
 A/77/295  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

16 August 2022 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

140922    130922    22-12719 (A) 

*2212719*  

 الدورة السابعة والسبعون 
 من جدول األعمال المؤقت*  34البند  

 قضية فلسطين
   

التكاليف االقتصااااااااا ية التا اتكعد ا السااااااااع  التلسااااااااطي ا بسااااااااع  اال ت      
اإلساااييلا  السساايا ال اةمة  ن الويو  اإلفاا ية المتاوفاة فا الم طوة ةي    

 2020 و 2000بين  اما 
  

 مذكاة من األمين العام  
 

يتشـــــــــال األمبن الحال إلى احبم يل  الامة ا الحاما الت اعا الأم نعدمؤ نمااا مؤمما األمم المتحدة   
 للتاارة والتنم ا.

  

 

 * A/77/150. 

https://undocs.org/ar/A/77/150


 A/77/295 

 

2/26 22-12719 

 

التوايا الذي أ دته أمانة مؤتما األم  المتحدة للتجارة والت مية  ن التكاليف االقتصاااااا ية   
اتكعد ا السااع  التلسااطي ا بسااع  اال ت   اإلسااااييلا  السسااايا ال اةمة  ن الويو   التا 

   2020 و  2000اإلفا ية المتاوفة فا الم طوة ةي   بين  اما  
  

 موجز 
الامة ــــا الحــــامــــا    ا  75/20ا ــــدل اــــأا الت اعا عما إ اار  لامة ــــا يل  مؤمما الــــأم  لبــــت   ــــؤ 

المتحدة للتاارة والتنم ا نى ا دل يلبها م اعاا عن التكال ف االقتصــــاااا التك يتكبداا الشــــحي ال ل ــــ بنك   األمم
التك خلصــــت يلبها م ارعا األواكتاا ال ــــاإ ا الم دما    إ ــــبي اال تال ائيــــااكبلك. وعامم اأا الت اعا النتاك 

 (.A/76/309 ، وA/75/310 ، وA/74/272 ، وA/73/201 ، وA/71/174يل  الامة ا )

، ا أت ييــــااكبم يــــ ايــــا  وعلا المدط ئاشــــا  م ــــتو نات فك 1967ومع بدااا اال تال فك عال   
ــ ع الم ـــتو نات، فا ـــت ييـــااكبم  ــباا لتويـ المن  ا ج م من الضـــ ا اليا  ا وال دل الشـــام ا المحتلتبن. وم  ـ

ــارما عل   ــا فك قبواا صــــ ــ بن ا فك المن  ا ج م، عاوة عل  ال بوا الم او ــــ ــاااا ال ل ــــ ــ ا االقتصــــ األاشــــ
فك الماكا من  70المن  تبن نلف و ا  من الضــ ا اليا  ا. ومضــم ييــااكبم، ال ــل ا ال اكما إاال تال، ا ــ ا  

ال ل ــــــــــ بن ا.    المن  ا ج م ااخم  دوا الماالس ائقل م ا للم ــــــــــتو نات، مما احال ملم المن  ا من التنم ا
  وفك الوقت ا  ؤ، ال يزال وصول ال ل  بنببن يل  ما م    من المن  ا ج م م بدا إشدة.

واـنا  ماموعـا متنوعـا من الضــــــــــــــواإت التك ا ا ــــــــــــــهـا اال تال وم ـبد التنمـ ا االقتصــــــــــــــااـاا فك  
ا واوام  محبنا المن  تبن نلف و ا  فك الضــــ ا اليا  ا. واك مشــــمم الحوا الم اوت عل  ايــــتبااا مكنولوج 

فك ي ار اوال ال اكما المزاوجا وعدا ال احصـ  من ال بوا األخاط الم او ـا عل  التن م وربااا من ال بوا  
 التك مضخم مكل ا ائاتاج وم وت ال درة التناف  ا للمنتابن ال ل  بنببن فك األيواق المحل ا واألجنب ا.

ــاااا لل بوا    ــا  ا الم او ـــــــــا عل  النشـــــــــا  االقتصـــــــــاام  وع در اأا الت اعا التكل ا االقتصـــــــ ائ ـــــــ
فك الماكا من النام     25,3ال ل ـ بنك فك ما م    من المن  ا ج م. وم در التكل ا ال ـنوعا لهأا ال بوا بن ـ ا 

 2000المحلك ائجمـالك للضــــــــــــــ ـا اليا  ـا، وم ـدر الخ ـــــــــــــــارة التااام ـا لهـأا النـام  خال ال تاة ببن عـامك 
الثابتا(، نم زاا  ثاثا ن ــــــحال   2015بلبوى اوالر إق ما اوالر عال    45اوالر )بلبوى    50إمبلغ   2020 و

وناثا من  ــــح بن واصــــف النام  المحلك ائجمالك    2020النام  المحلك ائجمالك للضــــ ا اليا  ا فك عال  
ك الأم  ال ل ــــ بنك فك الحال ا  ــــؤ. وم در التكل ا ايــــتنااا يل  منها ا مبتكاة ورايــــخا م ــــتخدل الضــــ ا  اللبل

 ملت  ؤ نجهزة االيتشحار المحمولا إال وامم عل  مدط فتاة زمن ا.

ــاا    ــام ا المحتلا فك اقتصــــ ــتو نات المن  ا ج م وال دل الشــــ ــااما م ــــ وعاوة عل  ذلم، م در م ــــ
 ــــحف النام  المحلك    2,7( يــــنوعا، نو  2015بلبوى اوالر )إالدوالر الثابت لحال   30ييــــااكبم إما متويــــ ؤ  

. و ة ارة نخاط، م در الم ــــــــــــااما  2020 و  2000ل ل ــــــــــــ بنك ال ــــــــــــنوم خال ال تاة ببن عامك  ائجمالك ا
ــاا ييــــااكبم، ببن عامك   بلبوى اوالر )إالدوالر    628، بنحو 2020 و  2000التااام ا للم ــــتو نات فك اقتصــ

   حف النام  المحلك ائجمالك ال ل  بنك خال ملم ال تاة. 2,7(، نو 2015الثابت لحال 

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
https://undocs.org/ar/A/74/272
https://undocs.org/ar/A/75/310
https://undocs.org/ar/A/76/309
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يى الوصـــــــــول ال ل ـــــــــ بنك الكامم يل  المن  ا ج م بامتها او يـــــــــا  ال رن  عنؤ لتح ب  التنم ا  
الم ـــتداما فك األرت ال ل ـــ بن ا المحتلا ولوهور اولا فل ـــ بن ا قابلا للح اة ومتصـــلا جياا  ا عل  نيـــال  

ــلا. واأا يت لي ياها  ا ــت  اا ا  م الدولتبن، إما يتمايـــــ  مع قاارات األمم المتحدة ذات الصـــ ألاشـــــ ا االيـــ
وعاس م ــاراا ورفع جم ع ال بوا الم او ــا عل  التنم ا ال ل ــ بن ا فك المن  ا ج م وخارجها. وعل  النحو  
المتوخ  فك قاارات الامة ا الحاما ومالس األمن، ال امان نى يتح   ال ــــال الداكم والشــــامم يال من خال 

 التوصم يل   م الدولتبن عن  اع  الت اوت.
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 الهدف وأوةه الوصور -أوال  

نضال اأا الت اعا يل  خم ا م ارعا ياإ ا نعداا مؤمما األمم المتحدة للتاارة والتنم ا )األواكتاا(  ي   - 1
وقدمت يل  الامة ا الحاما إشــــــلى التكال ف االقتصــــــاااا التك يتكبداا الشــــــحي ال ل ــــــ بنك إ ــــــبي اال تال 

الت اعا ي ــــافات يل  النتاك  التك موصــــم يلبها نيــــافؤ من خال م دام جوااي نخاط ائيــــااكبلك. وع دل اأا  
ــاااا المح دة والوايـــحا الن اق التك ا ا ـــها اال تال ائيـــااكبلك عل  األرت ال ل ـــ بن ا   من التكل ا االقتصـ

 فك ق اع رزة والض ا اليا  ا، إما فبها ال دل الشام ا.

ل  التكل ا االقتصاااا لا تال ائيااكبلك فك المن  ا ج م التك ممثم  اأا ع  2022وعاكز م اعا عال   - 2
فك الماكا من ماموع م ــــا ا الضــــ ا اليا  ا المحتلا. ولان ا ات اال تال ناضــــا قبواا كبباة عل     60 والك  

وعض لع    النشا  االقتصاام ال ل  بنك فك المن  تبن نلف و ا ، فإاؤ ا ات المزعد من ال بوا فك المن  ا ج م.
ــاااا فك المن  ا ج م، خارج الم ـــتو نات.   ــا  ا عل  األاشـــ ا االقتصـ اأا الت اعا بت ديا مكل ا اأا ال بوا ائ ـ
وم در مكل ا األاشــ ا االقتصــاااا بت بب  منها ا مبتكاة ولكنها رايــخا جدا م ــتخدل الضــ ا  اللبلك الأم ملت  ؤ  

 زمن ا لت ديا النشا  االقتصاام.نجهزة االيتشحار المحمولا إ وامم عل  مدط فتاة 

كن  ــا اا اق للت ــديا    2000. وقـد اختبا عـال 2020 و 2000وعي ك الت ــديا ال تاة ببن عـامك   - 3
الخم ــ ا المنصــوي علبها فك   (1)“ال تاة االات ال ا”إما ناؤ كاى من الم تات نى ااوى الحال األول إحد اهااا  

حد ماور ناثا من ع دين من الزمن، ال مزال التامب ات ال ــــــ ايــــــ ا . ومع ذلم، و 1993ام اقات نويــــــلو لحال  
واالقتصــــاااا لل تاة االات ال ا المأكورة مشــــام واقع الح اة ال ل ــــ بن ا عل  نرت الواقع، وال مزال الم ــــتو نات  
ــحي ــبم     الشـ ــ ما إ ـ ــاارا ج ـ ــع فك المن  ا ج م، مما يلح  ن ـ ــااكبل ا المخال ا لل ااوى الدولك متويـ   ائيـ

ال ل ــــ بنك، ل س فك المن  ا ج م فح ــــي وجاما فك جم ع ناحا  األرت ال ل ــــ بن ا المحتلا. وعاه  عدل  
قدرة المنتابن ال ل ــــــــــــــ بنببن عل  الوصــــــــــــــول يل  موارا المن  ا ج م ابثار ائاااب ا ربا الم ايــــــــــــــاة ل ق ا 

ــاا ال ل ـــ بنك من خال الصـــات األمام ا والخلة ا. وعاوة عل  ذلم،   ا وت ف داى الدخم المحتمم االقتصـ
 .(2)ال درة المال ا للحاوما ال ل  بن ا ومن ثما ا وت منم ا االقتصاا بامتؤ

وعنوا الت اعا فك اأا التكال ف االقتصــــــــــــــاااا من منوورعن. فهو ا دل نوال م دياات متح وا للنام    - 4
ن محق  ؤ لو نى األاش ا االقتصاااا  المحلك ائجمالك ال ل  بنك المحتمم والم  وا ولكن الأم كاى من المما

ال ل  بن ا فك المن  ا ج م )إايتثنا  الم تو نات فك ملم المن  ا ومن اوى ياراج ال دل الشام ا( خضحت 
لن س الم ــــتوط من ال بوا التك فا ــــتها ال ــــل ا ال اكما إاال تال عل  األاشــــ ا االقتصــــاااا فك المن  تبن  

ا ا، ا دل م دياات للاز  من النام  المحلك ائجمالك ائيـــــــااكبلك المنت  فك نلف و ا  فك الضـــــــ ا اليا  ا. وثا
 ال دل الشام ا والم تو نات الم اما فك موا ع نخاط من الض ا اليا  ا.

