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 قضية فلسطين 
   

التكاليف االقتصااااااااادية التا اتكعد ا السااااااااع  التلسااااااااطي ا  سااااااااع  اال ت     
 2019و    2000اإلسرائيلا: التقر فا الضتة الغربية بين عاما 

  
 مذكرة من األمين العام  

 
األمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التق ي  الذي أعدته أمانة مؤتم  األمم المتحدة يتشـــــــــ    

 للتجارة والتنمية.
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التقرير الاذ  ععاد ام عمااؤاة ما مر األمت المتلادة للتجاارة والت مياة عن التكااليف    
اإلساارائيلا: التقر  االقتصااادية التا اتكعد ا السااع  التلسااطي ا  سااع  اال ت   

 2019و    2000فا الضتة الغربية بين عاما  
  

 موجز  
، الــذي بلبــت ايــه الجمعيــة إلى مؤتم  75/20يقــدم اــذا التق ي  عمر بق ار الجمعيــة العــامــة   

ــعـ   المتحـدة للتجـارة والتنميـة أن يقـدم إليقـا تقـاري  عن الت  األمم ــا يـة الت  يتكبـداـا الشــــــــــــ كـالي  اققتاـــــــــــــ
 2020الفلســنين  بســب  اق ترل ائيــ اويل . ويســتند التق ي  إلى نتاور التق ي  الســافي الاــا ر    عام 

(A/75/310.ويكملقا ) 

ــة اليانية    األر    ــنينية المحتلة،     وعق  اندقع اقنتفاضـــــ ــبتمب    28الفلســـــ ، 2000أيلول/يـــــ
شـــد س إيـــ اويل يـــيايـــة ائعرا الت  تتدعقا ونفذس تدافي  أ ي  ضـــ امة    األر . ولم يقتاـــ  تأ ي  تل  
ائج اءاس على اققتاــــــا  القق لمننقة الغــــــفة الك اية على انكما  بمقدار  لف  جمه  حســــــ     الفت ة 

م من ذلـ  أنقـا فلفـت تـأ ي ا يــــــــــــــلبيـا بويـل األمـد بـال جمي  القنـاعـاس  .  ـاألا2002و    2000فين عـام   
 عاما. 20اققتاا ية لمدة 

وشـــــــــقد اقتاـــــــــا  مننقة الغـــــــــفة الك اية، على ال عم من اقعتما  إلى  د بعيد على     العمل  
   الماوة  18إي اويل ومستوبناتقا، عقدين من النمو عي  المنشئ للعمالة، مما ريخ متويط بنالة قدره     

ــتوبناس لكان معدل الدنالة أعلى 2019و  1995فين عام   ــ اويل و   المســــــــــ . ولوق     العمل    إيــــــــــ
نقنة مئوية، واو ما يســـــــاوي المعدل الم تف  للكاية    عزة. وتقدر التكلفة اققتاـــــــا ية الت ا مية  16بمقدار 

بأراعة أميال وناـــــــــــ   جم    2019-2000 الناجمة عن التدافي  ائيـــــــــــ اويلية األ ي  ضـــــــــــ امة فرل الفت ة
 .2019اقتاا  مننقة الغفة الك اية    عام 

والتكلفة الناجمة عن اق ترل، ايما يتعلي بالفق ، كبي ة أيغــــــا،  يف تتأ   الشــــــ او  األ ق  من  
ن من الســــكان أ ي  من عي اا. ولوق القيو  ائيــــ اويلية المشــــد ة، الت    ضــــت بعد اقنتفاضــــة اليانية، لكا

ــفـة الك اـية    عـام      المـاـوة، أو  قط  لـف   11,7مـا قـدره    2004الممكن أن يبلغ معـدل الفق     الغــــــــــــ
   الماوة. ويشـي  التحليل الذي أج ي إلى أن الحد األ نى للتكلفة   35,4نسـدة الفق  الملحوةة الت  فلكت 

)بالســــع  اليافت لدوقر الوقياس   مليون  وقر 73الحقيقية للقغــــاء على الفق     الغــــفة الك اية قفز من 
، 2004مليون  وقر    عام   356)قبل اقنتفاضــــة اليانية( إلى    1998(    عام  2015المتحدة    عام  

 .2007مليون  وقر    عام  428وإلى 

إنقــــــاء   اق ترل  ون  ج اء  من  المتكبــــــدة  والمت ا مــــــة  المتنورة  التكلفــــــة  عن  التعويض  يمكن  وق 
اق ترل، بما يتماشــــى م  ق اراس األمم المتحدة ذاس الاــــلة. ويلزم ر   جمي  القيو  المف وضــــة على التنقل 
ــل الجك ا   لاجزاء المكونة لقا، بما  يقا القد    ــنينية المحتلة، ويلزم إعا ة إقامة التواضــــــ    األر  الفلســــــ

لعام والخا  بالعمل    المننقة جيم، الت  الشــ ةية. ويندك  الســمام للمتعقدين الفلســنينيين من القناعين ا
   الماوة من الغـــــــــفة الك اية. وتتمســـــــــ  األمم المتحدة بموقفقا بأن الســـــــــرم الداوم  60تميل ما ق يقل عن 

 والشامل ق يمكن أن يتحقي إق من فرل التوضل إلى  ل الدولتين عن ب يي التفاو .
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 القصور المقدمة والهدف وعوجم  - عوال   
ــابقــة أعــداــا مؤتم  األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة   - 1 يــأت  اــذا التق ي     أعقــاة أراعــة تقــاري  يـــــــــــــ

ــب   ــنين  بســ ــع  الفلســ ــا ية الت  يتكبداا الشــ ــأن التكلفة اققتاــ )األونكتا (، وقدمت إلى الجمعية العامة، بشــ
ــتند موضـــــــوع اذا A/75/310و    A/74/272و    A/73/201و    A/71/174اق ترل ائيـــــــ اويل  ) (. ويســـــ

الفق  والتكلفــة النــاجمــة عن اق ترل    قنــاع عزة،   التق ي  إلى نتــاور التق ي  الســــــــــــــــافي، الــذي ركز على
ــفة الك اية فرل   ويكملقا. وتســـــتخدم المؤشـــــ اس نفســـــقا، ويتد  النقر نفســـــه، لتقييم التكالي  المقافلة    الغـــ

كتــاريخ لبــدء التقييم ألنــه كــان العــام األول الــذي أعقــ         2000. وقــد افتي  عــام  2019-2000الفت ة  
ــااي  ــارة إضــ ــيايــــة إعرا أ ي  ضــــ امة من جان  الســــلنة القاومة باق ترل بعد اندقع تدافي  ضــ ة واعتما  يــ

 . 2000اقنتفاضة اليانية    أيلول/يبتمب   

وعلى النحو المبين أ ناه،   ضـــــت إيـــــ اويل، بعد اندقع اقنتفاضـــــة اليانية    األر  الفلســـــنينية   - 2
ــلّ   ،( 1) المحتلة، نظاما معقدا من القيو  على التنقل ــفة الك اية بشـــــكل  عل  إلى جزر معزولة. وشـــ ت  ّول الغـــ

ــاو   ا  ة    الدفل وأ س فذل   ــببت باضـــن اباس فني ة وألحقت فسـ ــا ي، وتسـ ــاال اققتاـ تل  التدافي  النشـ
إلى تفاقم موابن الغـــــــــــع  القيكلية القاومة من قبل والعميقة الجذور وأوجه القشـــــــــــاشـــــــــــة. وت تبت على اذه 

األمد، بما    ذل  تقل  النمو اققتاـــــــــــا ي، وايـــــــــــتم ار ارتفاع معدقس الدنالة والفق ، التدافي  آ ار بويلة  
ــنينية وتزيد  ــا ية الفلسـ ــتظل تل  التداتياس تقيد التنمية اققتاـ و اقس العجز الدافل  والخارج  المزمنة. ويـ

 اق ترل.من التكلفة الت ا مية الت  يتكبداا الشع  الفلسنين  بسب  اق ترل إلى أن ينتق  

ويقدم التق ي  تفاضـــيل وتقدي اس بشـــأن التكلفة اققتاـــا ية الت  يتكبداا الشـــع  الفلســـنين  بســـب   - 3
عمليــاس ائعرا الت  تقوم فقــا إيــــــــــــــ اويــل والقيو  الت  تف ضــــــــــــــقــا، م  الت كيز على الظ و  اقجتمــاتيــة  

ــفة الك اية. وتقدر التكلفة اققت  ــية    الغــــ ــ  المعيشــــ ــا ية لايــــ ــا ي  اققتاــــ ــا ية من  يف النمو اققتاــــ اــــ
ــيايــــة ائعرا األ ي  ضــــ امة،   ــااية ويــ ــارة ائضــ المحتمل الذي كان يمكن تحقيقه لو لم تحدث التدافي  الغــ
الت    ضت    أعقاة اندقع اقنتفاضة اليانية. ويستخدم التق ي  فياناس مستمدة من اقيتقااءاس المتعلقة 

اياناس تعدا اس الســكان لتقدي  التأ ي  الناجم عن الســيايــاس ائيــ اويلية فنفقاس األيــ  المعيشــية وايــتقر قا و 
على معدل الفق  و جوة الفق  على مســـــــتو  األيـــــــ ة المعيشـــــــية، من أجل وضـــــــ  تقدي اس للحد األ نى لتكلفة 

 القغاء على الفق     الغفة الك اية. ويتغمن الف ع األفي  من التق ي  بعض اقيتنتاجاس والتوضياس.

ويندك  التأ يد على أن التقدي اس الوار ة    التق ي  تقتاـــــــــــــ  على التكلفة اققتاـــــــــــــا ية لر ترل  - 4
الناجمة عن التأ ي  المداشـــــ  والنويل األمد للتدافي  التقييدية ائضـــــااية الت    ضـــــتقا إيـــــ اويل على الغـــــفة  

لــذلــ   ــقن التقــدي اس المقــدمــة . و 2019-2000الك ايــة    أعقــاة انــدقع اقنتفــاضـــــــــــــــة اليــانيــة، فرل الفت ة  
 تميل يو  جزء زايد من التكلفة ائجمالية الت  تتكبداا الغفة الك اية بسب  اق ترل ائي اويل . ق

الم تدنـة بم     2021و  2020وق تشــــــــــــــمـل تـل  التقـدي اس ـتأ ي  القيو  المف وضــــــــــــــة    عـام    - 5
بي ة المحتملـة لا ـداث النـاجمـة عن التقـديـد بن   (، وق التكلفـة اققتاـــــــــــــــا يـة الك19- ي و  كورونـا ) و يـد

. وامتدس 2021األيـ  الفلسـنينية وماـا رة ممتلكاتقا       الشـيخ ج ام    القد  الشـ ةية    أيار/مايو  
 لســنينيا   31المواجقاس الت  تلت ذل  إلى بقية الغــفة الك اية. وو قا لمكت  تنســيي الشــؤون ائنســانية، قتل 

 __________ 

 .2005و  ية التنقل    الغفة الك اية“، نيسان/أف يل األمم المتحدة، مكت  تنسيي الشؤون ائنسانية، ”ائعرا  (1) 

https://undocs.org/ar/A/71/174
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. ونتر معظم الواياس عن ايــــتخدام قواس األمن  ( 2) شــــخاــــا 798وألق  القدض على شــــخاــــا   7  516وج م  
ائيــــــــــ اويلية للذفي ة الحية    يــــــــــياا المظاا اس أو اقشــــــــــتدا اس أو ر ا على القجماس أو محاوقس شــــــــــن 

ــي   ــ اويل ، قشتل شــــخأ وا د وأضــ من أ  ا    90آف ون بج وم، من فينقم   137اجماس. ومن الجان  ائيــ
 (. S/2021/584من ائي اويلية )انظ  قواس األ

ومن الم ج  أن تكون التكلفة اققتاــــــــا ية للتوت اس الت   اــــــــلت مؤف ا    األر  الفلســــــــنينية  - 6
 غ الجمعية فقا.المحتلة بااظة. واناء على بل  الجمعية العامة، يمكن تقييم تل  التكلفة وتفسي اا،  م إفر

