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 موجز تنفيذي
يعـادل يف واقـع األمـر حصـاراً يـرزح   إلغالق وقيود بريـة وحبريـة وجويـة كاملـة، وهـو مـا   2007خيضع قطاع غزة منذ حزيران/يونيه  

، شـّددت إســرائيل القيــود املفروضــة  2007حزيران/يونيــه   كيلــومرتاً مربعــاً. ويف   365يقــرب مــن مليـوين شــخص علــى رقعــة مسـاحتها   حتتـه مــا 
أدىن حــد، وُحظــرت الصــادرات. وQإلضــافة إىل اإلغــالق والقيــود،  علــى حركــة النــاس والســلع مــن غــزة وإليهــا. وتراجــع دخــول الســلع إىل  

ــة األوىل يف كـــانون األول/ديســــمرب   ــنوات؛ وكانــــت العمليـ ــت سـ ــالل سـ ــال العدائيــــة خـ ــن األعمـ ــوالت رئيســــية مـ ــالث جـ ــت ثـ .  2008وقعـ
ميكن   تزال احلركة مقيدة للغاية وال  ال   حني ُخففت القيود املفروضة على حركة الناس والسلع من غزة وإليها قليًال يف السنوات التالية،  ويف 

 يسبق هلا مثيل.  التنبؤ �ا. وأسهم ذلك يف حدوث أزمة إنسانية دائمة مل 

ونتيجــة اإلغــالق والقيــود والعمليــات العســكرية Qت اقتصــاد غــزة اإلقليمــي علــى شــفا اال£يــار، فضــًال عــن فصــله عــن بقيــة 
ــن أعلـــى  ــداً مـ ــطيين. وســـجلت غـــزة واحـ ــاد الفلسـ ــر مـــن نصـــف ســـكا£ا حتـــت خـــط االقتصـ ــامل، ويعـــيش أكثـ ــة يف العـ معـــدالت البطالـ

شــبكة صــرف صــحي مناســبة.  إمــدادات كهــرQء منتظمــة ميكــن التعويــل عليهــا أو تتــوافر لغالبيــة الســكان ميــاه مأمونــة أو وال الفقــر.
يف املائـــة، واخنفضــت حصــته مـــن  4,8تزيــد علــى  ، منـــا اقتصــاد غــزة اإلقليمـــي بنســبة ال2018و 2007بــني عــامي  11 الالســنوات  ويف

. ونتيجـة لـذلك، تقلـص نصـيب الفـرد مـن النـاتج 2018 يف املائـة يف عـام 18إىل  2006 يف املائـة يف عـام 31االقتصـاد الفلسـطيين مـن 
 يف املائة. 42يف املائة، وزاد الفقر بنسبة  49يف املائة، وزادت البطالة بنسبة  27احمللي اإلمجايل بنسبة 

فصاعداً تقييم اخلسائر االقتصـادية النامجـة عـن  2007 سيناريوهان افرتاضيان للنمو يف غزة اعتباراً من عام ويتيح مساران أو
 االحتالل وتدابريه.

يف املائـــة    3,7، عنــدما منـــا بنســبة  2006-1995يفــرتض الســيناريو األول أن اقتصـــاد غــزة اســتمر يف اتبـــاع اجتــاه منــوه منـــذ الفــرتة  
يف    23,7فصاعداً، يبني أن الناتج احمللي اإلمجايل لغزة كان سيكون أعلى بنسبة    2007 سنوzً. فتطبيق معدل النمو السنوي هذا، من عام 

أمثـال    2,7يعـادل   يـني دوالر، أي مـا بال   7,8املائة سنوzً من أدائها الفعلي. وتبلغ اخلسائر االقتصادية احلقيقية الرتاكمية النامجة عن ذلك  
. وكــان نصــيب الفــرد مــن  2018 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل لــألرض الفلســطينية احملتلــة يف عــام   50 النــاتج احمللــي اإلمجــايل لغــزة أو 
 يف املائة من مستواه الفعلي.   46,7سيكون أعلى بنسبة    2018 الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 

كان عليه  فصاعداً، ظل على ما  2007 أن نصيب غزة من اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة، من عام  2يناريو  ويفرتض الس
هـذا  يف املائـة سـنوzً. ويف 6,6. وهذا يعين أن اقتصـاد غـزة اسـتمر يف النمـو بـنفس معـدل منـو الضـفة الغربيـة، أي بنسـبة 2006 يف عام

أن اخلســائر  ، كمــاســاسهــو عليــه يف الســيناريو األ يف املائــة ممــا 50غــزة ســيكون أعلــى بنســبة الســيناريو، كــان النــاتج احمللــي اإلمجــايل ل
يف املائة من الناتج  107 أمثال الناتج احمللي اإلمجايل لغزة أو 5,7يعادل  بليون دوالر، أي ما 16,7االقتصادية احلقيقية الرتاكمية تبلغ 

سـيكون أعلـى  2018 . وكـان نصـيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام2018 عـاماحمللي اإلمجايل لألرض الفلسـطينية احملتلـة يف 
 الثابتة). 2015 (بقيمة دوالر عام دوالراً  1 539يعادل  ما يف املائة من مستواه الفعلي أو 105,5بنسبة 

ــيناريوهني ال ــديد علـــى أن السـ ــود  وجيـــدر التشـ ــن اإلغـــالق والقيـ ــة عـ ــتالل النامجـ ــادية لالحـ ــاليف االقتصـ ــوى التكـ ــّدران سـ يقـ
يشــمالن التكــاليف اإلمجاليــة  . ولــذلك فهمــا ســيناريوهان حمافظــان وجزئيــان، وال2018-2007والعمليـات العســكرية يف غــزة يف الفــرتة 

يفــرتض انتهــاء االحــتالل. وبعبــارة أخــرى، يفــرتض كالمهــا وجــود مجيــع  ، ألن أzً منهمــا اللالحــتالل علــى الشــعب الفلســطيين يف غــزة
الضفة الغربية، مع فارق هو اإلغالق والقيود املطولة يف غزة واألعمال العدائيـة املتكـررة.  التدابري والقيود يف ظل االحتالل، يف غزة أو

ترتبت  حيدث اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة، ملا ع، ألنه يبني أنه لو ملأقرب إىل الواق 2وجيدر Qلذكر أيضاً أن السيناريو 
 تلك اآل�ر الكبرية اليت حالت دون حفاظ غزة على نصيبها يف االقتصاد الفلسطيين.

ام يف حتليـــل بيـــا�ت االقتصـــاد اجلزئـــي. وQســـتخد 2017و 2007كمـــا يظهـــر تـــدهور الظـــروف املعيشـــية يف غـــزة بـــني عـــامي 
 40بلغـت  2007 أساليب إحصائية موحدة جتمع بني بيا�ت االستقصـاء والتعـداد السـكاين، يظهـر التحليـل أن نسـبة الفقـراء يف عـام

يف  13,95الوقــت ذاتــه، اتســعت فجــوة الفقــر يف غــزة مــن  . ويف2017 يف املائــة يف عــام 56يف املائــة مــن الســكان ولكنهــا ارتفعــت إىل 
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يف املائـة يف  44,45ائة. وتزداد أرقام الفقر إذا اسـتُثنيت املسـاعدة. ويبـني التحليـل أن نسـبة الفقـراء ارتفعـت مـن يف امل 19,87املائة إىل 
يف املائة. وتسمح تقـديرات فجـوة الفقـر  26,06إىل  17,36، وأن فجوة الفقر زادت من 2017 يف املائة يف عام 63,66إىل  2007 عام

، 2017و 2007اإلمجالية للقضاء على الفقر؛ فقد تضاعفت هذه التكلفة أربع مرات بني عامي  حبساب احلد األدىن للتكلفة السنوية
 2007يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل لغـزة يف عـامي  28,7و 8,7مليون دوالر. ومتثل هذه األرقام  838ماليني دوالر إىل  209من 

تكلفــة اإلغــالق  2017و 2007الر بــني احلــد األدىن للتكــاليف يف عــامي مليــون دو  629علــى التــوايل. ويعكــس الفــرق البــالغ  2017و
يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  4 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل لغـزة أو 22,3والقيود املفروضة من حيـث الفقـر. وهـي تبلـغ 

 الثابتة). 2015 (بقيمة دوالر عام 2017 لألرض الفلسطينية احملتلة يف عام

ويسـمح اجلمــع بــني سـيناريوهات النمــو علــى املسـتوى الكلــي والبيــا�ت علــى مسـتوى األســر املعيشــية ±جـراء مزيــد مــن القيــاس  
يف املائة، وكانت فجوة الفقر سترتاجع    35,12إىل    56,19ان معدل الفقر سينخفض من  ، ك 1الكمي لتكاليف االحتالل. ففي السيناريو  

يف املائـة،    14,99، كان معدل الفقر سينخفض أكثر من ذلك ليصـل إىل  2السيناريو   . ويف 2017 يف املائة يف عام  11,88إىل  19,87من 
منظــور   ك، ســواء نُظــر إىل املشــكلة مــن منظــور املســتوى الكلــي أو . ولــذل 2017 يف املائــة يف عــام   4,26وكانــت فجــوة الفقــر ســترتاجع إىل  

 املستوى اجلزئي، فإن تكلفة قلب �ثري اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة على رفاه األسر املعيشية يف غزة تكلفة هائلة. 

لتنميـة املســتدامة. وتشــمل هــذه وتقـدم هــذه الدراســة أيضـاً عــدداً مــن التوصـيات لوضــع غــزة علــى مسـار يفضــي إىل حتقيــق ا
التــدابري رفــع اإلغــالق والقيــود، ومجيــع العراقيــل املفروضــة علــى الــدخول واحلركــة، وإعــادة إدمــاج غــزة مــع الضــفة الغربيــة وبقيــة العــامل؛ 

يــاه والكهــرQء وإطــالق اإلمكــا�ت االقتصــادية لغــزة ±نشــاء مينــاء ومطــار؛ وبــدء مشــاريع هامــة يف امليــاه والطاقــة إلعــادة إمــدادات امل
 Qلكامل؛ واالستفادة من موارد النفط والغاز الطبيعي الثمينة قبالة سواحل غزة.

  



1 

 املقدمة واألهداف -أوالً 
. وعلـى الـرغم مـن فـك ارتبـاط 1967يف ذلـك القـدس الشـرقية، يف حزيران/يونيـه  احتلت إسرائيل غزة والضـفة الغربيـة، مبـا

خلق أوضاعاً غري مواتية للسالم. واتضح أن السنوات اليت تلت  ، ظل االحتالل قائماً Qلكامل، وهو ما2005 إسرائيل بغزة يف عام
 الفقراء يف غزة.ذلك كانت أكثر صعوبة بعُد للسكان 

كيلـــومرتاً، احتفظـــت ســـلطة االحـــتالل Qلســـيطرة علـــى مجيـــع احلـــدود الربيـــة   12وQســـتثناء احلـــدود مـــع مصـــر البـــالغ طوهلـــا 
يقـرب مـن  ، يعيش مـا2007والبحرية واجلوية لغزة. ومع اإلغالق والقيود اجلوية والربية والبحرية الكاملة املفروضة منذ حزيران/يونيه 

كيلومرتاً مربعاً، وهي إحدى أعلى الكثافات السكانية يف العامل. وQإلضـافة إىل اإلغـالق   365 على رقعة مساحتها مليوين فلسطيين
ثــالث جــوالت رئيســية مــن األعمــال العدائيــة أســفرت عــن خســائر يف  2008والقيــود املفروضــة، وقعــت منــذ كــانون األول/ديســمرب 

 القدرة اإلنتاجية وأدت إىل أزمة إنسانية وحالة من االعتماد الشديد على املعونة.إصاQت آلالف الفلسطينيني وتدمري  األرواح أو

، قالت األمم املتحدة حمذرًة إن االجتاهات السلبية املستمرة يلـزم قلـب مسـارها إذا أريـد لغـزة أن تكـون مكـا�ً  2012 ويف عام 
). غــري أن الظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية تفاقمــت منــذ ذلــك احلــني وســجلت  2012(األمــم املتحــدة،    2020 صــاحلاً للعــيش يف عــام 

غزة واحداً من أسوأ األداءات االقتصـادية وواحـداً مـن أعلـى معـدالت البطالـة يف العـامل، وكـان أكثـر مـن نصـف سـكا£ا يعيشـون حتـت  
شـبكة   الكهـرQء أو  ة إمـدادات امليـاه النظيفـة أو تتـوافر للغالبيـة العظمـى مـن سـكان غـز  ). وال 2018خط الفقر (مكتـب العمـل الـدويل،  

سـنة مـن    13صرف صحي مناسبة، وتشهد غزة تدهوراً بيئياً كبرياً. ومنذ بداية اإلغالق والقيود، مرت على الشعب الفلسطيين يف غزة  
تراجع التنمية، وكبح الطاقـات البشـرية، واحلرمـان مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية. وقـد بـُذلت جهـود إلحيـاء القطـاع، لكـن التـدخالت  

 إلنعاش القاعدة اإلنتاجية.  ركزت أساساً على إعادة اإلعمار واإلغاثة اإلنسانية، فلم تبق سوى موارد قليلة للتنمية أو 

 الوالية -ألف
تالل آ�راً اجتماعيــة واقتصــادية عميقــة علــى الشــعب الفلســطيين ويفــرض عليــه تكــاليف Qهظــة تــرتاكم مــع مــرور  خيلــف االحــ 

)  10/ 74و   18/ 73و   13/ 72و   20/ 71و   12/ 70و   20/ 69الوقـت. وطلبــت اجلمعيــة العامــة لألمـم املتحــدة إىل األونكتــاد يف ســتة قــرارات ( 
 القتصادية اليت يتكبدها الشعب الفلسطيين بسبب االحتالل اإلسرائيلي. أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقارير عن التكاليف ا 

ــرارات.  ــتجابة للقــــ ــارير الــــــيت أُعــــــدت اســــ ــادية يف خمتلــــــف التقــــ ــدير هــــــذه التكــــــاليف االقتصــــ رض توصــــــيف وتقــــ وقــــــد عــــــُ
عب الفلســطيين بســبب ، أعــد األونكتــاد مــذكرة إىل اجلمعيــة العامــة بعنــوان "التكـاليف االقتصــادية الــيت يتكبـّـدها الشــ 2015 عـام ويف

، أعــــــد األونكتــــــاد تقريــــــراً أكثــــــر تفصــــــيًال للــــــدورة احلاديــــــة والســــــبعني للجمعيــــــة العامــــــة، 2016 عــــــام االحــــــتالل اإلســــــرائيلي". ويف
). ومـؤخراً، أعـد 2018؛ 2016، أعد تقريراً للدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة (األمـم املتحـدة، اجلمعيـة العامـة، 2018 عام ويف
). وأكـد األونكتـاد يف تلـك التقـارير 2019نكتاد تقريراً للدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة (األمم املتحدة، اجلمعية العامة، األو 

يزال يُثقل كاهل الشعب الفلسطيين بتكـاليف اقتصـادية هائلـة. وQإلضـافة إىل ذلـك، أبـرز األونكتـاد أيضـاً احلاجـة  أن االحتالل ال
ء تقييم آخر لتلك التكاليف وإىل فهم أمشل ألثرها على رفاه الشـعب الفلسـطيين وعلـى آفـاق التنميـة االقتصـادية يف املاسة إىل إجرا

األرض الفلســطينية احملتلــة. وشــدد األونكتــاد أيضــاً علــى ضــرورة إنشــاء إطــار منهجــي شــامل ومســتدام وقــائم علــى األدلــة، داخــل 
تصادية لالحتالل، بوصف ذلك خطوة أساسية يف التصدي ألضـراره وحتقيـق أهـداف منظومة األمم املتحدة، لتقدير التكاليف االق

 التنمية املستدامة يف األرض الفلسطينية احملتلة وإقامة سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط.