ومادر ائيــــارة يل  نى الت دياات الواراة فك اأا الت اعا ال ممثم يــــوط جز  إ ــــ ت من التكل ا التك   - 5
.  2020 و  2000ات اا لا تال ائيـااكبلك للمن  ا ج م خال ال تاة ببن عامك  يتكبداا الشـحي ال ل ـ بنك  

وال مشــــمم الت دياات مكل ا وجوا الم ــــتو نات وما يام ت بها من ف داى للرا ــــك والموارا ال ب ة ا، كما ناها  
ــا فك كم من المنا   نلف و ا  وج م. ومتحل ــمم مكل ا ال   ا األول  من ال بوا الم او ـــــــــــ   التكل ا  ال مشـــــــــــ

__________ 

بد ا    (1973)  338 و  (1967)  242  دات ال تاة االات ال ا إ تاة خمس يـــنوات للتوصـــم يل  م ـــوعا ااكما وف ا ل اارم مالس األمن   (1) 
 .1994ناار/مايو  4زة ومن  ا نرعحا المؤرخ من مارعخ موم ع االم اق  ول ق اع ر

 .(2016) 2334ااوا قاار مالس األمن  (2) 

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/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)


A/77/295  

 

22-12719 5/26 

 

ــافا يل  ال بوا   ــا  ا الم او ـــا عل  النشـــا  االقتصـــاام فك المن  ا ج م إائ ـ الم درة انا ف ت إال بوا ائ ـ
الم او ا عل  المن  تبن نلف و ا . بم او جز  نصيا من ماموع التكل ا الضخما التك ا ا ها اال تال 

 ؤ األواكتاا ورباا من المنومات الدول ا.عل  األرت ال ل  بن ا المحتلا بامتها، عل  النحو الأم وث 
  

 المستوط ات والويو  وتجزية الضتة الغابية -ثانيا  
م ات ال ــــل ا ال اكما إاال تال مصــــ وفا من الضــــواإت ائاارعا والماااا عل  الموارا ال ل ــــ بن ا   - 6

أليــــــــ ا  نمن ا. ف ك الضــــــــ ا اليا  ا  والتاارة ومنّ م األيــــــــخاي. واك مدعك نى قبواا من اأا ال ببم الزما 
الم  ـــما يل  منا   ياارعا مختل ا اشـــمم اوال الماام ا المتحدا ال   ات الأم احب  من م الشـــحي ال ل ـــ بنك  
وال ضـــــــاكع ال ل ـــــــ بن ا م بب  اوال مصـــــــارعر صـــــــارل، وفات  ـــــــواإت بباوقاا  ا، وجقاما الماات من ا ا   

ــاـفا يل  الاـدار  الت ت   اـلداكمـا والمؤقـتا، والبواـإات،   وال ــــــــــــــواما التاابـ ا، و واجز ال اق والخـنااق، ـإائ ــــــــــــ
ــ ا   ــ وفا الضـــــواإت اأا الضـــ ــ اات البن ا التحت ا التك مدعمها. ومحّول مصـــ والوجوا الماام للم ـــــتو نات ويـــ
اليا  ا يل  نرخببم من الازر المتناثاة وم بم م ـــــــــــافا ال ـــــــــــ ا ببن المدى والبلدات ومافع كألم مكل ا الن م.  

 دعم عناصا اوال التحام المح د اأا إحضها ال ح  وم هم فك اهااا الم ال فك مويع الم تو نات.وم

مت الضــــ ا اليا  ا المحتلا يل  ثاإ منا   ياارعا.  1993ووف ا أل اال ام اقات نويــــلو لحال   - 7 ، ق  ــــّا
ــ ا منااز فالمن  ا نلف و ـــــــحت محت ائاارة المدا ا واألمن ا لل ـــــــل ا الو ن ا ال ل ـــــــ بن ا.   واك ممثم ا ـــــ

فك الماكا من ماموع م ـــا ا الضـــ ا اليا  ا ومشـــمم المدى ال ل ـــ بن ا ومحوم ال ـــااى ال ل ـــ بنببن فك  18
ــ ا م ار    فك الماكا من من  ا الضـــ ا اليا  ا، واك   22الضـــ ا اليا  ا. ومخضـــع المن  ا إا  التك ممثم ا ـ

ال ل ـــــــ بن ا المشـــــــتاكا.    -ل ـــــــ  اة األمن ا ائيـــــــااكبل ا رعة ا يل   د كببا، لل ـــــــ  اة المدا ا ال ل ـــــــ بن ا وا
فك الماكا من م ــــــــــا ا الضــــــــــ ا اليا  ا، فتضــــــــــم جم ع الم ــــــــــتو نات   60المن  ا ج م التك ممثم احو   نما

 ائيااكبل ا ومخضع إالكامم لل   اة المدا ا واألمن ا ائيااكبل ا.

ا يل  ال ــــل ا الو ن ا ال ل ــــ بن ا عل  ومنص ام اقات نويــــلو عل  نى المن  ا ج م يــــتن م مدرعا  - 8
. ببد نى الم ـــتو نات ايـــتمات فك النمو با اوااة، مما يزعد  1999مدط فتاة خمس يـــنوات، منتهك فك عال  

من مازكا الضـ ا اليا  ا وم وع  يـبم     ال ل ـ بنببن، ل س ف ت فك المن  ا ج م ولكن فك جم ع ناحا   
 األرت ال ل  بن ا المحتلا.

جزعاة محزولا بدوى مواصــــــــم ومح ت بها المن  ا ج م التك ممثم   166 ــــــــم المن  تاى نلف و ا  يل   ومن   -   9
الاز  الو بد المتصــــم جياا  ا من الضــــ ا اليا  ا. وعتحأر يل   د كببا عل  المنتابن ال ل ــــ بنببن الوصــــول يل   

ب ة ا م ما، مثم األرا ــــك الخصــــ ا  المن  ا ج م، عل  الارم من ناها نابا من  ا، واك متضــــمن ناثا الموارا ال  
والمحااى والحاارة ومواقع الاأ  ال ــــ ا ك والماواات الازما لم ــــتحضــــاات التامبم. وعحم  الادار، يل  جااي  

 الم تو نات، التشاذل االقتصاام والماام وائاارم وال ااواك للرت ال ل  بن ا المحتلا )الشام األول(. 

بم فك ياشــــــــا  م ــــــــتو نات فك الضــــــــ ا اليا  ا المحتلا مع امو ، يــــــــاعت ييــــــــااك1967وفك عال   - 10
فك الماكا من المن  ا ج م يل   دوا ماال ــــها   70الم ــــتو نات فك ال ــــنوات األخباة، إحبب  ــــمت ا ــــ ا  

ائقل م ا و وات عل  ال ل ــــــ بنببن ايــــــتخدال اأا الاز  لتح ب  منمبتؤ )الشــــــام الثااك(. وعخضــــــع وصــــــول  
  من المن  ا ج م ل بوا يـــــــديدة. وعضـــــــ لع اأا الت اعا بت ديا التكل ا االقتصـــــــاااا  ال ل ـــــــ بنببن يل  ما م  

المتكبدة ات اا لل بوا ائ ا  ا الم او ا عل  النشا  االقتصاام ال ل  بنك فك الن  ا المت ق ا من المن  ا  
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ح ها، ومحزز م  30ج م وال اليا   ــ  ــتو نات ومويــــ ــا يقاما الم ــــ ــ ص األرا ــــــك  فك الماكا. فهأا ال بوا م  ــــ خصــــ
 والموارا ال ب ة ا للم تو نبن ومخل  بباا صة ا مابا ال ااى ال ل  بنببن عل  مياارة المن  ا ج م.

ــاع ماات  - 11 ــنا  ا والزرا  ا، ومشـ ــارعع الصـ ــبا المشـ ــل ا ال اكما إاال تال  وافز كبباة لت  ـ وم دل ال ـ
و نات المدعوما،  بب م ــــتوعات المة شــــا، فك ابالل من الموا نبن ائيــــااكبلببن عل  االات ال يل  الم ــــت

 .(3)المتويت، نعل  مما اك عل ؤ فك ييااكبم

ا ــــــــــــــمـا فك   311  136يل     2000ا ــــــــــــــمـا فك عـال   198 315وارم ع عـدا الم ــــــــــــــتو نبن من   - 12
2021ا ــــما فك نواكم عال    650 000وناثا من    2010 عال

ببد نى مالس األمن يــــدا فك عدة قاارات   .(4)
، ناد مالس  (2016)  2334شــــاو  ا الم ــــتو نات وااليــــتبا  عل  األرا ــــك إال وة. ف ك قاارا عل  عدل م

، إما فبها 1967األمن من جديد نى ياشــــــا  ييــــــااكبم للم ــــــتو نات فك األرت ال ل ــــــ بن ا المحتلا منأ عال  
يــا  ا قااوا ا، وعشــام ااتهااا صــارخا إموجي ال ااوى الدولك وعق ا كباط نمال  ال دل الشــام ا، ل س لؤ نم  

 مح ب  رؤعا الدولتبن وج ال ال ال الحاال والداكم والشامم.
 

  

__________ 

اأا لنا، واأا ناضا لنا: ي ايا ييااكبم االيت  اا ا فك ”ماكز المحلومات ائيااكبلك لح وق ائا اى فك األرا ك المحتلا،    -بت بلم  (3) 
ـــــا ـــــ ـــ ـــــا ـــ ـــــيـــ الـــ ـــــا  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــك:  2021،  “الضـــ ـــــالـــ ـــــتـــ الـــ ـــــع  ـــــوقـــ ـــــمـــ الـــ ـــــك  فـــ ـــــال  ـــــتـــ مـــ  .www.btselem.org/Arabic/publications/ 

202103_this_is_ours_and_this_too  ،ــا األواكتاا، مالس التاارة والتنم ا ــــ ـــ ــاعدة التك ا دمها  ”. ااوا ناضـــ ــــ ـــ م اعا عن الم ـــ
ــــ بن ــــا المحتلــــا ــــ ـــ ــاا األرت ال ل ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ بنك: الت ورات فك اقتصـــ ــــ ـــ ــحــــي ال ل ـــ ــ ــــ ـــ ــااــــا األواكتـــاا  “األواكتــــاا يل  الشـــ ، مــــأكاة من نمــ

(TD/B/EX(71)/2) ،20  41، ال  اة 2021نيلول/يبتمبا. 

 الماجع ا  ؤ. (4) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
http://www.btselem.org/Arabic/publications/%20202103_this_is_ours_and_this_too
http://www.btselem.org/Arabic/publications/%20202103_this_is_ours_and_this_too
https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/2
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 الشام األول
 (2018-2017( والجدار )2018الويو  المتاوفة  لى الت ول )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األمم المتحدة، ماتي من ب  الشؤوى ائا اا ا، األرت ال ل  بن ا المحتلا. :المصدر 

  
  

 2018- 2017الجدار  2018الويو  المتاوفة  لى الت ول 

 مبنك 

 متوقع

 قبد البنا 
 2018ا ا  ائراق عال  

 مصن ف المن  ا 
 المن  ا نلف 

 المن  ا إا 

ما ا  تنت  ناؤ المن  ا  
 ج م

 المن  ا نلف 

 المن  ا إا  

 ما ا  تنت  ناؤ المن  ا ج م 

 المن  ا التك نعلنت ييااكبم ناها ال دل الشام ا

 محم ا  ب ة ا 

 نرت  اال 

 خاصا  الا 

ـــــااكبم ناها    المن  ا التك نعلنت ييـ
 محم ا  ب ة ا  ال دل الشام ا

 نرت  اال 

  الا خاصا
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 الشام الثااك  
الم اطق المع ية )   اإلسااييلية    (2014( والحدو  العلدية )2020المستوط ات 

 
 األمم المتحدة، ماتي من ب  الشؤوى ائا اا ا، األرت ال ل  بن ا المحتلا. :المصدر 
  

ــلا، م ول  ومن خال الم ـــــــتو نات وعن  اع  مليبد واعم األاشـــــــ ا   - 13 ال ـــــــان ا والزرا  ا ذات الصـــــ
ال ــل ا ال اكما إاال تال إااليــتبا  عل  الموارا ال ب ة ا ال ل ــ بن ا، إما فك ذلم الم اا، مع الحد من قدرة 

 .(5)المزارعبن ال ل  بنببن عل    ا ابإار والحصول عل  الم اا التك احتاجوى يلبها

من الملكـ ا، ومحـدا األرا ــــــــــــــك وال اق التك ال امان ـفالم ــــــــــــــتو ـنات م ــــــــــــــتحـدإ   اا للتااـعد   - 14
لل ل ــــــــ بنببن ايــــــــتخدامها، وم ــــــــار الادار ومواقع ا ا  الت ت  ، وم بد ناضــــــــا  اكا الشــــــــحي ال ل ــــــــ بنك،  

اشـمم الحمال وال ضـاكع. وال يتمتع ال ل ـ بنبوى والم ـتو نوى إح وق مت ـاوعا فك األرا ـك التك م ـ  ا  إما
عل  ذلم، فك جملا نمور، ال واابن المختل ا وعدل الم اواة فك الوصول يل  عوامم علبها ييااكبم، كما مشهد 

 .(6)ائاتاج واألرا ك وال اق واله اام األياي ا والموارا الماك ا والخدمات األياي ا

ــا    - 15 ــا ياشــــــــ ــت  اا ا”وعاام ناضــــــــ ــف األول من   “بؤر ايــــــــ ــ ا اليا  ا المحتلا. ف ك النصــــــــ فك الضــــــــ
ــت  اا ا، محومها مخصـــــــص لواتاج الزراعك والحبوااك. ومحتبا البؤر    150، كاى انا   2021 عال بؤرة ايـــــ

االيـت  اا ا ربا قااوا ا  ت  إموجي ال ااوى ائيـااكبلك، ولكن إحضـها يتل   الدعم الحال والحاومك بويـاكم 

__________ 

 (5) Marco Allegra and Erez Maggor, “The metropolitanization of Israel's settlement policy: the 

colonization of the West Bank as a strategy of spatial restructuring”, Political Geography, vol. 92. No. 

2 (January 2022), 102513. 