  
 التأثير الدائت للقيود فا الضتة الغربية  - ثاؤيا  

بعد  شـــــل إيـــــ اويل ومنظمة التح ي  الفلســـــنينية    التوضـــــل إلى اتفاا    المؤتم  الذي عقد     - 7
ــة   2000تموز/يوليــه      كــامــ   يفيــد فوقيــة مــاريرنــد    الوقيــاس المتحــدة األم يكيــة، انــدلعــت اقنتفــاضـــــــــــــ

. ور ا على ذل ، شـد س إيـ اويل  ورا قيو اا القاومة و  ضـت  2000أيلول/يـبتمب    28نية اليانية    الفلسـني 
إعرقا تاما على األر  الفلسـنينية المحتلة. وو قا لم كز المعلوماس ائيـ اويل  لحقوا ائنسـان    األراض   

يوما  244،  يف فلغ  2000أ توا  المحتلة )فتســـــــــيلم(، زا  عد  أيام ائعرا زيا ة كبي ة    تشـــــــــ ين األول/
 . ( 3) 2007يوما    عام  34قبل أن ينخفض إلى  2006يوما    عام  122،  م تدنى إلى 2001عام    

، أبلقت إيــــــــ اويل عملية الدرع الواق     الغــــــــفة الك اية، وايــــــــتقلتقا 2002آذار/مار    29و    - 8
ألف  . وأعلنت قواس الد اع ائيــــــــــــ اويلية انتقاء العملية بقعا ة ا ترل رام هللا، ومن  م المدن الفلســــــــــــنينية ا

. عي  أن عملياس التوعل وإعا ة التوعل    البلداس والمدن الفلســــــنينية  2002نيســــــان/أف يل   21ريــــــميا     
 (.A/ES-10/186)انظ   2002الت  كانت قد انسحبت منقا القواس ائي اويلية ايتم س  تى بعد عام 

ويشـــــــي  ماـــــــنل  ”ائعرا“ إلى القيو  الت    ضـــــــتقا إيـــــــ اويل على   ية   كة الســـــــل  والعمالة  - 9
ــداة أمنية.  ــ اويل أن اذه القيو  منلواة أليــ ــفة الك اية وعزة. وتدع  إيــ ــنينية عب  الحدو  و افل الغــ الفلســ

ــم ــفة الك اية وعزة، الذي تعززه وا  تتخذ  ر ة أشــــكال( )أ( ائعرا الدافل  ضــ ــفة الك اية واين الغــ ن الغــ
بشكل  وري تدافي   ظ  التجول؛ )ة( وائعرا الخارج  للمعاف  فين إي اويل والغفة الك اية واين إي اويل  

 .  ( 4) وعزة؛ )ج( وائعرا الخارج  للمعاف  الدولية فين الغفة الك اية واألر ن واين عزة وما 

الحدو  الخارجية، ق يســــم  للفلســــنينيين من الغــــفة الك اية وعزة فدفول إيــــ اويل   و   ةل إعرا - 10
القد  الشـــــ ةية أو الســـــف  إلى األر ن. ويســـــقم اذا األم      اـــــلقم عن بقية العالم. و   ةل ائعرا   أو

الدافل ، ق يسـم  للفلسـنينيين بالتنقل فين الغـفة الك اية وقناع عزة أو فين الم ا ز الحغـ ية  افل الغـفة  

 __________ 

 (2) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “West Bank: escalation of 

violence, 13 April–21 May 2021”, June 2021. 

ضـــــــ  المحتلة، ”معنياس عن أيام ائعرا المنلي    األراضـــــــ  م كز المعلوماس ائيـــــــ اويل  لحقوا ائنســـــــان    األرا  -فتســـــــيلم  (3) 
 .2021مايو/أيار  31المحتلة“، 

 (4) World Bank, Four Years – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment (2004) . 

https://undocs.org/ar/S/2021/584
https://undocs.org/ar/A/ES-10/186
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لتجول الكامل على المدن والق   . وعروة على ذل ،   ضـــــــت إيـــــــ اويل  ظ  ا( 5) الك اية والق   المحينة فقا
الفلســنينية، الذي ايــتم  أ يانا لعدة أشــق . وقد شــل ذل  النشــاال اققتاــا ي و  م شــ او  كبي ة من الســكان 
من  فلقم وزا  قافليتقم للتغــــ ر من ج اء تع ضــــقم لمختل  أنواع الاــــدماس. ولم يكن بقمكان الفلســــنينيين 

إلى أما ن عملقم    ةل ة و   ظ  التجول، وتغــــاءل النل     الذين كانوا يعملون    إيــــ اويل الوضــــول
على العـاملين مـقافل أج  عي  المنتظمين    جمي  أنحـاء الغـــــــــــــــفة الك اـية. ولم يكن بقمكـان الفلســــــــــــــنينيين  

 العاملين لحسافقم الخا     المنابي الحغ ية ومخيماس الرجئين  ت  المتاج . 

افي   ظ  التجول وتدمي  البنى التحتية الخاضــــــــــــة والعامة، واائضــــــــــــا ة إلى عملياس ائعرا وتد - 11
 جبت إيــــــــــ اويل ائي ا اس العامة المتأتية من الغــــــــــ او  المف وضــــــــــة على الوار اس الفلســــــــــنينية )إي ا اس  

إلى   2000التخليأ(، ولم تحولقا إلى الســـــــــلنة الوبنية الفلســـــــــنينية،    الفت ة من كانون األول/ يســـــــــمب  
. ولم يقو  اذا األم  قدرة الســـــلنة الوبنية الفلســـــنينية على تخنيط شـــــؤونقا 2002  انون األول/ يســـــمب 

المالية وإ ارتقا وتمويل المشـــاري  ائنماوية  حســـ ، فل شـــكل أيغـــا تحديا كبي ا لقدرتقا على الو اء بالتزاماتقا  
 . ( 6) س الجاريةالمالية، وق ييما ايما يتعلي فتسديد أجور الخدمة المدنية األيايية وتكنية النفقا

ــ ين األول/ - 12 ــ اويل بعد تشـــــــــ ــد تقا إيـــــــــ ــة على التنقل، الت  شـــــــــ  وأ   النظام المعقد للقيو  المف وضـــــــــ
، إلى تحويل الغــــــــفة الك اية  عليا إلى أرفبيل من الجزر مجزأ بحواجز ما ية    شــــــــكل نقاال 2000 أ توا 

ت افـية، وجدران ت افـية، و واجز ب ا، وفـنا ا، بائضــــــــــــــا ة  تفتيق  اومـة ومتنقـلة، واواباس معـدنـية، ومـتاري  
كيلومت     700ب يقا يبلغ بولقا أ ي  من   41إلى تدافي   ظ  التجول. وج   تقييد ايتخدام الفلسنينيين لـــــــــ  

من تل  الحواجز ق يزال قاوما، وفلي جدار الفاــل   300، كان 2005أو منعوا تماما من ذل . واحلول عام 
، كان يوجد 2020. و   عام ( 7)  اويل    الغــــــــــفة الك اية قيو ا ما ية واقتاــــــــــا ية جديدةالذي شــــــــــيدته إيــــــــــ 

ــل الــذي يبلغ بولــه   593 عــاوقــا تعوا الح كــة    الغــــــــــــــفــة الك ايــة، والكــت نســــــــــــــدــة إنجــاز جــدار الفاـــــــــــــ
(، 1967 يلومت اس، أي أ ي  من ضــــــــــــــع  بول الخط األفغــــــــــــــ  )الموا ي لحــــدو   زي ان/يونيــــه   710

 .( 8) الماوة    64
 

 التأثير المباشر للتدابير التا فرضتها إسرائيل  عد اؤدالع االؤتتاضة الثاؤية -علف   
تشـــمل ار ار والتكالي  المداشـــ ة للتدافي  التقييدية ائضـــااية ويـــيايـــة ائعرا األ ي  ضـــ امة الت   - 13

   ضتقا إي اويل على الغفة الك اية بعد اندقع اقنتفاضة اليانية ما يل (

ــا يــة الت ا ميــة من  يــف  قــدان الــدفــل المحتمــل على مــد  الفت ة  أ()  تقــدر التكلفــة اققتاـــــــــــــ
ــبته   6,4بمبلغ    2000-2004    الماوة من الناتر المحل  ائجمال  الفلســــنين     82فريين  وقر، أو ما نســ
 (؛TD/B/52/2)انظ   1999   عام 

 __________ 

 (5) World Bank, Fifteen Months – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment 

 :World Bank, Twenty-Seven Months – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisisو  ;(2002)

An Assessment (2003). 

 .(2019)منشوراس األمم المتحدة،  التكالي  اققتاا ية لر ترل ائي اويل  على الشع  الفلسنين ( تكالي  مالية ت ا مية (6) 

 األمم المتحدة، مكت  تنسيي الشؤون ائنسانية، ”ائعرا و  ية التنقل    الغفة الك اية“. (7) 

 (8) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “West Bank access restrictions”, 

June 2020. 

https://undocs.org/ar/TD/B/52/2
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فريين  وقر نتيجـة لتـدمي  البنى التحتيـة   3,5تقـدر فســـــــــــــــاو  األضــــــــــــــول المـا يـة بمبلغ   )ة( 
الخاضــة والعامة والموجو اس ال أيــمالية وائ  اال    ايــتخدام ما لم يدم  من األضــول الما ية، واو ما يميل 

 )الم ج  نفسه(؛ 2000   الماوة من الموجو اس ال أيمالية الفلسنينية قبل عام  30

 10  683منزق    الغـــــــــــــــفة الك اـية وعزة، ممـا ت     1 399و ـده،  م    2004   عـام  )ج( 
و دة يـــكنية      2 370،  م س 2004شـــخاـــا فر مأو . و   الســـنواس األرا  المنتقية    آة/أعســـن   

 شخأ أضدحوا فر مأو  )الم ج  نفسه(؛ 22 800قناع عزة، مما أ   إلى تش يد ما يقارة 

مماريــــــــة الفلســــــــنينيين لاعمال التجارية    المننقة جيم، الت  تميل  توضــــــــ  قيو  على ) ( 
، قدر البن  الدول  أن ر   القيو  2013   الماوة من المســــــا ة    الغــــــفة الك اية. و   عام  60أ ي  من  

المف وضــة على األنشــنة اققتاــا ية الفلســنينية    المننقة جيم يــيزيد الناتر المحل  ائجمال  الفلســنين  
 ؛( 9)    الماوة 35نسدة ف 

ــ  )ه(  األولى الت  أعقبت  15قدرس األض ار ائجمالية الت  لحقت باققتاا  فرل األشق  الـــ
ــة اليانية بمبلغ   ــ ار الما ية األولية بمبلغ    2,4اندقع اقنتفاضــ مريين  وقر،  305فليون  وقر، وقدرس األضــ

 ؛( 10) فليون  وقر 1,2وقدرس     اقيتيمار الغاوعة بمبلغ 

   الماوة من  فله المعتا ،   50 قد نحو ناــــ  األيــــ  المعيشــــية الفلســــنينية أ ي  من   )و( 
   الماوة من اذه األيـ  من ة و  معيشـية عي  مسـتق ة. وتفيد التقاري  بأن متويـط الدفل    16وعانى نحو 

  وقر( قبل أيلول/ 750)شــــــــيكل إيــــــــ اويل   2 500الشــــــــق ي    األر  الفلســــــــنينية المحتلة انخفض من 
 .( 11) 2004 وقر(    نقاية عام  450شيكل إي اويل  ) 1 500إلى  2000 يبتمب 

 
 التأثير الطويل األمد للقيود وعمليات اإلغ ق - اء   

أ س التدافي  التقييدية ائضـااية ويـيايـة ائعرا األ ي  ضـ امة الت    ضـتقا إيـ اويل على الغـفة   - 14
ــا   الك اية بعد اق نتفاضـــــة اليانية إلى تفاقم موابن الغـــــع  القيكلية القاومة من قبل والعميقة الجذور لرقتاـــ

ــدماس الخارجية الناجمة عن اق ترل النويل   ــة الت  يعان  منقا    مواجقة الاــ ــاشــ ــنين  وأوجه القشــ الفلســ
و اقس العجز الدافل     األمد، على نحو ما يبينه تقل  النمو اققتاـــــا ي، وايـــــتم ار ارتفاع معدقس الدنالة

 .  ( 12) والخارج  المزمنة

واعد عقدين من اقنتفاضـــــــــــة اليانية، ق تزال المنظومة المعقدة من القيو  والغـــــــــــوابط المف وضـــــــــــة  - 15
زء الو يد عي  المقن  (. والمننقة جيم ا  الجTD/B/65(2)/3اققتاــــــــــا  الفلســــــــــنين  قاومة )انظ   على
ــمن أ ي      ــول إليقا، على ال عم من أنقا تتغــــــــ ــنينيين الوضــــــــ ــفة الك اية، وق يمكن للمنتجين الفلســــــــ الغــــــــ

 __________ 

ــنين  ،  البن  الدول (9)  ــتقبل اققتاـــــــــا  الفلســــــ ــفة الك اية وقناع عزة( المننقة ج ومســــــ التق ي  رقم  الغــــــ  ،AUS2922  ــننن  )واشــــــ

 (.2013العاضمة،  

 (10) World Bank, Fifteen Months – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis. 