 األهداف -Wء
ــزة وتقـــدير تكـــاليف اإلغـــالق ــليط الضـــوء علـــى الوضـــع احلـــرج يف غـ والقيـــود  اهلـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه الدراســـة هـــو تسـ

والعمليات العسكرية على الشعب الفلسطيين يف غزة، مع الرتكيز بوجه خاص على الظروف االجتماعية واالقتصادية على مستوى 
األســـر املعيشـــية. وينظـــر اجلـــزء األول مـــن الدراســـة، بعـــد حملـــة عامـــة عـــن اإلغـــالق والقيـــود واألعمـــال العدائيـــة املتكـــررة، يف مســـارين 
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فصــاعداً، إلعطــاء بعــض الــدالئل علــى مــدى إمكــا�ت النمــو االقتصــادي الــيت كــان ميكــن  2007 غــزة مــن عــامافرتاضــيني للنمــو يف 
ــا لـــو مل ــائر النـــاتج احمللـــي  حتقيقهـ ــادية مـــن حيـــث خسـ ــال العدائيـــة املتكـــررة، أي التكـــاليف االقتصـ ــود واألعمـ حيـــدث اإلغـــالق والقيـ

) للجمـع بـني مـواطن 2015التجـرييب األفضـل الـيت وضـعها مولينـا وراو ودا« ( اإلمجايل. ويطّبق اجلزء الثاين من الدراسة طريقة التنبـؤ
يســمح بــدوره  القــوة يف االستقصــاءات والتعــدادات الســكانية اخلاصــة Qألســر املعيشــية، لتقــدير عــدد الفقــراء ومؤشــرات أخــرى، مــا

يف غــزة Qســـتخدام مؤشــرات فجـــوة الفقــر وعمقـــه. بتقيــيم �ثـــري اإلغــالق والقيـــود واألعمــال العدائيـــة املتكــررة علـــى األســر املعيشـــية 
وأخــرياً، تتضــمن الدراســة جمموعــة مــن التوصــيات املقدمــة إىل ســلطة االحــتالل وصــانعي السياســات الفلســطينيني وا�تمــع الــدويل 

 يتعلق بضرورة إ£اء اإلغالق والقيود يف غزة والتخفيف من �ثريها الكبري. والوكاالت اإلمنائية فيما
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 غزة حتت اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة: -Fنياً 
 حملة عامة

أدت القيــود املفروضــة منــذ أمــد طويــل علــى حركــة النــاس والســلع مــن غــزة وإليهــا إىل تقــويض الظــروف املعيشــية ملليــوين 
ــرائيل أصـــًال يف أوائـــل التســـعينيات مـــن القـــر  ن املاضـــي، جـــرى تكثيفهـــا يف فلســـطيين. والكثـــري مـــن القيـــود احلاليـــة، الـــيت فرضـــتها إسـ

، شــددت إســرائيل القيــود علــى 2007حزيران/يونيــه  ). ويف2017مــع فــرض اإلغــالق والقيــود (األمــم املتحــدة،  2007حزيران/يونيــه 
حركة الناس والسلع ونفاذهم من غزة وإليها، فُخفض دخول السلع إىل أدىن حد، وُحظر تصدير السلع، وفُرضت قيود على دخول 

حــني ُخففـــت القيـــود املفروضــة علـــى حركـــة النــاس قلـــيًال منـــذ  لـــى الســـفر بــني غـــزة والضـــفة الغربيــة والقـــدس الشـــرقية. ويفالوقــود وع
 ).2017ميكن التنبؤ �ا (األمم املتحدة،  تزال احلركة مقيدة للغاية وال ، ال2007 اإلغالق التام يف عام

 إغالق ا]ال الربي والبحري واجلوي -ألف
قارن وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية غزة بسجن يف اهلواء الطلق، تقرر فيه سلطة االحتالل Qلكامـل 

، كانت حدود غزة مغلقة طوال يوم 2007حزيران/يونيه   ). ويف2009حركة الناس ودخول السلع عرب احلدود (أخبار األمم املتحدة،  
، كانـت 2007 يف املائة تقريباً مـن يـوم العمـل. وقبـل عـام 100عندما كانت احلدود مفتوحة بنسبة  1999العمل تقريباً، مقارنًة بعام 

 يف غزة مخسة معابر مع إسرائيل لسفر املشاة وحركة السلع (انظر اخلريطة):

 معرب كريم شالوم (كرم أبو سامل)، مفتوح حالياً (للسلع) �

 2008 معرب صوفا، مغلق منذ عام �

 2007 نطار)، مغلق منذ عاممعرب كارين (امل �

 2010 خط أ�بيب وقود �حل عوز (الشجاعية)، مغلق منذ عام �

 معرب إيريز (بيت حانون)، مفتوح حالياً (للمشاة) �

وال تسيطر إسرائيل على املعابر الربية للمشاة واحلركة التجارية فحسب، بل تسيطر أيضاً على جمال غزة البحري واجلوي. 
 100مــرت داخــل غــزة مــن احلــدود مــع إســرائيل، ومنــاطق مقيــدة الوصــول بعمــق  500إىل  100طــر بعمــق وحتــدد إســرائيل منطقــة خ

ســـرياً علـــى األقـــدام وللمـــزارعني، ومنطقـــة حمظـــورة  يُســـمح الوصـــول إليهـــا إال مـــرت داخـــل غـــزة مـــن احلـــدود مـــع إســـرائيل، ال 300 إىل
لـــك، ُرشـــت األراضـــي الزراعيـــة القريبـــة مـــن احلـــدود مببيـــدات مـــرت علـــى طـــول احلـــدود (انظـــر اخلريطـــة). وQإلضـــافة إىل ذ 100 بعمـــق

مــيًال حبــرzً، ولكنهــا  20البحــر، كانــت منطقــة الصــيد متتــد حبســب اتفاقــات أوســلو إىل  ). ويف2019(مســلك)،  Gishaاألعشــاب (
متــدت يف بعــض األوقــات ، وا2006 أميــال حبريــة منــذ عــام 6و 3مــيًال حبــرzً وتراوحــت يف أغلــب األحيــان بــني  12تتجــاوز  عمليــاً مل

بعـــض  أميـــال حبريـــة لبضـــعة أســـابيع يف كـــل مـــرة. فـــالقيود الـــيت تفرضـــها إســـرائيل جتعـــل الصـــيد قبالـــة ســـواحل غـــزة خطـــراً. ويف 9 إىل
تتعرض القوارب واملعدات  وفيات، وكثرياً ما أدى أحيا�ً إىل وقوع إصاQت أو األوقات، فرضت إسرائيل قيوداً Qستخدام القوة، ما

 ).2019(مسلك)،  Gishaاملصادرة ( احلجز أو سطينية للتلف أوالفل
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2018غزة: الوصول واحلركة، كانون األول/ديسمرب 

Abbreviations: NM, nautical miles; OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; Q3, third quarter; UN, United 

Nations; UNDP, United Nations Development Programme; UNSCO, Office of the Special Coordinator for the Middle 

East Peace Process; UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. 

Source: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018, Occupied Palestinian Territory: Gaza Strip access and 

movement, September, available at https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-access-and-movement-december-

2018-0. 
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 القيود املفروضة على حركة الناس -Wء
شــاة مــن غــزة وإليهــا، مهــا معــرب رفــح (العــودة) مــع مصــر ومعــرب إيريــز معــربان لســفر امل يُســتخدم إال يف الوقــت احلــايل، ال

بدايــــة اإلغــــالق والقيــــود، كــــان خــــروج الفلســــطينيني عــــرب معــــرب إيريــــز مقصــــوراً  حــــانون) مــــع إســــرائيل (انظــــر اخلريطــــة). ويف (بيــــت
تح معـــرب رفـــح ملـــدة  علـــى يومـــاً يف  2257مـــاً وأغلـــق ملـــدة يو  2118احلـــاالت اإلنســـانية. ووفقـــاً ملكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، فـــُ
. وعندما يغَلق هذا املعرب، يصـبح معـرب إيريـز، الـذي تسـيطر عليـه 2017-2014، وكانت فرتة اإلغالق الرئيسية 2018-2007 الفرتة

 Gishaول إليها (إسرائيل، البوابة الوحيدة من غزة إىل بقية العامل، وهو أيضاً البوابة إىل الضفة الغربية اليت تسيطر إسرائيل على الدخ
تزال التدابري اليت تفرضها إسرائيل تؤثر �ثرياً كبرياً يف احلياة اليومية للفلسطينيني يف غزة. فالعديد من األسر  ). وال2019(مسلك)،  

يف ظــروف حمــددة، مثــل حــاالت املــرض  ميكــن لألقــارب أن يلتقــوا إال إســرائيل وال منقســم بشــكل دائــم بــني غــزة والضــفة الغربيــة أو
) أن "عــدم وجـود اتصــال مـع النــاس 2017الزفــاف لألقـرQء مــن الدرجـة األوىل. وجــاء يف تقريـر لألمــم املتحـدة ( الوفـاة أو اخلطـري أو

خـارج غـزة يتســبب بعواقـب شــديدة مـن الناحيــة االجتماعيـة واالقتصــادية وحـىت النفســية، حيـث يظــل السـكان مقطــوعني عـن بقيــة 
 العامل بشكل كبري".

 ملفروضة على حركة السلعالقيود ا -جيم
بـدخول املنتجـات  تكن تسمح إال ، أخذت إسرائيل تفرض قيوداً على دخول السلع إىل غزة، ومل2007يف حزيران/يونيه 

، كانـــت ثالثـــة معـــابر مـــن أصـــل املعـــابر األربعـــة املخصصـــة للســـلع بـــني غـــزة وإســـرائيل قـــد 2010 اإلنســـانية األساســـية. وحبلـــول عـــام
شــاحنة شــهرzً إىل غــزة عــن طريــق  2 400متوســطه  ، دخــل مــا2010إىل حزيران/يونيــه  2007مــن حزيران/يونيــه الفــرتة  أُغلقــت. ويف

 Gishaتقيد فيـه إسـرائيل دخـول السـلع إىل غـزة تقييـداً كبـرياً ( ، وهو عام مل2005 شاحنة شهرzً يف عام 10 400 إسرائيل، مقارنة ب
، نُفــذ إغــالق غــزة وفقــاً لعــدة معــايري، منهــا 2010 ومنتصــف عــام 2007بــني حزيران/يونيــه  الفــرتة مــا (مســلك)، بــدون «ريــخ). ويف

يلـي: تقـدير خمـزون السـلع واملنتجـات األساسـية؛ واسـتهالك  استخدام صيغ رzضية لتحديد كميـة السـلع الـيت تـدخل إىل غـزة، كمـا
وفقـاً للجهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـطيين؛ وعـدد سـكان غـزة (لوحظـت املعـايري يف و�ئـق مـن  الفرد اليومي من كل سلعة أساسـية

). واســتناداً إىل هـــذه احلســاQت، أُعــد مشـــروع تقريــر لتقــدير املخـــزو�ت، 2010(مســلك)،  Gishaوزارة الــدفاع اإلســرائيلية؛ انظـــر 
دفق كميات أكرب من املنتج املعين، ومع ذلـك ُخفـض تـدفق حيث مسحت السلطات اإلسرائيلية، عند اخنفاض مستوى اإلنذار، بت

 (مسلك)، بدون «ريخ). Gishaأوقف يف أوقات االضطراQت السياسية ( بعض املنتجات أو

جتيــز  ويوجــد قيــد مهــم آخــر علــى األنشــطة اإلنتاجيــة الفلســطينية، هــو قائمــة الســلع املدنيــة املزدوجــة االســتخدام، الــيت ال
). وتشـمل القائمـة اآلالت املدنيـة، وقطـع 2018استريادها ألن هلا تطبيقـات عسـكرية حمتملـة (البنـك الـدويل،  إسرائيل للفلسطينيني

الغيــار، واألمســدة، واملعــدات الطبيــة، واألجهــزة، ومعــدات االتصــاالت، واملعــادن، واملــواد الكيميائيــة، واأل�بيــب الفوالذيــة، وآالت 
صنفاً تتطلب موافقة خاصة جللبها إىل األرض  56ة. وتتضمن قائمة االستخدام املزدوج الطحن، واملعدات البصرية، وأجهزة املالح
فيهـا مـواد البنـاء واملـواد اخلـام للقطاعـات اإلنتاجيـة،  صنفاً إضافياً تنطبق على غزة، مبـا 61الفلسطينية احملتلة (غزة والضفة الغربية) و

يــاه املســتخدمة عنــد حــدوث الفيضــا�ت املومسيــة. وعلــى الــرغم مــن مثــل اخلشــب ومبيــدات اآلفــات واملعــدات الطبيــة ومضــخات امل
سيما القيود على مواد البناء، توجد �خريات كبرية يف املوافقة على استرياد أصناف أخرى ذات استخدام  ختفيف بعض القيود، وال
مـواد البنـاء والسـلع الـيت تتفـق عليهـا ، أنشئت آلية إعادة إعمار غزة لتنسـيق دخـول 2014 عام ). ويف2018مزدوج (البنك الدويل، 

إسرائيل وحكومة دولـة فلسـطني، والـيت ترصـدها األمـم املتحـدة. وQلتـايل، ميكـن أن تـدخل غـزة مـواُد البنـاء األساسـية مثـل األمسنـت 
 والفوالذ، املخصصة ملشاريع ممولة دولياً وملشاريع خاصة.

 العمليات العسكرية الثالث -دال
والقيود، كانت غزة مسرحاً لثالث جوالت رئيسية من األعمال العدائية على مدى ست سنوات،   Qإلضافة إىل اإلغالق

 79إسرائيلياً؛ وكان  95فلسطينيني و 3 804. وأودت األعمال العدائية املتكررة حبياة 2008حدثت األوىل يف كانون األول/ديسمرب 
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 zــن (بتســــيلم، بــــدون «ريــــخ؛ م 95 المــــن الضــــحا ــانية، بــــدون «ريــــخ). ويفمــــن قــــوات األمــ ــيق الشــــؤون اإلنســ ــرين  كتــــب تنســ تشــ
، قــال األمــني العــام لألمــم املتحــدة، خــالل زzرة قــام �ــا إىل غــزة، إن الــدمار "يفــوق الوصــف" (أخبــار األمــم 2014األول/أكتــوبر 

األوسـط، يف زzرة قـام �ـا ، ذكـر منسـق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق 2015نيسـان/أبريل  ). ويف2014املتحدة، 
أن يتأثر �ول الدمار الذي يراه" ومهما كان الدمار الذي حلق Qملباين صـادماً "فـإن  ميكن إال إىل غزة، أن "أي إنسان يزور غزة ال

 ).2015الدمار الذي حلق بسبل عيش الناس صادم أضعاف ذلك بعشر مرات" (أخبار األمم املتحدة، 

 :)2017أثري األعمال العدائية املتكررة إىل تقارير األمم املتحدة (ويستند املوجز التايل لت

، 2009كـــانون الثاين/ينـــاير   18إىل  2008كـــانون األول/ديســـمرب   27خـــالل األعمـــال العدائيـــة الـــيت جـــرت يف الفـــرتة مـــن  �
أدى إىل تشـــريد  منـــزل، مـــا 60 000ُدمــر حنـــو  تضـــرر أو إســـرائيلياً؛ كمـــا 13فلســطيين؛ وقُتـــل  1 400يقـــرب مـــن  مـــا قُتــل
 ).2015شخصاً (دولة فلسطني،  5 380شخص. وQإلضافة إىل ذلك، ُأصيب  20 000 حنو

ــل 2012خــالل األعمــال العدائيــة الــيت اســتمرت مثانيــة أzم يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  �  107فلســطينياً، مــن بيــنهم  174، قُت
 منزل. 10 000مدنيني؛ وتضرر حنو  3إسرائيليني، منهم  6ِتَل مدنيني؛ وقُ 

فلسـطينياً، مـن  2 251، قُتـل 2014آب/أغسـطس  26متوز/يوليـه إىل  7خالل األعمال العدائية اليت جـرت يف الفـرتة مـن  �
ــل  146بيــنهم  منهــا غــري  17 800منــزل، صــار  171 000مــدنيني؛ وتضــرر  5إســرائيلياً، مــنهم  71مــدنياً علــى األقــل؛ وقُت

 من األهايل. 100 000أدى إىل تشريد  صاحل للسكن على اإلطالق، ما

 آFر وتكاليف اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة -هاء
 فيما يلي بعض املؤشرات عن اآل�ر والتكاليف:

  2008)، تعــادل األضــرار النامجــة عــن األعمــال العدائيــة يف الفــرتة مــن كــانون األول/ديســمرب  2017وفقــاً لصــندوق النقــد الــدويل (  �
يف املائة من جمموع رأس املال يف غزة، وتعـادل األضـرار النامجـة عـن األعمـال العدائيـة    60أكثر من    2009إىل كانون الثاين/يناير  

 بعد األعمال العدائية السابقة. يف املائة من رأس املال الذي كان موجوداً    85  2014 يف عام 

) أنه لو كان استخدام مدخالت اإلنتاج مماثًال الستخدامها يف الضـفة الغربيـة، لكـان مـن  2018يالحظ صندوق النقد الدويل (  �
 املمكن أن تكون معدالت النمو يف غزة أعلى بثالث مرات من املعدالت الفعلية. 