الما وات الختام ا إشــــلى الت اعا الاامع للت ارعا الدورعا من ال ــــاإع عشـــا  ”األمم المتحدة، لانا ال ضــــا  عل  التمببز الحنصــــام،  (6) 
 .2020كااوى الثااك/ينايا  27، (CERD/C/ISR/CO/17-19) “يل  التايع عشا ئيااكبم

 2020الم تو نات: المن  ا المبن ا عال 
 2014الم تو نات: الحدوا البلداا عال 

https://undocs.org/ar/CERD/C/ISR/CO/17-19
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التك مخدل الم ـتو نات مما يت ر لها  ورال ا ما م دم  فك يـ اات البن ا التحت ا   .(7)عديدة م ايـاة وربا م ايـاة
الحصـــــــــول عل  جملا من الخدمات الحبوعا من ببنها الم اا والكها ا . وعمان للم ـــــــــتو نبن فك إح  البؤر  
االيـــــــــــــت  اا ا الحصـــــــــــــول عل  الااوى الح ارعا والن اذ يل  ال اق، وفك إح  الحاالت، االلتحاق إالمدارل  

ــا  ا ــاكع نى م ول ال ــــــــل ا ال اكما إاال تال وربااا من المااف . و الما يتم ياشــــــ ــت  اا ا، من الشــــــ لبؤر االيــــــ
، و  ـحت  2020بت ـوعا و ـع إحضـها ال ااواك إلثا رجحك ومدماها  ـمن الم ـتو نات الايـم ا. وفك عال  

 .(8) من م تو نات قاكما “ن  ا ”خ ت مب ر ياراج نر ع بؤر ايت  اا ا إلثا رجحك إاعت اراا 

ــ - 16 ــااكبم إإقاما  وثما عامم آخا اضـ ــ بن ا المحتلا او م ال ييـ ــاا األرت ال ل ـ فك   “الحاجز ”ا إاقتصـ
. وعحبا الادار فك عم  األرا ـك ال ل ـ بن ا: فن ـ ا  2002الضـ ا اليا  ا، الأم بدنت نيـيال بناكؤ فك عال  

المحتال    1967فك الماكا من الادار يـــــــت ال عل  نرت فل ـــــــ بن ا ول س عل   ول  دوا ما قبم عال    85
كم، نو ناثا   712ا اول ا )الخت األخضــــــــا(. وات اا لألم، يــــــــ اوى  ول الادار عند االاتها  من بناكؤ،  به

فك الماكا من م ا ا الض ا اليا  ا    9,4كم(. وم حا لألم، فإى ا  ا   320من  حف  ول الخت األخضا )
والخت األخضـــــا )الشـــــام    ، ببن الادار “من  ا التمال”(، إما فبها ال دل الشـــــام ا، م ع ابى فك 2كم  527)

 .(9)األول(، مما ينام عنؤ نثا يلبك كببا عل  النشا  االقتصاام ااخم المن  ا

و ـدات محامـا الحـدل الـدول ـا الموقف ال ـااواك إشـــــــــــــــلى الاـدار ع ـي  لـي الامة ـا الحـامـا فتوط  - 17
دار فك األرت ال ل ـ بن ا  إشـلاؤ. وخلصـت محاما الحدل الدول ا يل  نى مشـببد ال ـل ا ال اكما إاال تال للا

ــااوى   ــار ــــــــــــــــاى مع ال ـ ــؤ يتحـ ــال المام ت إـ ــا، والنوـ ــا و ولهـ ــدل الشــــــــــــــام ـ ــم ال ـ ــم ااخـ ــا فك ذلـ ــا، إمـ المحتلـ
.ومشــام الخ ــارة التك لح ت إالصــناعا والزراعا ال ل ــ بنبتبن ات اا لهأا االيــتبا  عل  األرا ــك  (10)الدولك

 إ بي اال تال. التكل ا االقتصاااا التك يتكبداا الشحي ال ل  بنك

ــت  اا ا والادار فك الضـــــ ا اليا  ا المحتلا إالشـــــحي ال ل ـــــ بنك   - 18 وملح  الم ـــــتو نات والبؤر االيـــ
مكل ا اقتصـاااا إااوا، وماااا من   ؤ ربا ال ابم للتصـال فك التنم ا، ومايـخ اال تال، ومحاقم التوصـم  

 يل   م ذم ميزط وم تدال ا ول عل  يقاما اولتبن.

ــاا المحلك الم بد عداا كبباا من الحمال ال ل ـــــــ بنببن عل  وع - 19 ابا الن ص فك الوظاكف فك االقتصـــــ
ال حب عن عمم فك ييــــااكبم والم ــــتو نات فك األرت المحتلا. وم ــــارع ا ــــ  اأا االعتماا عل  التوظ ف  

فك ق اعك  فك االقتصـــــــاا ائيـــــــااكبلك فك ال ـــــــنوات األخباة. و ايـــــــتثنا  ا ـــــــ ا ماوعا صـــــــيباة من الحاملبن  
مكنولوج ا المحلومات والصـحا، احمم محوم ال ل ـ بنببن كحمال ربا مهاة فك ق اعات يـت ، من قببم البنا   

ــتو نات يل   2022والزراعا. و حلول نواكم عال   ــااكبم والم ــــــــ ــ بنببن الحاملبن فك ييــــــــ ــم عدا ال ل ــــــــ ، وصــــــــ
الحمالا فك ييــااكبم والم ــتو نات    عامم، نو خمس ال وة الحاملا من يــااى الضــ ا اليا  ا. ومولد 153 000

__________ 

 (7) Peace Now, “From de jure to de facto annexation: 2020 settlement construction report”, March 2021  .
 .https://peacenow.org.il/en/settlement-construction-report-2020متال فك الموقع التالك: 

 الماجع ا  ؤ. (8) 

ــبـــــلـــــم،   (9)  ـــ ـــ ــــ ـــ بـــــت ـــ ـــم”مـــــاكـــــز  ــــ ـــ ــــ ـــ الـــــ صـــ ــدار  ــ ــااـــــك/اـــــوفـــــمـــــبـــــا    11،  “جـــ ــ الـــــثـــ ـــــاعـــــن  ـــ ــــ ـــ ــالـــــك:  2017مشـــ ــ الـــــتـــ الـــــمـــــوقـــــع  فـــــك  ــال  ــ مـــــتـــ  .
www.btselem.org/Arabic/separation_barrier. 

ــ بن ا المحتلا (10)  ــببد جدار فك األرت ال ل ـ ــاا عن مشـ ــلى ابثار ال ااوا ا النايـ  Legal Consequenceفتوط محاما الحدل الدول ا إشـ

of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136, para. 163. 

https://peacenow.org.il/en/settlement-construction-report-2020
http://www.btselem.org/Arabic/separation_barrier
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بايبن اوالر يـــــــنوعا، نم  والك ر ع النام     3اخا كبباا لحمال الضـــــــ ا اليا  ا الأين اا ـــــــبوى ما ا ا  من 
 . (11)المحلك ائجمالك للض ا اليا  ا، و التالك يدعموى ال لي الكلك فك جم ع ق اعات االقتصاا ال ل  بنك

ال ل ـــــــ بنببن الحاملبن فك ييـــــــااكبم والم ـــــــتو نات ا ت اوى يل  الحمااا االجتما  ا وعتحا ـــــــوى  ببد نى   -   20
 . ( 12) لايتيال، إموجي اوال التصارعر، من قبم الوي ا  ونر ا  الحمم الأين اماريوى ا وذا ال موجي لؤ علبهم 

 ا متنوعا عل  امو النام   ومشـبا إحوإ مااعب ا يل  نى للحمالا فك ييـااكبم والم ـتو نات آثار يـلب - 21
فهك م وت ال درة التناف ــــ ا لاقتصــــاا ال ل ــــ بنك من خال مثب ت  وافز   .(13)المحلك ائجمالك ال ل ــــ بنك

ــتثمار فك رنل المال ال شـــام، ومخ   موفا المهارات فك إح  ال  اعات، ومافع األجور المحل ا اوى   االيـ
و فك ائاتاج ا. وعاوة عل  ذلم، فإى الحمالا ربا قابلا للتنبؤ  مح ب  ما ا ابم اأا الزعااة فك األجور من ام

بها ومح وفا إالمخا ا ومتلثا جدا إاألزمات ال ــــ ايــــ ا واألمن ا. فا امان نى محم محم ماديد يــــوق الحمم  
 ال ل  بنك عن  اع  رفع جم ع ال بوا االقتصاااا فك األرت ال ل  بن ا المحتلا.

  
  بوة لألثا االقتصا ي المتات   لى اال ت  التودااات السا -ثالثا  

نصـدر األواكتاا، إائ ـافا يل  الت ارعا التك نعداا بهدل م دامها يل  الامة ا الحاما، يـل ـلا من  - 22
الدرايـات عن التكال ف االقتصـاااا التك يتكبداا الشـحي ال ل ـ بنك إ ـبي اال تال ائيـااكبلك. ومي ك ملم  

من الم اكم، من ببنها نثا اال تال عل     ائا اى للشحي ال ل  بنك فك التنم ا،  الدرايات  اك ا وايحا 
المح  ا فك األرت ال ل ــــــ بن ا المحتلا، وم ــــــّا    والتكل ا االقتصــــــاااا ئماااات الن ت والياز ال ب حك ربا 

  م ا لتكل ا اال تال.الموارا المال ا ال ل  بن ا يل  ييااكبم. و  ما يلك لمحا موجزة عن إح  الت ب مات الك

( بت ب م التكل ا المام  ا إالصــــــــدما الكباط التك لح ت إاقتصــــــــاا الضــــــــ ا  2021)  ف د قال األواكتاا - 23
اليا  ا المحتلا ات اا ل ــ ايــا فات ال بوا وائراق التك ا أمها ال ــل ا ال اكما إاال تال فك نع ا  اادالع  

ــبتمبا   اما، لكاى النام   . وم در الدرايـــا ناؤ لو كاات اأا ال بوا نقم صـــا 2000االات ا ـــا الثاا ا فك نيلول/يـ
فك الماكا من م ـتواا ال حلك، مما يؤام يل     35المحلك ائجمالك للضـ ا اليا  ا، فك المتويـت، نعل  بن ـ ا  

( ببن 2015بلبوى اوالر )إـالـدوالر الثـابـت لحـال   58زعـااة مااام ـا فك النـام  المحلك ائجمـالك الحق  ك إق مـا  
ــحال    4,5، نم ما احاال  2019 و  2000عامك   ــ ا اليا  ا فك عال  ن ـ  2019النام  المحلك ائجمالك للضـ

. ولوال اأا ال بوا، لكاى  2019ن ــحال النام  المحلك ائجمالك للرت ال ل ــ بن ا المحتلا فك عال    3,5نو  
فك المـاكـا، نم ثلـب المحـدل ال حلك ال ـالغ   11,7فك  ـدوا   2004محـدل ال  ا فك الضــــــــــــــ ـا اليا  ـا فك عـال  

  .(14)فك الماكا 35,4

__________ 

 (11) World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 2022. 

 (12) International Labour Organization, The Situation of Workers of the Occupied Arab Territories 

(Geneva, International Labour Office, 2020). 

 (13) Johanes Agbahey, Khalid Siddig and Harald Grethe, “Access to Israeli labour markets: effects on the 

West Bank economy”, 2016. 

 “التكال ف االقتصـاااا التك يتكبداا الشـحي ال ل ـ بنك إ ـبي اال تال ائيـااكبلك: موقف التنم ا وال  ا فك الضـ ا اليا  ا”ألواكتاا،  ا (14) 
(UNCTAD/GDS/APP/2021/2 وCorr.1 كااوى األول/اا مبا ،)2021. 
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ــااكبم عل  2020ونجاط األواكتاا ) - 24 ــتها ييـ ــم وال بوا التك فا ـ ــار المتواصـ ( م ب ما لما ن دثؤ الحصـ
ــاااا   ــاااا فك رزة. وقدر التكل ا االقتصــــ ــاا والتن م من نثا عل  ال  ا والواول االجتما  ا واالقتصــــ االقتصــــ

ر )بـدوالر الوالاـات المتحـدة الثـابـت لحـال  بلبوى اوال 16,7التااام ـا لهـأا الحوامـم والحمل ـات الح ــــــــــــــااعـا إمبلغ  
ــ ا 2015 ــتا ن ـــحال م ما النام  المحلك ائجمالك ليزة، نو ا ـ فك الماكا من النام     107(، نم ما احاال يـ

ــ بنك فك عال   ــافا يل  ذلم، كاى من الممان نى يبلغ محدل ال  ا فك 2018المحلك ائجمالك ال ل ـ . و ائ ـ
  .(15)فك الماكا 56بدال من المحدل ال حلك ال الغ  2017ل فك الماكا فك عا 15رزة ا  ا 

( التكل ا االقتصــــاااا ئماااات الن ت والياز ال ب حك ربا المح  ا فك رزة 2019وارل األواكتاا ) - 25
والمن  ا ج م؛ إائيــــارة يل    م ماد للن ت والياز ال ب حك الواقع ااخم الضــــ ا اليا  ا المحتلا فك المن  ا  

ــتيلؤ ييـــــــااكبم. وم در ا ت ا  امؤ بنحو ج م و  ــافا يل  إح     1,525الأم م ـــــ بلبوى بامبم من الن ت، إائ ـــــ
  .(16)بامبا يوم ا 534 و 375الياز ال ب حك. ومتااول يماااات   م ماد ببن 

( بت ب م م ــــــــــــــا  الموارا المـالـ ا ال ل ــــــــــــــ بنـ ا يل  خزعـنا ال ــــــــــــــل ـا الـ اكمـا 2019وـقال األواكـتاا ) - 26
تال. وعنشـــــــــل محوم الت ـــــــــا  من الضـــــــــ ا اليا  ا المحتلا وموجد جأورا فك الحاقا االقتصـــــــــاااا ربا  إاال 