 -  2004راضـــ  الفلســـنينية( التق ي  النقاو  ) انون اليان /يناي   مســـتوياس المعيشـــة    األالجقاز الم كزي لإل اـــاء الفلســـنين ،   (11) 
 .www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1188.pdf(. متام على 2005) (2005 انون اليان /يناي   

 (.2006)منشوراس األمم المتحدة،  الدولة كوينالمعونة والتنمية وتاققتاا  الفلسنين  الذي مزقته الح ة(  (12) 

https://undocs.org/ar/TD/B/65(2)/3
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1188.pdf
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النبيعـية ةيمـة، مـيل األر  الخاـــــــــــــــدة، والمعـا ن والحجـارة،  غــــــــــــــر عن مواق  الجـذة الســـــــــــــــيا     الموار 
 (. TD/B/67/5 )انظ 

وتقّيد الحياة اليومية    الغـفة الك اية بالتدافي  الت  تتخذاا السـلنة القاومة باق ترل، والت  تسـف   - 16
عن وقوع إضــــــــــاباس فين المدنيين وادم المنازل واألضــــــــــول المنتجة. وعروة على ذل ، يع قل تشــــــــــييد جدار  

القاومة باق ترل   كة الشـع  الفلسـنين  والسـل  الفاـل وإقامة المئاس من نقاال التفتيق من جان  السـلنة  
ــارة ــام من   ( 13) الفلســــــــــــــنينيـــة ويعوقـــان ائنتـــاج والتجـ . وعروة على ذلـــ ، يؤ   عـــدم اليقين الـــذي يكتن  نظـ

لتوةي  العمالة الفلســــنينية    اققتاــــا  ائيــــ اويل  والمســــتوبناس ائيــــ اويلية تأ ي ا يــــلبيا على  التاــــاري 
المعيشـية واققتاـا  ف مته. وتعزز تل  العوامل بعغـقا بعغـا، مما يعمي التشـوااس القيكلية ايـتقر  األيـ   

 .  ( 14) لرقتاا  الفلسنين 
 

 ال مو المسوه وغير المستدام وغير الم سئ للعمالة -جيت   
الفلســــنين   ، م  اققتاــــا   1994منذ اتفاقاس أويــــلو وإنشــــاء الســــلنة الوبنية الفلســــنينية    عام  - 17

، كانت ارمال كبي ة    التوضل إلى اتفاا 2000-1995فيرث م ا ل. و   الم  لة األولى، الموا قة للفت ة  
الوضـ  النقاو ، وكانت القيو  ائيـ اويلية أقل شـدة، وج   تخاـيأ الدعم المقدم من الجقاس المانحة بشـكل 

حقيي التوازن إلى  د ما    ميزانيتقا المتك رة. رويســـــــــــ  لتمويل التنمية، وتمكنت الحكومة الفلســـــــــــنينية من ت 
   الماوة، والغ معدل الدنالة   10,7وفرل تل  الفت ة، يجل اقتاا  مننقة الغفة الك اية نموا ينويا فنسدة 

، على النحو المبين    الشـكلين 1999   الماوة    عام   9,5أ نى مسـتو  له على ائبرا، مسـجر نسـدة 
 األول واليان .

، شــد س إيــ اويل يــيايــة ائعرا الت  تتدعقا 2006-2000وفرل الم  لة اليانية، الموا قة للفت ة   - 18
و  ضـت المزيد من التدافي  التقييدية    الغـفة الك اية، بائضـا ة إلى عملياتقا العسـك ية. و   الوقت نفسـه، 

  عغــــــــون  رث يــــــــنواس، من    الماوة   35انخفض ناــــــــي  الف   من الناتر المحل  ائجمال  فنســــــــدة 
 وقرا   2 040إلى  1999(    عام 2015 وقرا )بالســــــــــــــع  الـيافت لدوقر الوقياس المتحـدة    عام  3 146

   المــــاوــــة   28,5   المــــاوــــة إلى    9,5،     ين زا  معــــدل الدنــــالــــة  ر ــــة أميــــال، من  2002   عــــام  
   المـــاوــة    40,7إلى    1998وـــة    عـــام     المـــا  11,6الشــــــــــــــكـــل اليـــان (. وارتف  معـــدل الفق  من   )انظ 
 .2004الغفة الك اية    عام    

لـلـفــت ة   - 19 ــة  الـمـوا ـقـــــ ــة  الـمـ  ـلـــــ الـمـحــل   2019-2007و ـ   ــاـتر  لـلـنـــــ ـــنوي  الســــــــــــ الــنمـو  ــدل  مـعـــــ ـفلـغ   ،
ــفة الك اية   ائجمال  ــي  الف   من الناتر المحل  ائجمال  الحقيق     الغــــــــــ    الماوة  6,2الحقيق  وناــــــــــ

ــكل عقداس كبي ة 2007ى التوال . واعد عام     الماوة عل  4,0 و ــ اويلية، ولكنقا ةلت تشـ ففت القيو  ائيـ ، فش
ــا يـــة. وفرل تلـــ  الفت ة، كـــان النمو متقلدـــا،  يـــف ت اوم فين  أمـــام النمو اققتاــــــــــــــــا ي والتنميـــة اققتاــــــــــــــ

ع  القدرة  . وعا ة ما ي تدط اذا التقل  بغ2019   الماوة    عام  1,6و    2008الماوة    عام     13,1
على تولـيد     العمـل. وفرل اـذه الم  لـة الـيالـية، كـان معـدل الدنـالـة م تفعـا    الغــــــــــــــفـة الك اـية،  ـيف  

    الماوة. 18قارة نسدة 

 __________ 

 (13) United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “West Bank access restrictions” . 
 (.2017، منشوراس األمم المتحدة) األر  الفلسنينية المحتلة(  الة عجز مز وج أم عجز موار  قس ي؟ (14) 

https://undocs.org/ar/TD/B/67/5
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 الشكل األول
 الضتة الغربية: ال مو االقتصاد  اللقيقا

 )بالنسدة المئوية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفلسنين ، البياناس المتعلقة بالحساباس القومية؛  ساباس األونكتا .الجقاز الم كزي لإل ااء  (المادر 
  

 الشكل اليان 
 الضتة الغربية: معدالت البطالة و صة فرص العمل فا إسرائيل والمستوط ات

 )بالنسدة المئوية(
 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجقاز الم كزي لإل ااء الفلسنين ، مس  القو  العاملة، مساول مختلفة؛  ساباس األونكتا .( لمادرا
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 الدنالةمعدل 
  اة     العمل    إي اويل والمستوبناس

 العمل    إي اويل والمستوبناسمعدل الدنالة، بايتيناء     
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ويجب  عجز اققتاــا  المقيد لمننقة الغــفة الك اية عن توليد     العمل العديد من الفلســنينيين   - 20
. ويبين الشــكل اليان  وجو  ارتداال يــلب  قوي،     ( 15) إيــ اويل ومســتوبناتقاعلى الدحف عن     عمل     

مجموع العمالة    الغــــفة الك اية، فين  اــــة الفلســــنينيين العاملين    إيــــ اويل والمســــتوبناس واين معدل  
الدنالة ائجمال . واذا يعك  اعتما  اقتاـــــا  مننقة الغـــــفة الك اية على إيـــــ اويل ومســـــتوبناتقا للحاـــــول  

 على     العمل. 

ولوق العمالة    إيــــــــــــــ اويل ومســــــــــــــتوبناتقا لكانت الدنالة    الغــــــــــــــفة الك اية أعلى بكيي ، عند   - 21
. وكانت الدنالة  ( 16) 2007مستوياس ليست بعيدة عن المعدقس الم تفعة للكاية    عزة، المحاض ة منذ عام  

  2019-1995مئوية فرل الفت ة    نقنة  16   الغــــــــــــــفة الك اية يــــــــــــــتكون،    المتويــــــــــــــط، أعلى بمقدار  
الشــكل اليان (. ولوق     العمل    إيــ اويل ومســتوبناتقا كان من الممكن أن ي تف  معدل الدنالة   )انظ 

   الماوة. ولكن  تى م     17   الماوة، فدق من النســـــدة المســـــجلة الدالكة    37لياـــــل إلى    2019   عام  
ــفة الك اية منذ عام  تو       العمل    إيـــــ اويل، لم يتمكن اقت  ــا  مننقة الغـــ من ففض معدل    1999اـــ

الدنالة  يقا، أو  تى من تحقيي اقيــــــتق ار    مســــــتوياته. واعدارة أف  ، م س الغــــــفة الك اية بعقدين من  
 النمو عي  المنشئ للعمالة ومن توق  التنمية.

  
اال ت   اإلساااارائيلا فا التترة  التكاليف االقتصااااادية التا  كعد ها الضااااتة الغربية  سااااع    -ثالثا   

2000-2019 
   الماوة    10، قدر البن  الدول  أن من شــــأن تخاي  العواوي على الن ا فنســــدة  2018   عام   - 22

ــدة      الماوة وأن ناـــــي  الف   من الناتر    0,6لتحســـــين الوضـــــول إلى األيـــــواا أن يزيد الناتر المحل  فنســـ
مســــتواه الملحوع. وعروة على ذل ، يمكن أن يؤ ي ةيام إيــــ اويل    المحل  ائجمال  يــــيكون أعلى بكيي  من

ــا  الفلســــــــــــــنين  فنســــــــــــــدـــة      المـــاوـــة بحلول    33فتخاي  بعض القيو  األف   إلى زيـــا ة  جم اققتاــــــــــــــ
 .  ( 17) 2025 عام

، تقـلل عملـياس ائعرا من راحـية الشــــــــــــــ كـاس  2013وو ـقا ـلدرايــــــــــــــة أج ااـا البـن  اـلدول     عـام  - 23
ــا األجور   ــة عمل. وا  تخفض أيغــ ــول على   ضــ والنل  على العمالة، وتخفض بالتال  من ا تمال الحاــ

نقاال  بالســـــــاعة وعد  أيام العمل، وتزيد    الوقت نفســـــــه عد  يـــــــاعاس العمل    اليوم. وقدرس الدرايـــــــة أن
   المـاوـة من نـاتجقـا المحل     6,0التفتيق و ـداـا تكل  اقتاــــــــــــــا  مننقـة الغــــــــــــــفـة الك ايـة مـا ق يقـل عن  

ــول   ائجمال ، وأن وضــــــــ  نقنة تفتيق وا دة على بعد  ةيقة وا دة من مكان معين يقلل من ا تمال الحاــــــ
وأيام العمل فنســـــــــدة     الماوة، 6,3   الماوة، واألج  بالســـــــــاعة فنســـــــــدة   0,41على   ضـــــــــة عمل فنســـــــــدة  

 __________ 

 .التكالي  اققتاا ية لر ترل ائي اويل  على الشع  الفلسنين  (15) 

ــار على قناع عزة    عام  (16)  ــنين ، بعد     الحاــ ــاء الفلســ ، فلغ  2019-2007، وفرل الفت ة  2007و قا للجقاز الم كزي لإل اــ
وية  قط من متويـط المعدل    الغـفة الك اية بعد نقاال مئ  6أي أعلى فــــــــــــــــ    -   الماوة    39,8متويـط معدل الدنالة    قناع عزة 

 ايتدعا      العمل    إي اويل ومستوبناتقا.