  460يومـاً، اخنفـض النـاتج احمللـي اإلمجـايل لغـزة مبقـدار    50، الذي وقعت خاللـه األعمـال العدائيـة الـيت اسـتمرت  2014 ويف عام 
 ). 2015مليون دوالر (البنك الدويل،  

  32) إىل أن رفـع القيـود االقتصـادية ميكـن أن يولـد منـواً تراكميـاً إضـافياً يف حـدود  2017تشري تقـديرات متحفظـة للبنـك الـدويل (  �
. وQإلضــافة إىل ذلــك، فــإن ختفيــف قائمــة االســتخدام املــزدوج بعــض الشــيء ميكنــه وحــده أن يولــد  2025 ملائــة حبلــول عــام يف ا 

 . 2025 يف املائة حبلول عام   11نسبة منو إضافية قدرها 

ــانون األول/ديســـمرب   � ــببت �ـــا العمليـــة العســـكرية يف الفـــرتة مـــن كـ ــادية املباشـــرة الـــيت تسـ ــانون    2008تقـــدَّر اخلســـائر االقتصـ إىل كـ
 ). 2009بليون دوالر (األونكتاد،    2,5مببلغ    2009الثاين/يناير  

يقـل   ال  وحـدة سـكنية ومـا   64  000تضـرر أكثـر مـن   ، ُدمـر أو 2014و   2012خالل العمليتني العسكريتني اللتني جر« يف عامي   �
ــة. وتقـــدَّر قيمـــة األصـــول الـــيت تضـــررت يف غـــزة (ولـــيس ت   1  000عـــن   ــة اســـتبداهلا) نتيجـــة للعمليتـــني  منشـــأة صـــناعية وجتاريـ كلفـ

 ). 2015بليون دوالر (األونكتاد،    2,7العسكريتني األخريتني �كثر من  

باليـني دوالر    3,9مببلـغ    2014 تقدَّر التكلفـة اإلمجاليـة ألنشـطة اإلنعـاش واإلعمـار يف غـزة يف أعقـاب العمليـة العسـكرية يف عـام  �
 ). 2015(دولة فلسطني،  

  



7 

التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين يف غزة:  -Fلثاً 
 2018-2007اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة، 

 االقتصاد الفلسطيين يف غزة: األداء واالجتاهات -ألف
ن أســــوأ األداءات ، Qســــتثناء الســــنوات اخلمــــس األوىل، ســــجل اقتصــــاد غــــزة اإلقليمــــي واحــــداً مــــ 2018-1994يف الفــــرتة 

يف املائــة Qلقيمــة احلقيقيــة، وزاد عــدد  48ســنة هــذه، منــا النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف غــزة بنســبة  25 الفــرتة  االقتصــادية يف العــامل. ويف
تراجعـت يف املائـة. و  44أدى إىل اخنفاض نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي بنسـبة  يف املائة، ما 136السكان بنسبة 

يف املائة يف  30إىل  1994 يف املائة من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف الضفة الغربية يف عام 96هذه النسبة األخرية من 
يف املائـة، وهـو أحـد أعلـى املعـدالت يف العـامل.  52نقطة مئوية، لتصـل إىل  22الوقت نفسه، زادت البطالة مبقدار  . ويف2018 عام

 ).1عاماً حلقة مفرغة من تراجع التنمية (انظر الشكل  13قتصاد غزة منذ أكثر من وجيتاز ا

 1الشكل 
 غزة: معدالت النمو والبطالة احلقيقية 

 (نسبة مئوية) 

 (ب) معدل البطالة  (أ) معدل النمو احلقيقي 

 أ. 2019املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  اجلهاز املصدر:

)، يتطلب ختفيض معدل البطالة ولو بنسبة طفيفة أن يكـون منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي 2017ووفقاً لألونكتاد (
) تفسـرياً للفشــل يف قلـب االجتــاه التصــاعدي يف 2017يف املائـة. ويقــدم صـندوق النقــد الــدويل ( 5,3السـنوي علــى الـدوام أكثــر مــن 
رد احلفــاظ علــى البطالــة عنــد مســتوÄzا احلاليــة ومنــع حــدوث تــدهور املاضــية، ويشــري إىل أن جمــ  25 الالبطالــة علــى مــدى الســنوات 

تُعكــس االجتاهــات  مل يف املائــة ســنوzً. ومــا 4تقــل عــن  اقتصــادي أســرع يتطلــب منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل بنســبة ال -اجتمــاعي 
زيــد مــن خطــر عــودة حلقــة مفرغــة مــن ي احلاليــة، ستســتمر البطالــة يف االرتفــاع وســينخفض دخــل الفــرد وســيتفاقم الفقــر حتمــاً، مــا

 الرتاجع االقتصادي واألزمة السياسية املتضافرين.

اليت أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو،  1999-1994لقد مر االقتصاد الفلسطيين يف غزة بثالث مراحل هيكلية. ففي الفرتة 
، 2000 عـام يف املائـة. ويف 10,7يف املائة سـنوzً يف املتوسـط، ومنـا اقتصـاد الضـفة الغربيـة بنسـبة  6,1منا اقتصاد غزة اإلقليمي مبعدل 

، ُدمر 2006-2000فرتة ال العمل فيها. ويف عقب اندالع االنتفاضة الثانية، ُمنع العمال الفلسطينيون يف غزة من دخول إسرائيل أو
يف ذلك مؤسسات السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وقُيـدت حركـة العـاملني والسـلع. وكـان  جزء كبري من البنية التحتية الفلسطينية، مبا
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صاد غـزة هذه الفرتة، منا اقت هلذا أثر غري مباشر أضر بشدة Qلنمو االقتصادي والعمالة والتنمية إمجاًال، فضًال عن تفاقم الفقر. ويف
جـرت ثـالث  ، ختضع غزة إلغالق وقيود كاملـة بـراً وحبـراً وجـواً، كمـا2007يف املائة سنوzً فقط. وأخرياً، منذ حزيران/يونيه  2بنسبة 

يف الضــفة الغربيــة الــيت  يف املائــة ســنوzً يف املتوســط، أمــا 0,8، منــا اقتصــاد غــزة مبعــدل 2018-2007الفــرتة  عمليــات عســكرية. ويف
يف املائــة ســنوzً. ونتيجــًة لــذلك،  6,6تتــأثر Qإلغــالق، فقــد منــا االقتصــاد بنســبة  تالل وتواجــه قيــوداً مماثلــة، ولكنهــا الختضــع لالحــ 

، 2007 . فقبل عام2018 يف املائة يف عام 18إىل  1995 يف املائة يف عام 37اخنفض نصيب قطاع غزة يف االقتصاد الفلسطيين من 
ــزة دون  مل ). وعـــالوًة علـــى ذلـــك، تالشـــى 2يف املائـــة (انظـــر الشـــكل  35ملائـــة، وبلـــغ يف املتوســـط حنـــو يف ا 31يـــنخفض نصـــيب غـ

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل لـألرض  11يف املائـة مـن جممـوع االسـتثمارات و 31االستثمار يف غزة تقريباً، حيث اخنفض من 
. وظــل االســتثمار يف قطاعــات 2018 ائــة فقــط، علــى التــوايل، يف عــاميف امل 2,7يف املائــة و 10إىل  1994 الفلســطينية احملتلــة يف عــام

يف املائــة فقــط مــن إمجــايل  2يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، و 0,2غــري قطــاع البنــاء يف غــزة عنــد أدىن املســتوzت، حيــث بلــغ 
 .2018 االستثمار يف القطاعات غري قطاع البناء يف عام

  2الشكل 
 صاد الفلسطييننصيب غزة يف االقت

 (نسبة مئوية) 

 
 ب. 2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر

تغـري هيكـل اقتصـاد غـزة تغـرياً هــائًال بسـبب املخـاطر السياسـية املتزايـدة، والقيـود املفروضـة علـى احلركــة  ،1995 عـام ومنـذ
والوصول، واحلصول احملدود على املدخالت املستوردة، والدمار، والعزلة عن األسواق العاملية. واخنفض نصيب القطاعني اإلنتاجيني 

، واخنفضت مسامهتهما 2018 يف املائة يف عام 12إىل  1995 يف املائة يف عام  26ية، من  يف االقتصاد، أي الزراعة والصناعة التحويل
). وقــد قــدم األونكتــاد صــورة 4و 3(انظــر الشــكلني  2018 يف املائــة يف عــام 23إىل حنــو  1995 يف املائــة يف عــام 34يف العمالــة مــن 

يتعلق  الزراعة يف االقتصاد. ويثري هذا األمر قلقاً جدzً فيما) يف حتليالته لرتاجع قطاعي الصناعة و 2017؛  2016مفصلة عن ذلك (
يتسم به قطاعا الزراعة والصناعة من قدرة أكـرب علـى االبتكـار ومنـو اإلنتاجيـة وحتقيـق وفـورات احلجـم  مبستقبل تنمية اقتصاد غزة ملا

 وزzدة العمالة.
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  3الشكل 
 غزة: نصيب كل قطاع يف االقتصاد

 (نسبة مئوية) 

 
 ب. 2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر

  4الشكل 
 غزة: نصيب كل قطاع يف العمالة  

 (نسبة مئوية) 

 
 أ. 2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر
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 االقتصاد الفلسطيين يف غزة حتت اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة -Wء
يفرضـه االحـتالل مـن سياسـات وقيـود وتـدابري.  اً بعيـداً عـن حتقيـق كامـل إمكا�تـه بسـبب مـاكان أداء اقتصـاد غـزة دائمـ 

تـزال تعـوق حتقيـق  إىل زzدة تـدهور األداء االقتصـادي وال 2007 وقد أدى اإلغـالق والقيـود والعمليـات العسـكرية يف غـزة منـذ عـام
ســــات مواتيــــة للتنميــــة، ولكــــن التــــدابري الــــيت فرضــــتها ســــلطة اإلمكــــا�ت االقتصــــادية الكاملــــة لغــــزة. وكــــان مــــن املمكــــن تنفيــــذ سيا

ــتالل ــانية. ويعــــرض اجلــــدول  االحــ ــة إنســ ــادي الباهــــت يف  1يف غــــزة أدت بــــدًال مــــن ذلــــك إىل أزمــ ــرات األداء االقتصــ بعــــض مؤشــ
 ، قبل اإلغالق والقيود وبعدها.2018-2006 الفرتة

  1اجلدول 
 مؤشرات خمتارة  -وبعدها  غزة: االقتصاد قبل اإلغالق والقيود 

 الفرق 2018 2006 املؤشر
النســـــــــــــــبة املئويـــــــــــــــة 

 للتغري
 43 0,584 1 933 1 349 السكان (Qآلالف)

 43 1 600 5 296 3 696 الكثافة السكانية (نسمة يف الكيلومرت املربع)

النــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي (مباليــني الــدوالرات بقيمــة 
 الثابتة) 2015 عام

691 2 819 2 128 4,8 

النصـــــيب يف النـــــاتج احمللـــــي اإلمجـــــايل لـــــألرض الفلســـــطينية 
 احملتلة (نسبة مئوية)

31,1 18,1 -13,0 -42 

(مباليــني  احلقيقــي اإلمجــايل احمللــي النــاتج مــن الفــرد نصــيب
 )الثابتة 2015 عام بقيمة الدوالرات

994 1 458 1 -536 -26,9 

اإلمجـــــــايل لـــــــألرض نصـــــــيب االســـــــتثمار يف النـــــــاتج احمللـــــــي 
 الفلسطينية احملتلة (نسبة مئوية)

9,5 2,7 -6,8 -71,6 

ــيب ــاتج يف الصــــــادرات نصــــ ــايل احمللــــــي النــــ  لــــــألرض اإلمجــــ
 )مئوية(نسبة  احملتلة الفلسطينية

0,8 1,0 0,2 20 

 لــــــــألرض اإلمجــــــــايل احمللـــــــي النــــــــاتج يف الــــــــواردات نصـــــــيب
 )مئوية(نسبة  احملتلة الفلسطينية

19 7,5 -11,5 -61 

 49,4 17,2 52,0 34,8 )مئوية(نسبة  البطالة معدل

 39 )مئوية(نسبة  الفقر

)2007( 

55,4 

)2017( 

16,4 42,1 

 ب. 2019 ،الفلسطيين لإلحصاءأ؛ اجلهاز املركزي  2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر

يف املائــة، واخنفــض نصــيبه مــن  4,8تزيــد علــى  ، منــا اقتصــاد غــزة بنســبة ال2018و 2007بــني عــامي  11 الويف الســنوات 
. ونتيجــًة لــذلك، تقلــص 2018 يف املائــة يف عــام 18إىل  2006 يف املائــة يف عــام 31يف املائــة، مــن  42االقتصــاد الفلســطيين بنســبة 

يف املائة. ويبني  42يف املائة، وزاد الفقر بنسبة  49بة يف املائة، وزادت البطالة بنس 27نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 
 االجتاهات السلبية يف االستهالك واالستثمار والواردات منذ بدء اإلغالق والقيود. 5الشكل 

وال تقتصـر قيـود الوصــول علـى احلركــة مـن غــزة وإليهـا. فقــد حـددت إسـرائيل أيضــاً منـاطق مقيــدة الوصـول بــراً وحبـراً؛ وتضــرر  
البحـر، كانـت   يف املائة من مساحة مصـايد األمسـاك يف مراحـل خمتلفـة. ويف   85يف املائة من األراضي الزراعية يف غزة و  35يصل إىل  ما 

مــيًال حبــرzً (مكتــب تنســيق    15أميــال و   6مــيًال حبــرzً، ولكنهــا عمليــاً تراوحــت بــني    20قــات أوســلو إىل  منطقــة الصــيد متتــد حبســب اتفا 
 ). 2017). وأدى ذلك إىل اإلفراط يف صيد األمساك وتعريض استدامة موارد الصيد للخطر (األمم املتحدة،  2019الشؤون اإلنسانية،  
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  5الشكل 
 غزة: مكوlت الناتج احمللي اإلمجايل  

 الثابتة)  2015 مباليني الدوالرات بقيمة عام(
 االستثمار(ب)  االستهالك (أ) 

 الواردات) د( الصادرات) ج(

 

 ب. 2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر

وكــان لتــدابري اإلغــالق والقيــود وتــدمري البنيــة التحتيــة يف غــزة بعــد ثــالث عمليــات عســكرية �ثــري جســيم علــى إمــدادات 
 البيئة.الكهرQء واملياه النظيفة، وكذلك على 

، كانـت األسـر املعيشـية تـزوَّد 2017 عـام وأدى انقطـاع الكهـرQء إىل إعاقـة األنشـطة االقتصـادية واإلنتاجيـة الرئيسـية. ويف
يــزال انقطــاع الكهــرQء يعطــل احليــاة اليوميــة بتقييــد األنشــطة اإلنتاجيــة وعرقلــة تقــدمي  QلكهـرQء ملــدة ســاعتني يوميــاً يف املتوســط، وال

يف املائة من  6 تغطي إال ). ويتزايد الطلب على الكهرQء، غري أن حمطة توليد الكهرQء يف غزة ال2017اسية (احلق،  اخلدمات األس
س طاقتهـا البالغـة  ميغـاواط بسـبب نقـص الوقـود والقطـع املسـتوردة. ونتيجـًة لـذلك،  140الطلب اإلمجايل، وهي تعمل �قل مـن مخـُ

سـاعات  8-4يزال اإلمداد QلكهرQء يقتصر علـى  املائة من احتياجاÄا من الكهرQء. وال يف 85تستورد غزة من إسرائيل أكثر من 
 ).2018يومياً (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

ويطــرح نقــص امليــاه الصــاحلة للشــرب حتــدzت صــحية واقتصــادية جســيمة. فطبقــة امليــاه اجلوفيــة الســاحلية يف غــزة، وهــي 
يف املائة من  4عملياً بسبب اإلفراط يف استخراجها وتسرب مياه البحر إليها. ويرتك ذلك أقل من  مصدر املياه الوحيد، استُنفدت
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يف املائة من السكان حيصلون على املياه الصاحلة للشرب   98، كان  2000 عام املياه اجلوفية يف غزة صاحلة لالستهالك البشري. ويف
برح الوضع يزداد سوءاً منذ  ، وما2014 يف املائة حبلول عام 11إىل أقل من  عن طريق شبكة املياه العامة، لكن هذه النسبة هبطت

 ).2017ذلك احلني (األمم املتحدة، 

وأسفر انقطاع الكهرQء وتدمري البىن التحتية ملرافق الصرف الصحي وتلفها إىل ا£يـار بيئـي. ويـدخل البحـَر املتوسـط كـل 
يؤدى إىل تلويث واسع النطاق للشواطئ إىل مسـتوzت أعلـى �ربعـة  غري املعاجلة، ما مليون لرت من مياه ا�اري 100يوم أكثُر من 

 أ). 2019؛ األونكتاد، 2018حتددها املعايري البيئية الدولية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  اليتأمثال من املستوzت 

امــة، وكــذلك علــى البيئــة واالقتصــاد. غــري أن يســتهان �ــا علــى رفــاه الســكان ومعنــوÄzم الع وشــهدت غــزة آ�راً ســلبية ال
ميكــن قيــاس اخلســائر يف  تتعــرض غــزة لإلغــالق والقيــود والعمليــات العســكرية. وال الســؤال املطــروح هــو مــاذا كــان ســيحدث لــو مل

 األرواح وغريها من اخلسائر البشرية نقدzً، ولكن ميكن تقدير اخلسائر يف اإلنتاج.

حـــتالل اإلســـرائيلي علـــى الشـــعب الفلســـطيين: غـــزة حتـــت اإلغـــالق التكـــاليف االقتصـــادية لال -جيم
 2018-2007والقيود واألعمال العدائية املتكررة، 

استناداً إىل حتليالت أجراها أركاند والعزة (تصدر قريبـاً)، يفصـّل هـذا الفـرع تقـديرات التكـاليف االقتصـادية الـيت تكبـدها 
. وقد فـرض عـدم اليقـني السياسـي 2018-2007الشعب الفلسطيين بسبب اإلغالق والقيود والعمليات العسكرية يف غزة يف الفرتة 

تبعه ذلـــك مــن عراقيــل شـــديدة علــى حركــة النـــاس ودخــول الســلع، Qالقـــرتان بــثالث عمليـــات يســت واســتمرار اإلغــالق والقيـــود ومــا
يُستهان �ا على اقتصاد غزة. واملنهجيات اليت ميكن استخدامها لتقدير هذه التكاليف االقتصادية  عسكرية، تكاليف اقتصادية ال

ميكـن  السـببية ومشـاكل القيـاس. وعـالوًة علـى ذلـك، ال حتد منها مشاكل كثـرية، مثـل األسـباب الداخليـة وتـداخل خمتلـف العوامـل
 قياس التكاليف النامجة عن اإلغالق والقيود قياساً منفصًال عن التكاليف النامجة عن األعمال العدائية املتكررة والعكس Qلعكس.

