :مبحظا 

 النمو وعمثم ال ط المت  ص الوس ط الح ا ب للنمو.

 

__________ 

عل  سببم المثال، وس ا  لمنحن  محدل حدوث النمو سب األرض ال ل  بن ا المحتلا، س ى األساة المة ش ا التب م ص عند الن  ا المئوعا  (37) 
 2007سب المائا ل م شــــــــــ ح إالغ سب ال تاة الواقحا  بن عامب   70,2تو عص كاات ســــــــــتزعد ا  ام ا  ن ــــــــــبا  الااإحا والحشــــــــــاعن من ال

سب المائا، س ى ذأل األسـاة سـت صح  65,33. وبما نى متوسـط الزعالة سب ا  ات األسـاة المة شـ ا ل م شـ ح إالغ ا ـاوم  2017 و
ــبنارعو    37,4( ×  65,33÷   70,24ل ا عندئأ  عالة سب الن  ات ل م شــــــــ ح إالغ محالل ) ÷   70,24و ) 1سب المائا سب يلار ال ــــــ

 .2سب المائا سب يلار ال بنارعو  86,1( × 65,33

 إالغ ش ح ل م إاإلا ا الت   م الازئب المتحل  
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  4الادول 
  2017فا دام  سي اريو ينالتقر فا غزة فا إطار   قدارات  

 ساوة ال  ا  عدل ال  اا   

 ال نا

ــتندة  الت دياات الم ـــــــ
 يل  االست صا ات

الت ــدياات الم ــــــــــــــتنــدة يل  
  األسضمالتنبؤ اإلحصائب  

الت دياات الم ــــــتندة 
 يل  االست صا ات

الت ــدياات الم ــــــــــــــتنــدة يل  
  التنبؤ اإلحصائب األسضم

     
 0,1987 0,2574 0,5619 0,6447 الت دياات ال حل ا* – 2017

 0,1188 0,1391 0,3512 0,4021 1ال بنارعو 

 0,0426 0,0365 0,1499 0,1680 2ال بنارعو 

 
 نعبل.  2سب الادول  2من الصت  * 

ل واألعمال الحدائ ا  4وممثم النتائ  الوارلة سب الادول  - 49 لاع ا نلاى لح ـــــا  م ل ا اإلرب  الم و 
المت ارة، التب مشــــقم جز ا من الت ل ا األ با المت بدة ات اا االحتبل، من منظور االقتصــــال الازئب. وعببن  

سب    56,2ال لاع ا التنبؤ اإلحصـائب األسضـم، اا  ااـا سب محدل ال  ا من ، الأم ا اي إاسـت د1ال ـبنارعو  
سب المائا.    15اظ ا اا  ااــا ن با إقثبا، اصــم يل    2سب المائا، سب حبن نى ال ــبنارعو   35,1المائا يل  

ــا سب ساوة ال  ا من  ــارعو األول اا  ـــااــــــــــــــ ــا يل   19,9وسب الوقـــت ذامـــؤ، يببن ال ــــــــــــــبنـ ــائـ ، 11,9سب المـ
. وبالنظا يل  نى الت ل ا اإلجمال ا الدا ا لل ضـــــــــــا  عل  ال  ا  2سب المائا إاســـــــــــت دال ال ـــــــــــبنارعو  4,3 وإل 

ــت سب   ــُت  ش يل  النصـ ــبا النتائ  يل  نى ملك الت ال   كاات سـ ــا مص ساوة ال  ا، مشـ ــقم مباشـ ــي إشـ متناسـ
 .2، سب حبن نا ا ما كاات لتتااو  الُ م  سب يلار ال بنارعو 1يلار ال بنارعو 

  
  وصيات و   خا مة  -   سا سا  

ــتحالة النمو االقتصـــالم، ومحاعا  - 50 ــتااإا سورعا. وعنبتب اسـ ــتدعب الحي  المتزايد لل  ا سب رزة اسـ ا ـ
ل، ومن ال بول الشـــــديدة الم اواـــــا عل  النشـــــاق االقتصـــــالم وعل    الم ـــــار االقتصـــــالم من اإلرب  الم و 

مم المتحدة للتاارة والتنم ا الماتمص الدولب وإســـاائبم التن م وما اصـــاحي ذلك من مدمبا. وعوصـــب مؤمما األ
 ولولا سل  بن إالنظا سب ما يلب:

ــااـ ا عل  احو م ـــــــــــــــتدال يال من لبل اإلا ـا   )ن(  ال امقنـنا نى ـالـمم سب حـممِّ األ ـما اإلا ــــــــــــ
ــاائبل ا ال اا ا، وس ا ل اار مال  األمن  ــاسا يل  (2009)  1860ال امم إلجاا ات اإلرب  اإلســـــــــ . وباإلاـــــــــ

ــاائبل ا نماا    ــقاا ا المدا ا اإلســـ ــوارع  وقأائت ال اوى إاماال الماا ز ال ـــ ــوائب للصـــ ذلك، اشـــــقم اإللب  الحشـــ
بتب احظال ال ااوى الدولب اإلا ـــااب، وعاي عل  الم املبن ال ل ـــ بنببن نى اق وا عن ذأل الممارســـا سورا. وعن

ال ـــماح لتزة إلى متاجا إحاعا مص إال ا األرض ال ل ـــ بن ا المحتلا، ومص األســـوا  الحاب ا المااورة واألســـوا   
 الحالم ا، وعنبتب استحالة حاعا التن م للشاكات، والاعااا ال ب ا، والتحل م، والتاه ؤ، وجمص شمم األسات

التحت ــا وال  ــا ــم ال ــاصـــــــــــــــا والحــامــا وال ــاعــدة ينبتب ييب  األولوعــا إلعــالة  نــا  البن   ) ( 
 اإلاتاج ا لتزة، سضب عن مشببد المواائ الاوعا والمواائ البحاعا ومشتبل ات

ينبتب محـالاـا ن مـا ال  ابـا  عن لاع  يصــــــــــــــبح مح ـا مولبـد ال ـاقـا سب رزة ومحـديث ـا  )ج(  
 لم ال لتوسبا يمدالات الم ال النظ  ا لل قاىت وموسبا الوقول الب ل لتشتبل ا إقامم لاقت ا، وبنا  مح ا لتحل ا ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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ينبتب ممقبن لولا سل ـــــــــ بن من م وعا ح ول التا  ال ب حب البحاعا التب ا تشـــــــــ ت سب  )ل( 
س ى ذأا  ،(38)م ــــحبن ات ال اى المااــــب سب المن  ا البحاعا الواقحا قبالا ســــاحم رزة. وكما نواــــة األوا تال

 عالة ملذبم اقتصال رزة المحلب وإعالة  نائؤ وإاحاشؤ.من شلاؤ نى اضمن الموارل الب ما إل

ــا   بن رزة والضـــــــــــــــ ا التابـ ا من حـب   - 51 وعبوة عل  ذـلك، هـبالنظا يل  ال اوة اآلـأة سب االم ــــــــــــ
الظاول المة شــ ا، من الم م للتااا نى م ــتما ج ول المصــالحا  بن ال ل ــ بنببن التب م ولذا مصــا. واألمم  

بدذا الثا ت للم ـــــــاعب التب مبأل ا مصـــــــا سب ذأا الصـــــــدل، وعدعو األمبن الحال جم ص  المتحدة إاق ا عل  ملي
ال صـــــــائم ال ل ـــــــ بن ا يل   أل ج ول جالة م  م يعالة موحبد ق ا  رزة والضـــــــ ا التاب ا المحتلا محت ق الة  

ب الم ــت بم حقوما ولن ا لام اال ا واحدة. س  ا  رزة جز  ال يتازن من نم لولا سل ــ بن ا امقن نى منشــل س
سب يلار حم الدولتبن، وعاي نى اظم كألك. وقد حاى الوقت إلعالة يلماجؤ س اس ا  وإلارعا  ومال ا  واقتصالاا   

 واجتماع ا ، إما سب ذلك ال دي الشاق ا. وعمقن نى يؤلم الماتمص الدولب لورا رئ   ا  سب ذأا الصدل.

ــالم محم الح - 52 ــااب واالقتصــــ ــك األمم ولن احم  الدعم اإلا ــــ ــ ا نو يقاما الدولا. ومتم ــــ ــ اســــ  و  ال ــــ
المتحدة إموق  ا الثا ت إلى ال ـبل الدائم والشـامم ال امقن نى يتح   يال من لبل التوصـم يل  حم الدولتبن  
عن لاع  الت اوض. وسـبواصـم األمبن الحال ك الا نى محمم األمم المتحدة عل  ياشـا  لولا سل ـ بن ا م ـت لا  

لا األرااـب وذات سـ الة ومتمتص إم ومات الب ا ، مة ش جنبا  يل  جني وسب سـبل ونمن مص  ولام اال ا ومتصـ 
 يساائبم، وم وى ال دي عاصما ل لتا الدولتبن.