 (17) Roy van der Weide and others, “Obstacles on the road to Palestinian economic growth”, Policy 

Research Working Paper, No. 8385 (Washington, D.C., World Bank, 2018). 
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مليون يـــــاعة عمل   60. وو قا للجقاز الم كزي لإل اـــــاء الفلســـــنين ، يخســـــ  اققتاـــــا   ( 18) الماوة    2,6
 .( 19) مليون  وقر( نتيجة للقيو  المف وضة على التنقل 274ينويا )ما يعا ل 

ــنين  نتي  - 24 ــع  الفلســــــ ــا ية الت  تكبداا الشــــــ ــديد الكبي   وت   أ ناه تقدي اس للتكالي  اققتاــــــ جة التشــــــ
لعملياس ائعرا والقيو  الت    ضـــتقا إيـــ اويل    الغـــفة الك اية، بائضـــا ة إلى عملياتقا العســـك ية، عق  
اندقع اقنتفاضـة اليانية. وعلى النحو المبين أعره، تميلت النتيجة المداشـ ة    تقلأ اقتاـا  مننقة الغـفة  

ــا  2003-2000الك اية بمقدار اليلف فرل الفت ة  ــارة إلى أن تخايض  جم اققتاــــــــ . عي  أنه تجدر ائشــــــــ
أ   إلى نشــوء تكلفة بويلة األمد يــتســتم     الت ا م ما  امت تل  القيو  مســتم ة وما  امت الســلنة القاومة 

 باق ترل تمن  إعا ة فناء القاعدة اققتاا ية المتآ لة. 

ضـــــــة اليانية مداشـــــــ ة، شـــــــد س الســـــــلنة القاومة ، بعد اندقع اقنتفا2000أيلول/يـــــــبتمب     28و    - 25
باق ترل باــــورة كبي ة القيو  على التنقل وعي اا من القيو  المف وضــــة على الغــــفة الك اية. ومن الاــــع   
ــتند تقدي  التكلفة  ــة. ولذل  يســــ ــتوياتقا قبل اقنتفاضــــ تحديد التاريخ الذي ج   ايه تخاي  تل  القيو  إلى مســــ

للقيو  ائي اويلية المف وضة بعد اقنتفاضة اليانية إلى مسار )ييناريو( ا ت اض  لنمو  المداش ة والنويلة األمد
اقتاـــا  مننقة الغـــفة الك اية يفت   عدم وجو  القيو  ائيـــ اويلية الدالكة الشـــدة، ويـــيايـــة ائعرا األ ي  

 .2006-2000ض امة والعملياس العسك ية فرل الفت ة 

اـذه العمليـة ق تقـد  إلى ائجـاـبة على الســــــــــــــؤال التـال ( ”مـاذا لو لم يكن  ويندك  التـأ يـد على أن   - 26
ــا ية لعملياس ائعرا والقيو  والعملياس  ــا  ار ار والتكلفة اققتاـــــــ ــتكشـــــــ انا  ا ترل؟“ فل تقد  إلى ايـــــــ

لوض  العسك ية ائي اويلية الت  أعقبت اندقع اقنتفاضة اليانية من فرل ايتكشا  ما كان يمكن أن يكون ا
 عليه لو لم تق  تل  األ داث.

على أيــــا  معدل النمو    الغــــفة الك اية   2006-2000ووضــــ  يــــيناريو ا ت اضــــ  للنمو للفت ة  - 27
(. ويفت    2019-2007( و   الفت ة الت  تلتقا )1999-1995   الفت ة الت  يـــــــدقت اقنتفاضـــــــة اليانية )

   الماوة لم يحدث فين عام   29,5لغـــفة الك اية فنســـدة ذل  الســـيناريو البديل أن انكما  اقتاـــا  مننقة ا
، وأن اقنتعا  اققتاـــــا ي    الســـــنواس اليرث الت  تلت ذل  لم يحدث أيغـــــا. وادق من 2003و   2000

   المـاوة، واو   7,1بمعـدل يــــــــــــــنوي م ك  قدره   2006-2000ذل ، يشفت   أن اققتاــــــــــــــا  نمـا    الفت ة 
 . 2019-2007و  1999-1995ت تين  متويط معدل النمو السنوي للف

 
  

 __________ 

 (18) Massimiliano Calì and Sami H. Miaari, “The labour market impact of mobility restrictions: 

evidence from the West Bank”, Policy Research Working Paper, No. 6457 (Washington, D.C., 

World Bank, 2013). 

 (19) Applied Research Institute – Jerusalem, “Assessing the impacts of Israeli movement restrictions on 

the mobility of people and goods in the West Bank”, 2019. 
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 الشكل اليالف
 الضتة الغربية: ال ا ج المللا اإلجمالا اللقيقا، فا إطار سي اريو خط األساس والسي اريو العدال

 (2015)فبريين  وقراس الوقياس المتحدة بالسع  اليافت للدوقر    عام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 الجقاز الم كزي لإل ااء الفلسنين ، البياناس المتعلقة بالحساباس القومية؛  ساباس األونكتا . (المادر 
  

 1الجدول 
الضااااتة الغربية:  قدارات خسااااائر ال ا ج المللا اإلجمالا وؤصااااي  الترد من ال ا ج المللا اإلجمالا فا إطار سااااي اريو خط 

 األساس والسي اريو العدال

 

الناتر المحل  ائجمال  الحقيق  )فبريين  وقراس  
الوقياس المتحدة بالسع  اليافت للدوقر  

   ( 2015 عام   

ناي  الف   من الناتر المحل  ائجمال  الحقيق  
)فبريين  وقراس الوقياس المتحدة بالسع  اليافت 

 ( 2015للدوقر    عام 

 السنة
يــــــــــــــينـــاريو فط  

 الف ا  السيناريو البديل األيا  
ــدة   الف ا بالنســــــــــ

 المئوية
يــــــــــــــينـــاريو فط  

 الف ا  السيناريو البديل األيا  
        

2000 4 958 5 661 703 14,2 2 866 3 272 406 
2001 4 366 6 064 1 698 38,9 2 456 3 411 955 
2002 3 725 6 496 2 771 74,4 2 040 3 558 1 518 
2003 4 091 6 958 2 868 70,1 2 181 3 710 1 529 
2004 5 129 7 454 2 325 45,3 2 662 3 868 1 207 
2005 5 469 7 985 2 516 46,0 2 759 4 028 1 269 
2006 5 962 8 553 2 591 43,5 2 923 4 193 1 270 
2007 6 588 9 086 2 499 37,9 3 139 4 329 1 191 
2008 7 451 9 653 2 201 29,5 3 471 4 496 1 025 
2009 8 126 10 254 2 128 26,2 3 703 4 672 970 
2010 8 496 10 894 2 398 28,2 3 788 4 857 1 069 
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الناتر المحل  ائجمال  الحقيق  )فبريين  وقراس  
الوقياس المتحدة بالسع  اليافت للدوقر  

   ( 2015 عام   

ناي  الف   من الناتر المحل  ائجمال  الحقيق  
)فبريين  وقراس الوقياس المتحدة بالسع  اليافت 

 ( 2015للدوقر    عام 

 السنة
يــــــــــــــينـــاريو فط  

 الف ا  السيناريو البديل األيا  
ــدة   الف ا بالنســــــــــ

 المئوية
يــــــــــــــينـــاريو فط  

 الف ا  السيناريو البديل األيا  
        

2011 9 306 11 573 2 267 24,4 4 063 5 052 990 
2012 9 810 12 294 2 484 25,3 4 195 5 257 1 062 
2013 10 172 13 060 2 888 28,4 4 262 5 473 1 210 
2014 10 610 13 874 3 264 30,8 4 359 5 699 1 341 
2015 11 072 14 739 3 667 33,1 4 461 5 938 1 477 
2016 12 046 15 658 3 612 30,0 4 761 6 189 1 427 
2017 12 506 16 634 4 128 33,0 4 851 6 452 1 601 
2018 12 797 17 671 4 873 38,1 4 854 6 703 1 849 
2019 12 999 18 772 5 773 44,4 4 823 6 964 2 142 
    34,8 654 57 333 223 679 165 القيمة التراكمية 

 
 الجقاز الم كزي لإل ااء الفلسنين ، البياناس المتعلقة بالحساباس القومية؛  ساباس األونكتا . (المادر 
  

إلى أن الخســـــــارة    الناتر المحل  ائجمال   1والجدول  وتشـــــــي  النتاور المبينة    الشـــــــكل اليالف  - 28
المحتمل الت  يعكسـقا السـيناريو اق ت اضـ  كبي ة، بمعنى أن ناـي  الف   من الناتر كان يـيكون أعلى بكيي   

، كــان النــاتر المحل   2019-2000ممــا كــان عليــه    الواق . و   إبــار الســــــــــــــينــاريو البــديــل، فرل الفت ة  
   الماوة مقارنة بالسـيناريو المر     35للغـفة الك اية يـيكون،    المتويـط، أعلى فنسـدة   ائجمال  السـنوي 

)فط األيـــــــــــــــا (، ممــا يؤ ي إلى فســـــــــــــــارة ت ا ميــة    النــاتر المحل  ائجمــال  الحقيق  المحتمــل قــدراــا 
راعـة أميـال (، واو مـا يعـا ل أ2015فليون  وقر )بـالســــــــــــــع  اليـافـت لـدوقر الوقيـاس المتحـدة    عـام   57,7

و ر ة أميال وناـ  الناتر المحل  ائجمال     2019وناـ  الناتر المحل  ائجمال  للغـفة الك اية    عام 
 . 2019لار  الفلسنينية المحتلة    عام 

ــ اويلية الت  أعقبت  - 29 ــك ية ائيـ ــ امة والعملياس العسـ ــة ائعرا األ ي  ضـ ــيايـ ــد ة ويـ ولوق القيو  المشـ
ة اليانية، يقدر أن ناـــــــــي  الف   من الناتر المحل  ائجمال  للغـــــــــفة الك اية كان يـــــــــيبلغ اندقع اقنتفاضـــــــــ 

ــدة  2 142 ــا     عام  44 وقرا، أو أعلى فنســـــــــ ــيناريو فط األيـــــــــ   2019   الماوة عما كان عليه    يـــــــــ
   الناتر    (. ومن المقم التأ يد على أن النتاور المذكورة أعره ليســت يــو  تقدي اس للخســارة1الجدول   )انظ 

المحل  ائجمال  المحتمل وق تشمل تكلفة األض ار وتدمي  األضول من ج اء العملياس العسك ية وعي اا من 
 التدافي  ائي اويلية.
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  قدارات  كلتة التقر  سع  اال ت    - را عا  
ــنينيين وأ والقم   - 30 ــتو  ر اه الفلســــــ ــفة  يقدم اذا الف ع تقييما للتداور    مســــــ ــية    الغــــــ المعيشــــــ

الك اية نتيجة القيو  المشد ة الت    ضتقا إي اويل على الغفة الك اية بعد اقنتفاضة اليانية. واايتخدام  
فياناس الدرايــــاس اقيــــتقاــــاوية لايــــ ة المعيشــــية واياناس التعدا  الســــكان  الت  أعداا الجقاز الم كزي  

و جوة الفق  والحد األ نى لتكلفة القغـــــــاء على الفق   لإل اـــــــاء الفلســـــــنين ، ج   تقدي  أعدا  الفق اء،  
 .  (20) 2017- 1998للفت ة  

ولتقييم تأ ي  القيو  ائيــــــ اويلية، تقدر مؤشــــــ اس الفق  أيغــــــا على ا ت ا  أن تل  التدافي  التقييدية   - 31
ليل التال ، تف  ، كما او الحال    يـــــــيناريو النمو اق ت اضـــــــ  الوار  وضـــــــفه أعره. وايما يتعلي بالتح لم

بدقت نف  الماـــــنلحاس والمنقجياس الت  بدقت ايما يتعلي بالتقدي اس الت  ع ضـــــقا مؤتم  األمم المتحدة 
 (.A/75/310) 2020للتجارة والتنمية    تق ي ه المقدم إلى الجمعية العامة    عام 

. وق تأفذ ( 21) الفق اء باعتداراا نســـدة األيـــ  المعيشـــية الت  تعيق تحت فط الفق وتحد  نســـدة عد   - 32
فياناس التعدا     اقعتدار شــــدة الفق  أو عمقه، الذي يتجلى    مد  انخفا  مســــتو  معيشــــة أيــــ ة معينة 

  تفاـــل كل  إلى ما  ون فط الفق . وتعالر  جوة الفق  تل  المســـألة بقضـــا ة المســـا ة، بالمقيا  النقدي، الت 
أيــــــ ة معيشــــــية عن فط الفق . واذل  تميل  جوة الفق  متويــــــط الفجوة بالنســــــدة المئوية الت  تفاــــــل األيــــــ   

 المعيشية عن فلوغ فط الفق .