ــام ــزة مـــن عـ ــي بعـــض الـــدالئل علـــى نطـــاق  2007 غـــري أن تقـــدير مســـارات النمـــو يف غـ ــاعداً ميكـــن أن يعطـ ــائر فصـ اخلسـ
يقتصـر اهلـدف مـن هـذه العمليـة علـى اإلجابـة عـن  االقتصادية، Qفرتاض عـدم حـدوث اإلغـالق والقيـود والعمليـات العسـكرية. وال

يكن هناك احتالل؟ بل هي Äدف أيضاً إىل استكشاف اآل�ر املرتتبة على اإلغالق والقيود واألعمال العدائية  السؤال: ماذا لو مل
حـدث. وتشـري النتـائج إىل أن خسـارة اإلنتـاج احملتمـل مـن  حيدث مـا وضع الذي كان ميكن أن ينشأ يف غزة لو ملاملتكررة بدراسة ال

يشري بدوره إىل أن نصيب الفرد من اإلنتاج كان  حيث الناتج احمللي اإلمجايل يف مجيع مسارات النمو املقدرة هي خسارة مهمة، ما
 هو عليه يف الواقع. سيكون أعلى بكثري مما

والعالقــة بــني اقتصــاَدي غــزة والضــفة الغربيــة، جيــري تقيــيم مســارين  2007 واســتناداً إىل اجتاهــات النمــو يف غــزة قبــل عــام
لتقـــدير  أســـاسكســـيناريو   2018-2007ســـيناريوهني افرتاضـــيني للنمـــو. ويُســـتخدم األداء االقتصـــادي التـــارخيي يف غـــزة يف الفـــرتة  أو

 اخلسائر االقتصادية احملتملة.

. أي أنــه اســتمر يف النمـــو 2006-1995ض الســيناريو األول أن اقتصــاد غـــزة واصــل اجتــاه منـــوه التــارخيي مــن الفـــرتة ويفــرت 
فصـاعداً. يف هـذا السـيناريو، كـان النـاتج احمللـي اإلمجـايل السـنوي لغـزة سـيكون، يف  2007 يف املائة من عام 3,7مبعدل سنوي قدره 

وكانت اخلسائر احلقيقيـة الرتاكميـة احملتملـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل  ساسيف السيناريو األ يف املائة منه 23,7املتوسط، أعلى بنسبة 
يعادل نصف الناتج  باليني دوالر، أي ما  7,8ستكون    2018-2007الثابتة) يف الفرتة    2015 (التكلفة االقتصادية بقيمة دوالر عام

ــــاتج احمللـــــي اإلمجـــــايل لغـــــزة يف عـــــاميف ا 276احمللـــــي اإلمجـــــايل لـــــألرض الفلســـــطينية احملتلـــــة و  6(انظـــــر الشـــــكل  2018 ملائـــــة مـــــن النـ
يف املائـة  46,7بنسـبة  دوالراً أو 695سـيكون أعلـى مببلـغ  2018 ). وكان نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام2 واجلدول

 ).3واجلدول  6(انظر الشكل  ساسمنه يف السيناريو األ

فصـــاعداً، ظـــل علـــى  2007 أن نصـــيب غـــزة مـــن اقتصـــاد األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مـــن عـــامويفـــرتض الســـيناريو الثـــاين 
. وهــذا يعـــين أن اقتصــاد غـــزة اســتمر يف النمـــو بــنفس معـــدل منــو الضـــفة الغربيــة، أي مبتوســـط ســـنوي 2006 كـــان عليــه يف عـــام مــا
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هذا السيناريو، كان الناتج احمللي اإلمجايل السنوي لغزة سيكون، يف املتوسط، أعلى  . ويف2018-2007يف املائة يف الفرتة    6,6 قدره
وكانــــت اخلســــائر احلقيقيــــة الرتاكميــــة احملتملــــة يف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل (التكلفــــة  ســــاسيف املائــــة منــــه يف الســــيناريو األ 50بنســــبة 

يف  107يعـادل نسـبة قـدرها  بليون دوالر، أي ما 16,7ستكون  2018-2007الثابتة) يف الفرتة  2015 االقتصادية بقيمة دوالر عام
 2018 يقرب من سـتة أمثـال قيمـة النـاتج احمللـي اإلمجـايل لغـزة يف عـام املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لألرض الفلسطينية احملتلة وما

دوالراً  1,539ســـيكون أعلـــى مببلـــغ  2018 يف عـــام). وكـــان نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل 2واجلـــدول  7(انظـــر الشـــكل 
 ).3واجلدول  7(انظر الشكل  ساسيف املائة منه يف السيناريو األ 105,5بنسبة  أو

واخلسارة يف الناتج احمللي اإلمجايل احملتمل يف كال السيناريوهني كبرية، وهذا يعين أن نصيب الفـرد مـن اإلنتـاج كـان ميكـن 
هــو عليــه اليــوم. غــري أنــه ينبغــي التشــديد علــى أن كــال الســيناريوهني يفرتضــان أداء منــو يف ظــل االحــتالل.  أن يكــون أعلــى كثــرياً ممــا

وبعبـــارة أخـــرى، يفـــرتض كالمهـــا وجـــود مجيـــع التـــدابري والقيـــود املفروضـــة يف ظـــل االحـــتالل، يف غـــزة والضـــفة الغربيـــة، مـــع فـــارق هـــو 
حيدث  أقرب إىل الواقع، ألنه يبني أنه لو مل 2يضاف إىل ذلك أن السيناريو   اإلغالق والقيود يف غزة والعمليات العسكرية الثالث.

ــاد  اإلغـــالق والقيـــود والعمليـــات العســـكرية، ملـــا ترتبـــت تلـــك اآل�ر الكبـــرية الـــيت حالـــت دون حفـــاظ غـــزة علـــى نصـــيبها يف االقتصـ
إلمجالية لالحتالل على الشعب الفلسطيين يف تشمل التكاليف ا الفلسطيين. لذلك، فالتقديرات املعروضة هنا متحفظة وجزئية وال

تغطي التقديرات هنا سوى التكاليف االقتصادية لالحتالل النامجة عن اإلغـالق والقيـود والعمليـات العسـكرية يف غـزة يف  غزة. وال
 .2018-2007الفرتة 

احمللـي اإلمجـايل احملتمـل. وQإلضـافة    ومن املهم أيضاً التشديد على أن التقديرات املـذكورة أعـاله ليسـت سـوى خسـائر يف النـاتج 
حلــق   إىل هـذه اخلســائر، ينبغــي مراعــاة تكـاليف أخــرى �شــئة عــن التــدابري والقيـود الــيت تفرضــها ســلطة االحــتالل. وهـي تشــمل تكــاليف مــا 

 اليت تلت ذلك.  البىن التحتية والوحدات السكنية واملنشآت التجارية من دمار خالل األعمال العدائية املتكررة وأعمال اإلعمار 

إن إ£اء االحتالل ورفع مجيع القيود املفروضة على احلركة ضرورzن إلطالق اإلمكا�ت االقتصادية لغزة، مع إنشاء ميناء 
ومطار وإقامة مشاريع مياه وطاقة كبرية إلعادة إمدادات املياه والكهرQء الكاملة للناس، فضًال عن اسـتغالل الغـاز الطبيعـي الثمـني 

ب) إىل أن خســائر الشــعب الفلســطيين النامجــة عــن إنكــار حقــه يف اســتغالل  2019قبالــة ســواحل غــزة. ويشــري األونكتــاد (للغايــة 
 موارده من النفط والغاز الطبيعي ميكن أن تبلغ باليني الدوالرات.

  6الشكل 
   1غزة: الناتج احمللي اإلمجايل، السيناريو 

 الثابتة)  2015 (مباليني الدوالرات بقيمة عام

 (ب) نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  (أ) الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 
 .األونكتاد حساQت املصدر:
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  7الشكل 
   2غزة: الناتج احمللي اإلمجايل، السيناريو 

 الثابتة)  2015 (مباليني الدوالرات بقيمة عام
 (ب) نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  (أ) الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 
 حساQت األونكتاد. املصدر:

  2 اجلدول
   2و 1غزة: الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، السيناريوهان  

 الثابتة)  2015 (مباليني الدوالرات بقيمة عام

 السنة 
السيناريو  

 ساس األ 

 2السيناريو   1السيناريو  
النـــاتج احمللـــي  
اإلمجــــــــــــــــــــــايل  

 الفرق  احلقيقي 
الفــــرق Qلنقــــاط  

 املئوية 
ــاتج احمللـــــــــــــي   النـــــــــــ
 الفرق  اإلمجايل احلقيقي 

ــــــرق   الفــ
Qلنقاط  

 املئوية 
2007 393,2 2 790,5 2 397,3 16,6 868,5 2 475,3 19,9 

2008 196,7 2 893,7 2 697,0 31,7 057,8 3 861,1 39,2 

2009 350,8 2 000,8 3 650,0 27,6 259,6 3 908,8 38,7 

2010 586,3 2 111,8 3 525,5 20,3 474,8 3 888,5 34,4 

2011 840,5 2 226,9 3 386,4 13,6 704,1 3 863,6 30,4 

2012 076,7 3 346,3 3 269,6 8,8 948,6 3 871,9 28,3 

2013 320,5 3 470,2 3 149,7 4,5 209,2 4 888,7 26,8 

2014 860,7 2 598,6 3 737,9 25,8 487,0 4 626,3 1 56,8 

2015 900,1 2 731,7 3 831,6 28,7 783,1 4 883,0 1 64,9 

2016 164,9 3 869,8 3 704,9 22,3 098,8 5 933,9 1 61,1 

2017 921,4 2 013,0 4 091,6 1 37,4 435,3 5 513,9 2 86,1 

2018 818,9 2 161,4 4 342,5 1 47,6 794,1 5 975,2 2 105,5 

 49,9 16 690,3 50 121,0 23,3 7 783,9 41 214,6 33 430,7 ا]موع الكلي  
 .األونكتاد حساQت املصدر:
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  3 اجلدول
   2و 1غزة: نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، السيناريوهان 

 الثابتة)  2015 (مباليني الدوالرات بقيمة عام

 السنة

 
السيناريو 

 ساساأل

 2السيناريو  1السيناريو 
نصــــــــيب الفــــــــرد 
ــاتج  مــــــــــــــن النــــــــــــ

 الفرق احمللي اإلمجايل
الفــرق Qلنقــاط 

 املئوية

نصــيب الفــرد مــن 
ــاتج احمللــــــــــــي  النــــــــــ

 الفرق اإلمجايل
ــرق Qلنقـــاط  الفـ

 املئوية
2007 714,7 1 999,3 1 284,6 16,6 055,2 2 340,5 19,9 

2008 521,4 1 004,1 2 482,7 31,7 117,8 2 596,4 39,2 

2009 575,6 1 011,2 2 435,6 27,6 184,7 2 609,1 38,7 

2010 679,4 1 020,6 2 341,2 20,3 256,3 2 576,9 34,4 

2011 788,7 1 032,0 2 243,3 13,6 332,5 2 543,8 30,4 

2012 880,3 1 045,1 2 164,8 8,8 413,1 2 532,8 28,3 

2013 971,5 1 060,4 2 88,9 4,5 499,1 2 527,6 26,8 

2014 651,3 1 077,2 2 425,9 25,8 590,1 2 938,8 56,8 

2015 628,9 1 096,0 2 467,1 28,7 686,5 2 057,6 1 64,9 

2016 730,8 1 116,3 2 385,5 22,3 788,4 2 057,6 1 61,1 

2017 556,6 1 138,2 2 581,6 37,4 896,1 2 339,5 1 86,1 

2018 458,3 1 152,8 2 694,5 47,6 997,4 2 539,1 1 105,5 

 .األونكتاد حساQت املصدر:
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 تقدير تكلفة اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة -رابعاً 
 2017-2007على الفقر، 

يتضمن هذا الفصل، Qستخدام استقصاءات األسر املعيشية وبيا�ت التعداد السـكاين، حتلـيًال لتـدهور الظـروف احلياتيـة 
اإلغالق والقيود والعمليات العسكرية على األسر املعيشية يف   . ويُقيَّم �ثري2017و  2007لألسر املعيشية ورفاهها يف غزة بني عامي  

غزة من حيث نسبة عدد الفقراء وفجوة الفقر. وتتيح فجوة الفقر تقدير التغري يف التكلفة الدنيا لرفع مستوى مجيع األسر املعيشـية 
بعــض اخلصــائص املميــزة لــنمط  . وQإلضــافة إىل ذلــك، يتضــمن هــذا الفصــل �مــالت يف2017و 2007إىل خــط الفقــر بــني عــامي 

توزيع املساعدة يف األرض الفلسطينية احملتلة. وأخرياً، يتضـمن الفصـل تقـديرات لنسـبة عـدد الفقـراء وفجـوة الفقـر اسـتناداً إىل أمنـاط 
 النمو االفرتاضية الوارد وصفها يف الفصل الثالث. ويستند التحليل يف هذا الفصل إىل أركاند والعزة (يصدر قريباً).

 2017-2007قياس الفقر يف غزة،  -ألف
Qستخدام الطريقتني التاليتني: طريقة   2017-2007يتضمن هذا الفرع حتليًال لتطور مستوى وعمق الفقر يف غزة يف الفرتة  

ن مـــن دقـــة قيـــاس الفقـــر Qســـتخدام معلومـــات مســـتمدة مـــن  قائمـــة علـــى االستقصـــاء؛ وطريقـــة التنبـــؤ التجـــرييب األفضـــل، الـــيت حتســـّ
حيث زاد  -على مر الزمن ومقارنًة Qلضفة الغربية على حد سواء  -التعدادات السكانية. وتقدم النتائج صورة قامتة للفقر يف غزة 

مستوى الفقر، فضًال عن عمقه، بشكل كبري يف العقد املطابق لفرتة اإلغـالق والقيـود. وتشـري النتـائج الـواردة يف هـذا الفـرع إىل أنـه 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لغـزة، فـإن هـذه  8,7يعادل  2007 إذا كان احلد األدىن لتكلفة القضاء على الفقر يف غزة يف عام

 .2017 يف املائة حبلول عام 28,7لفة ارتفعت إىل التك

 الطريقة القائمة على االستقصاء -1
استناداً إىل استقصاءات اإلنفاق واالستهالك الفلسطينية، تدهورت األوضـاع االقتصـادية لألسـر املعيشـية يف غـزة تـدهوراً 

بني  تستخدم هذه الطريقة سوى العينات الصغرية يف االستقصاءات اليت أُجريت يف الفرتة ما . وال2017و  2007شديداً بني عامي  
قة بني نصيب مكافئ األفراد البالغني من إمجايل النفقات وخصائص الفرد واألسرة املعيشية لوضع منوذج للعال  2017و  2007عامي  

 .)1(واملوقع يف االستقصاء

 نسبة عدد الفقراء (أ) 
يف املائة من نصيب مكافئ األفـراد البـالغني مـن اإلمجـايل الوسـطي الـوطين لنفقـات  Q60ستخدام تعريف خط الفقر �نه 

اً عنــه بقيمــة دوالر عــاماألســر املعيشــية، معــ  الثابتــة، كــان خــط الفقــر يف غــزة مســاوzً لنفقــات شــهرية لكــل مكــافئ لألفــراد  2015 ربَّ
2017 دوالراً يف عام 255و 2007 دوالراً يف عام 123البالغني قدرها 

. وبناًء على ذلك، تشري البيا�ت املستمدة من استقصاءي )2(

 
))، وهــو التعريــف الــذي تســتخدمه منظمــة 5,0+ (عــدد األطفــال ×  8,0) × 1 -+ (عــدد البــالغني  1األفــراد البــالغني �نــه (يُعــرَّف مكــافئ  )1(

قليًال،  خمتلفاً  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل (انظر املرفق األول). ويستخدم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين تعريفاً 
). والتعبري عن األمور Qستخدام مكـافئ األفـراد البـالغني بـدالً مـن نصـيب الفـرد مـثالً 0,89× عدد األطفال) ^  0,46بالغني + هو ((عدد ال

ة يقدم صورة أدق عن الفقر. ويرجع ذلك إىل أن بنية األسرة املعيشية يف غزة، على غرار ما هي عليه يف معظـم البلـدان الناميـة، غـري متجانسـ 
العديــد مــن األســر املعيشــية يضــم عــدداً كبــرياً مــن األطفــال. وختتلــف متطلبــات االســتهالك يف أســرة معيشــية مؤلفــة مــن ســتة إىل حــد كبــري. ف