ــاااا   المتكافاا ببن ال ـــل ا ال ل ـــ بن ا وجيـــااكبم عل  النحو المنصـــوي عل ؤ فك باوموكول الحاقات االقتصـ
ــ بن ا فك عال  (17))باوموكول إارعس( ــاكا المال ا ال ل ـ ــا الخ ـ بلبوى اوالر،    1,7إمبلغ    5201. وقدرت الدرايـ

فك الماكا من النام  المحلك ائجمالك. وعاوة عل  ذلم، قدر ماموع الت ــــــــا  والخ ــــــــاكا   13,1نو ا ــــــــ ا 
بايبن اوالر، نم مــا احــاال ا ــــــــــــــ ــا   5,6إمبلغ    2017  و  2000المــال ــا التااام ــا خال ال تاة ببن عــامك  

. وج ـافا ال اكدة التااام ا عل  الت ـا   2017ك فك عال  الماكا من النام  المحلك ائجمالك ال ل ـ بن فك 39
  بايبن اوالر. 6,6المالك لن س ال تاة )بلبوى اوالر( مافع الماموع التااامك يل  

ــ ا ببن جم ع الماااز   - 27 ــتياقها ال ــــ ــ بنببن ال تاة التك ا ــــ ــا عل  من م ال ل ــــ ون الت ال بوا الم او ــــ
فك الماكا، والتكل ا االقتصـاااا التااام ا للوقت الأم ا ـتياقؤ   51ت قدرا  ال ـااا ا الاك  ـ ا ال ل ـ بن ا إمتويـ

ــافاوى من رال   يل    ــببم المثال، قبم بنا  الادار، كاى ال ل ــــ بنبوى ا ــ ال ــــ ا األ ول كبباة جدا. فحل  يــ
ل اع  يل   كبلومتاا. ونات ال بوا يل  ي الا م ـــــافا ا  50الخلبم، عبا ال دل الشـــــام ا، يـــــالكبن  اع ا  ولؤ  

ام  ا  55كبلومتاا، مما ناط إإ ـافا ا ا  الت ت   يل  مضـاع ا متويـت الوقت الأم ا ـتياقؤ ال ـ ا من    80
اقاك . وع  در نى التلخبا فك منّ م ال وط الحاملا ال ل ــــــــــــــ بن ا الناجم عن م ــــــــــــــافا ال اق األ ول   107يل   

فك الماكا من النام     1,7اوالر يـــــنوعا، نو ا ـــــ ا  ملبوى    274وال بوا ائجااك ا قد كلف االقتصـــــاا مبليا قدرا 

__________ 

ــحـــــي  ”األواكتـــــاا،   (15)  ــ ــــ ـــ ــــااكبلك عل  الشـــ ــــ ـــ ــاااـــــا لا تال ائيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار التكـــــال ف االقتصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ محـــــت الحصـــ يف ـــــار رزة  ــــ بنك:  ــــ ـــ ،  “ ال ل ـــ
(UNCTAD/GDS/APP/2020/1 كااوى األول/اا مبا ،)2020. 

ــ بنك: يمااا ات  الن ت والياز ال ب حك التك لم متح  ”األواكتاا،   (16)  ـــ ــحي ال ل ـــ ـــ ــااكبلك عل  الشـــ ـــ ــاااا لا تال ائيـــ ـــ  “التكال ف االقتصـــ
(UNCTAD/GDS/APP/2019/1) ،2019. 

ــاا،   (17)  ــ ــاااألواـكـتـــ ــ مـاااـمـ ـــ ــا  ــ ــالـ ـــ ــ مـــ ــالـ ـف  ــ مـكـــ ــ ـبـنـك:  ــ ــــ ـــ الـ ـل ـــ ــي  ــ ــحـــ ــ ــــ ـــ الشـــ عـلـ   ــااكـبـلـك  ــ ــــ ـــ ائيـــ ــا لـا ـتـال  ــ ـــاااـــ ــــ ـــ ــــ ـــ االقـتصـــ ــالـ ـف  ــ  لـتـكـــ
(UNCTAD/GDS/APP/2019/2) ،2019. 
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. والتكال ف الببا ا لل ـــــــــــ ا ل تاة ن ول وملخا الماك ات عند البواإات وا ا   2018المحلك ائجمالك فك عال  
 .(18)الت ت   وا حا بأامها

المحتلا  ( بت ب م األثا المتامي عل  عمل ات ائراق فك الضـــــــ ا اليا  ا  2013وقال البنم الدولك ) - 28
فخلص يل  ناها م لم عل  احو كببا من ا تمال التوظ ف ومخ   األجور إال ـــاعا وعدا ناال الحمم، ومزعد  
فك الوقت ا  ــؤ عدا يــاعات الحمم فك البول. وعحزط جز  كببا من اأا األثا يل  ااخ ات ر ح ا الشــاكات  

ــ ا الي ــاا الضـ ــ ا ال م م عن وال لي عل  الحمالا. ومكلف ا ا  الت ت   و داا اقتصـ فك الماكا من  6ا  ا ا ـ
ـااماهـا المحلك ائجمـالك. وعاوة عل  ذـلم، ـفإى و ــــــــــــــع ا  ـا م ت   وا ـدة عل  إحـد ام ـ ا وا ـدة من بـلدة  

ا  ا ماوعا، واألجا إال ـــاعا بن ـــ ا   0,41محبنا ا لم من ا تمال  صـــول يـــاااها عل  فاصـــا عمم بن ـــ ا  
  .(19)ا  ا ماوعا 2,6ا  ا ماوعا، وناال الحمم بن  ا  6,3

( يل  نى رفع الحق ات عل  ال اق إما اا ك لتح ــــــــبن الوصــــــــول يل   2018وخلص البنم الدولك ) - 29
ــ ا  ــ ا   10األيـــــــــــــواق بن ـــــــــــ ــلاؤ نى يزعد النام  المحلك فك الضـــــــــــــ ا اليا  ا المحتلا بن ـــــــــــ فك الماكا من يـــــــــــ

اصــــبي ال اا من النام  المحلك    الماكا. وعاوة عل  ذلم، وفك غ ا   واجز ال اق، امان نى يزعد فك 0,6
ومن يــــلى إح     ؛(20)فك الماكا فوق الم ــــتوط الملحو   6,1ائجمالك فك الضــــ ا اليا  ا بن ــــ ا مصــــم يل   

، يل  زـعااة محـدل امو 2025التخة ف من ال بوا األخاط التك م ا ــــــــــــــهـا ييــــــــــــــااكـبم، نى يؤام، إحلول عـال  
 .(21)ال ل  بن ا المحتلااالقتصاا ثاثا ن حال فك األرت 

ــلت  2013وقدر البنم الدولك ) - 30 ( نى ال بوا الم او ـــــــا عل  المنتابن ال ل ـــــــ بنببن لو ن ليبت لوصــــ
بلبوى اوالر يـنوعا عل  األقم، نو ا ـ ا   2,2ماايـي ائاتاج ائ ـا  ا المحتملا و داا يل  مبلغ ال ا م عن 

2011 بنك فك عال فك الماكا من النام  المحلك ائجمالك ال ل  23
(22). 

  

__________ 

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

mobility of people and goods in the West Bank”, 2019  :ــالــك ــ ــتـــ ال ــمــوقــع  ال فــك  ــال  ــ مــتـــ  .www.arij.org/wp-

content/uploads/2021/08/mobility_2019.pdf. 

 (19) Massimiliano Calì and Sami H. Miaari,, “The labor market impact of mobility restrictions: evidence 

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

World Bank, May 2013). 

 (20) Roy van der Weide and others, “Obstacles on the road to Palestinian economic growth”, World Bank 

Policy Research Working Paper, No. 8385 (Washington, D.C., World Bank, March 2018). 

 (21) 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)  :ــالـــك ــ الـــتـــ الـــمـــوقـــع  فـــك  ــال  ــ مـــتـــ  .https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 

10986/29057?locale-attribute=fr. 

 (22) Orhan Niksic, Nur Nasser Eddin and Massimiliano Cali, Area C and the Future of the Palestinian 

Economy, (Washington, D.C., World Bank, 2014). 

http://www.arij.org/wp-content/uploads/2021/08/mobility_2019.pdf
http://www.arij.org/wp-content/uploads/2021/08/mobility_2019.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/%2010986/29057?locale-attribute=fr
https://openknowledge.worldbank.org/handle/%2010986/29057?locale-attribute=fr
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 الم هجية  الضياء الليلا وال ساط االقتصا ي -رابعا  
 الضياء الليلا فا التحليل االقتصا ي -ألف  

ــا    - 31 الضـــــــ ا  اللبلك او مق ال لل ـــــــوا  اللبل ا الماك ا عل  األرت التك ملت  ها ال ـــــــوامم من ال ضــــ
ــاااا  الخارجك. وللضـــــــــ ا  اللبلك يماااات كبباة فك ماال   التحلبم االقتصـــــــــاام ألاؤ احاس األاشـــــــــ ا االقتصـــــــ

ال شــاعا. وات اا لألم، مزايد ايــتخدال الضــ ا  اللبلك مؤخاا لت ديا النام  المحلك ائجمالك فك البلداى التك مكوى  
  فبها الب ااات االقتصاااا  ة  ا وفك المنا   والمنا   اوى ائقل م ا التك ال موجد فبها مثم اأا الب ااات.

وفك اأا الت اعا، يتم الحصــــــــــــول عل  مق ال الضــــــــــــ ا  اللبلك فك من  ا محبنا عل  األرت عن  - 32
وو دة الق ال اك يدة الضو     .(23) اع  متويت م م الض ا  اللبلك عل  م توط ال ا م  من ملم المن  ا

يل  من  ا محبنا،    الن ــــ ا(.  sr2-nWcm-1التك م ــــاوم عدا النااوات لكم يــــنت متا ما ع لكم يــــتباااااى )
ــنا. ومصـــــدر   ــ ا  اللبلك كمتويـــــت عل  مدط فتاة محبنا: اك يـــــها نو ثاثا نيـــــها نو يـــ عااة ما ا دل الضـــ

  .(24)ب ااات الض ا  اللبلك الم تخدما فك التحلبم التالك او ائاارة الو ن ا للما ا الاوعا وال ضا  )اايا(

وقد  از ايـتخدال الضـ ا  اللبلك كويـبلا اليـتب اى النشـا  االقتصـاام قصـي ال ـب  فك ورقا راكدة   - 33
وقد ايـتحدإ    .(25)(Weil( ووعم )Storeygard( ويـتورعيارا )Hendersonاندريـوى )  2012اشـااا عال  

 اي س الدخم  وا ــــــحو الدرايــــــا ي ارا ي صــــــاك ا اليــــــتخدال الب ااات ال ــــــامل ا إشــــــلى الضــــــ ا  اللبلك لتحزعز م
الايــمك، وال يــ ما فك البلداى ذات   ــاإات الدخم ال ومك الضــة  ا. وصــدرت ع ي اأا الدرايــا الحديد من 

ــاام ــ ا  اللبلك والنشـــا  االقتصـ ــت خدل    .(26)الدرايـــات األخاط التك مهدل يل  م ال مدط الحاقا ببن الضـ وايـ
ــا للتنبؤ إالنام  المحلك ائجمالك نو م ــ ا  اللبلك ناضـــــــــــ حدالت النمو إايـــــــــــــتخدال ماواا النام  المحلك  الضـــــــــــ

__________ 

دات إا م منوما فك ص ول ونعمدة. ومحدا الدقا المااا ا للم تشحا  ام إا م محبن.  متللف صور الض ا  اللبلك ال امل ا من و  (23) 
 وعخزى كم إا م م ما الض ا  اللبلك ولؤ موقع جياافك.

مم الحصــــول عل  ب ااات الضــــ ا  اللبلك ال ــــنوعا من اوام  الاخال األيــــوا ال ــــنوعا لواارة الو ن ا للما ا الاوعا وال ضــــا  )اايــــا(   (24) 
(VNP46/VJ146  وقامت اايـــــا بتولبد اأا النام  ايـــــتنااا يل  م بب   ديب للب ااات الم ـــــت اة من م ـــــتشـــــحا ا اق النهار/اللبم .)