، 1998 وج   ةيا  مؤش ي الفق  لسنواس مختارة لتقييم تأ ي  التدافي  التقييدية ائي اويلية( )أ( عام - 33
، بعد اقنتفاضــــة اليانية 2007، أ ناء اقنتفاضــــة اليانية؛ )ج( وعام 2004وعام قبل اقنتفاضــــة اليانية؛ )ة( 
، بعد أ ي  من عقد على اقنتفاضــــــــــة اليانية. وعلى النحو المبين    التق ي   2017بمدة قاــــــــــي ة؛ ) ( وعام  

خدام ب يقتين( الن يقة القاومة على اقيـتقاـاء وب يقة التنبؤ (، يقّدر مؤشـ ا الفق  بايـت A/75/310السـافي )
التج يب  األ غـل. وتحسـن الن يقة األفي ة  قة ةيايـاس الفق  عن ب يي الجم  فين المعلوماس المسـتمدة من 
 اقيتقااءاس المتعلقة بالنفقاس واقيتقر  والعينة الكبي ة من المعلوماس المتا ة من فياناس تعدا  السكان.

 

 __________ 

ت   مناقشـــة بشـــأن تحليل أ ي  تفاـــيري للفق     الغـــفة الك اية    ورقة تقنية تاـــدر ق يدا عن مؤتم  األمم المتحدة للتجارة والتنمية  (20) 
 .“ ”التكالي  اققتاا ية الت  يتكبداا الشع  الفلسنين  بسب  اق ترل ائي اويل ( توق  التنمية والفق     الغفة الك ايةبعنوان 

 بما    ذل  جمي  المساعداس النقدية والعينية المقدمة إلى األي  المعيشية من قبل الحكومة والوكاقس عي  الحكومية. (21) 

https://undocs.org/ar/A/75/310
https://undocs.org/ar/A/75/310
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 ( 22) التقر فا الضتة الغربية -علف   
من فرل ايــــتخدام مجموعة أضــــك  نســــبيا من فياناس اقيــــتقاــــاءاس المتعلقة باأليــــ  المعيشــــية،  - 34

ــاف  للنفقاس لمكا ئ الشــــخأ الدالغ ــط الحســ ــدة   ( 23) يحســــ  المتويــ    الماوة من  60وفط الفق  المحد  فنســ
لاعوام   ( 24) على المســتو  الوبن  لمكا ئ الشــخأ الدالغ المســتو  الويــن  لمجموع نفقاس األيــ  المعيشــية

. والمشـــكلة    فط الفق  اذا، عند تقييم تنور الفق     الغـــفة الك اية 2017و   2007و   2004و   1998
ــتو  الويـــــــن  للدفل )واالتال    ــتو  الويـــــــن (   60م  م ور الوقت، ا  أن المســـــ    الماوة من ذل  المســـــ

 . 2اة اقنتفاضة اليانية، على نحو ما يمكن أن ير      الجدول انخفض باورة منتظمة    أعق

واايتخدام اذه الن يقة، ق ينظ  إق    مستو  الفق  بالنسدة لتوزي  الدفل    كل عام، ولي      - 35
اقنخفا  الســــ ي     مســــتوياس المعيشــــة المنلقة الناجم عن التدافي  ائيــــ اويلية التقييدية. ولذل ، لي  من 

لمستك ة أن معدل الفق  و جوة الفق  ةر  افتين تق يدا عند ايتخدام التع ي  المذكور أعره. وعلى النقيض ا
 وقرا(، افتلفت التكي اس    عد  الفق اء و جوة الفق   176) 1998من ذل ، عندما ايــــــــتخدم فط الفق  لعام 

قييدية ائضــــــــــااية الت    ضــــــــــت بعد افتر ا كبي ا، ألنقا عكســــــــــت على نحو ضــــــــــحي   قيقة أن التدافي  الت 
 اقنتفاضة اليانية أ س إلى انخفا   ا     مستوياس المعيشة    الغفة الك اية.

 
 2الجدول   
فا المائة من المسااااتو     60الضااااتة الغربية: المتوسااااط اللسااااابا لل تقات لملافئ الساااا   البال  و   

 الوسطا لل تقات لملافئ الس   البال  

 (2015اليافت لدوقر الوقياس المتحدة    عام )بالسع  

 السنة
ــاف  للنفقـــاس لمكـــا ئ   المتويــــــــــــــط الحســــــــــــــ

 الشخأ الدالغ
ــاوـــة من المســــــــــــــتو     60فط الفق  )    المـ

 الوين  للنفقاس لمكا ئ الشخأ الدالغ(
   

1998 410 176 
2004 284 118 
2007 335 122 
2017 453 195 

 
 األونكتا . ساباس  (المادر 
  

 __________ 

ر ترل ائيــــــ اويل  على الشــــــع   لالتكالي  اققتاــــــا ية  ” ي  المســــــتخدمة بالتفاــــــيل    المنشــــــور المعنون  تناقق المنقجية والتعار  (22) 
 (.2020)منشوراس األمم المتحدة،  “ الفلسنين ( إ قار عزة تحت الحاار

(  لى النحو التـال  ع   و قـا لمنظمـة التعـاون والتنميـة    الميـدان اققتاـــــــــــــــا ي والبنـ  اـلدول ، يشع “  ”مكـا ئ الشـــــــــــــــخأ الدـالغ“  (23) 
ــاء الفلســــنين  تع يفا مختلفا  0,5+ )عد  األبفال ×   0,8( × 1  - الدالكين   )عد  +  1) ــتخدم الجقاز الم كزي لإل اــ ((. ويســ

(. ويو   ايــــتخدام ماــــنلحاس مكا ئ الشــــخأ الدالغ، فدق من 0,89× عد  األبفال( ^   0,46قلير، واو( )عد  الدالكين +  
الف  ، ضــورة أ ا عن الفق ، ألن ايا ل األيــ  المعيشــية عي  متجانســة إلى  د بعيد، إذ توجد  الماــنلحاس الخاضــة فناــي   

 أعدا  مختلفة من الدالكين واألبفال، الذين لديقم متنلداس ايتقر  مختلفة.

األمم المتحــدة    يســــــــــــــتخــدم اــذا المقيــا  من قبــل اقتحــا  األوروا ، ومنظمــة التعــاون والتنميــة    الميــدان اققتاـــــــــــــــا ي، ومنظمــة (24) 
 /https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.phpنظ  أيغـــــــــا ا .وا نامر األمم المتحدة ائنماو  للنفولة

Glossary:At-risk-of-poverty_rate. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
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 الطريقة القائمة على االستقصاء  -   1 

تســـــــــتخدم الن يقة القاومة على اقيـــــــــتقاـــــــــاء مداشـــــــــ ة فياناس العيناس المســـــــــتمدة من الدرايـــــــــاس   - 36
للنفقاس واقيـــتقر  من أجل  ســـاة العرقة فين مجموع النفقاس لمكا ئ الشـــخأ   اقيـــتقاـــاوية الفلســـنينية
ــاوأ الف     ــاءاس  الدالغ وفاـ ــتقاـ ــي  عيناس اقيـ ــاوية. وتشـ ــتقاـ ــة اقيـ ــية والموق     الدرايـ ــ ة المعيشـ واأليـ

أن النســدة المئوية لايــ  المعيشــية    الغــفة الك اية الت  تعيق تحت فط الفق     الســنة ذاس الاــلة   إلى
ــانـــت   ــام    11,6 ـ ــام    15,2، و  1998   عـ ــام    13,5، و  2004   عـ ــاوـــة   13,7، و  2007   عـ    المـ

   الماوة  4,0و   2,8. واالميل، ةلت  جوة الفق  مســــــــــتق ة بم ور الوقت،  يف ت او ت فين  2017 عام   
    السنواس المختارة. 

(، 3)انظ  الجدول   1998وم  ذل ، عندما أبق  فط الفق  عند المســـــتو  الذي كان عليه    عام  - 37
،    أعقــاة  2004لمــاوــة    عــام     ا  35,4إلى    1998   المــاوــة    عــام    11,6ارتف  معــدل الفق  من  

، لكنه لم يعد إلى 2007   الماوة،    عام   30,2القيو  الت    ضـــــت بعد اقنتفاضـــــة. وانخفض قلير، إلى 
. وزا س  جوة الفق  أرا  2017عاما،    عام  20المســـــــــتو  الذي كان عليه قبل اقنتفاضـــــــــة اليانية إق بعد  

، ولم تعد إلى المســــــتو  الذي 2004   الماوة    عام   11,0لى إ  1998   الماوة    عام    2,8أميال، من  
 .2017إق    عام  1998 انت عليه    عام 

ــ اويلية  - 38 ــا إلى أن تأ ي  القيو  ائيـ ــاءاس أيغـ ــتقاـ ــتمدة من فياناس اقيـ ــي  معامرس جين  المسـ وتشـ
ــكان. وأ   ذل  فدوره إلى زيا ة ا ــ او  األ ق  من الســــــ ــد وبأة على الشــــــ لتفاوس    توزي  الدفل بعد  ان أشــــــ

، وم ة 2004   عـام  0,362إلى  1998   عـام    0,325. وارتف  معـامـل جين  من  ( 25) اقنتـفاضــــــــــــــة الـيانـية
. واكـذا، ايــــــــــــــتك ا األم  2017   عـام    0,336، قبـل أن ينخفض إلى  2007   عـام    0,393أف   إلى  

 .1998عاما  تى يعو  مستو  التفاوس إلى ما كان عليه    عام  20
 

 طريقة الت عا التجريعا األفضل  -   2 

للتخاي  من ا تمال عدم الكفاءة    تقدي  مؤشــــــ اس الفق  بايــــــتخدام العينة الاــــــكي ة من الن يقة  - 39
القاومة على اقيــتقاــاء، تجم  ب يقة التنبؤ التج يب  األ غــل فين فياناس اقيــتقاــاءاس واياناس التعدا اس  

. وت      م  ي اذا التق ي  تفســـي اس بشـــأن ب يقة التنبؤ التج يب  األ غـــل  ( 26) الســـكانية األ ي  شـــموق بكيي 
 وتحليل اقرتدا اس الذي تستند إليه.