غني Qلغــني اختالفــاً كليــاً عــن احتياجــات أســرة معيشــية مؤلفــة مــن Qلغــَْني وأربعــة أطفــال. والتعبــري عــن األمــور Qســتخدام مكــافئ األفــراد البــال
 سباب املهمة لعدم التجانس بني األسر املعيشية.يسمح مبراعاة هذه األ

تســـتخدم مقيـــاَس خـــط الفقـــر النســـيب هـــذا جهـــاٌت منهـــا االحتـــاد األورويب، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، ومنظمـــة األمـــم  )2(
-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At :املتحدة للطفولة، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي (انظر

risk-of-poverty_rate  2020آب/أغسطس  25(اطُلع عليه يف.(( 
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يف املائــة يف 46,17نســبة األســر املعيشــية يف غــزة الــيت تعــيش دون هــذا اخلــط ارتفعــت مــن اإلنفــاق واالســتهالك الفلســطيين إىل أن 
.2017يف املائة يف عام64,47إىل 2007عام

نسبة األسر املعيشية اليت تعـيش حتـت خـط الفقـر، اسـتناداً إىل بيـا�ت استقصـائية قليلـة ويشمل حساب نسبة عدد الفقراء، أو
ة. نســبياً، املســاعدة املقدمــة، أي مجيــع أشــكال املســاعدة النقديــة والعينيــة املقدمــة إىل األســر املعيشــية مــن احلكومــة والوكــاالت غــري احلكوميــ 

. وهكــذا، يف 2017يف املائــة يف عــام66,75إىل 2007يف املائــة يف عــام49,74دة، ترتفــع نســبة عــدد الفقــراء املقابلــة مــن وQســتبعاد املســاع
519إىل 2007دوالراً يف عــام283حــني ارتفــع نصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني مــن إمجــايل النفقــات الشــهرية احلقيقيــة مــن متوســط قــدره 

الثابتــة)، زادت نســبة األســر املعيشــية الــيت تعــيش دون خــط الفقــر زzدة كبــرية. وتتضــح مــن 2015دوالر عــام(بقيمــة 2017دوالراً يف عــام
الـــزzدة يف نصــيب مكـــافئ األفــراد البـــالغني مــن جممـــوع النفقـــات جلميــع األســـر املعيشــية، الـــذي حيــدد داالت الكثافـــة الرتاكميـــة 8الشــكل 

أن أمهيــة املســاعدة يف إبقــاء . إال2017و2007لنفقــات الشــهرية لألســر املعيشــية يف عــامي التجريبيــة لنصــيب مكــافئ البــالغني مــن جممــوع ا
يف املائـة مــن األسـر املعيشــية فـوق خــط 3,57األسـر املعيشـية مبنــأى عـن الفقــر تراجعـت علـى مــدى سـنوات العقــد؛ فقـد ســامهت يف إبقـاء 

نظر الفرع Qء).(ا2017يف املائة منها فقط يف عام2,28، و2007الفقر يف عام

8الشكل 

غزة: داالت الكثافة الرتاكمية التجريبية لنصيب مكافئ األفراد البالغني من جمموع النفقات الشهرية لألسر املعيشية، مع 
حساب املساعدة 

)الثابتة2015عامدوالربقيمة(

احملور األفقي قيمة النفقات، ويبني احملور الرأسي نسبة األسر املعيشية اليت تقـل نفقاÄـا عـن ذلـك املسـتوى. ويبـني خـط أفقـي مرسـوم عنـد يعرضمالحظات:
أن املســـتوى الوســطي لنفقــات األســر املعيشـــية خيــرج عــن املنحـــىن، مث يهــبط حنــو احملــور األفقـــي. وميثــل اخلــط الرأســـي 0,50نقطــة تقــاطع الرأســية 

. وميكــن مالحظــة الــزzدة يف نصــيب 2017وميثــل اخلــط علــى اليمــني خــط الفقــر يف عــام،2007ادي املــنقط علــى اليســار خــط الفقــر يف عــامالرمــ 
. ويشـار إىل هـذا 2007تقل عن دالـة عـام2017مكافئ األفراد البالغني من متوسط جمموع النفقات يف كون دالة الكثافة الرتاكمية التجريبية لعام

ميثل دالة كثافة االحتماالت.Qهليمنة العشوائية من الدرجة األوىل. وهذا يقابل حتوالً إىل اليمني يف رسم بياين قياسي، وهو ماأحياً�
.األونكتادحساQت :املصدر

فجوة الفقر(ب)
عيشـية الـيت تقـع حتـت تعكـس عمـق الفقـر، وأل£ـا تشـمل مجيـع األسـر املإن نسبة عدد الفقراء مقياس غري دقيق للفقـر، أل£ـا ال

يتضــح مــن خــط الفقــر دون أن يؤخــذ يف االعتبــار احتمــال وجــود تبــاين كبــري بــني خمتلــف األســر املعيشــية الــيت تقــع حتــت خــط الفقــر، كمــا

السنة

البالغني من نفقات األسر املعيشية، مع حساب املساعدةلوغاريتم نصيب مكافئ األفراد 

مية
رتاك

ة ال
كثاف

ال
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دوالر؛    0,01يف املائـة مـن األسـر املعيشـية حتـت خـط الفقـر مبقـدار    50نسـبته   التشكيلتني االفرتاضيتني التاليتني: يف احلالة األوىل، يوجد مـا 
يتعلـق بنسـبة عـدد الفقــراء،   دوالر. وفيمـا   100يف املائـة مـن األسـر املعيشـية حتـت خـط الفقـر مبقـدار    50نسـبته   احلالـة الثانيـة، يوجـد مـا  ويف 

يف املائــة. وتعــاجل فجــوة الفقــر هـذه املســألة ±ضــافة املســافة، Qملقيــاس النقـدي، الــيت تفصــل كــل أســرة    50لكـل مــن التشــكيلتني قيمــة قـدرها  
إىل األسـر املعيشـية الـيت تقـع حتـت خـط الفقـر وصـفر إىل األسـر الـيت تقـع فوقـه.    1معيشية عن خط الفقر، مع إسـناد معامـل تـرجيح قـدره  

  200عيشــية الــيت تقــع دون خــط الفقــر. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كــان خــط الفقــر يســاوي  وهــي بــذلك متثــل متوســط النســبة املئويــة لألســر امل 
 ). 0,5=    200÷    100)، وكانت يف الثانية ( 0,00005=    200÷    0,01دوالر، كانت فجوة الفقر يف التشكيلة االفرتاضية األوىل ( 

يف  15,8رتفعــت فجــوة الفقــر يف غــزة مــن وبنــاًء علــى ذلــك، اســتناداً إىل استقصــاءي اإلنفــاق واالســتهالك الفلســطيين، ا
. وتقيس فجوة الفقر مضروبًة يف خط الفقر، مث مضروبًة يف جمموع عدد األسر 2017 يف املائة يف عام  25,7إىل    2007 املائة يف عام

خدم �ـذه الصـفة يف هـذا . وهـي ُتسـت)3(املعيشية، احلد األدىن للمبلغ اإلمجايل الالزم حتويله النتشال مجيع األسر املعيشية من الفقـر
 الفرع كمقياس معقول لتكاليف االحتالل من حيث الفقر.

 2017و 2007عدم املساواة واملساعدة يف غزة والضفة الغربية،  (ج)
، يبقـى منحنيـا لـورنز 9هـو مبـني يف الشـكل  يتعلـق بعـدم املسـاواة، يوجـد تبـاين حـاد بـني غـزة والضـفة الغربيـة. وكمـا فيمـا

. وعلـى النقــيض مــن ذلــك يف )4(مبقــدار ضــئيل يـنخفض إال يف غــزة دون تغيــري يـُذكر، أي أن عــدم املســاواة مل 7201و 2007لعـامي 
يـدل علـى أن عـدم املسـاواة تراجـع تراجعـاً  ، مـا2007 �نه أعلى Qلكامل منه يف عـام 2017 الضفة الغربية، يتسم منحىن لورنز لعام

 يستهان به. ال

 
يعـــين االســـتهداف املثـــايل أنـــه ميكـــن حتديـــد مـــدى تـــدين كـــل أســـرة معيشـــية عـــن خـــط الفقـــر حتديـــداً دقيقـــاً. وهـــذا غـــري ممكـــن عمليـــاً، وال هـــو  )3(

اب تتعلــق Qالقتصــاد السياســي. لـذلك ينبغــي اعتبــار املقيــاس الكلـي املقــرتح يف هــذا الفــرع حــداً مستصـوب مــن حيــث السياســة العامـة، ألســب
 أدىن للتكلفة اإلمجالية لرفع الفقراء يف غزة إىل خط الفقر.

يف  20 يساعد منحـىن لـورنز علـى تلخـيص التوزيـع ودراسـة خصائصـه مـن حيـث عـدم املسـاواة. ويف هـذه احلالـة، يوضـح املنحـىن نصـيب أفقـر )4(
 املائة من مجيع األسر املعيشية يف غزة من جمموع النفقات برتتيب تصاعدي من حيث إنفاق األسر املعيشية. ويرتاوح منحىن لورنز من منشئه

يف املائـة مـن جممـوع الـدخل. وعـالوًة  100يف املائة مـن أغـىن األسـر املعيشـية ُحكمـاً  100، حيث متثل نسبة 1,1إىل النقطة  0,0عند النقطة 
على ذلك، يتسم منحىن لـورنز �نـه حمـدب، أي أنـه مييـل صـعوداً مبعـدل متزايـد، ألن نصـيب النسـبة ن مـن األسـر املعيشـية الفقـرية مـن جممـوع 

درجة عن توزيع الـدخل  45وية النفقات هي دائماً أقل من النسبة ن يف املائة من جمموع الدخل. ويعرب منحىن لورنز الذي يقع على خط الزا
لمـا توزيعاً متساوzً متاماً، حيث يكون يبلغ نصيب مكافئ األفراد البالغني من اإلنفاق مستوى متماثالً لدى مجيـع األسـر املعيشـية. لـذلك، ك

ان التوزيع غري متسـاو. وبـذلك، إذا درجة كان التوزيع متساوzً، وكلما احنرف حنو الزاوية اجلنوبية الشرقية ك 45اقرتب املنحىن من خط الزاوية 
 وقع منحىن لورنز �كمله دون منحىن آخر فإنه يدل على زzدة يف عدم املساواة.
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9الشكل 

2017و2007غزة والضفة الغربية: منحنيات لورنز، 

غزة(أ)

نصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر املعيشية

الضفة الغربية)ب(

املعيشيةنصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر 

.األونكتادحساQتاملصدر:

ــاييس مــــاوكثــــريًا ــاييس التــــدرّج، ولعــــل معامــــل جيــــين مــــن أكثــــر هــــذه املقــ يــــتلخص شــــكل منحــــىن لــــورنز Qســــتخدام مقــ
يشــري إىل تراجــع طفيــف يف ، مــا2017و2007بــني عــامي 650,3إىل 740,3. وقــد اخنفــض معامــل جيــين يف غــزة مــن )5(اســتخدامًا

. وعلى سبيل املقارنة، بلـغ 2017يف عام0,337و2007يف عام0,393عدم املساواة. وكان الرقمان املقابالن يف الضفة الغربية مها 
ئيل ، وهــو مــنخفض Qملعــايري اإلقليميــة. وبلــغ معامــل جيــين مــثًال يف بلــدين جمــاورين مهــا إســرا0,315أحــدث معامــل جيــين يف مصــر 

، كان عدم املساواة حمسوQً مبعامل جيـين أقـل يف غـزة منـه يف الضـفة الغربيـة، مث 2007عامعلى التوايل. ويف0,507و0,389ولبنان 
أدىن 2017، كان منحىن لورنز يف غزة أعلى منه يف الضفة الغربية، وكان يف عـام2007عام. ويف2017انعكس الوضع حبلول عام

).10منه (انظر الشكل 

درجـة، ويعـربَّ عنـه بقسـم مـن نصـف املربـع، أي املثلـث الواقـع حتـت 45يطابق معامل جيين املساحة السطحية بني منحىن لـورنز وخـط الزاويـة )5(
لك يســاوي معامــل جيــين صــفراً عنــدما يكــون توزيــع النفقــات يف الســكان متســاوzً متامــاً، أي أنــه تنعــدم املســاحة درجــة. وبــذ45خــط الزاويــة 

ــة بـــني ــط الزاويـ ــورنز وخـ ــىن لـ ــاوي 45منحـ ــة، ويسـ ــورنز 1درجـ ــىن لـ ــى، أي أن منحـ ــتواه األقصـ ــاواة مسـ ــدم املسـ ــدما يبلـــغ عـ ــداينعنـ اجلـــانبني يـ
والشرقي.اجلنويب

السنة

رنز
ىن لو

منح

السنة

رنز
ىن لو

منح
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10الشكل 

2017و2007غزة والضفة الغربية: انقالب عدم املساواة بني عامي 

2007(أ)

نصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر املعيشية

2017)ب(

نصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر املعيشية

.األونكتادحساQتاملصدر:

كـان منحـىن 2017، يف عـام11هـو مبـني يف الشـكل مـن عـدم املسـاواة يف غـزة. وكمـاوتقدمي املساعدة يقلل إىل حد مـا
يدل على أن املساعدة تساهم يف احلد من عدم املساواة ومن الفقر. ون حسا�ا، مالورنز مع حساب املساعدة أعلى قليًال منه بد

، وإن كان بدرجة أقل. وميكن النظر إىل ذلك أيضاً من حيث احلجم: فقد بلغ معامل جيين 2007وتالَحظ النتيجة نفسها يف عام
. 0,365وبلــغ مــع حســاب املســاعدة 0,402دة بــدون حســاب املســاع2017لنصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني مــن النفقــات يف عــام

ــة أقــــل، يف عــــام ظ النتيجــــة نفســــها، بدرجـ ــَ ــاعدة :2007وتالحـ ــين بــــدون حســــاب املسـ ــد بلــــغ معامــــل جيـ ومــــع حســــاب 0,392فقـ
. ويبحث الفرع Qء اآل�ر التوزيعية للمساعدة يف غزة مبزيد من التفصيل.0,374املساعدة

املنطقة

الضفة الغربية

قطاع غزة

املنطقة

الغربيةالضفة 

قطاع غزة

رنز
ىن لو

منح
رنز

ىن لو
منح
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11الشكل 

2017و2007غزة: منحىن لورنز مع حساب املساعدة وبدون حساzا، 

2007(أ)

نصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر املعيشية

2017)ب(

نصيب مكافئ األفراد البالغني من القيم اجلزئية لنفقات األسر املعيشية

.األونكتادحساQتاملصدر:

طريقة التنبؤ التجرييب األفضل-2
من قيود الطريقة القائمة على االستقصاء أ£ا تعتمد على عينات صغرية نسبياً. وتتيح التطورات األخرية يف رسم خـرائط 
الفقــر والتقـــديرات اخلاصـــة Qملنـــاطق الصـــغرية حتســـني هـــذه الطريقـــة عـــن طريـــق اجلمـــع بـــني بيـــا�ت االستقصـــاءات وبيـــا�ت التعـــداد 

تتضـمن بيـا�ت التعـدادات هـو احلـال يف بلـدان أخـرى، ال). وكمـا2015مولينا وراو ودا«، ؛2003السكاين (إلربز والجنو والجنو، 
دخلهــم. ومــع ذلــك، جتمــع استقصــاءات إنفــاقهم أواألفــراد أوالســكانية الفلســطينية معلومــات عــن اســتهالك األســر املعيشــية أو
بيــا�ت عــن جمموعــة واســعة نســبياً مــن املتغــريات 2017و2007اإلنفــاق واالســتهالك الفلســطينية والتعــدادات الســكانية يف عــامي 

ــا ــرzً أواملشـــرتكة، مبـ ــان حضـ ــواء كـ ــع، سـ ــك املوقـ ــاً أويف ذلـ ــتوى ريفيـ ــل املسـ ــية، مثـ ــرة املعيشـ ــائص رب األسـ ــني؛ وخصـ ــاً لالجئـ خميمـ
علـى اخلـدمات األساسـية، التعليمي؛ واخلصائص الدميغرافية لألسرة املعيشية؛ وقطاع العمالة؛ والوضـع الـوظيفي؛ وإمكانيـة احلصـول 

مثل املياه العامة؛ وخصائص مسكن األسرة املعيشية؛ وأصول األسرة املعيشية.