ــ ا  اللبلك ال ـــــنوعا للاخال األيـــــوا بدقا مااا ا مبلغ  لماموعا الم  ال المصـــــور لليـــــحا اوى الحماا  والماك ا. ومت ـــــم ب ااات الضـــ
يل  الوقت الحا ا. وال متلثا الب ااات إال حي وم صحر مما احتوراا من    2012ثاا ا قوي ا واك متا ا من كااوى الثااك/ينايا   15

ملثباات اليال الاوم والتضـارعس والن امات والثلوج و ـو  ال ما والضـو  الشـارا. ولا اع عل  المزعد من الت اصـبم، ااوا الموقع  
 .https://blackmarble.gsfc.nasa.govالتالك: 

 (25) J. Vernon Henderson, Adam Storeygard and David N. Weil, “Measuring economic growth from outer 

space”, American Economic Review, vol. 102, No. 2 (April 2012), pp. 994–1028ــه ــت شــ د بهأا الدرايــــا  . وايــ
 ورقا ناااام ا. 880الااكدة خال ال نوات الحشا منأ اشااا فك ناثا من 

( بت ب م الاواة الن ـب ا لنصـبي ال اا  2016)  (Sala-i-Martin)( ويـاالم مارمن  Pinkovskiyعل  يـببم المثال، قال ببنكوف ـاك ) (26) 
ــ ا  ( اور مكال ف الن م فك المدى التك 2016اللبلك؛ وارل يــــــتورعيارا )  من النام  المحلك ائجمالك، والم ــــــر احنك م اراتها إالضــــ

ـــبنا ) ـــ ـــتخدل كم من نل  ـــ ـــ ـــاام؛ وايـــ ـــ ـــا  االقتصـــ ـــ ـــت ااا النشـــ ـــ ـــبلا اليـــ ـــ ـــ ا  اللبلك كويـــ ـــ ـــت خدل فبها الضـــ ـــ ( وم االو ولول  Alesinaايـــ
(Michalopoulos  و اإايوااو )(Papaioannou)  (2016 الضــ ا  اللبلك لدرايــا عدل الم ــاواة الحام )  ا؛ وارل اندريــوى وآخاوى
 ( التوزعع الماااك للنشا  االقتصاام الأم ا ت اى إالض ا  اللبلك.2016)

https://blackmarble.gsfc.nasa.gov/
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ــ ا  اللبلك ــندوق الن د الدولك    .(27)ائجمالك   ما يتحل  إالضــــ ــنوات األخباة، اشــــــا البنم الدولك وصــــ وفك ال ــــ
  .(29)،(28)الحديد من الدرايات التك م تخدل ب ااات الض ا  اللبلك كويبلا اليت ااا النشا  االقتصاام

( نى المبزة األيــــــــايــــــــ ا للضــــــــ ا  اللبلك عل  ائ صــــــــا ات  2020( وآخاوى )Levinو بَّن ل  ن )  - 34
الايـم ا اك نى اأا الضـ ا  اللبلك يت ر للما  م ديا النام  المحلك ائجمالك عل  م ـتوط الو دات الاياا  ا 

ما خاصـا عندما ال موجد ب ااات عن النام  المحلك ائجمالك نو مكوى ذات او  ا متدا ا وعات ـك  .(30)الم  ـَّ
ــ ا    اأا األما نام ا إاليا للرت ال ل ــــ بن ا المحتلا، إما فك ذلم التحلبم الم دل فك اأا الت اعا، ألى الضــ
اللبلك يت ر م ديا النام  المحلك ائجمالك للمن  ا ج م وال دل الشــــام ا وللم ــــتو نات ائيــــااكبل ا فك نماان  

لم مصـــــــــن ف النام  المحلك ائجمالك ائيـــــــــااكبلك إحد نخاط فك الضـــــــــ ا اليا  ا المحتلا كم عل   دة، وكأ
ــت حاا م ما النام  المحلك ائجمالك المنت  فك ال دل الشــــام ا المحتلا وفك الم ــــتو نات فك نماان نخاط  ايــ

 فك الض ا اليا  ا.
 

 اتجا ات الضياء الليلا فا الضتة الغابية  المستوط ات والم اطق ألف وباء وةي  -باء  
ــ ا  اللبلك اماااا  2020  و  2012خال ال تاة الممتدة ببن عامك   - 35 ، نظها المتويـــــــت ال ـــــــنوم للضـــــ

ــتو نات   ــ ا اليا  ا المحتلا إلاملها، لكنؤ كاى نعل  إاثبا فك الم ــــ ــاعداا ملحوظا فك جم ع ناحا  الضــــ مصــــ
ل دل الشــام ا المحتلا  م اراا ب ق ا الضــ ا اليا  ا )الشــام الثالب(. و لغ متويــت الضــ ا  اللبلك ال ــنوم فك ا

اااو لكم يـنت متا ما ع لكم يـتباااااى وازع   16وفك الم ـتو نات فك نماان نخاط فك الضـ ا اليا  ا  والك  
. و ايــتثنا  ال دل الشــام ا، كاى متويــت الضــ ا  اللبلك ال ــنوم  2020يل  عال    2012يل  االرم اع من عال  

ــب  ــتو نات نقم قلبا ولكنؤ ظم مام حا ا ــــــــ ــنت متا ما ع لكم   10,4ا عند نعل  من فك الم ــــــــ اااوات لكم يــــــــ
ــ ا  اللبلك لتلم الم ـــتو نات و داا  والك  ـــحف اوباا فك الضـــ ا   ــتباااااى. وعاوة عل  ذلم، كاى الضـ يـ

اااوات لكم   5,2اليا  ا إلاملها )إايــتثنا  ال دل الشــام ا(،  بب كاى متويــت الضــ ا  اللبلك ال ــنوم  والك  
باااـااى. وـمدل اـأا االختاـفات الكبباة عل  وجوا مـ اوـمات اقتصــــــــــــــااـاا كبباة ببن يــــــــــــــنت متا ما ع لكـم يــــــــــــــت

  الم تو نات ائيااكبل ا والمنا   التك ا   ا علبها ال ل  بنبوى فك الض ا اليا  ا.

وعاوة عل  ذلم، مشـــــــــــــبا الب ااات يل  وجوا م اومات كبباة ببن المنا   نلف و ا  وج م من  بب  - 36
)الشـــــــام الااإع(. ومو ـــــــر اللو ا ال من  من  2020  و  2012ات الضـــــــ ا  اللبلك ببن عامك  النمو وم ـــــــتوع

  ما يتصـــم إالمن  ا ج م إلاملها )إما فك ذلم الم ـــتو نات(،    2020  و 2012الشـــام الااإع ناؤ ببن عامك  
 ـتوط من امو اااوات لكم يـنت متا ما ع لكم يـتباااااى. واأا الم  5,9يل     4,8يـام الضـ ا  اللبلك اموا من  

__________ 

ـــ ا  اللبلك عندما يتيبا النام  المحلك ائجمالك إم دار ا  ا ماوعا وا دة، نو الحاس   (27)  ـــ ـــ ا الماوعا للتيبا فك الضـــ ـــ مق س الماواا الن ـــ
 إالحاس.

 (28) Yingyao Hu and Jiaxiong Yao, “Illuminating economic growth”, IMF Working Paper, No. 19/77 

(International Monetary Fund, 2019)و  ؛  Mark Roberts, “Tracking economic Activity in response to 

the COVID-19 crisis using nighttime lights: the case of Morocco”, World Bank Policy Research 

Working Paper, No. 9538 (February 2021). 

ـــــاااا للبلداى  2019)  (Yao)( وعاو Huخلص او ) (29)  ـــ ـــــتوعات االقتصـــ ـــ ـــــ ا  اللبلك اك األاثا فاكدة لق ال الم ـــ ـــ (، يل  نى ب ااات الضـــ
 المتوي ا والمنخ ضا الدخم  بب مت م عااة الب ااات المتحل ا بنصبي ال اا من النام  المحلك ائجمالك الت لبداا إحدل الدقا.

 (30) Noam Levin and others, “Remote sensing of night lights: a review and an outlook for the future”, 

Remote Sensing of Environment, vol. 237 (February 2020), 111443. 
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الضـــــــــ ا  اللبلك نيـــــــــد كثافا إاثبا م اراا إالمن  ا ج م عندما م  ـــــــــتثن  الم ـــــــــتو نات. وفك الحالا األخباة، 
  اااوات لكم ينت متا ما ع لكم يتباااااى. 4,5يل   3,5متويت الض ا  اللبلك ال نوم من  اما

ــ ا  اللبلك خال ال تاة ببن عامك   - 37 فك جم ع منا   الضـــــــ ا   2020  و  2012وارم ع م ـــــــتوط الضـــــ
اليا  ا الثاإ، ولكن المن  ا ج م يالت ناا  م توط ونقم امو للض ا  اللبلك م اراا إالمن  تبن نلف و ا ،  
 بب يــالت المن  ا نلف نعل  متويــت  ــ ا  لبلك يــنوم )اللو ا ال  ــاط من الشــام الااإع(. ومكوى فاوة 

لف و ا  نابا يذا ن زعم الضــ ا  اللبلك المن حب من الم ــتو نات  الضــ ا  اللبلك ببن المن  ا ج م والمن  تبن ن
  فك نماان نخاط فك الض ا اليا  ا من الض ا  اللبلك فك المن  ا ج م.

وعببن الشــــــــام الخامس اماااات الضــــــــ ا  اللبلك فك المنا   ائاارعا الثاإ فك الضــــــــ ا اليا  ا،   - 38
دل الشــــــــــام ا المحتلا وايــــــــــت ثنك الضــــــــــ ا  اللبلك المن حب من  بب لم ي درج الضــــــــــ ا  اللبلك المن حب من ال 

،  2020 و  2012الم ـــتو نات فك نماان نخاط فك الضـــ ا اليا  ا المحتلا. وخال ال تاة الممتدة ببن عامك  
ــتثنا  م ـــــــتو نات المن  ا واوى ياراج ال دل   ــ ا  اللبلك ال ـــــــنوم فك المن  ا ج م، إايـــــ ااى متويـــــــت الضـــــ

  فك الماكا مما كاى عل ؤ فك المن  تبن نلف و ا . 46الشام ا، نقم بن  ا 

 الشام الثالب  
االتجا ات فا متوسااال الضاااياء الليلا السااا وي فا أةزاء ةغاا ية مستلتة من الضاااتة الغابية المحتلة     

 )نانو لكل س تيمتا مابع لكل ستياا يان(  2012-2020
 

ــاإات األواكتاا :المصدر  ــ ا  اللبلك التك م ــــــتخدل م ن ا الاخال األيــــــوا، وجل       ــــ ــا المتحل ا إالضــــ ــتنااا يل  ب ااات وكالا اايــــ ايــــ
 مصاار نخاط.

  

3

5

7

9

11

13

15

17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

الض ا اليا  ا الض ا اليا  ا إايتثنا  الم تو نات

الض ا اليا  ا إايتثنا  الم تو نات وال دل الشام ا الم تو نات وال دل الشام ا

الم تو نات



 A/77/295 

 

16/26 22-12719 

 

 الشام الااإع  
)نانو لكل سااااااااا تيمتا مابع لكل   2020-2012اتجا ات الضاااااااااياء الليلا فا الم اطق ألف وباء وةي      

 ستياا يان(

 
 لاخال األيوا، وجل  مصاار نخاط.  اإات األواكتاا ايتنااا يل  ب ااات وكالا اايا المتحل ا إالض ا  اللبلك التك م تخدل م ن ا ا :المصدر
    يتداخم الخ اى الخاصاى إالمن  تبن نلف و ا  مداخا كاما م اع ا. :ما وا

 الشام الخامس  
متوسال الضاياء الليلا السا وي فا الضاتة الغابية المحتلة  الم اطق ألف وباء وةي  )نانو لكل سا تيمتا    

 مابع لكل ستياا يان(
 

ــاإات األواكتاا :المصدر  ــ ـــ ــــوا،      ـــ ـــ ــــتخدل م ن ا الاخال األيـــ ـــ ــ ا  اللبلك التك م ـــ ــ ـــ ــا المتحل ا إالضـــ ــ ـــ ــتنااا يل  ب ااات وكالا اايـــ ــ ـــ ايـــ
 مصاار نخاط. وجل 

ـــــتو نات فك نماان نخاط   :ما وا  ـــــام ا ومن الم ـــ ـــــوا  المن حثا من ال دل الشـــ ـــــ ا  اللبلك فك المن  ا ج م األ ـــ ـــــتثنك الضـــ ا ـــ
 الض ا اليا  ا. فك

  

 ج مالمن  ا  إا المن  ا  المن  ا نلف
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 الشام ال اال  
الضاااااياء الليلا السااااا وي فا الضاااااتة الغابية المحتلة  بما يسااااامل الود  الساااااا ية المحتلة  متوسااااال    

)نانو لكل س تيمتا مابع لكل ستياا يان(  والمستوط ات 
 

ــ ا  اللبلك التك م ــــــتخدل م ن ا الاخال األيــــــوا، وجل    :المصدر  ــا المتحل ا إالضــــ ــتنااا يل  ب ااات وكالا اايــــ ــاإات األواكتاا ايــــ   ــــ
 اط.مصاار نخ

  
وعوجد فاق كببا ببن متويــــت الضــــ ا  اللبلك ال ــــنوم فك المن  ا الخا ــــحا لل ــــ  اة ال ل ــــ بن ا   - 39

)التك متللف من الضــــ ا اليا  ا المحتلا إايــــتثنا  ال دل الشــــام ا المحتلا والم ــــتو نات فك نماان نخاط فك 
 ــــ  اة الكاملا ئيــــااكبم )المن  ا  الضــــ ا اليا  ا( ومتويــــت الضــــ ا  اللبلك ال ــــنوم فك المن  ا الخا ــــحا لل

 ج م، وال دل الشام ا المحتلا، وملم الم تو نات ائيااكبل ا(.