ــنينية معلوماس عن  - 40 ــكان الفلســــ ــمن فياناس تعدا اس الســــ وكما او الحال    معظم البلدان، ق تتغــــ
ل ايـــــــــتقاـــــــــاءاس نفقاس وايـــــــــتقر  ايـــــــــتقر  األيـــــــــ ة المعيشـــــــــية أو نفقاتقا أو  فلقا. وم  ذل ، من فر

، تشجّم  فياناس 2017و  2007، وتعدا ي الســـــــــكان لعام  2017و   2007و   2004الفلســـــــــنينيين لاعوام  
عن مجموعة وايــعة نســبيا من المتكي اس المشــت كة، بما    ذل  الموق  )يــواء كانت األيــ ة المعيشــية تســكن 

 __________ 

ــاوـيا تمـامـا معـامـل جين  او مقـيا  للتـفاوس    توزي  اـلدفـل    ا (25)  ــاوي ضــــــــــــــف ا عـندمـا يكون توزي  اـلدفـل متســــــــــــ لمجتم . واو يســــــــــــ
 عندما يال التفاوس إلى مستواه األقاى. 1 و

ــ    (26)  ــظـــ  Chris Elbers, Jean O. Lanjouw and Peter Lanjouw, “Micro-level estimation of poverty andانـــ

inequality”, Econometrica, vol. 71, No. 1 (January 2003و    ؛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). 
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ــية )من قبيل التحاــــيل     مننقة  غــــ ية أو رياية أو    مخيم لرجئين(؛   وفاــــاوأ رة األيــــ ة المعيشــ
التعليم (؛ والخاـــاوأ الديمك ااية لايـــ ة المعيشـــية؛ وقناع العمالة؛ والوضـــ  الوةيف ؛ وإمكانية الحاـــول  

 على الخدماس األيايية، ميل المياه العامة؛ وفااوأ المسكن؛ وأضول األي ة المعيشية. 
 

 3الجدول   
 التقراء وفجوة التقر   الضتة الغربية: ؤسبة عدد   

  جوة الفق    نسدة عد  الفق اء 

 السنة
ــة على  ــاومـــ القـــ ــة  الن يقـــ

 اقيتقااء
التج يب   التنبؤ  ب يقـــــــة 

 األ غل
ــة على  ــاومـــ القـــ ــة  الن يقـــ

 اقيتقااء
التج يب   التنبؤ  ب يقـــــــة 

 األ غل
 الدالغ عن كل ينة   الماوة من المستو  الوين  للنفقاس لمكا ئ الشخأ  60فط الفق  =      

1998 0,116  0,028  
2004 0,152 0,212 0,040 0,061 
2007 0,135 0,188 0,034 0,054 
2017 0,137 0,195 0,034 0,050 

 1998فط الفق  لسنة 
1998 0,116  0,028  
2004 0,354 0,407 0,110 0,143 
2007 0,302 0,352 0,090 0,120 
2017 0,103 0,153 0,025 0,037 

 
  ساباس األونكتا . (المادر 
  

، تزيد نســدة عد  الفق اء و جوة الفق  المقايــتين بايــتخدام ب يقة التنبؤ  3وكما او مبين    الجدول   - 41
نقاال مئوية عن القيمتين المقافلتين    الن يقة القاومة على اقيــــــتقاــــــاء. وتقدر  6التج يب  األ غــــــل فنحو 

ــتخدام ب   ــل    األعوام نســــــ  عد  الفق اء بايــــ بمقدار  2017و   2007و   2004يقة التنبؤ التج يب  األ غــــ
   المـاوـة، على التوال . واـالتزامن م  ذلـ ، يكون ةيـا   جوة الفق     الغــــــــــــــفـة الك ايـة   20و    19و    21

بايــــــــتخدام ب يقة التنبؤ التج يب  األ غــــــــل أعلى مما او عليه    الن يقة القاومة على اقيــــــــتقاــــــــاء فنحو 
 مئويتين    كل ينة من تل  السنواس.   نقنتين

 وقرا، تكون التكي اس المتعلقة فنســـــــــدة   176الدالغ   1998عي  أنه عندما يســـــــــتخدم فط الفق  لعام  - 42
عد  الفق اء و جوة الفق  مختلفة تماما، وياـــد  من الواضـــ  أن القيو  المشـــد ة الت    ضـــتقا الســـلنة القاومة 

أ س إلى زيـا ة كبي ة    الفق . وكمـا او مبين    الناــــــــــــــ  الســــــــــــــفل   بـاق ترل    أعقـاة اقنتفـاضـــــــــــــــة
   المـاوـة       11,6، من  1998، زا  معـدل الفق ، بـقبقـاء فط الفق  على مســــــــــــــتواه    عـام  3الجـدول   من
ــدة 2004   الماوة    عام    40,7إلى  1998 عام .  2007   الماوة    عام    35,2، وكان ق يزال عند نســ

. وكـاـنت 2017عـامـا،    عـام   20ســــــــــــــتو  اـلذي كـان علـيه قـبل اقنتـفاضــــــــــــــة الـيانـية إق بعـد  ولم يعـد إلى الم
،  يــف فلكــت  1998، بــايــــــــــــــتخــدام فط الفق  لعــام  2004الفق  أعلى فنحو ميلين وناــــــــــــــ     عــام    جوة

 .2017إق    عام  1998الماوة، ولم تعد أيغا إلى المستو  الذي كانت عليه    عام     14,3
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 قاادارات  كلتااة التقر ال اااجمااة عن القيود وعمليااات اإلغ ق فا الضاااااااااتااة الغربيااة  عااد   - اء   
 االؤتتاضة الثاؤية

ــاء على الفق  القيمـة األقـل للمبلغ ائجمـال  النقـدي الرزم تحويلـه  - 43 يعـا ل الحـد األ نى لتكلفـة القغــــــــــــ
  (ينويا ل    جمي  األي  المعيشية إلى فط الفق . ويحس  على النحو التال

شـــــــــــــق اي × عد  مكا ئ   12الحد األ نى لتكلفة القغـــــــــــــاء على الفق  =  جوة الفق  × فط الفق  ×  
 الشخأ الدالغ    كل أي ة معيشية × عد  األي  المعيشية.

ســـــــــ  الحد 3واايـــــــــتخدام  جوة الفق  المقدرة بن يقة التنبؤ التج يب  األ غـــــــــل )انظ  الجدول   (،  ش
   الغــفة   2015الحقيقية للقغــاء على الفق  بالســع  اليافت لدوقر الوقياس المتحدة    عام األ نى للتكلفة 

 .4واو يقدم    الجدول  2017و  2007و  2004و  1998األعوام  الك اية   

و   أعقاة عملياس ائعرا والقيو  المشـد ة الت    ضـتقا إيـ اويل بعد اقنتفاضـة اليانية، زا  الحد  - 44
للتكلفة الحقيقية الســــــــــنوية للقغــــــــــاء على الفق     الغــــــــــفة الك اية بما يق ة من فمســــــــــة أميال فين   األ نى
(  2015مليون  وقر )بــالســــــــــــــع  اليــافــت لــدوقر الوقيــاس المتحــدة    عــام    73، من  2004و    1998 عــام 
ل الحد  )أي ما يق ة من يـــــــــــتة أميا 2007مليون  وقر    عام  428مليون  وقر، لياـــــــــــل إلى  356 إلى

والحد األ نى للتكلفة   1998(. ويشــــــــــكل الف ا فين الحد األ نى للتكلفة    عام 1998األ نى للتكلفة    عام 
، 4   السنواس التالية ةيايا للتكلفة الناجمة عن التدافي  ائي اويلية ايما يتعلي بالفق . وكما يبي“ن    الجدول  

  2004الـناتر المحل  ائجمـال  للغـــــــــــــــفة الك اـية    عـام      المـاـوة من 5 ـان ذـل  الف ا يعـا ل أ ي  من 
   الماوة من   0,7عاما على اقنتفاضـــة اليانية، فلغ الف ا بالنســـدة المئوية   17. واعد م ور  وال  2007 و

 الناتر المحل  ائجمال ، واو ما يعك  ار ار النويلة األمد للتدافي  ائي اويلية التقييدية.
 

 4الجدول   
 ة الغربية: اللد األدؤى للتكلتة الس وية للقضاء على التقر الضت   

 (2015)بمريين  وقراس الوقياس المتحدة بالسع  اليافت للدوقر    عام 

 الحد األ نى للتكلفة السنة

المئويـــــة من   النســــــــــــــدـــــة 
الناتر المحل  ائجمال   

 للغفة الك اية
  الف ا مقارنة

 1998 بعام

مـن  ــة  اـلمــئويـــــ ــة  ــدـــــ اـلنســــــــــــ
المحل  ائجمــــال    النــــاتر

 للغفة الك اية
     

1998 73 1,6 – – 
2004 356 6,9 283 5,5 
2007 428 6,4 355 5,3 
2017 162 1,3 89 0,7 

 
  ساباس األونكتا . (المادر 
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  أثير التكلتة االقتصادية ل  ت   على التقر فا الضتة الغربية  - خامسا   
تف     السؤال المتعلي بما يمكن أن يكون معدل الفق  و جوة الفق  عليه ايما لو لميتناول اذا الف ع   - 45

القيو  المشـد ة ويـيايـة ائعرا األ ي  ضـ امة والعملياس العسـك ية ائيـ اويلية بعد اندقع اقنتفاضـة اليانية.  
ــا  مننقة ا ــفة الك اية ويتحد  الجواة عن ب يي تقدي  مؤشــــــــــــ اس الفق  الم تدنة بمعدقس نمو اقتاــــــــــ لغــــــــــ

 .1السيناريو اق ت اض  الوار     الجدول    

الذي يو   ب يقة  ( 27) واأل اة المســــــــــــــتخدمة لإلجابة على ذل  الســــــــــــــؤال ا  منحنى  دوث النمو - 46
ــفا ة لفقم التكي اس    توزي  نفقاس األيـــ  المعيشـــية على م  الزمن. ويشـــكل متويـــط معدل نمو نفقاس  شـ

ــ ا مف ــية مؤشـ ــ  المعيشـ ــية  األيـ ــ  المعيشـ ــتفا ة مختل   ئاس األيـ يدا، ولكنه ق يعن  أي  ك ة عن مد  ايـ
عدم ايتفا تقا من الزيا اس    متويط النفقاس.  قذا كان النمو مؤاتيا للفق اء، يفت   أن تستفيد األي   أو

المعيشـية  المعيشـية الفقي ة أ ي  من األيـ  المعيشـية عي  الفقي ة من زيا ة متويـنة معينة    نفقاس األيـ 
لمكا ئ الشــــــخأ الدالغ. ومن  يف التمييل البيان ، يوا ي النمو المؤات  للفق اء منحنى  دوث النمو الذي  

ــط ــتو  المتويــــ ــ  الجزوية األ نى    توزي  النفقاس، ويق   ون ذا     يق   وا المســــ للنمو ايما يتعلي بالنســــ
ينتر عنه منحنى منحدر نحو األيـــــــفل  المســـــــتو  المتويـــــــط ايما يتعلي بالنســـــــ  الجزوية األعلى، واو ما

 )انظ  الشكل ال اب (.

وكان األ   الفوري لعملياس ائعرا والقيو  ائيــ اويلية المشــد ة المف وضــة على الغــفة الك اية  - 47
بعد اقنتفاضــة اليانية أ قل وبأة بالنســدة إلى الشــ او  األ ق  من الســكان، كما يشبي“ن من اقتجاه المتاــاعد  

لويين لحدوث النمو المبينين    الشـــــــكل ال اب . ولم ياـــــــد  النمو    الغـــــــفة الك اية مؤاتيا  للمنحن   يين العش
ــبيا إق بعد تخاي  التدافي  التقييدية إلى  د ما    العقد الماضــــــــــــ  )منحنى  دوث النمو     للفق اء نســــــــــ

 أيفل الشكل ال اب (.
  

 __________ 

 ,”Martin Ravallion and Shaohua Chen, “Measuring pro-poor growth  ور  ذك  منحى  دوث النمو ألول م ة    (27) 

Economics Letters, vol. 78, No. 1 (January 2003). 