رنز
ىن لو

منح مع حساب املساعدة

بدون حساب املساعدة

رنز
ىن لو

منح مع حساب املساعدة

املساعدةبدون حساب 
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ولتحديد نسبة عدد الفقراء وعمـق الفقـر، تتبـع طريقـة التنبـؤ التجـرييب األفضـل ثـالث خطـوات. أوًال، ُتسـتخدم البيـا�ت 
ير معـادالت االحنـدار اإلحصـائي لنصـيب مكـافئ األفـراد البـالغني املستمدة من استقصاءات اإلنفـاق واالسـتهالك الفلسـطينية لتقـد

من نفقات األسر املعيشية وخصائص األسرة املعيشية اليت ميكن مالحظتها. �نياً، تُقَرن املعاِمالت املقـدرة الـيت يـتم احلصـول عليهـا 
املعيشــية) لنســب نصــيب مكــافئ األفــراد  مــن حــاالت االحنــدار ببيــا�ت التعــدادات الســكانية (الــيت تغطــي عــدداً أكــرب مــن األســر

البالغني من مستوى إنفاق األسر املعيشية. �لثاً، ُتستخدم املقاييس املنسوبة لنفقات األسر املعيشـية يف إعـادة حسـاب نسـبة عـدد 
 مــن نفقــات الفقــراء وقيــاس فجــوة الفقــر لكــل ســنة. وفيمــا خيــص العالقــة اإلحصــائية الــيت تــربط بــني نصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني

األســــرة املعيشــــية وخصــــائص األســــرة املعيشــــية الــــيت يتعــــني تقــــديرها، جيــــب أن تكــــون هــــذه املعلومــــات متاحــــة يف كــــل مــــن بيــــا�ت 
 االستقصاءات والتعدادات السكانية اليت تشكل أساس التقدير.

 نسبة عدد الفقراء وفجوة الفقر (أ)
ألفراد البالغني من لوغاريتم جمموع النفقات املسجلة مع حسـاب نتائج االحندار يف نصيب مكافئ ا 5و 4يبني اجلدوالن 

املساعدة وبدون حسا�ا، على التوايل، يف جمموعة املتغريات القياسية على الصعيد الوطين. وُحيتفظ مبجموعة مشرتكة من املتغريات 
ل املركبـــة احملســـوبة Qســـتخدام بيـــا�ت املصـــاحبة مـــن االستقصـــاءين بغيـــة حتقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن قابليـــة املقارنـــة بـــني مقـــاييس الـــدخ

، 2007 يظهـر يف استقصـاء عـام التعدادات السكانية وتقديرات البـارامرتات. ويوجـد اسـتثناءان، مهـا امـتالك هـاتف حممـول، وهـو مل
ى الـرغم (علـ  2017 ولكنـه كـان أقـل إ�رة للقلـق يف عـام 2007 كان يثـري إشـكاًال يف عـام وإمكانية احلصول على الكهرQء، وهو ما

Ñخذ يف االعتبار توافر الكهرQء فعلياً، اليت تنقطع يف غزة يف أغلب األحيان). ويالحظ حجم العينات الصغري  من أن هذا البند ال
 ينبغي تفسري حاالت االحندار من حيث العالقة السببية. سيما يف غزة، وال نسبياً، وال

، االخـــتالف بـــني األســـر املعيشـــية يف غـــزة 2017 عـــام أو 2007 عـــاموتظهـــر عـــدة أمنـــاط مثـــرية لالهتمـــام. أوًال، ســـواء يف 
 44,1والضفة الغربية كبري. وكان نصيب مكافئ األفراد البالغني من نفقات األسرة املعيشية يف غزة أدىن منه يف الضفة الغربية بنسبة 

املعيشــية عــامًال حاســم األمهيــة يف اإلنفــاق. . �نيــاً، يبقــى مســتوى تعلــيم رب األســرة 2017 يف املائــة يف عــام 43,2و 2007 يف عــام
�لثاً، للوضع الوظيفي لألسرة املعيشية أمهية قصوى يف اإلنفاق. فعلى سبيل املثال، ارتبط العمل يف إسرائيل بنصيب ملكافئ األفراد 

ر فــرص العمــل يف إســرائيل . وعــدم تــواف2017 يف املائــة يف عــام 16و 2007 يف املائــة يف عــام 21البــالغني مــن اإلنفــاق أعلــى بنســبة 
واملستوطنات للقوى العاملة يف غـزة يفسـر جزئيـاً الفجـوة يف الرفـاه بـني غـزة والضـفة الغربيـة. رابعـاً، تـرتبط خصـائص مسـكن األسـرة 

 املعيشية، وكذلك عدد أصول األسرة املعيشية، ارتباطاً كبرياً بنصيب مكافئ األفراد البالغني من اإلنفاق.

 R (0,52ابق مناســــب هلــــذا النــــوع مــــن البيــــا�ت املقطعيــــة، حيــــث يبلــــغ ُمعامــــل التحديــــد (تربيــــع ومقيــــاس جــــودة التطــــ 
، ومــع ذلــك ميكــن حتســينه Qســتخدام معلومــات جغرافيــة أدق عــن موقــع األســر املعيشــية املشــمولة 2017 لعــام 0,55و 2007 لعــام

توسط قيم متغريات مصاحبة معينة على مسـتوى املوقـع. Qلعينة. ومن شأن هذه البيا�ت أن حتّسن مقياس جودة التطابق ±دراج م
عـــدم املســـاواة علـــى املســـتوzت احملليـــة املصـــنفة للمنـــاطق املشـــمولة Qلتعـــدادات  أن اهلـــدف هنـــا لـــيس تقـــدير مقـــاييس الفقـــر أو ومبـــا

عقـدة (أي االضـطراQت السكانية ولكن ليس Qستقصاءات اإلنفاق واالستهالك الفلسطينية، فمن املمكن جتنب هياكـل التغـاير امل
 اخلاصة Qألسر املعيشية وQملناطق، اليت تتطابق أساساً مع منوذج اآل�ر العشوائية) والرتكيز بدًال من ذلك على توليد مقاييس مرّكبة

ــاييس بت د هـــذه املقـ ــية يف التعـــداد الســـكاين. وتولـــَّ ــالغني مـــن نفقـــات األســـر املعيشـ ــا لنصـــيب مكـــافئ األفـــراد البـ طبيـــق معـــاد معاينتهـ
علــى قــيم املتغــريات املصــاحبة املقابلــة املتاحــة يف عينــة  5و 4املعــامالت املقــدرة يف منــوذج االقتصــاد القياســي للنفقــات يف اجلــدولني 

التعـــداد، فتجمـــع بـــذلك بـــني بيـــا�ت االستقصـــاءات وبيـــا�ت التعـــدادات يف طريقـــة التنبـــؤ التجـــرييب األفضـــل. ويـــتم احلصـــول علـــى 
صــــل لكــــل مــــن مقــــاييس الفقــــر النهائيــــة حبســــاب متوســــط النتــــائج مــــن عمليــــات تكــــرار متعــــددة. واتُبــــع هــــذا اإلجــــراء بشــــكل منف

. وينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار، عنــد تفسـري النتـائج القائمـة علـى طريقــة التنبـؤ التجـرييب األفضـل، املعاوضــات 2017و 2007 عـامي
يزيــد مــن حجــم العينــة  اإلحصــائية األساســية. فمــن �حيــة، تُقــدَّر مقــاييس الفقــر جلميــع األســر املعيشــية املشــمولة بعينــة التعــداد، مــا

د. ومــن �حيــة أخــرى، �يت هــذه الــزzدة يف حجــم العينــة علــى حســاب اســتخدام املقــاييس املنســوبة إلنفــاق األســر �كثــر مــن بُعــ 
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املعيشية بدًال من املقاييس الفعلية املتاحة من استقصاءات اإلنفاق واالستهالك الفلسطينية. وُصمم إجراء إعادة املعاينـة للتخفيـف 
 من أي حتيز �جم عن هذا النسب.

 4 اجلدول
 نتائج االحندار: نصيب مكافئ األفراد البالغني من لوغاريتم النفقات الشهرية احلقيقية، مع حساب املساعدة 

  2017  2007 متغريات مستقلة مستمدة من استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين
 )***0,097( 5,722 )***0,276( 5,254 نقطة التقاطع

   واملناطق احلضرية هي فئات األساس)املوقع (الضفة الغربية 
  ***)0,026( 0,432-  *** )0,043( 0,441- غزة 

 )**0,019( 0,051- )0,043( 0,059- املناطق الريفية
 )0,029( 0,015- )0,051( 0,043- املخيمات

   خصائص رب األسرة املعيشية
 )0,031( 0,015- )0,063( 0,041- رب األسرة املعيشية أنثى

 )0,058( 0,041 )0,131( 0,098 الوضع العائلي لرب األسرة املعيشية
 )***0,019( 0,066 )**0,038( 0,099 املستوى التعليمي

 )0,019( 0,033- )0,039( 0,067- رب األسرة املعيشية وصفة الالجئ
 )0,023( 0,013 )0,046( 0,039 التأمني

   اخلصائص الدميغرافية لألسرة املعيشية
 )***0,008( 0,092- )***0,012( 0,070- عدد اإل�ث
 )***0,008( 0,068- ) **0,014( 0,041- عدد الذكور

 )0,012( 0,001- )0,021( 0,016 عدد اإل�ث البالغات
 )0,009( 0,014 )0,015( 0,003- عدد الذكور البالغني

   قطاع العمالة (اخلدمات هي فئة األساس)
 )0,036( 0,069- )0,058( 0,095- الزراعة

 )0,027( 0,025- )0,053( 0,037- البناء والتشييد
 )0,030( 0,027- )0,056( 0,108- الصناعة

   الوضع الوظيفي
 )***0,011( 0,052 )***0,019( 0,081 عدد أفراد األسرة املعيشية العاملني

 )***0,027( 0,163 )***0,058( 0,213 العمل يف إسرائيل
 )***0,025( 0,106 )0,048( 0,006- العمل يف احلكومة الوطنية

   إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية
 )***0,027( 0,160- )**0,058( 0,169- إمكانية احلصول على املياه العامة

 - )0,161( 0,027- إمكانية احلصول على الكهرQء
 )0,021( 0,028- )**0,041( 0,129 االرتباط بشبكة ا�اري

   خصائص مسكن األسرة املعيشية
 )*0,022( 0,052- ) ***0,049( 0,264- ملكية املنزل

 )*0,104( 0,221 )0,160( 0,138 املنزل فيال
 )0,009( 0,008- )0,018( 0,030- عدد الغرف

 )***0,019( 0,120 )***0,047( 0,236 عدد الغرف لكل شخص Qلغ
 )0,179( 0,241 )0,095( 0,115- للتدفئة هو الديزلاملصدر الرئيسي 
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  2017  2007 متغريات مستقلة مستمدة من استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين
   أصول األسرة املعيشية

 )***0,020( 0,380 )***0,040( 0,246 سيارة
 )0,052( 0,080 )0,083( 0,133 برّاد 

 )***0,017( 0,091 )*0,038( 0,093 مرجل
 )0,081( 0,028 )*0,127( 0,300 تدفئة مركزية

 )***0,020( 0,080 )*0,043( 0,103 مكنسة كهرQئية
 )0,030( 0,026 )0,191( 0,061- موقد طهي

 )**0,017( 0,054- )0,067( 0,034 غسالة مالبس
 )***0,026( 0,087 )***0,041( 0,171 مكتبة منزلية

 )***0,019( 0,168 )0,085( 0,001- تليفزيون
 )***0,019( 0,066 )***0,038( 0,173 خط هاتف

 )*0,026( 0,067 )***0,044( 0,208 صحن القط
 )***0,019( 0,073 )***0,038( 0,164 حاسوب

 )***0,025( 0,220 -  هاتف حممول
 R( 0,522 0,552مُعامل التحديد (تربيع 

 0,547 0,506 معدل Rتربيع 
 3 720 1 223 عدد املشاهدات

 0,485 0,541 اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ
تــرد يف املــرفقني األول والثــاين املتغــريات ووحــدات القيــاس وإحصــاءات مــوجزة مســتمدة مــن االستقصــاءات والتعــدادات الســكانية. النفقــات  مالحظات:

 .p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001*الثابتة. األخطاء املعيارية مذكورة بني قوسني. 2015 حمسوبة بقيمة دوالر عام
 ونكتاد.حساQت األ املصدر:

   5اجلدول 
 نتائج االحندار: نصيب مكافئ األفراد البالغني من لوغاريتم النفقات الشهرية احلقيقية، بدون حساب املساعدة 

 2017 2007 متغريات مستقلة مستمدة من استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين
 )***0,109( 5,597 )***0,320( 5,174 نقطة التقاطع

   (الضفة الغربية واملناطق احلضرية هي فئات األساس)املوقع 
 )***0,030( 0,504- )***0,050( 0,447-  غزة

 )**0,022( 0,067- )0,050( 0,053- املناطق الريفية
 )0,032( 0,047- )0,060( 0,056- املخيمات

   خصائص رب األسرة املعيشية
 )*0,035( 0,080- )0,073( 0,024- رب األسرة املعيشية أنثى

 )0,066( 0,063 )0,152( 0,160 الوضع العائلي لرب األسرة املعيشية
 )***0,021( 0,078 )*0,044( 0,113 املستوى التعليمي

 )0,022( 0,027- )0,045( 0,065- رب األسرة املعيشية وصفة الالجئ
 )0,025( 0,014- )0,053( 0,022 التأمني

   لألسرة املعيشيةاخلصائص الدميغرافية 
 )***0,009( 0,091- )***0,014( 0,073- عدد اإل�ث
 )***0,009( 0,077- )**0,016( 0,044- عدد الذكور

 )0,013( 0,011- )0,024( 0,014 عدد اإل�ث البالغات  
 )0,010( 0,004 )0,018( 0,017- عدد الذكور البالغني
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 2017 2007 متغريات مستقلة مستمدة من استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين
   األساس)قطاع العمالة (اخلدمات هي فئة 

 )0,040( 0,063- )0,067( 0,085- الزراعة
 )0,030( 0,003- )0,062( 0,018- البناء والتشييد

 )0,034( 0,015- )*0,065( 0,152- الصناعة
   الوضع الوظيفي

 )***0,013( 0,085 )***0,022( 0,099 عدد أفراد األسرة املعيشية العاملني
 )***0,031( 0,174 )**0,067( 0,219 العمل يف إسرائيل

 )***0,029( 0,159 )0,056( 0,028 العمل يف احلكومة الوطنية
   إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية

 )***0,030( 0,182- )*0,068( 0,163- إمكانية احلصول على املياه العامة
 - )0,187( 0,077- إمكانية احلصول على الكهرQء

 )0,023( 0,030- )**0,047( 0,138 ا�ارياالرتباط بشبكة 
   خصائص مسكن األسرة املعيشية

 )*0,025( 0,054- )***0,057( 0,308- ملكية املنزل
 )0,117( 0,206 )0,186( 0,150 املنزل فيال

 )0,011( 0,005- )0,021( 0,012- عدد الغرف
 )***0,022( 0,128 )**0,054( 0,168 عدد الغرف لكل شخص Qلغ

 )0,201( 0,235 )0,110( 0,060- املصدر الرئيسي للتدفئة هو الديزل
   أصول األسرة املعيشية

 )***0,022( 0,382 )***0,046( 0,266 سيارة
 )0,058( 0,107 )0,096( 0,107 برّاد

 )***0,020( 0,092 )*0,045( 0,094 مرجل
 )0,091( 0,026 )*0,147( 0,307 تدفئة مركزية

 )***0,022( 0,086 )**0,050( 0,145 مكنسة كهرQئية
 )0,034( 0,018 )0,222( 0,066 موقد طهي

 )***0,019( 0,066- )0,078( 0,001 غسالة مالبس
 )**0,029( 0,086 )***0,047( 0,167 مكتبة منزلية

 )***0,021( 0,190 )0,098( 0,026- تليفزيون
 )***0,021( 0,074 )***0,044( 0,210 خط هاتف

 )**0,029( 0,085 )***0,051( 0,217 صحن القط
 )***0,021( 0,080 )**0,044( 0,140 حاسوب

 )***0,028( 0,260 -  هاتف حممول
 R( 0,464 0,549مُعامل التحديد (تربيع 

 0,544 0,447 معدل Rتربيع 
 3 720 1 223 عدد املشاهدات

 0,544 0,627 اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ
تــرد يف املــرفقني األول والثــاين املتغــريات ووحــدات القيــاس وإحصــاءات مــوجزة مســتمدة مــن االستقصــاءات والتعــدادات الســكانية. النفقــات  مالحظات:

 .p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001* الثابتة. األخطاء املعيارية مذكورة بني قوسني. 2015 حمسوبة بقيمة دوالر عام
 حساQت األونكتاد. املصدر:
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يف املائـة،  40، مـع حسـاب املسـاعدة، 2007 نسبة عدد الفقراء، مقيسًة بطريقة التنبؤ التجرييب األفضـل، يف عـام وبلغت
). وترتفــع هــذه النســبة 6يف املائــة Qســتخدام الطريقــة القائمــة علــى االستقصــاء (انظــر اجلــدول  46 وهــي أدىن مــن النســبة املقــدرة ب

يف املائـــــة Qســـــتخدام الطريقـــــة القائمـــــة علـــــى  64,47 ، وهـــــي أيضـــــاً أدىن مـــــن النســـــبة املقـــــدرة ب2017 يف املائـــــة يف عـــــام 56,19 إىل
الوقت ذاته، اتسعت فجوة الفقـر  يُستهان �ا على مدى فرتة السنوات العشر. ويف تزال تدل على زzدة ال كنها الاالستقصاء، ول