وعل  احو ما او مببن فك الشــــــام ال ــــــاال، فإى اأا االختال يــــــايــــــع، مما احنك وجوا م اوت   - 40
ن نخاط فك اببا فك م ــــتوعات النشــــا  االقتصــــاام فك ال دل الشــــام ا المحتلا وفك الم ــــتو نات فك نماا

 2000الضــــــــ ا اليا  ا م اراا إالمنا   الخا ــــــــحا لل ــــــــ  اة ال ل ــــــــ بن ا. وخال ال تاة الممتدة ببن عامك  
، ارم ع متويــت الضــ ا  اللبلك ال ــنوم فك منا   الضــ ا اليا  ا المحتلا التك كاات محت ال ــ  اة  2020 و

يــنت متا ما ع لكم يــتباااااى. وفك الوقت    اااوات لكم  6,1يل     4,2الازك ا لل ــل ا الو ن ا ال ل ــ بن ا من 
ــ ا  اللبلك ال ــــنوم فك المن  ا التك م ــــ  ا علبها ال ــــل ا ال اكما إاال تال من  ا  ــــؤ، ارم ع متويــــت الضــ

ــ ا  اللبلك ال ــــــنوم فك منا     17يل     14,1 ــتباااااى. وكاى متويــــــت الضــــ ــنت متا ما ع لكم يــــ اااو لكم يــــ
 ــ  اة ال ل ــ بن ا فك  دوا ثلب المتويــت ال ــنوم فك المنا   الخا ـحا  الضــ ا اليا  ا المحتلا الخا ــحا لل

لل ــــ  اة الكاملا ئيــــااكبم. واأا يدل عل  نى النشــــا  االقتصــــاام فك المنا   الخا ــــحا ل ــــ  اة ال ــــل ا  
ــل ا   ــ  ا علبها ال ــــ ــاام فك المنا   التك م ــــ ــا  االقتصــــ ــحف إاثبا م اراا إالنشــــ ــ بن ا ن ــــ الو ن ا ال ل ــــ

  تال.إاال ال اكما
  

تكلتاة اال ت   و ج  اقتصااااااااااا  المساااااااااتوط اات فا الم طواة ةي  والواد    - خامسا   
 السا ية المحتلة 

فك الماكا من م ـــــــا ا الضـــــــ ا اليا  ا المحتلا. وممثم اأا    60مشـــــــام المن  ا ج م ا ـــــــ ا م ار    - 41
المن  ا الاز  الو بد المتصــــم جياا  ا من الضــــ ا اليا  ا ولديها ناثا األرا ــــك خصــــو ا والموارا ال ب ة ا  
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ــع فل ــ بن اامياا  ا ومح ب  األاثا م ما. وعاوة عل  ذلم، فإى لديها  بزا جياا  ا ممس الحاجا يل ؤ لتويــــ  ــــ
ــااكبل ا وعززت بن ا   ــتو نات ائيــــ ــمم الم ــــ ــمت  دوا المن  ا ج م  ال ا لتشــــ ــاااا. وقد ريــــ منمبتها االقتصــــ
ائراق والادار. وعااا التويــع الم ــتما للم ــتو نات ال ل ــ بنببن من ملك ا م ــا ات يــايــحا من نرا ـك  

 و شاعا  خما. المن  ا ج م وعابد الشحي ال ل  بنك مكال ف اقتصاااا

وع در اأا ال اع جز ا من اأا التكل ا االقتصــــــــــــــاااا ال تال المن  ا ج م من  بب النام  المحلك   - 42
ــلو االات ال ا ) ــ بنك المحتمم ف دااؤ منأ اهااا فتاة نويـ ( ات اا لحدل ال درة عل   1999-1994ائجمالك ال ل ـ

ــ ا  رج  دوا الماالس ائقل م ا للم ــــــتو نات ائيــــــااكبل ا  فك الماكا من المن  ا ج م الواقحا خا 30منم ا ا ــــ
واوى ياراج ال دل الشــام ا بن س المحدل الما ف فك المن  تبن نلف و ا . ومن األام ا إمااى ما وا نى 
التكل ا المح ــــو ا ال م تات م ك م الم ــــتو نات، نو وصــــول ال ل ــــ بنببن الكامم يل  المن  ا ج م، نو رفع  

ل  المن  تبن نلف و ا ، وجاما م تات ف ت نى م ـــــــتوط ال بوا الم او ـــــــا عل  التنم ا نم قبوا م او ـــــــا ع
فك الماكا من المن  ا ج م المحن ا كاى مماثا لم ـــــــــتوط ال بوا التك م   ها   30ال ل ـــــــــ بن ا فك ما ا ـــــــــبتؤ  

ــا  ا الم او ـــا عل    ييـــااكبم فك المن  تبن نلف و ا . ولألم فإى اأا ال اع ال ا در يـــوط مكل ا ال بوا ائ ـ
 النشا  االقتصاام ال ل  بنك فك المن  ا ج م، إائ افا يل  ال بوا الم او ا عل  المن  تبن نلف و ا .

وعت ع اأا الت ديا الازكك م ديا للم ـــــااما التااام ا للم ـــــتو نات فك اقتصـــــاا ييـــــااكبم ببن عامك  - 43
 المن  ا ج م وال دل الشام ا. كنت اا م اياة لا تال وال   اة عل  موارا 2020 و 2000

 
 بعض ةوان  التكلتة االقتصا ية ال ت   الم طوة ةي  -ألف  

ــا   - 44 ــ ا  -احاول ال اع خام ـــــــ فك الماكا من  30نلف ائجاإا عن ال ـــــــــؤال التالك: ماذا لو كاات ا ـــــــ
كاات مخضــــــــع  للتويــــــــع والتنم ا ال ل ــــــــ بنببن ببنما   2000المن  ا ج م من الضــــــــ ا اليا  ا متا ا فك عال  

ــاااا الم او ــــــا فك المن  تبن نلف و ا ، واك قبوا كبباة ولكنها ل  ــــــت  للم ــــــتوط ا  ــــــؤ من ال بوا االقتصــــ
نلف مؤياات التكل ا االقتصاااا    -صارما مثم ملم الم   ا فك المن  ا ج م؟ و نا  عل ؤ، ا دل ال اع خام ا  

لك ائجمــالك الــأم لم يتح   إ ــــــــــــــبــي ال بوا  ال تال المن  ــا ج م بت ــديا الم ــــــــــــــتوط المحتمــم للنــام  المح
، عندما كاى من المتوقع  1999ائ ــــــا  ا الم او ــــــا عل  المن  ا ج م ع ي اهااا ال تاة االات ال ا فك عال  

 نى مؤام الت وعا الداكما للصااع يل  ياها  ا تال الض ا اليا  ا، إما فك ذلم ال دل الشام ا، ورزة.

ام  المحلك ائجمالك المتحل ا إاألرت ال ل ــــــ بن ا المحتلا التك جمحها وائ صــــــا ات الايــــــم ا للن - 45
الاهاز الماكزم لو صـا  ال ل ـ بنك اك عل  الصـحبد الو نك وال مصـنف يال عل  م ـتوعك الضـ ا اليا  ا  
ورزة. ومع ذلم، وكما ذكا آا ا، امان محالاا اأا الم ــــــــــــللا إايــــــــــــتخدال الضــــــــــــ ا  اللبلك لت ديا النشــــــــــــا   

ما يل  و دات جياا  ا نصيا.االقتصا  ام عل  م توعات م  َّ

وعببن الشام الخامس اماااات الض ا  اللبلك فك المنا   ائاارعا فك الض ا اليا  ا  بب ايت ثنك  - 46
ــ ا  اللبلك المن حب من  ــ ا  اللبلك المن حب من الم ــــــــــتو نات ولم ي درج الضــــــــ   ما يتحل  إالمن  ا ج م الضــــــــ

، كاى الضــ ا  اللبلك فك اأا  2020 و  2012المتويــت، خال ال تاة الممتدة ببن عامك  ال دل الشــام ا. وفك  
 فك الماكا من الض ا  اللبلك فك المن  تبن نلف و ا . 46الاز  من المن  ا ج م نقم بن  ا 

ــ ا  اللبلك   - 47 ــتخدال الضــــ ــا عل  المن  ا ج م إايــــ ــا  ا الم او ــــ ــم مكل ا ال بوا ائ ــــ وع در اأا ال  ــــ
ــبل ــ ا  اللبلك.  اويــ ــتب اى النشــــا  االقتصــــاام و  ــــا  ماواا النام  المحلك ائجمالك   ما يتحل  إالضــ ا اليــ
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ولهأا اليات، و ــــــــع يــــــــبنارعو افتاا ــــــــك ا ــــــــتند يل  فا ــــــــ ا متح وا م اااا ناؤ لو كاات المن  ا ج م 
ــا قد ــا عل  المن  تبن نلف و ا  لكاات التنم ا االقتصـ ــتوط ال بوا الم او ـ ــحت لن س م ـ ــ بن ا  خضـ ااا ال ل ـ

فك المن  ا ج م م ـاوعا لم ـتوط التنم ا فك المن  تبن نلف و ا . ومحنك ال ا ـ ا  ـمنا نى متويـت الضـ ا   
اللبلك )لكم و دة من  ا( فك المن  ا ج م يـــــ اوى م ـــــاوعا لمحدل متويـــــت الضـــــ ا  اللبلك فك المن  ا نلف  

2020 و 2012ا الممتدة ببن عامك ومتويت الض ا  اللبلك فك المن  ا إا  خال فتاة المحاين
(31). 

و نا  عل  ذلم، ا ب  محدل متويـــــــــــت الضـــــــــــ ا  اللبلك للمن  ا نلف ومتويـــــــــــت الضـــــــــــ ا  اللبلك   - 48
إا  عل  المن  ا ج م، مع افتاات نى الم ـــــــتوط ال حلك لمتويـــــــت الضـــــــ ا  اللبلك فك المن  ا ج م،   للمن  ا

ــتمد إالكامم من األاشـــــ ا ال ل ـــــ بن ا. وكوى مثم اأا  خارج الم ـــــتو نات واوى ياراج ال دل الشـــــام ا، م  ـــ
الضــــ ا  اللبلك احاس ناشــــ ا الم ــــتو نبن ورباام من ائيــــااكبلببن او نما اشــــبا يل  نى ال ا ــــ ا يــــتنحو  
ــاكا  إالتكل ا الم درة احو االاخ ات. ومن يـــــــــــــلى اأا االاح از نى احزز النزعا المحافوا عل  م ديا الخ ـــــــــــ

 ال بوا الم او ا عل  التنم ا ال ل  بن ا فك المن  ا ج م. االقتصاااا الناجما عن

ــ ا  اللبلك فك المن  ا إا   - 49 ــ ا  اللبلك فك المن  ا نلف والضـ وع ح ـــي المحدل المتويـــت الماجر للضـ
ــب ا للمنا   نلف و ا    ــ ا  اللبلك فك المن  ا ج م فك الضــــــ ا اليا  ا المحتلا إايــــــتخدال األ اال الن ــــ والضــــ

ــ ا اليا  ا إالمتويـــت  وج م كمحام ــ ا  اللبلك فك الضـ ــاإع المتويـــت ال حلك للضـ ات ماج ر. وع ارى الشـــام ال ـ
الماجر الم ابم للضـ ا  اللبلك االفتاا ـك الأم ين وم عل ؤ ال ـبنارعو االفتاا ـك. وال اوة ببنهما مؤيـا عل   

تاا ــك او، فك المتويــت، نعل   النام  المحلك ائجمالك ربا المح  . وعتببن نى الضــ ا  اللبلك ال ــنوم االف
 فك الماكا من الض ا  اللبلك ال حلك فك الض ا اليا  ا. 28بن  ا  

ــتورعيارا ووعم ) - 50 ــوى ويــــ ــتخدل ماواا النام  المحلك  2012ووف ا للمنها ا التك  وراا اندريــــ (، م  ــــ
لا ربا المح  ا فك ائجمالك   ما يتحل  إالضــــــــــــــ ا  اللبلك لت ديا ماايــــــــــــــي النام  المحلك ائجمالك المحتم

ال ــــبنارعو االفتاا ــــك. ومن خال ايــــتخدال ب ااات النام  المحلك ائجمالك ال صــــل ا و  ااات الدخم ال ومك  
فك الماكا فك  1. واأا احنك نى زعااة بن ــــ ا 0,903المو د، م در الماواا فك الضــــ ا اليا  ا المحتلا بـــــــــــــــــــ  

 .(32)فك الماكا فك النام  المحلك ائجمالك 0,903متويت الض ا  اللبلك مام ت بزعااة قدراا 

وعوفا م بب  اأا الماواا عل  ال اق ببن م ـتوعات الضـ ا  اللبلك ال حل ا واالفتاا ـ ا م دياا للنام    - 51
ــاااا   ــا  ا الم او ـــــــــــا عل  األاشـــــــــــ ا االقتصـــــــــ المحلك ائجمالك المحتمم الم  وا الناجم عن ال بوا ائ ـــــــــ

ومشـــــبا المنها ا يل  ناؤ لو كاى النشـــــا  االقتصـــــاام ال ل ـــــ بنك عند ا ـــــ ا  ال ل ـــــ بن ا فك المن  ا ج م.
فك الماكا من المن  ا ج م قد خضــــع لن س الم ــــتوط من ال بوا التك فا ــــتها ال ــــل ا ال اكما إاال تال  30

 فك الماكا مما لو ف. 25,3عل  المن  تبن نلف و ا ، لكاى  ام اقتصاا الض ا اليا  ا نابا بن  ا 

__________ 

مر لل ل ـ بنببن   (31)  مشـام المن  تاى نلف و ا  نفضـم نيـال لم اراا محديد م ـتوط النشـا  االقتصـاام ال ل ـ بنك فك المن  ا ج م لو يـ 
فك ظم ا س الم ـتوط من ال بوا. فب ااات الضـ ا  اللبلك ال حل ا للمن  تبن نلف و ا  مدفوعا إالنشـا  االقتصـاام  بتنم ا المن  ا ج م 

والكثافا ال ــااا ا، إالنوا يل  ناؤ ا  ــمر لل ل ــ بنببن بتنم ا ملم المنا   يل   د ما، ببنما المن  ا ج م محوورة يل   د كببا. واأا  
 او اليات من يجاا  التحلبم.