A/76/309  

 

21-11970 19/25 

 

 الشكل ال اب   
 2017- 2007و    2007- 2004، و  2004- 1998مو، فا التترات  الضتة الغربية: م ل يات  دوث ال    

 )النسدة المئوية للتكي     مجموع نفقاس األي  المعيشية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  ساباس األونكتا . (المادر 
يوا ي منحنى  دوث النمو توزي  نفقاس األيــــــ  المعيشــــــية  ســــــ  مكا ئ الشــــــخأ الدالغ على مجموع الســــــكان( يميل  (مر ظة 

المحور األ ق  كل نســــــدة جزوية من التوزي ، ويقي  المحور العمو ي النســــــدة المئوية للتكي     مجموع نفقاس األيــــــ ة 
ــدة جزوية فرل  ت ة التحليل. ويميل الخط ا ــية لكل نســـ ــوم البيانية الوار ة أعره المعيشـــ ــل    كل من ال يـــ أل ق  المتاـــ

ــاف  لمعدل نمو نفقاس األيـــــ  المعيشـــــية لكل مكا ئ شـــــخأ بالغ، ويميل الخط المنقط والخط المتقن    المتويـــــط الحســـ
المتويــــــط الحســــــاف  للنمو والمســــــتو  الويــــــن  للنمو على التوال . وأي نســــــدة جزوية من الســــــكان ايــــــتفا س أ ي  من 

الحســاف  يــتكون على المنحنى الواق   وا الخط األ ق  المتاــل؛ وأي نســدة جزوية من الســكان ايــتفا س أقل    المتويــط
من المتويــــــــط الحســــــــاف  يــــــــتكون على المنحنى الواق  تحت ذل  الخط. واذل  يتوا ي النمو المؤات  للفق اء م  منحنى 

 منحدر نحو األيفل. 
  

 النفقاس لكل نسدة جزوية من مكا ئ  الشخأ الدالغ

 النفقاس لكل نسدة جزوية من مكا ئ  الشخأ الدالغ

 النفقاس لكل نسدة جزوية من مكا ئ  الشخأ الدالغ

 2004إلى  1998

 2007إلى  2004

 2017إلى  2007
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ــدة عد  الفق اء و جوة الفق - 48 ــيناريو قشدرس نســــ ــا ي للســــ ــيتين فتنبيي معدل النمو اققتاــــ   اق ت اضــــ
، أي  1998(، والن يقة القاومة على اقيــــــتقاــــــاء وفط الفق  الشــــــق ي لعام  1اق ت اضــــــ  )انظ  الجدول  

(. وايما يتعلي 2015 وقرا لمكا ئ الشــخأ الدالغ )بالســع  اليافت لدوقر الوقياس المتحدة    عام   176
ن النمو النســب  لكل نفقاس أيــ ة معيشــية  ســ  مكا ئ الشــخأ الدالغ كان يــيتد  ، ا ت   أ2004بعام 

، وللتـــأ ـــد ممـــا كـــان  2017. وايمـــا يتعلي بعـــام  2004- 1998النمو المميـــل بمنحنى  ـــدوث النمو للفت ة  
أن يحدث لو توا   نمط نمو مؤاس للفق اء بشــــــكل أ ب ، ا ت   أن النمو النســــــب  لكل نفقاس أيــــــ ة  يمكن 

بوال الفت ة    2017- 2007 ســــ  مكا ئ الشــــخأ الدالغ كان يــــيتد  منحنى  دوث النمو للفت ة  معيشــــية  
 بأ ملقا.  2017- 1998

ــافي( كان معدل الفق  اق ت اضـــــــــــــ     عام  - 49 ــى النتاور م  التحليل الســـــــــــ ــيبلغ  2004وتتماشـــــــــــ يـــــــــــ
ــالغ      11,7 ــاوـــة، على النقيض من المعـــدل الفعل  الدـ ــاوـــة.    35,4المـ واـــالميـــل، كـــانـــت  جوة الفق     المـ
(. 5   الماوة المســـجلة )انظ  الجدول    11,0   الماوة فدق من نســـدة  4,8الســـيناريو اق ت اضـــ  يـــتبلغ     

   المـاوة،  10,3   المـاوة فدق من  6,0، كان معـدل الفق  اق ت اضــــــــــــــ  يــــــــــــــيبلغ  2017يتعلي بعـام  وايمـا
 . ( 28)    الماوة 2,5فدق من  4,5وكانت  جوة الفق  يت تف  قلير، لتال إلى 

 
 5الجدول   
 الضتة الغربية: ؤسبة عدد التقراء وفجوة التقر فا إطار سي اريو خط األساس والسي اريو العدال   

  جوة الفق    نسدة عد  الفق اء 

 السنة

الســــــــــــــينــاريو القــاوم على 
  اقيتقااء 

 السيناريو البديل )ييناريو فط األيا ( 

الســــــــــــــينــاريو القــاوم على 
  اقيتقااء 

 السيناريو البديل )ييناريو فط األيا ( 
     1998فط الفق  لعام      

1998 0,116  0,028  
2004 0,354 0,117 0,110 0,048 
2017 0,103 0,060 0,025 0,045 

 
  ساباس األونكتا . (المادر 
  

ــة   - 50 ــيايــــ ــة اليانية أ دنت  والنتيجة الواضــــــحة ا  أن يــــ ائعرا والقيو  الت    ضــــــت بعد اقنتفاضــــ
التويـ  اققتاـا ي    الغـفة الك اية وأ س إلى فسـاو   ا  ة    يـبل معيشـة السـكان، وق يـيما ايما يتعلي 

 .1998باألي  المعيشية الت  تعيق تحت فط الفق  لعام 
  

 __________ 

ــية    عام   (28)  ــب  وراء الزيا ة النايفة     جوة الفق  اق ت اضـ ــية الفقي ة الت  تجاوزس فط الفق     2017السـ ــ  المعيشـ او أن معظم األيـ
الواق  أ نى بكيي  من فط الفق ؛ واأليــ  المعيشــية الت  كانت    الواق  أ نى بكيي  من اذا الخط ا  و داا الت  ةلت  لم تكن    

  قي ة    السيناريو اق ت اض .
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 االست تاجات والتوصيات  - سادسا  
ــفة الك اية بعد اقنتفاضــــة  أ س عملياس   - 51 ــ اويل على الغــ ــتقا إيــ ــد ة الت    ضــ ائعرا والقيو  المشــ

الفلسـنينية اليانية إلى تفاقم موابن الغـع  القيكلية العميقة الجذور    اققتاـا  والقشـاشـة الت  يعان  منقا 
س العجز المال     مواجقة الاــــــدماس الدافلية والخارجية. ويتجلى ذل     تقل  النمو اققتاــــــا ي، و اق

والعجز الخارج  المزمنة وايـــــــــــتم ار ارتفاع معدقس الدنالة والفق . ولم يكن لقذه التدافي  آ ار ضـــــــــــارة على 
المد  القاـي   حسـ ، فل واألام من ذل ، أنه كانت لقا أيغـا آ ار بويلة األمد ق تزال تقيد اقتاـا  مننقة  

 الغفة الك اية  تى اليوم.

نقة الغـفة الك اية عقدين من النمو عي  المنشـئ للعمالة،  يف فلغ متويـط معدل وشـقد اقتاـا  من  - 52
. ولوق     العمل    إيــ اويل ومســتوبناتقا، لكان معدل  2019و   1995   الماوة فين عام   18الدنالة  

   نقنة مئوية، واو ما يســـــــــــاوي المعدل الم تف  للكاية    قناع عزة، الذي يخغـــــــــــ  16الدنالة أعلى بمقدار 
. وتقدر التكلفة اققتاــــــــــــــا ية الت ا مية الناجمة عن القيو  ائيــــــــــــــ اويلية المشــــــــــــــد ة 2007لإلعرا منذ عام 

(، 2015فليون  وقر )بالســـــع  اليافت لدوقر الوقياس المتحدة    عام  58بمبلغ    2019-2000الفت ة  فرل
 ر ة أميال ونا   جم اققتاا     أي ما يعا ل أراعة أميال ونا   جم اقتاا  مننقة الغفة الك اية، أو

 .2019بأ مله    األر  الفلسنينية المحتلة    عام 

وايما يتعلي بالفق ، كان تأ ي  القيو  ائيـــــ اويلية المشـــــد ة جســـــيما وبويل األمد، ق يـــــيما بالنســـــدة   - 53
قنتعا  اققتاــا ي  للشــ او  األ ق  من الســكان    الغــفة الك اية، الت  كانت أقل قدرة على اقيــتفا ة من ا

. ولوق القيو  ائيــ اويلية المشــد ة الت    ضــت بعد اقنتفاضــة اليانية،  2007بعد اقنتفاضــة اليانية  تى عام 
   المــاوــة، فــدق من   11,7مــا يســــــــــــــــاوي    2004لكــان معــدل الفق     الغــــــــــــــفــة الك ايــة قــد فلغ    عــام  

   الماوة. وإضــا ة إلى   11,0  الماوة فدق من   4,8الماوة،     ين كانت  جوة الفق  يــتســاوي     35,4
مليون  وقر   73ذلــ ، قفز الحــد األ نى للتكلفــة الحقيقيــة للقغــــــــــــــــاء على الفق     الغــــــــــــــفــة الك ايــة من  

مليون  وقر       356إلى    1998(    عـــام  2015اليـــافـــت لـــدوقر الوقيـــاس المتحـــدة    عـــام   )بـــالســــــــــــــع 
 .2007ام مليون  وقر    ع 428، وإلى 2004 عام

 وقد ت ع  الدول األعغاء    النظ     التوضياس التالية( - 54

ق يمكن تحقيي إنقاء التكلفة المتنورة والمت ا مة الت  يتكبداا الشــــع  الفلســــنين  بســــب    )أ( 
 اق ترل ائي اويل  والتعويض عنقا  ون إنقاء اق ترل، بما يتماشى م  ق اراس األمم المتحدة ذاس الالة؛ 

إنشــــــــــــــاء إبار عمل منقج  وقاوم  75/20من ق ار الجمعية العامة  9يتنل  تنفيذ الفق ة   )ة( 
ــتدام على نناا منظومة األمم المتحدة لتقييم التكالي  الناجمة عن اق ترل وإفرغ  على األ لة وشــــامل ومســ

ــيتنل  إ ــااية )انظ  الجمعية بالنتاور. ويـــ ــاء اذا ائبار تأمين موار  إضـــ  10و   2، الفق اس  A/71/174نشـــ
 (.A/73/201؛ و 35 و

https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/RES/75/20
https://undocs.org/ar/A/71/174
https://undocs.org/ar/A/73/201
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 يل (ويندك  ئي اويل، باعتداراا السلنة القاومة باق ترل، أن تقوم بما  - 55

تمكين القناعين العام والخا      لســـــــــــنين من تنوي  األعمال الزراتية والاـــــــــــناتية   ()أ 
   الماوة على األقل من المسـا ة    الغـفة الك اية(، الت   60والتجارية والتعدينية    المننقة جيم )تشـكل 

الحجـارة ومواق  الجـذة  تحتوي على أ من الموار  النبيعـية، بمـا    ذـل  األراضــــــــــــــ  الخاـــــــــــــــدة، والمعـا ن، و 
 السيا      األر  الفلسنينية المحتلة؛

ــنينية المحتلة وإعا ة إقامة   ()ة  ــة على التنقل    األر  الفلســـــــــــ ر   جمي  القيو  المف وضـــــــــــ
التواضـــــل الجك ا   لار  الفلســـــنينية بقعا ة راط القد  الشـــــ ةية وجمي  المدن والق      الغـــــفة الك اية 

. وعزة جزء ق يتجزأ من  ولة  لسـنينية تنشـأ    المسـتقبل    إبار  ل الدولتين، وقناع عزة بعغـقا فدعض
ق ار   ويج  أن تظل كذل . ويج  أن ينا  الت كيز على ر   عملياس ائعرا المنقكة عن عزة، تمشيا م 

نقاية المنا  إلى عملية يـــــرم تنق  اق ترل وتفغـــــ  إلى  ل  والعو ة      (2009) 1860مجل  األمن 
 قافل للتنبيي يقوم على وجو   ولتين؛

ــنينية المحتلة، بما  يقا القد    )ج(  ــتينانية    األر  الفلســــــــــ إنقاء جمي  األنشــــــــــــنة اقيــــــــــ
، الذي يؤكد ايه من (2016) 2334الشــ ةية، وإزالة آ اراا، على النحو الذي  عا إليه مجل  األمن    ق اره  

جديد أن ةيام إيــ اويل بقنشــاء مســتوبناس    األر  الفلســنينية المحتلة، بما    ذل  القد  الشــ ةية، لي   
 له أي ش تية قانونية ويشكل انتقا ا ضارفا بموج  القانون الدول .