  

__________ 

 (38) The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Unrealized Oil and Natural 

Gas Potential (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.10). 
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 المرفق

  األفضل اإل صائا الت عا قييت طريقة   

ينبتب نى م وى ال  وة األول  سب لاع ا التنبؤ اإلحصــائب األسضــم ذب م ديا الحبقا اإلحصــائ ا  - 1
التب مابط ا  ات األســا المة شــ ا ل م شــ ح إالغ إال صــائح التب امقن مبحظت ا سب األســاة المة شــ ا،  

ــت  ــائح متاحا سب   ااات التحدال والب ااات الوارلة سب اســـــ ــا ات األســـــــا  حب  ااي نى م وى ذأل ال صـــــ صـــــ
  شــ ح ل مااحدار الن  ات الم بدة سب ال ــابت  منحن المة شــ ا عل  حد ســوا . وعببن الادول نلاال اتائ  

( عل  ماموعا المتتاياات الال اســــ ا المشــــتاكا، عل   2015)إالال ما الثا تا لدوالر الوالاات المتحدة لحال  إالغ
ــتوى الولنب. ولتح ب  نقصـــ  لرجا من يمقاا ا ال ــااذا  الم ـ ــبتم ياشـ م اراا  بن م اي   الدلم الماكبا التب سـ

ــ ا  ــتاكا من المتتاياات الال اســــــــ ــت دال   ااات التحدالات والمحامبت الم د رة، مم االحت ا  إماموعا مشــــــــ إاســــــــ
 لبل عملبتب االست صا  إالحبنا. 2017و  2007المشتاكا سب ااحدارم عال 

)ن( ح ــا ة ذــامت : 2017 و  2007لمشــــــــــــــتاكــا الاحــدارم وذنــا  التبســاى سب ماموعــا المتتــاياات ا  -   2
ــتب اى عال   ــول عل  ال  ابا ، التب كاات ممثم 2007محمول، وذو ما لم اظ ا سب اســــ ت و ) ( يمقاا ا الحصــــ

)مص المبحظا إلى يمقاا ا الحصـــول عل  ال  ابا     2017لم محد كألك سب عال  ا ول ن    2007مشـــقلا سب عال 
 ذا كاات ال  ابا  متوساة إال حم، وذأا ل   ذو الحال سب رزة سب نرلي األح اى(.  ال مللأ سب االعتبار ما ي 

وم شـــت اتائ  االاحدار الوارلة سب الادول عن عدة ســـمات مثباة لبذتمال. نوال ، يى االلتبل  بن  - 3
ــاة   ــا المة شــــ ا سب رزة والضــــ ا التاب ا كببا: سن  ات األســ ــ ااألســ ن ا  ات   عم مُّ  إالغ شــــ ح ل م المة شــ

ــبا  ــ ا التاب ا  ن ــــــ ــ ا سب الضــــــ عل     2017 و  2007سب المائا، سب عامب   43,2 و  44,1األســــــــاة المة شــــــ
التوالب. ااا ا، اظم م ــــتوى التحصــــبم التحل مب لا  األســــاة عامب حاســــما سب محديد الن  ات. االثا، اقت ــــب  

ــ ا نذم ا قصــــوى ه ما يتحل   ن  ام  ــا المة شــ ــص الوة  ب ألساال األســ ــببم المثال، مامبط حالا  الواــ ا. سحل  ســ
 2007 عامب سب إالغ، شـــــــــ ح ل مسب المائا   16,3 و  21,3الحمم سب يســـــــــاائبم إارم ا  الن  ات  ن ـــــــــبا 

ممـا احم    ،يســــــــــــــاائبـم لالـمل ـا سا  الحمـم  متـاحال  رزة سب الحـاملـا ال وى  نى  بـدعل  التوالب.  2017 و
م ــتوى الاسال  بن رزة والضــ ا التاب ا. راإحا، مامبط لصــائح م ــا ن األســا المة شــ ا ونصــول ا   سب التباين

 .  إالغ ش ح ل مارمبالا كبباا  ن  ام ا 
 

  الغ شخص لكل اللقيقيةؤتائج االؤلدار: ملد ات ال تقات السهرية   

 

اســت صــا  ا  ات واســت ب  
 2007ال ل  بنببن لحال 

 اســت صــا  ا  ات واســت ب 
 2017ال ل  بنببن لحال 

(***0,276) 5,254 ا  ا الت الص       5,722 (0,097***)  