ـــتخدال المحاالا   (32)  ـــي الماواا إايـــ ـــلك، و X،  بب  X = Y (β) + Cمح ـــ ـــ ا  اللبلك ال صـــ اك النام  المحلك ائجمالك   Y اك الضـــ
ــــلك و ــــ ـــ  * log(Y) = 1/βاك الماواـا. ومح ك يعـااة مامبـي المحـاالـا ومااعـاة اللورـارعتم فك كا الاـااببن النت اـا التـال ـا:   β ال صـــ

log(X) + log(C)ــألــــم، من ا ــ ــــا  اللبلك  . ولــ ــ ــــ ـــ ــا يتحل  إــــالضـــ ــاوم ماواــــا النــــام  المحلك ائجمــــالك   مــ ــ ـــ ــــ ـــ ــاالــــا م ـــ  ، β/1لمحــ
 .0,903=  1/1,108نم 
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 2020  و  2000ومبلغ الخ ـــــــــــــــاكا التااام ــا فك النــام  المحلك ائجمــالك خال ال تاة ببن عــامك   - 52
)الشــــــــــــــاـم الـثامن   2020بلبوى اوالر فك عـال    50( نو 2015بلبوى اوالر )ـإاـلدوالر الـثاـبت لحـال   45ـقدرا  مـا

اليا  ــا المحتلــا فك (. واــأا احــاال  والك ثاثــا ن ــــــــــــــحــال النــام  المحلك ائجمــالك للضــــــــــــــ ــا 1والاــدول  
 وناثا من الضح بن واصف  حف النام  المحلك ائجمالك ال ل  بنك فك ا س الحال. 2020 عال

 
 الشام ال اإع  
فا الضااااااتة الغابية المحتلة      )نانوات لكل   2020-2012تودااات الضااااااياء الليلا التعلية واالفتاافااااااية 

 س تيمتا مابع لكل ستياا يان(

 
   اإات األواكتاا. :المصدر 
 ا  تثن  الض ا  اللبلك المن حب من الم تو نات فك المن  ا ج م وال يدرج الض ا  اللبلك المن حب من ال دل الشام ا. :ما وا 
  

 الشام الثامن  
التعلا واالفتاافاااااااااا      الساااااااااي اااريو  المحتلااة   الغابيااة  المواادر فا الضاااااااااتااة  المحلا اإلةمااالا   ال اااتا 

2000-2020 

 (2015يبن الدوالرات الثابتا لحال )إما

 
   اإات األواكتاا. :المصدر 
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 1الادول   
التعلية واالفتاافية       2020-2000ال اتا المحلا اإلةمالا للضتة الغابية  التودااات 

 (2015)إمايبن الدوالرات الثابتا لحال 

 ال اق  ائجمالك االفتاا ك النام  المحلك   النام  المحلك ائجمالك ال حلك ال نا
    

2000 4 958 6 214 1 256 
2001 4 366 5 472 1 106 
2002 3 725 4 668 944 
2003 4 091 5 127 1 036 
2004 5 129 6 428 1 299 
2005 5 469 6 854 1 385 
2006 5 962 7 472 1 510 
2007 6 588 8 256 1 669 
2008 7 451 9 339 1 888 
2009 8 126 10 185 2 059 
2010 8 496 10 648 2 152 
2011 9 306 11 663 2 357 
2012 9 810 12 295 2 485 
2013 10 172 12 749 2 577 
2014 10 610 13 298 2 688 
2015 11 072 13 877 2 805 
2016 12 046 15 098 3 052 
2017 12 506 15 673 3 168 
2018 12 797 16 039 3 242 
2019 12 999 16 292 3 293 
2020 11 564 14 494 2 929 
 899 44 143 222 243 177 المجموع 
 910 49   بالدوالر 2020المجموع فا  ام  

 
   اإات األواكتاا. :المصدر 
  

  ج  اقتصا  المستوط ات فا الم طوة ةي  والود  السا ية المحتلة -باء  
ــا  - 53 ــا ـ ا التك   -مّ م ال اع خـام ــــــــــــ نلف جز ا من مكلـ ا ا تال المن ـ ا ج م من  ـبب ال بوا ائ ــــــــــــ

إا  إح  المؤيـاات للتكل ا التك ا ا ـها وجوا    -ا ا ـها اال تال خارج الم ـتو نات. وع دل ال اع خام ـا 
ــااكبم. ولهأا ال ــاا ييــــ ــاامتها فك اقتصــــ ــتو نات فك المن  ا ج م، عن  اع  م ب م م ــــ يات، ا در اأا  الم ــــ
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 2000ال اع النام  المحلك ائجمالك الأم مولدا ال ــــــل ا ال اكما إاال تال فك ملم الم ــــــتو نات ببن عامك  
 إايتخدال األرا ك والموارا ال ب ة ا ال ل  بن ا. 2020 و

فإى ـي ايـا  وفك  بن يواجؤ ال لـ  بنبوى قبواا ـيديدة م او ـا عل  منم ا المن  ا ج م نو االـيتثمار فبها،   -   54
ــتماة عل  الارم من امخاذ   ــ ا اليا  ا المحتلا م ــــ ــ حها فك الضــــ ــتو نات ومويــــ ــا  الم ــــ ــااكبم ال وعلا األجم ئاشــــ ييــــ

و حلول نواكـم عـال   ومالس األمن الحـديـد من ال اارات.  الحـامـا  ناشــــــــــــــلت ييـــــــــــــااكبـم ناثا من  2021الامة ـا   ،280  
اليا  ا نيانت فبها عداا من الموا    . (33)ييااكبلك إايتثنا  ال دل الشام ا   440  000نبن ا وق  م تو نا فك الض ا 

وم دل  اوما ييــااكبم  وافز يــخ ا للم ــتو نبن ورواا األعمال، و خاصــا يما ا األرا ــك الم ــلو ا من  -   55
ال ل ـــــ بنببن إلقم األيـــــحار، ومخة   ريـــــول األرا ـــــك للم ـــــتثماعن، والمزااا الضـــــاعب ا، وايـــــتح اقات ائيـــــااى،  

ــنا  ا، وجعااات الحمالا  وفك إح  المنا  ، مدفع الشـــاكات    . ( 34) وجعااات األعمال التاارعا، وجعااات المنا   الصـ
ــت حا   ثلب محدل الضــــــــــاع ا المدفوع فك نماان نخاط فك ييــــــــــااكبم. وع دل اعم يــــــــــخك للتحاوا ات الزرا  ا اليــــــــ

الضـــــاع ا الم او ـــــا عل  موظ ف الحمال المهاجاعن؛  المزارعبن الادا؛ وفك إح  المنا  ، اح   المزارعوى من  
ــم يل    ــم يل     307  000وعتل   المزارعوى الادا يعااات مال ا مصــــ اوالر لكم ق  ع لاعك    25  000اوالر، ومصــــ

و ائ ــــافا يل  ذلم، مشــــاع  اوما ييــــااكبم المحلمبن فك التخصــــصــــات   . ( 35) المايــــ ا فك   ول الاعك المشــــاعا 
فك    70يل  منا   ذات نولوعا و ن ا محبنا من خال منحهم زعااة فك األجور مصــــم يل   الاك  ــــ ا عل  االات ال  

ــتثمار فك ائاتاج   ــنا  ا وااليــ الماكا لحدة يــــنوات. وقد نات اأا الحوافز والمزااا يل  مويــــع كببا فك المنا   الصــ
. وقد يــــــــاحت الحوافز مامحا صــــــــنا  ا ييــــــــااكبل ا فك المن  ا ج م   11، كاى انا   2019الزراعك. و حلول عال  

المختل ا ماات ابالل من الموا نبن ائيــــــــااكبلببن عل  االات ال يل  الم ــــــــتو نات المدعوما فك الضــــــــ ا اليا  ا  
 . ( 36) المحتلا  بب احووى إم توعات مة شا نعل  من ملم ال اكدة فك ييااكبم 

يـت الضـ ا  اللبلك ال ـنوم  وات اا لتويـع النشـا  االقتصـاام فك م ـتو نات المن  ا ج م، فإى متو  - 56
المن حب من ال دل الشــــام ا المحتلا ومن الم ــــتو نات فك المن  ا ج م او  ــــحف متويــــت الضــــ ا  اللبلك  
المن حب من ييـااكبم )الشـام التايـع(، مما اشـبا يل  نى اصـبي ال اا من النام  المحلك ائجمالك المتولد فك 

 ل  من اوباا فك ييااكبم.ال دل الشام ا وفك م تو نات الض ا اليا  ا نع

ولألم فمن الممان ايــــتخدال ا ــــ ا ال ــــااى فك ال دل الشــــام ا والم ــــتو نات فك نماان نخاط فك  - 57
الضــــ ا اليا  ا يل  ماموع ال ــــااى ائيــــااكبلببن، عل  احو ما نفاات إؤ ييــــااكبم، لت ديا الحد األاا  للنام   

إؤ ييــــــــااكبم ناضــــــــا، م دياا متح وا، واو م ديا امان نى   المحلك ائجمالك ائيــــــــااكبلك، عل  احو ما نفاات
احزط يل  ال دل الشــــــام ا المحتلا والم ــــــتو نات فك نماان نخاط فك الضــــــ ا اليا  ا المحتلا. وعمان الق ال  
بألم إافتاات نى الم ااما الن ب ا لل ااى فك النام  المحلك ائجمالك فك كلتا المن  تبن اك ا  ها. وعل  

__________ 

ـــــ ا اليا  ا“ )ماكز   (33)  ـــــت  اا ا فك الضـــ ـــــااكبم االيـــ ـــــا ييـــ ــ ايـــ ـــ ــا لنا: يـــ ـــ ــبلم، ”اأا لنا واأا ناضـــ ـــ (. متال فك الموقع التالك:  2021بت ـــ
www.btselem.org/Arabic/publications/202103_this_is_ours_and_this_too. 

ــ بن ا المحتلا ”األواكتاا،   (34)  ــاا األرت ال ل ـــ ــ بنك: الت ورات فك اقتصـــ ــحي ال ل ـــ ــاعدة التك ا دمها األواكتاا يل  الشـــ   “م اعا عن الم ـــ
(TD/B/EX(71)/2 نيلول/يبتمبا ،)40، ال  اة 2021. 

 (.2021ا لنا واأا ناضا لنا: ي ايا ييااكبم االيت  اا ا فك الض ا اليا  ا“ )ماكز بت بلم، ”اأ (35) 

 الماجع ا  ؤ. (36) 

http://www.btselem.org/Arabic/publications/202103_this_is_ours_and_this_too
https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/2
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ى اأا قد ا لم من يلى النام  المحلك ائجمالك المتولد فك ال دل الشام ا وفك ملم الم تو نات،  الارم من ن
 فإاؤ يوفا مؤياا م بدا لت ب م ال حد االقتصاام لا تال والمشاوع االيت  ااك.