. والنسب هنا 2017 يف املائة يف عام 19,87إىل  2007 يف املائة يف عام 13,95يف غزة، مقيسًة بطريقة التنبؤ التجرييب األفضل، من 
عليهـا Qسـتخدام الطريقـة القائمـة علـى االستقصـاء، ولكـن تبقـى مـع ذلـك كبـرية. وتزيـد أرقـام  أيضاً أدىن مـن تلـك الـيت مت احلصـول

 2007 يف املائـة يف عـام 44,45الفقر عندما ُتستثىن املسـاعدة: فنسـبة عـدد الفقـراء مقيسـًة بطريقـة التنبـؤ التجـرييب األفضـل تزيـد مـن 
 .2017 يف املائة يف عام 26,06إىل  2007 يف املائة يف عام 17,36، وتزيد فجوة الفقر من 2017 يف املائة يف عام 63,66 إىل

   6اجلدول 
 غزة: نسبة عدد الفقراء وفجوة الفقر، مع حساب املساعدة وبدون حساzا

 

 فجوة الفقر نسبة عدد الفقراء
القائمــــــــــــة علـــــــــــــى  الطريقــــــــــــة

 االستقصاء
طريقة التنبــؤ التجــرييب 

 األفضل
القائمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى  الطريقــــــــــــــــة
 االستقصاء

طريقـــة التنبـــؤ التجـــرييب 
 األفضل

 مع حساب املساعدة
2007 0,4617 0,4007 0,1588 0,1395 

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

 بدون حساب املساعدة
2007 0,4974 0,4445 0,1865 0,1736 

2017 0,6675 0,6366 0,3097 0,2606 

 .األونكتاد حساQت املصدر:

 الزzدة يف احلد األدىن لتكلفة القضاء على الفقر: تكلفة اإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة على الفقر (ب)
 يلي: استناداً إىل هذه التقديرات، ميكن تقدير حد أدىن لتكلفة رفع مجيع األسر املعيشية إىل خط الفقر كما

 12احلد األدىن لتكلفة القضاء على الفقر = فجوة الفقر × خط الفقر × 

 شهراً × عدد مكافئي األفراد البالغني يف كل أسرة معيشية × عدد األسر املعيشية

البــالغني، العنصــر الرابــع علــى اجلانــب األميــن مــن هــذه العالقــة ينبــع مــن أن قيــاس فجــوة الفقــر يعــربَّ عنــه مبكــافئ األفــراد 
وQلتــايل جيـــب زzدتـــه بعـــدد مكـــافئي األفــراد البـــالغني يف األســـرة املعيشـــية. وQســـتخدام فجــوة الفقـــر املقـــّدرة بطريقـــة التنبـــؤ التجـــرييب 

 يلي: الثابتة هو كما 2015 األفضل، فإن احلد األدىن للتكاليف احلقيقية للقضاء على الفقر يف غزة بقيمة دوالر عام

 ماليني دوالر 209=  224 848×  4,49×  12دوالر ×  123,7×  0,1395=  2007 التكلفة يف عام �

 مليون دوالر 838=  347 035×  3,97×  12دوالر ×  255,2×  0,1987=  2017 التكلفة يف عام �

 2007 ماليـني دوالر يف عـام 209وهكذا تضاعفت التكلفة السنوية اإلمجالية الدنيا للقضاء على الفقر أربـع مـرات، مـن 
 2017و 2007يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل لغــزة يف عــامي  28,7و 8,7يعــادل  ، أي مــا2017 مليــون دوالر يف عــام 838إىل 

مليون دوالر، تكلفة اإلغالق والقيـود  629، البالغ 2017و 2007على التوايل. ويعكس الفرق بني احلد األدىن للتكاليف يف عامي 
يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  4 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل لغـزة أو 22,3بلغ هذا الفرق املفروضة من حيث الفقر. وي
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. وهـذا يــدل علـى ضــخامة تكلفــة قلـب �ثــري اإلغـالق والقيــود واألعمـال العدائيــة املتكــررة 2017 لـألرض الفلســطينية احملتلـة يف عــام
 على رفاه األسر املعيشية يف غزة.

هــذا الفـرع تقــديرات ملسـتوى الفقــر وعمقـه يف غــزة Qسـتخدام بيــا�ت مسـتقاة مــن استقصـاءين لألســر املعيشــية ويتضـمن 
وتعــدادين للســكان. وكــل مــن تعريــف خــط الفقــر واملنهجيــات التجريبيــة املتبعــة يف معاجلــة املشــكلة شــائعان يف املؤلفــات األكادمييــة 

قـر وعمقـه يف غـزة. وعـالوًة علـى ذلـك، يتطـابق تفـاقم الفقـر علـى مـر الـزمن مـع فـرتة املتعلقة Qلفقر. وتربز النتـائج مـدى انتشـار الف
 اإلغالق والقيود.

ويتطلـــب عـــبء الفقـــر املتزايـــد يف غـــزة اســـتجابة عاجلـــة وفوريـــة مـــن ا�تمـــع الـــدويل. فمـــن �حيـــة، ينبغـــي اســـتعادة النمـــو 
قتصــادية الكاملــة. ومــن �حيــة أخــرى، ينبغــي وضــع سياســات االقتصــادي، وينبغــي أن تتــاح لغــزة حريــة االســتفادة مــن إمكا�Äــا اال

 إلعادة التوزيع من أجل محاية أضعف أفراد السكان. ويتضمن الفرع التايل دراسة كمية أكثر تفصيًال ملثل هذه السياسات.

 ختصيص املساعدة -Wء
املقياسـني القـائمني علـى النفقـات مـع حسـاب يتعلق بنسبة عدد الفقراء وفجوة الفقر، تعين االختالفات بني هذين  فيما

املساعدة وبدون حسا�ا أنه يلزم تفسري كيفية ختصيص هذه املساعدة. ويتناول هذا الفرع املساعدة النقدية والعينية املقدمـة لألسـر 
فئـة نفقـات األسـر املعيشـية، املعيشية يف األرض الفلسطينية احملتلة. وتنطوي املنهجية على تقدير العالقة اإلحصائية بني املساعدة و 

مع مراعاة عدد من اخلصائص الرئيسية لألسر املعيشية. وبذلك، ُتستخدم أساليب تقدير شبه Qرامرتية للسماح حبرية تغـري العالقـة 
قـات Qعتبارها جزءاً من نفقات األسر املعيشية قبـل تقـدمي املسـاعدة) ونف بني املساعدة (سواٌء من حيث مستوى هذه املساعدة أو

األســر املعيشــية قبــل تقــدمي املســاعدة. وهــذا يقابلــه احنــدار خطــي ُيضــغط فيــه التــأثري اهلامشــي لنفقــات األســر املعيشــية قبــل تقــدمي 
�بت هو نفسه جلميع األسر املعيشية. ومبدئياً، يُفرتض  على حصتها حبيث يكون مساوzً لرقم املساعدة على مستوى املساعدة أو

يكل تدرجيي تتناقص فيه املساعدة بوصفها جزءاً من نفقات األسر املعيشية قبل تقدمي املساعدة، مع ارتفاع أن يكون املعيار هو ه
 النفقات قبل تقدمي املساعدة.

ــروط  12ويبـــني الشـــكل  ــا الشـ ــفات تكـــون فيهـ ــتناد إىل مواصـ ــة الوطنيـــة وQالسـ ــارامرتي، Qســـتخدام العينـ ــبه البـ التقـــدير شـ
)، للعالقة بـني 6ملستخدمة يف النماذج املستخرجة Qستخدام طريقة التنبؤ التجرييب األفضل (اجلدول البارامرتية هي نفس الشروط ا

اجلــزء البــارامرتي مــن التقــدير. ومــن املثــري  7املســاعدة ونصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني مــن نفقــات األســر املعيشــية. ويبــني اجلــدول 
جـوة الفقــر يف الضــفة الغربيــة أقـل كثــرياً منهمــا يف قطـاع غــزة (الرقمــان اخلاصــان للدهشـة إىل حــد مــا، Qلنظـر إىل أن عــدد الفقــراء وف

يوجد فرق، Qفرتاض بقاء العوامل األخرى  يف املائة لفجوة الفقر)، أنه ال 3,4يف املائة لنسبة عدد الفقراء و  Q13,6لضفة الغربية مها 
غـــزة مقارنـــًة Qألســـر املعيشـــية يف الضـــفة الغربيـــة. واألثـــر اهلامشـــي  علـــى حاهلـــا، يف حجـــم املســـاعدة الـــيت تتلقاهـــا األســـر املعيشـــية يف

لنصيب مكافئ األفراد البالغني من نفقات األسر املعيشـية قبـل تقـدمي املسـاعدة علـى نصـيب مكـافئ األفـراد البـالغني مـن املسـاعدة 
يلبـــث أن  . مث ال12ي يف الشـــكل يـــدل عليـــه اخلـــط الرأســـ  (يـــدل عليـــه املنحـــدر الســـليب) ســـليب جـــداً علـــى يســـار خـــط الفقـــر، كمـــا

 ).اً دوالر تقريب 1500هو متوقع، Qالزدzد (عند الوصول إىل مستوى  يستوي، ويبدأ بعد ذلك، خالفاً ملا
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   7اجلدول 
اجلزء البارامرتي من التقدير شبه البارامرتي للعوامل احملدِّدة لنصيب مكافئ األفراد البالغني من املساعدة، واملساعدة  

 زءاً من نصيب مكافئ األفراد البالغني من جمموع النفقاتبوصفها ج
 املتغري التابع 

نصــــــــــــيب مكــــــــــــافئ األفـــــــــــــراد 
 البالغني من املساعدة

 املســـاعدة بوصـــفها جـــزءاً مـــن
نصــــــــــــيب مكــــــــــــافئ األفــــــــــــراد 

 البالغني من جمموع النفقات
متغـــــريات مســـــتقلة مســـــتمدة مـــــن استقصـــــاء اإلنفـــــاق واالســـــتهالك 

 2017 الفلسطيين لعام
 )0,107( 0,024- )6,428( 8,923 نقطة التقاطع

   املوقع (الضفة الغربية واملناطق احلضرية هي فئات األساس)
 )***0,031( 0,133- )1,849( 0,826-  غزة

 )0,022( 0,001 )1,293( 0,619- املناطق الريفية
 )0,032( 0,021 )**1,900( 5,770 املخيمات

   املعيشيةخصائص رب األسرة 
 )***0,035( 0,119 )***2,087( 17,166 رب األسرة املعيشية أنثى

 )0,065( 0,004 )3,876( 0,331 الوضع العائلي لرب األسرة املعيشية
 )0,021( 0,001- )1,242( 0,676- املستوى التعليمي

 )0,021( 0,018- )1,280( 1,713- رب األسرة وصفة الالجئ
 )0,025( 0,036 )***1,497( 6,375 التأمني

   اخلصائص الدميغرافية لألسرة املعيشية
 )0,009( 0,013- )***0,528( 2,299- عدد اإل�ث
 )**0,009( 0,024 )0,527( 0,497- عدد الذكور

 )0,013( 0,019 )*0,769( 1,371 عدد اإل�ث البالغات
 )0,010( 0,012 )0,595( 1,250 عدد الذكور البالغني

   العمالة (اخلدمات هي فئة األساس)قطاع 
 )0,039( 0,034- )2,361( 0,364 الزراعة

 )0,029( 0,045- )*1,760( 4,302- البناء والتشييد
 )0,034( 0,026- )2,021( 2,720- الصناعة

   الوضع الوظيفي
 )**0,012( 0,039- )***0,746( 3,944- عدد أفراد األسرة املعيشية العاملني

 )0,030( 0,021 )1,829( 0,244- العمل يف إسرائيل
 )0,028( 0,009- )**1,698( 5,314- العمل يف احلكومة الوطنية

   إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية
 )0,029( 0,013 )1,765( 0,531 إمكانية احلصول على املياه العامة

 )0,023( 0,001 )1,372( 1,087- االرتباط بشبكة ا�اري
   خصائص مسكن األسرة املعيشية

 )0,025( 0,028- )1,491( 0,351 ملكية املنزل 
 )0,117( 0,017 )7,029( 1,438 املنزل فيال

 )0,010( 0,007- )0,629( 0,721- عدد الغرف
 )0,022( 0,034 )1,305( 2,004 عدد الغرف لكل شخص Qلغ
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 املتغري التابع 
نصــــــــــــيب مكــــــــــــافئ األفـــــــــــــراد 

 البالغني من املساعدة

 املســـاعدة بوصـــفها جـــزءاً مـــن
نصــــــــــــيب مكــــــــــــافئ األفــــــــــــراد 

 البالغني من جمموع النفقات
متغـــــريات مســـــتقلة مســـــتمدة مـــــن استقصـــــاء اإلنفـــــاق واالســـــتهالك 

 2017 الفلسطيين لعام
 )0,198( 0,044 )11,903( 1,282- املصدر الرئيسي للتدفئة هو الديزل

   أصول األسرة املعيشية
 )0,023( 0,026 )**1,390( 4,176 سيارة

 )0,057( 0,047 )3,423( 2,314- برّاد
 )0,019( 0,031 )1,164( 1,175- مرجل

 )0,090( 0,035- )5,415( 5,256- تدفئة مركزية
 )0,022( 0,016- )1,315( 1,660- مكنسة كهرQئية

 )0,033( 0,024 )2,010( 1,542 موقد طهي
 )0,019( 0,015 )1,152( 2,156 غسالة مالبس

 )0,029( 0,020 )1,733( 0,339 مكتبة منزلية
 )0,021( 0,013 )1,271( 0,188 تليفزيون

 )0,021( 0,018 )1,263( 0,531 خط هاتف
 )0,029( 0,053- )*1,716( 3,796 صحن القط

 )0,021( 0,001 )*1,271( 2,638 حاسوب
 )0,028( 0,029 )1,674( 0,696 هاتف حممول

 5 943,20 36 411,3 معيار أكايكي للمعلومات
 0,160 0,159 شرح االحنراف

 0,285 1 029,5 التشتت
 R( 0,148 0,149مُعامل التحديد (تربيع 

 0,289 1 042,874 قيمة التصحيح املتقاطع املعّمم
والثــاين املتغــريات ووحــدات القيــاس وإحصــاءات مــوجزة مســتمدة مــن االستقصــاءات والتعــدادات الســكانية. النفقــات تــرد يف املــرفقني األول  مالحظات:

 .p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001*الثابتة. األخطاء املعيارية مذكورة بني قوسني.  2015 حمسوبة بقيمة دوالر عام
 حساQت األونكتاد. املصدر:
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12الشكل 

التقدير شبه البارامرتي ألثر نصيب مكافئ األفراد البالغني من النفقات قبل تقدمي املساعدة على نصيب مكافئ األفراد 
)الثابتة2015عامدوالربقيمةالبالغني من املساعدة (

املعيشية قبل تقدمي املساعدةنصيب مكافئ األفراد البالغني من نفقات األسرة 

يف املائة.95تطابق اخلطوط املنقطة فرتة الثقة بنسبة مالحظة:
.األونكتادحساQت :املصدر

13الشكل 

التقدير شبه البارامرتي ألثر نصيب مكافئ األفراد البالغني من النفقات قبل تقدمي املساعدة على املساعدة بوصفها جزءًا
من النفقات قبل تقدمي املساعدة 

)الثابتة2015عامدوالربقيمة(

مكافئ األفراد البالغني من نفقات األسرة املعيشية قبل تقدمي املساعدةنصيب 

يف املائة.95تطابق اخلطوط املنقطة فرتة الثقة بنسبة مالحظة:
.األونكتادحساQت املصدر:

عدة
سا

مي امل
تقد

بل 
ة ق

يشي
املع

رة 
ألس

ت ا
فقا

ن ن
ءًا م

 جز
فها

وص
دة ب

ساع
امل

عدة
سا

ن امل
ني م

بالغ
د ال

ألفرا
ئ ا

كاف
ب م

صي
ن



31 

 ويتضح هذا النمط احملـري مـن ختصـيص املسـاعدة أكثـر عنـدما يُسـتعاض عـن املتغـري األيسـر Qملسـاعدة بوصـفها جـزءاً مـن
نصــيب مكــافئ األفـــراد البــالغني مــن النفقـــات قبــل تقـــدمي املســاعدة. ويشــري اجلـــزء البــارامرتي مــن التقـــديرات املقابلــة إىل أن األســـر 

يف املائــة مــن نفقاÄـــا  13يقــل بنســبة  املعيشــية يف غــزة، Qفــرتاض بقــاء العوامــل األخـــرى علــى حاهلــا، تتلقــى يف شــكل مســاعدة مـــا
 اه األسر املعيشية يف الضفة الغربية.السابقة للمساعدة عما تتلق

الطبيعـة الرتاجعيـة يف بعـض األحيـان لتخصـيص املسـاعدة. ويتضـح عنـد القـراءة مـن اليسـار إىل اليمـني  13ويبني الشكل 
 يُستهان بـه مـن األسـر املعيشـية الـيت يبـدو أن ختصـيص املسـاعدة هلـا تنـازيل، أي أنـه مـع أنه مبجرد جتاوز خط الفقر، يوجد عدد ال

قبـل  زzدة نفقات األسر املعيشية بدون مساعدة، تزداد يف حقيقة األمر حصة املساعدة اليت تتلقاهـا بوصـفها جـزءاً مـن نفقـات مـا
احلصول على املساعدة. ويالَحظ هذا االرتبـاط مـرة أخـرى عنـد مسـتوzت أعلـى مـن النفقـات لكـل مكـافئ لألفـراد البـالغني، علـى 

يف املائــة تبــدأ يف االتســاع مــع تزايــد شــح البيــا�ت عنــد املســتوzت العليــا مــن توزيــع  95لغــة نســبتها الــرغم مــن أن فــرتات الثقــة البا
 النفقات.