   الموقص )الض ا التاب ا والمن  ا الحضاعا سئتاى نساسبتاى(

(***0,043) 0,441- ق ا  رزة   -0,432 (0,026***)  

( 0,043) 0,059- المنال  الاعف ا   -0,051 (0,019**)  

( 0,051) 0,043- الم  م   -0,015 (0,029 )  

   لصائح ر  األساة المة ش ا

( 0,063) 0,041- ربا األساة   -0,015 (0,031 )  
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اســت صــا  ا  ات واســت ب  
 2007ال ل  بنببن لحال 

 اســت صــا  ا  ات واســت ب 
 2017ال ل  بنببن لحال 

( 0,131) 0,098 الحالا الزوج ا لا  األساة       0,041 (0,058 )  

(** 0,038) 0,099 الم توى التحل مب لا  األساة    0,066 (0,019***)  

( 0,039) 0,067- ص ا البجئ   -0,033 (0,019 )  

 (0,023) 0,013 (0,046) 0,039 التلمبن  

   ال صائح الدامتااه ا لعساة المة ش ا

(***0,012) 0,070- عدل اإلااث   -0,092 (0,008***)  

(**0,014) 0,041- عدل الأكور   -0,068 (0,008***)  

( 0,015) 0,003- عدل البالتبن    0,014 (0,009 )  

( 0,021) 0,016 عدل البالتات    -0,001 (0,012 )  

   ق ا  التوة   )ال دمات ذب ال ئا األساس ا(

( 0,058) 0,095- الزراعا   -0,069 (0,036 )  

( 0,053) 0,037- التشببد   -0,025 (0,027 )  

( 0,056) 0,108- الصناعا   -0,027 (0,030 )  

   الواص الوة  ب

(***0,019) 0,081 عدل نساال األساة المة ش ا الحاملبن    0,052 (0,011***)  

(***0,058) 0,213 سا  الحمم سب يساائبم    0,163 (0,027***)  

( 0,048) 0,006- سا  الحمم سب الحقوما الولن ا    0,106 (0,025***)  

   يمقاا ا الوصول يل  ال دمات األساس ا

(**0,058) 0,169- لدمات الم ال الحامايمقاا ا الحصول عل     -0,160 (0,027***)  

( 0,161) 0,027- يمقاا ا الحصول عل  ال  ابا     

(** 0,041) 0,129 التوصبم إشبقا الصال الصحب    -0,028 (0,021 )  

   لصائح الم قن

(***0,049) 0,264- مل  ا المنزل   -0,052 (0,022 *)  

( 0,160) 0,138 المنزل عبارة عن سبب    0,221 (0,104 * )  

( 0,018) 0,030- عدل التال   -0,008 (0,009 )  

(***0,047) 0,236 عدل التال ل م ش ح إالغ    0,120 (0,019***)  

( 0,095) 0,115- المصدر الائ  ب للتدسئا ذو الديزل    0,241 (0,179 )  

   نصول األسا المة ش ا

(***0,040) 0,246 ال  ارة    0,380 (0,020***)  

( 0,083) 0,133 الثبجا    0,080 (0,052 )  

(* 0,038) 0,093 التبماا    0,091 (0,017***)  

(* 0,127) 0,300 التدسئا الماكزعا    0,028 (0,081 )  

(* 0,043) 0,103 المقن ا الش الا ال  ابائ ا    0,080 (0,020***)  

( 0,191) 0,061- موقد ال  ب    0,026 (0,030 )  
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اســت صــا  ا  ات واســت ب  
 2007ال ل  بنببن لحال 

 اســت صــا  ا  ات واســت ب 
 2017ال ل  بنببن لحال 

( 0,067) 0,034 الت الا       -0,054 (0,017**)  

(***0,041) 0,171 المقتبا المنزل ا    0,087 (0,026***)  

( 0,085) 0,001- التل ا      0,168 (0,019***)  

(***0,038) 0,173 ال ط ال ام ب     0,066 (0,019***)  

(***0,044) 0,208 ال امم    0,067 (0,026 *)  

(***0,038) 0,164 الحاسو     0,073 (0,019***)  

(***0,025) 0,220  ال امت المحمول     

 0,552 0,522 ا با ال ا  المتحل ا إمتتبا ماإص يتم شاحؤ إمتتبا م ت م

 720 3 223 1 عدل المبحظات

 0,485 0,541 الاأر التاب حب لمتوسط مابحات ال  ل

 
 .p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 *** : مال األل ا  الال اس ا  بن قوسبن.مبحظا

 

 