 الشام التايع  
فا أما ن أخا      فا الضااااتة  متوساااال الضااااياء الليلا الساااا وي فا الود  السااااا ية  وفا المسااااتوط ات 

)نانوات لكل س تيمتا مابع لكل ستياا يان(  الغابية  وفا إسااييل 

 
   اإات األواكتاا ايتنااا يل  ب ااات وكالا اايا المتحل ا إالض ا  اللبلك التك م تخدل م ن ا الاخال األيوا. :المصدر 
  

 2الادول   
ال ااتا المحلا اإلةماالا و اد  الساااااااااواان  إساااااااااااييال والمسااااااااا    والواد  الساااااااااا ياة     )ن(توط اات توادااات 

2000-2020 

 (2015)ببايبن الدوالرات الثابتا لحال 

 ال نا
ــالك   ــام  المحلك ائجمــ النــ

 ) (عدا يااى ييااكبم الحق  ك ئيااكبم

ـــــام ا   ـــ ـــــااى ال دل الشـــ ـــ يـــ
ــتو نات ــ ـــ ــ ا    والم ـــ ــ ـــ )الن ـــ

 الماوعا من الماموع(

ــالك   ــام  المحلك ائجمــ النــ
ــا  ــ ــ ـــ ــــــامـــ ـــ ــــ ـــ الشـــ ــدل  ــ ــ ـــ ــلـــ لـــ

 والم تو نات
     

2000 180,80 6 289 000 11,0 19,8 
2001 180,98 6 439 000 11,0 19,9 
2002 180,63 6 570 000 11,0 19,9 
2003 182,70 6 689 700 11,1 20,3 
2004 191,68 6 809 000 11,2 21,4 
2005 199,65 6 930 100 11,2 22,4 
2006 211,19 7 053 700 11,3 24,0 
2007 224,07 7 180 100 11,5 25,7 
2008 231,82 7 308 800 11,6 26,9 
2009 234,47 7 485 600 11,5 26,9 
2010 247,80 7 623 600 11,6 28,7 
2011 261,54 7 765 800 11,7 30,5 
2012 268,92 7 910 500 11,8 31,8 

4

9
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19
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 ال نا
ــالك   ــام  المحلك ائجمــ النــ

 ) (عدا يااى ييااكبم الحق  ك ئيااكبم

ـــــام ا   ـــ ـــــااى ال دل الشـــ ـــ يـــ
ــتو نات ــ ـــ ــ ا    والم ـــ ــ ـــ )الن ـــ

 الماوعا من الماموع(

ــالك   ــام  المحلك ائجمــ النــ
ــا  ــ ــ ـــ ــــــامـــ ـــ ــــ ـــ الشـــ ــدل  ــ ــ ـــ ــلـــ لـــ

 والم تو نات
     

2013 281,77 8 059 500 11,9 33,6 
2014 293,39 8 215 700 11,9 34,8 
2015 300,08 8 380 100 12,0 36,0 
2016 313,47 8 546 000 12,1 37,8 
2017 327,19 8 713 300 12,1 39,7 
2018 340,22 8 882 800 12,2 41,5 
2019 353,06 9 054 000 12,3 43,4 
2020 345,46 9 216 900 12,4 42,9 
 627,8    المجموع 
 851,7    بالدوالر 2020المجموع فا  ام   

 
ــ بنك   ما :المصاار  ــا  ال ل ــ ــاات التنم ا الحالم ا   ما يتحل  إالنام  المحلك ائجمالك؛ والاهاز الماكزم لو صــ يتحل    البنم الدولك، قاعدة ب ااات مؤيــ

 إحدا ال ااى فك ال دل الشام ا؛ وماكز بت بلم   ما يتحل  إحدا ال ااى فك الم تو نات.
 الض ا اليا  ا إما اشمم م تو نات ال دل الشام ا.عدا يااى ال دل الشام ا والم تو نات فك  )ن( 

 اشمم عدا يااى ال دل الشام ا والم تو نات فك إاقك الض ا اليا  ا. ) ( 
  

، ارم ع عدا ال ـااى فك ييـااكبم، وفك 2020 و  2000ناؤ خال ال تاة ببن عامك    2وعببن الادول   - 58
ــ ا اليا  ا المحتلا، يذا جمحت محا، من ال دل الشـــام ا المحتلا، وفك الم ـــتو نات فك نماان ن خاط فك الضـ

مايبن ا ـــما، وارم حت  صـــا نولام ال ـــااى الأين اة شـــوى فك ال دل الشـــام ا   9,2مايبن ا ـــما يل     6,3
يل  ا ـــــــــــ ا   2000فك الماكا فك عال    11والم ـــــــــــتو نات فك نماان نخاط فك الضـــــــــــ ا اليا  ا من ا ـــــــــــ ا  

ــل ا ال اكما إاال تال فك . وع د2020فك الماكا فك عال   12,4 ر النام  المحلك ائجمالك الأم منتاؤ ال ـــــــــــ
 ال دل الشـام ا وفك ملم الم ـتو نات إضـا   صـا ال دل الشـام ا و صـا ملم الم ـتو نات من ال ـااى فك

 .(37)ماموع النام  المحلك ائجمالك ائيااكبلك المبلغ عنؤ

مولدا ييــــــــــــــااكبم إا تالها ال دل الشــــــــــــــام ا والمن  ا ج م من وع در النام  المحلك ائجمالك الأم   - 59
(،  2015بلبوى اوالر )إالدوالر الثابت لحال    628إحد ناا  قدرا   2020  و 2000الضـــــــــ ا اليا  ا ببن عامك  

. وع در متويــت النام  المحلك ائجمالك ال ــنوم الأم مولدا ال دل الشــام ا 2020بلبوى بدوالر عال    852نو  
بلبوى اوالر نو ا ــــــــــــــ ــا   41فك نمــاان نخاط فك الضــــــــــــــ ــا اليا  ــا إــالــدوالر الحــالك بنحو    والم ــــــــــــــتو نــات

. وعشــــــــــــام الحام الت ديام  2021الماكا من ماموع النام  المحلك ائجمالك ال ل ــــــــــــ بنك فك عال   فك 227
األرا ك    للنام  المحلك ائجمالك الأم مولدا ييـااكبم فك م ـتو نات المن  ا ج م وال دل الشـام ا، إايـتخدال

والموارا ال ب ة ا ال ل ـــ بن ا، مؤيـــاا عل  مكل ا وجوا الم ـــتو نات انا  والتك يتكبداا الشـــحي ال ل ـــ بنك،  
 وعشبا يل  نى ياها  ا تال المن  ا ج م ي مان الشحي ال ل  بنك من منم ا اقتصااا عدة ماات.

  
__________ 

من يــــلى ايــــتخدال عدا ال ــــااى فك ال دل الشــــام ا والم ــــتو نات و ــــا  ذلم الحدا فك اصــــبي ال اا من النام  المحلك ائجمالك   (37) 
 يؤام يل  ا س النت اا. نى
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 الس صة والتوصيات -سا سا  
ال ــــــــ  اة ائيــــــــااكبلك المتحدا ال   ات عل  التنم ا ال ل ــــــــ بن ا والنشــــــــا   يى التلثبا ال ــــــــلبك لنوال   - 60

االقتصـــــــاام ال ل ـــــــ بنك فك جم ع ناحا  األرت ال ل ـــــــ بن ا المحتلا كببا. فال بوا الم او ـــــــا عل  النشـــــــا   
االقتصــــاام ال ل ــــ بنك وا ــــحا فك المن  ا ج م ولكنها ال م تصــــا علبها إلم  ال من األ وال. وال مزال رزة  

خضــــع لوراق الأم اما اقتصــــاااا وا  قواعداا ائاتاج ا. و ما ناؤ ال موجد لدط الشــــحي ال ل ــــ بنك عملا  م
و ن ا، فإى ال ل ـ بنببن ا ـتخدموى نيـايـا الشـ ام ائيـااكبلك الاديد الأم ال يتواف  يـحا صـافؤ مع ا ت اجات  

اقتصـاا. واواا ألى   األيـحار فك نم  االقتصـاا ال ل ـ بنك وم ـتوط منمبتؤ. ف ـحا الصـال او ن د نام محداات 
ــ ا للمنتابن ال ل ـــ بنببن، فإاؤ امان نى احزز م ـــتوط   الشـــ ام ائيـــااكبلك الاديد قوم جدا م اراا إال درة التناف ـ

 عال من الواراات وعضحف الصاارات وامو النام  المحلك ائجمالك وخل  فاي الحمم.

عل  النشــــــــا  االقتصــــــــاام ال ل ــــــــ بنك   ما ا ــــــــبتؤ  وم در التكل ا ال ــــــــنوعا ل ات قبوا ي ــــــــا  ا   - 61
الماكا من المن  ا ج م با ع النام  المحلك ائجمالك للضــــــــــــــ ا اليا  ا، وم در التكل ا التااام ا خال  فك 30

.  2020بثاثا ن ــــــــحال النام  المحلك ائجمالك للضــــــــ ا اليا  ا فك عال    2020 و  2000ال تاة ببن عامك  
ليااا وعن يك م  ـــــبااا عل  ناها مؤيـــــاات  د ناا  ال ممثم يـــــوط جز  صـــــيبا من واأا الت دياات متح وا ل

 ماموع التكل ا االقتصاااا ال تال المن  ا ج م.

م  - 62 وعوصــــــــــــــك مؤمما األمم المتحـدة للتاـارة والتنم ـا إـلى يـدعو الماتمع  الـدولك ييــــــــــــــااكبـم  يل  محمـّ
 :م ؤول امها إموجي ال ااوى الدولك ونى مض لع إما يلك

ياها  جم ع األاشــــــــــــ ا االيــــــــــــت  اا ا فك األرت ال ل ــــــــــــ بن ا المحتلا، إما فبها ال دل   )ن( 
الأم ناد   ؤ المالس من جديد نى   (2016)  2334الشـــام ا، وجزالا آثاراا، إما يت ـــ  مع قاار مالس األمن  

ــا  اأا   ــااكبم إإاشـ ــا  ا قااوا ا وم ال ييـ ــتو نات ل س لؤ نم يـ ــارخا إموجي ال ااوى  ”  الم ـ ــام ااتهااا صـ اشـ
 وعق ا كباط نمال مح ب   م الدولتبن وج ال ال ال الحاال والداكم والشامم؛ “الدولك

ــاام ال ل ـــ بنك فك المن  ا ج م، رعثما  ) (  رفع جم ع ال بوا الم او ـــا عل  النشـــا  االقتصـ
املا، وم  ــبا زعااة النشــا  االقتصــاام ال ل ــ بنك زعااة كبباة. ومن يــلى رفع اأا  يتم التوصــم يل  م ــوعا يــ

ال بوا نى يوفا لاقتصاا ال ل  بنك قاعدة موارا اقتصاااا و ب ة ا ممس الحاجا يلبها لتح ب  التنم ا وعاس 
 االمااا الحالك المتمثم فك زعااة الحاماى االجتماعك واالقتصاام. م ار 

 وعاوة عل  ذلم، قد ماري الدول األعضا  فك النوا فك التوص ات التال ا: - 63

ممشـــــــــ ا مع قاارات األمم المتحدة ذات الصـــــــــلا، بأل جم ع الاهوا الازما ئاها  اال تال   )ن( 
 وعاس م ار التكل ا االقتصاااا الكبباة والمتزايدة التك يتكبداا الشحي ال ل  بنك إ بي اال تال ائيااكبلك؛

مشـــــــــــام مكل ا اال تال محداا كبباا من  بب محباا الموارا. فالحاوما ال ل ـــــــــــ بن ا مث لا  ) ( 
إم ـؤول ا نابا إاثبا من الموارا والحبز المحدوا لل ـ ايـا الحاما المتال لها. وعمان ال ـحك يل  بلوك االات ا   

وجل  نى يتم ياهـا  اال تال،   الـأامك الو نك ال ل ــــــــــــــ بنك ولكن ال امان محق  ـؤ إـالكـامـم فك ظـم اال تال.
ولتاني األزمات االجتما  ا واالقتصــاااا وائا ــاا ا الحااة، ال بديم عن عاس االمااا ال ــلبك الم ــتما فك 
المحواا األجنب ا ومحزعز اعم الاهات المااحا للشـحي ال ل ـ بنك من نجم التخة ف من الواول االجتما  ا  

  تال؛واالقتصاااا ال لب ا التك ا ا ها اال

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ياشــــــــــــــا  ي ار عمم منهاك وقاكم    75/20من قاار الامة ا الحاما    9يت لي من بأ ال  اة   )ج( 
عل  األالا ويــــامم وم ــــتدال عل  ا اق منووما األمم المتحدة لت ب م التكال ف الناجما عن اال تال وجباك  

 وعت لي ياشا  مثم اأا ائ ار ملمبن موارا ي ا  ا.الامة ا إالنتاك . 

ــاااا،   - 64 ــاا ا واقتصـ ــتحا ـــا عن    الشـــحي ال ل ـــ بنك فك يقاما اولا إم ـــاعدات يا ـ وال امان االيـ
وجى مكن  ــاورعا ل تاة مؤقتا. ويــتواصــم األمم المتحدة الحمم من نجم مح ب  يــال عاال وااكم ويــامم فك 

ــلا، إما فبها ال اارات  الشــــــاق األويــــــت عل  نيــــــال قاار   338  ، و(1967)  242ات األمم المتحدة ذات الصــــ
و(2008)  1850  ، و(2003)  1515  ، و(2002)  1397  ، و(1973)  2334  ، و(2009)  1860  ، 
وجقاما اولا فل ــــــــ بن ا ذات يــــــــ ااة، واام اا  ا، وقاارة    1967، وجاها  اال تال الأم بدن فك عال  (2016)

ااخم  دوا محتال بها،   جياا  ا، مة   جن ا يل  جني فك يـــــــال ونمن مع ييـــــــااكبم  عل  ال  ا ، ومتصـــــــلا
لكا الشــــــــــحببن يال بتح ب  الاؤعا  . فلن متح   الت لحات المشــــــــــاوعا  1967عل  نيــــــــــال  دوا ما قبم عال  

ــال ونمن وفك ظم اعتاال مت اال مع امخاذ ال دل   ــاى جن ا يل  جني فك يــــ ال اكما عل  وجوا اولتبن مة شــــ
 عاصما ئيااكبم واولا فل  بن كلتبهما، و ّم جم ع م اكم الو ع النهاكك  ا ااكما عن  اع  الت اوت.
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