لنظ     تنفيذ ايــــــــت اتيجياس للنمو مؤاتية للفق اء وشــــــــاملة  وقد ت ع   ولة  لســــــــنين    ا - 56 
للجمي  تســـــــتقد  الفق اء وتننوي على ايـــــــتيماراس وايـــــــعة النناا    القناعاس الكييفة العمالة، وذل  للحد  

الفق  وتوليد     عمل قوقة كااية    اققتاـــــا  المحل ، واالتال  الحد من اقعتما  على  الة العمالة   من
 تق ة    إي اويل ومستوبناتقا.عي  المس

ــا ية،  - 57 ــانية واقتاـ ــتعاضـــة عن  ي الشـــع  الفلســـنين     إقامة  ولة بمســـاعداس إنسـ وق يمكن اقيـ
وإن تكن ضــ ورية لفت ة مؤقتة. ويــتواضــل األمم المتحدة العمل من أجل إريــاء يــرم عا ل و اوم وشــامل     

ــا  ق اراس األمم المتحدة ذا ــلة، بما  يقا الق اراس  الشـــــــ ا األويـــــــط على أيـــــ   338و  (1967) 242س الاـــــ
، (2016) 2334و   (2009)  1860 و  (2008) 1850و    (2003) 1515و   (2002)  1397و   (1973)

، وإنشـاء  ولة  لسـنينية  يمق ابية متاـلة األراضـ  تتوا   1967إنقاء اق ترل الذي فدأ    عام    ومن أجل
لقا مقوماس الدقاء وتتمت  بالســــيا ة، تعيق    يــــرم جندا إلى جن  م  إيــــ اويل آمنة. ولن تتحقي التنلعاس  

ن جندا إلى جن     يـــرم وأمن المشـــ وعة لكر الشـــعبين إق فتحقيي ال قية القاومة على وجو   ولتين تعيشـــا
و   ةل اعت ا  متدا ل فينقما، م  اتخاذ القد  عاضـــــــــمة ئيـــــــــ اويل و ولة  لســـــــــنين كلتيقما، و ّل جمي  

 مساول الوض  النقاو   ر  اوما عن ب يي المفاوضاس.
  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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 المرفق
  قدارات طريقة الت عا التجريعا األفضل  

ســـــــــــدة عد  الفق اء و جوة الفق .  أوق، تتد  ب يقة التنبؤ التج يب  األ غـــــــــــل  رث فنواس لتقدي  ن  - 1
تســــــتخدم البياناس المســــــتمدة من ايــــــتقاــــــاءاس النفقاس واقيــــــتقر  لتقدي  معا قس اقرتدا  لنفقاس األيـــــ ة  
ــية. و انيا، تجم   ــ  المعيشــــــ ــاوأ الملحوةة لايــــــ ــا  الخاــــــ ــية لمكا ئ الشــــــــخأ الدالغ على أيــــــ المعيشــــــ

دا  الســكان قيــتخر  نفقاس األيــ ة المعيشــية لمكا ئ الشــخأ  المعامرس المقدرة لررتدا اس م  فياناس تع
. و اليا، تســــــــــتخدم القيايـــــــــاس  ( 1) الدالغ ايما يتعلي بالعينة األ ب  من األيــــــــــ  المعيشــــــــــية المدرجة    التعدا 

المسـتخلاـة لنفقاس األيـ ة المعيشـية    إعا ة  سـاة نسـدة عد  الفق اء وإعا ة تقدي  ةيايـاس  جوة الفق  لكل  
. واالنســــدة للعرقة ائ اــــاوية الت  ت اط نفقاس األيــــ ة المعيشــــية لمكا ئ الشــــخأ الدالغ بالخاــــاوأ  يــــنة

األيــــ ية الت  يتعين تقدي اا، يج  أن تكون اذه المعلوماس متا ة    كل من فياناس الدرايــــة اقيــــتقاــــاوية 
 واياناس تعدا  السكان الت  تشكل أيا  التقدي .

ــع  ويبين الجدول أ ناه نت  - 2 اور ارتدا  النفقاس المقيدة    الســـــــــجرس لمكا ئ الشـــــــــخأ الدالغ )بالســـــــ
( على مجموعة المتكي اس المشــــت كة القيايــــية، على المســــتو  2015اليافت لدوقر الوقياس المتحدة    عام 

دام  الوبن . ولتحقيي أقاــى  رجة من إمكانية المقارنة فين مقايي  الدفل الم كدة الت  يــيتم إنشــاقاا بايــتخ
فياناس تعدا  السـكان والمعامرس المقدرة، أشبق  على مجموعة مشـت كة من المتكي اس المشـت كة القيايـية فرل  

. وتوجد  2017و   2007و   2004عملياس اقيــــــــــتقاــــــــــاء اليرث بالعيناس    اقرتدا اس المتعلقة باألعوام  
عمل    إيـ اويل والمسـتوبناس     ؛ و    ال2004 ر ة ايـتيناءاس، وا      العمل    الخارج    عام 

. وانبيعة الحال، ق يندك  تفســــــي  اقرتدا اس 2017؛ وإمكانية الحاــــــول على الكق ااء    عام 2004عام 
 من  يف العرقة السببية.

 
 ؤتائج االر داد: ملددات ال تقات اللقيقية السهرية لملافئ الس   البال    

 ( 2015الوقياس المتحدة    عام  )بالسع  اليافت لدوقر    

 ايتقااء نفقاس وايتقر  الفلسنينيين  
 2017 2007 2004 المتكي اس المستقلة

 )أ((148,0) 641,5 )أ((462,0) 442,5 )أ((157,0) 991,4 اقيتقااء باقعت ا      
   موق  )الغفة الك اية والمننقة الحغ ية اما  ئتا األيا (ال

 )أ((0,027) 0,408- )أ((0,045) 0,414- )أ((0,024) 0,120- قناع عزة 
 )ة((0,020) 0,053- (0,044) 0,045- )ة((0,025) 0,070 المنابي ال ياية 
 (0,029) 0,016- (0,052) 0,038- (0,026) 0,012- المخيماس 

    فااوأ رة األي ة المعيشية 
 (0,031) 0,036 (0,061) 0,078 )ة((0,035) 0,102 نوع الجن  

 __________ 

، جشم  فين المعامرس المقدرة الت  ايـــتحاـــل عليقا 2004قيـــتخر  مســـتو  إنفاا األيـــ  المعيشـــية لمكا ئ الشـــخأ الدالغ لعام  (1) 
،  2007والبياناس المسـتمدة من تعدا  السـكان لعام    2004ن اقرتدا  بايـتخدام ايـتقاـاءاس النفقاس واقيـتقر  الفلسـنينية من عام م

 الذي شمل عد ا أ ب  من األي  المعيشية.
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 ايتقااء نفقاس وايتقر  الفلسنينيين  
 2017 2007 2004 المتكي اس المستقلة

 (0,058) 0,019- (0,130) 0,008- (0,064) 0,072 الوض  العاول      
 (0,019) 0,032- (0,038) 0,064- )ة((0,021) 0,066- ضفة الرجئ 
 )أ((0,019) 0,064 )ج((0,039) 0,093 )ة((0,022) 0,066 المستو  التعليم  

    المعيشيةالخااوأ الديمك ااية لاي ة 
 )أ((0,007) 0,118- )أ((0,011) 0,105- )أ((0,006) 0,098- عد  ائناث 
 )أ((0,007) 0,089- )أ((0,013) 0,077- )أ((0,007) 0,087- عد  الذكور 
 (0,009) 0,003 (0,016) 0,002- (0,009) 0,001- عد  الذكور الدالكين 
 (0,012) 0,008- (0,021) 0,018 (0,011) 0,003 عد  ائناث الدالكاس 

    قناع العمالة )الخدماس ا   ئة األيا ( 
 (0,036) 0,067- (0,058) 0,110- )أ((0,031) 0,142- الزراعة 
 (0,030) 0,032- (0,169) 0,012 (0,031) 0,039- الاناعة 
 (0,027) 0,030- (0,052) 0,019- )ة((0,027) 0,079- البناء 
    الوةيف الوض  
 )أ((0,011) 0,048 )أ((0,019) 0,066 )أ((0,011) 0,044 عد  أ  ا  األي ة المعيشية العاملين 
 )أ((0,027) 0,166 )أ((0,058) 0,209      العمل    إي اويل والمستوبناس 
 (0,127) 0,021 (0,199) 0,198-      العمل    الخارج 
 )أ((0,025) 0,107 (0,048) 0,001- )ة((0,027) 0,074     العمل    الحكومة 

    إمكانية الحاول على الخدماس األيايية
 )أ((0,027) 0,158- )ج((0,059) 0,134- (0,031) 0,013 إمكانية الحاول على المياه العامة 
 (0,021) 0,023- )أ((0,041) 0,146 )أ((0,021) 0,122 التوضيل بشدكة الا   الاح  
  (0,167) 0,027 (0,078) 0,085- إمكانية الحاول على الكق ااء 

    فااوأ المسكن
 )ج((0,023) 0,053- )أ((0,050) 0,237- )أ((0,034) 0,201- ملكية المنزل 
 )أ((0,012) 0,039 )ة((0,016) 0,049 )ج((0,006) 0,014 عد  الك   
 (0,017) 0,007- (0,029) 0,049- )أ((0,014) 0,047 عد  ع   النوم 
 (0,070) 0,026 (0,112) 0,148- )ج((0,058) 0,136 تو   الكاز للناقة المستخدمة    النق  
 (0,021) 0,015- (0,040) 0,031 )ة((0,023) 0,073 تو   الكاز للتد ئة 
 (0,115) 0,053 (0,344) 0,371 (0,103) 0,030 ا تواء المنزل على مندخ 
 )ج((0,028) 0,067- (0,325) 0,076 (0,085) 0,077 المنزل على  ماما تواء  
 (0,020) 0,034 (0,328) 0,391- )ج((0,107) 0,219- ا تواء المنزل على م  ا  

    أضول األي ة المعيشية
 )أ((0,020) 0,379 )أ((0,040) 0,236 )أ((0,023) 0,199 ييارة 
 (0,052) 0,098 (0,085) 0,083 )ة((0,040) 0,119  رجة 
 )أ((0,018) 0,096 )ة((0,039) 0,109 (0,021) 0,014 م جل 
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 ايتقااء نفقاس وايتقر  الفلسنينيين  
 2017 2007 2004 المتكي اس المستقلة

 (0,078) 0,072 )ج((0,128) 0,323 )أ((0,068) 0,283 تد ئة م كزية     
 )أ((0,020) 0,075 )ج((0,043) 0,097 )أ((0,027) 0,146 مكنسة كق ااوية 
 (0,030) 0,025 (0,193) 0,030- (0,086) 0,139 موقد بق  
 )ة((0,017) 0,057- (0,068) 0,062 )ج((0,034) 0,079 عسالة مرب  
 )أ((0,026) 0,090 )أ((0,041) 0,151 )أ((0,024) 0,129 مكتدة منزلية 
 )أ((0,019) 0,170 (0,082) 0,082 (0,042) 0,072 تلفزيون  
 )أ((0,019) 0,072 )أ((0,038) 0,197 )أ((0,021) 0,204 فط اات  
 )ة((0,019) 0,060 )أ((0,038) 0,155 )أ((0,022) 0,133  ايوة 
 )أ((0,025) 0,191 )أ((0,051) 0,267 )أ((0,023) 0,214 اات  محمول 

 0,495 0,515 0,535 (2Rمعامل التحديد )
 0,530 0,498 0,489 المعدل 2Rالمعامل 

 3 708 1 223 3 089 عد  المشااداس
 
  ساباس األونكتا . (المادر 
 ت   األفناء القيايية فين قويين.  (مر ظة 

 ، نسدة الف ا المتعلقة بمتكي  تاب  يشفس“  بمتكي  مستقل.2R (المختا اس
 .0,001 يف القيمة اق تمالية أقل من  )أ( 
 .0,001ولكن أ ب  من  0,01 يف القيمة اق تمالية أقل من  )ة( 
 .0,01ولكن أ ب  من  0,05 تمالية أقل من  يف القيمة اق )ج( 

 