يُستهان به من األسر املعيشية يف اجلزء األوسط من توزيع النفقات يستفيد من املساعدة،  وتشري النتائج إىل أن عدداً ال
ية الـيت تقـع حتـت خـط الفقـر ميكـن أن يقلـل مـن مسـتوى الفقـر وعمقـه. ولـذلك، غري أن حتسني توجيـه املسـاعدة إىل األسـر املعيشـ 

 يلزم إجراء مزيد من الدراسات إللقاء الضوء على آليات ختصيص املساعدة حالياً.

 �ثري التكاليف االقتصادية لإلغالق والقيود واألعمال العدائية املتكررة على الفقر يف غزة -جيم
هذا الفرع، يُطبَّق هذان السيناريوهان Qستخدام بيا�ت  مساري منو افرتاضيني القتصاد غزة. ويفينظر الفصل الثالث يف 

على مستوى األسر املعيشية للتأكد من آ�رمها على الفقر يف غزة. واألداة املستخدمة هي منحىن أثـر النمـو، الـذي اسـتعمله للمـرة 
 ).2003األوىل رافاليون وتشني (

حىن أثر النمو طريقة شفافة بشكل خاص لفهم التغريات يف توزيع نفقات األسر املعيشية مع مرور واستخدام منهجية من
يلقــي  مرجعـي مفيـد، فإنـه ال حـني أن متوسـط معـدل منـو نفقـات األسـر املعيشـية علـى مــدى فـرتة زمنيـة معينـة هـو رقـم الوقـت. ويف

تسـتفد مـن الـزzدات يف متوسـط النفقـات.  إذا كانـت مل مـا ية أوالضوء على الكيفية اليت استفادت �ا خمتلـف فئـات األسـر املعيشـ 
فإذا كان لدينا مثًال فئتان من األسر املعيشية، واحدة دون خط الفقر واألخرى فوقه، وكان النمو مواتياً للفقراء، فإن زzدة متوسطة 

د األسر املعيشية الفقرية أكثر من األسر املعيشية معينة يف نصيب مكافئ األفراد البالغني من نفقات األسرة املعيشية يُفرتض أن تفي
يكن النمو مواتياً للفقراء. ويرسم منحىن أثر النمو هذه العالقة لكل قيمة جزئية مـن  غري الفقرية، ويُفرتض أن حيدث العكس إذا مل

يـة للتغـري يف إمجـايل نفقـات األسـرة املعيشـية التوزيع؛ ويبني احملور األفقي كل قيمة جزئية من التوزيع، ويبني احملور الرأسي النسـبة املئو 
 لكل قيمة جزئية يف الفرتة املدروسة.

درت بشــــكل منفصــــل لكــــل مــــن غــــزة والضــــفة الغربيــــة، يف 2017-2007وتــــرد منحنيــــات أثــــر النمــــو يف الفــــرتة  ، الــــيت قــــُ
ني من نفقات األسر املعيشية. وأي ، الذي ميثل فيه اخلط األفقي املتصل متوسط معدل منو نصيب مكافئ األفراد البالغ14 الشكل

قيمة جزئية مـن السـكان اسـتفادت أكثـر مـن املتوسـط تكـون علـى جـزء منحـىن أثـر النمـو الواقـع فـوق هـذا اخلـط األفقـي وأي قيمـة 
ق جزئية اسـتفادت أقـل تكـون علـى اجلـزء الواقـع حتـت هـذا اخلـط. ويطـابق النمـو املـوايت للفقـراء جـزءاً مـن منحـىن أثـر النمـو يقـع فـو 

ينتج عنه احنراف نزويل ملنحىن أثر  متوسط معدل النمو للقيم اجلزئية األدىن من توزيع النفقات وفوقها للقيم اجلزئية األعلى، وهو ما
يتضح مـن االحنـراف النـزويل ملنحـىن أثـر النمـو؛  كل من غزة والضفة الغربية، كان النمو إىل حد كبري مواتياً الفقراء، كما النمو. ويف

ك أكرب يف الضفة الغربية منه يف غزة. ومن �حية أخـرى، يبـدو أن أفقـر الفقـراء، أي أولئـك الـذين يقعـون يف أقصـى اجلـزء وكان ذل
األيسـر مــن املنحــىن، اســتفادوا أكثـر بكثــري مــن بقيــة ســكان غـزة، رغــم أن متوســط مســتوzت النمـو يف غــزة هــي أدىن كثــرياً منهــا يف 

 الضفة الغربية.
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2017و2007فة الغربية: منحنيات أثر النمو، غزة والض

غزة(أ)

القيمة اجلزئية لنصيب مكافئ األفراد البالغني من النفقات

الضفة الغربية(ب)

القيمة اجلزئية لنصيب مكافئ األفراد البالغني من النفقات

املتصــل يف اجلــزء العلــوي متوســط معــدل النمــو ويبــني اخلــط املــنقط املتوســط احلســايب للنمــو ويبــني اخلــط املتقطــع القيمــة يبــني اخلــط األفقــي :مالحظة
الوسيطة للنمو.

.األونكتادحساQت :املصدر

ومــؤدى الســيناريوهني االفرتاضــيني املشــروحني يف الفصــل الثالــث أن مســتوى نصــيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف 
كـان سـيكون 2إطـار السـيناريو ويف2017يف املائـة مـن املسـتوى الفعلـي يف عـام37,4كان سـيكون أعلـى بنسـبة 1إطار السيناريو 

لفــرع، يُفــرتض أن نصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني مــن متوســط مســتوى اإلنفــاق كــان ســيتبع هــذا ايف املائــة. ويف86,1أعلــى بنســبة 
الزzدات يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف إطار السـيناريوهني، ولكـن هـذه الـزzدات كانـت سـتوزع علـى خمتلـف األسـر 

). فعلى سبيل املثال، وفقاً ملنحىن أثر 15النمو الوطين (الشكل املعيشية توزيعاً متناسباً حبسب موقعها النسيب على طول منحىن أثر 
النمو الوطين، كانت أسرة معيشية يف شرحية النسبة املئوية الرابعة والعشرين للتوزيع ستشهد زzدة يف نصيب مكافئ األفراد البالغني 

دة يف نصـيب مكـافئ األفـراد البـالغني مـن نفقـات أن متوسط الزz. ومبا2017و2007يف املائة بني عامي 70,24من نفقاÄا بنسبة 
يف املائة، تُنَسب هلـذه األسـرة املعيشـية زzدة يف نصـيب مكـافئ األفـراد البـالغني مـن النفقـات تعـادل 65,33األسرة املعيشية يساوي 

. وميكــن 2إطــار الســيناريو يف املائــة) يف 86,1) × 65,33÷ 70,24و(1يف املائــة) يف إطــار الســيناريو 37,4) × 65,33÷ 70,24(
يغـري النتـائج تغيـريًا، ولكـن هـذا ال14أيضاً تطبيق معـامالت منحـىن أثـر النمـو اإلقليميـة املنبثقـة عـن منحنيـي أثـر النمـو يف الشـكل 

لقائمـة علـى يُعتد به. ومبجرد تكـوين القـيم االفرتاضـية لنصـيب مكـافئ األفـراد البـالغني مـن نفقـات األسـرة املعيشـية، تطبـَّق الطريقـة ا
2017االستقصــاء وطريقـــة التنبــؤ التجـــرييب األفضــل، يف حـــني يــتم اإلبقـــاء علـــى خــط الفقـــر عنــد مســـتواه الشــهري الفعلـــي يف عـــام

الثابتة).2015دوالراً ملكافئ األفراد البالغني (بقيمة دوالر عام255وهو
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2017-2007األرض الفلسطينية احملتلة: منحىن معدل أثر النمو، 

القيمة اجلزئية لنصيب مكافئ األفراد البالغني من النفقات

يبــني اخلــط األفقــي املتصــل يف اجلــزء العلــوي متوســط معــدل النمــو ويبــني اخلــط املــنقط املتوســط احلســايب للنمــو ويبــني اخلــط املتقطــع القيمــة :مالحظة
الوسيطة للنمو.

.األونكتادحساQت :املصدر

8اجلدول 

2و1غزة: نسبة عدد الفقراء وفجوة الفقر يف إطار السيناريوهني 

فجوة الفقرنسبة عدد الفقراء
القائمة على الطريقة

االستقصاء
طريقة التنبؤ التجرييب 

األفضل
القائمة على الطريقة

ءاالستقصا
طريقة التنبؤ التجرييب 

األفضل
0,64470,56190,25740,1987، أرقام فعلية*2017

10,40210,35120,13910,1188السيناريو 

20,16800,14990,03650,0426السيناريو 

.6من اجلدول مستمدة*
.األونكتادحساQت :املصدر

طريقـــة أخــرى لوصـــف تكــاليف االحـــتالل مـــن منظــور االقتصـــاد اجلزئــي. فلـــوال اإلغـــالق 8ومتثــل النتـــائج املبينــة يف اجلـــدول 
ــيناريو  ــار السـ ــدل الفقــــر، يف إطـ ــان معـ ــات العســــكرية لكـ ــود والعمليـ ــرييب األفضــــل) 1والقيـ ــة التنبــــؤ التجـ ــتخدام طريقـ ، ســــينخفض (Qسـ

. وQإلضــافة إىل ذلــك، 2ئــة، يف إطــار الســيناريو يف املا14,99يف املائــة ولكــان ســينخفض أكثــر مــن ذلــك إىل 35,12إىل 56,19مــن
يف املائة يف 4,26، وكانت ستهبط أكثر إىل 1يف املائة يف إطار السيناريو 11,88يف املائة إىل 19,87كانت فجوة الفقر ستتناقص من 

تناسباً مباشراً مع فجوة الفقر، فإن هذه كان احلد األدىن للتكلفة السنوية اإلمجالية للقضاء على الفقر يتناسب . وملا2إطار السيناريو 
.2تكن ستزيد عن اخلُمس يف إطار السيناريو كانت ستقل إىل النصف، بينما مل1النتائج تشري إىل أن التكلفة يف إطار السيناريو 
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 خامتة وتوصيات -خامساً 
 مالحظات ختامية -ألف

، 2007خيضع الفلسطينيون يف غزة البالغ عددهم مليو� نسمة إلغالق وقيود برية وحبرية وجوية كاملـة منـذ حزيران/يونيـه 
 لثالث جوالت كربى من األعمال العدائية يف غضون ست سنوات. 2008وتعرضوا بعد كانون األول/ديسمرب 

حـتالل املرتبطـة Qإلغـالق والقيـود والعمليـات العسـكرية يف وحتاول هذه الدراسة أن تقيس كمياً التكاليف االقتصادية لال
. ومن منظور االقتصاد الكلي، كان من املمكن أن يؤدي النمو االقتصادي الفائت إىل زzدة نصيب الفرد من 2018-2007الفرتة  

رات إىل أن اخلسـارة الرتاكميـة للنـاتج يف املائـة عـن املسـتوى احلـايل. وتشـري التقـدي 100و 50الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تـرتاوح بـني 
بليون دوالر (بقيمـة دوالر  16,7تبلغ  2018-2007جزء من التكاليف االقتصادية لالحتالل، يف الفرتة  احمللي اإلمجايل احملتمل، أو

لــي اإلمجــايل لــألرض يف املائــة مــن النــاتج احمل 107 يعــادل ســتة أمثــال النــاتج احمللــي اإلمجــايل لغــزة أو احلقيقيــة)، أي مــا 2015 عــام
يف املائـة.  40. وكان من املمكن أن يرتفع جمموع الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه الفـرتة بنسـبة تنـاهز 2018 الفلسطينية احملتلة يف عام

 20يف املائــة، وتقلــيص فجــوة الفقــر مــن  15إىل  56مــن  2017 وكــان مــن املمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل خفــض معــدل الفقــر يف عــام
 يف املائة. 4 إىل

�خــذ يف احلســبان ســوى تكــاليف فــرتة اإلغــالق  وجيــدر التأكيــد هنــا علــى أن هــذه التقــديرات متحفظــة وجزئيــة أل£ــا ال
تشــمل  تشــمل التكــاليف اإلمجاليــة لالحــتالل علــى الشــعب الفلســطيين يف غــزة. وال والقيــود واألعمــال العدائيــة املتكــررة يف غــزة وال

حلـق البـُىن  ف اليت تقدر بباليني الدوالرات اليت يتحملها الشعب الفلسطيين وا�تمع الدويل، نتيجـة ملـاهذه التقديرات أيضاً التكالي
 التحتية والوحدات السكنية واملنشآت التجارية من دمار خالل األعمال العدائية املتكررة ونتيجة إعادة البناء.

، 2017 يف املائــة يف عــام 56إىل  2007 يف املائــة يف عــام 40ومــن منظــور االقتصــاد اجلزئــي، ارتفعــت معــدالت الفقــر مــن 
يف املائـة. وعلـى هـذا النحـو، تضـاعف احلـد األدىن للتكلفـة السـنوية لرفـع جممـوع السـكان إىل  20إىل  14واتسعت فجوة الفقر من 

يف املائة من   29، أي حوايل  2017 مليون دوالر يف عام  838إىل    2007 دوالر يف عام  ماليني  209خط الفقر فقط أربع مرات، من  
 .2017 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لألرض الفلسطينية احملتلة يف عام 5,4 الناتج احمللي اإلمجايل لغزة أو

، وهـي زzدة 2017 مليـون دوالر يف تكلفـة رفـع سـكان غـزة إىل خـط الفقـر يف عـام 629وجيدر Qلذكر أن الـزzدة البالغـة 
، هي جزء من التكاليف اليت يتحملها الشعب الفلسطيين بسبب اإلغالق والقيـود واألعمـال العدائيـة 2007 تفوق تكلفتها يف عام

تكتمــل إعــادة  ام اإلغــالق والقيــود قائمــة وملد املتكــررة. وعــالوًة علــى ذلــك، يتحمــل الشــعب الفلســطيين هــذه التكلفــة كــل عــام مــا
كانـت عليـه قبـل فـرض  إعمار البنية التحتية واملنشآت اخلاصة والعامـة والقـدرات اإلنتاجيـة مـن أجـل إعـادة غـزة علـى األقـل إىل مـا

 اإلغالق والقيود وقبل األعمال العدائية املتكررة.

 التوصيات -Wء
فوريــة الســتعادة النمــو االقتصــادي وحتريــر املســار االقتصــادي مــن اإلغــالق يتطلــب تزايــد عــبء الفقــر يف غــزة اســتجابة 

يصاحب ذلك من دمار، ومتهيد الطريق إلعادة اإلعمار احلقيقي واستعادة النمو املستدام. وقد ترغب سلطة االحتالل  والقيود وما
 يما يلي:وواضعو السياسات الفلسطينيون وا�تمع الدويل والوكاالت اإلمنائية يف النظر ف

، للسـماح القتصـاد غـزة اإلقليمـي �ن يتـاجر حبريـة مـع 1860إ£اء اإلغالق والقيود يف غـزة، يف سـياق قـرار جملـس األمـن  �
بقية األرض الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومع األسواق العربية والعامليـة، واسـتعادة احلـق يف حريـة 

 ة الطبية والتعليم والرتفيه واحلياة األسرية واألعمال التجارية.التنقل للحصول على الرعاي
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يف ذلك بنـاء مينـاء  إعطاء األولوية إلعادة إعمار البنية التحتية واملنشآت اخلاصة والعامة والقدرات اإلنتاجية يف غزة، مبا �
اعات اإلنتاجية، مع الرتكيز على ومطار وتشغيلهما. وينبغي أيضاً إعطاء األولوية لرب�مج استثماري شامل إلصالح القط

 إعادة إدماج االقتصاد مع اقتصاد الضفة الغربية والقدس الشرقية وبقية العامل.

التغلــب علــى أزمــة الكهــرQء ±صــالح وتطــوير حمطــة توليــد الطاقــة يف غــزة، و�مــني األمــوال الالزمــة الســترياد قطــع الغيــار  �
 لب املتزايد.والوقود، واسترياد الكهرQء من أجل تلبية الط

 اإلسراع يف بناء حمطة لتحلية املياه لتأمني إمدادات املياه لسكان غزة. �

متكـــني دولـــة فلســـطني مـــن تطـــوير حقـــول الغـــاز الطبيعـــي املكتشـــفة يف التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي يف البحـــر األبـــيض  �
 املتوسط قبالة سواحل غزة.

العاملني عاطًال عن العمل، فإن ذلك يؤثر يف عدد كبري من النـاس.  وتعين نسبة اإلعالة املرتفعة يف غزة أنه إذا كان أحد
ولــذلك، تتطلــب مكافحــة الفقــر تنفيــذ اســرتاتيجيات منــو مواتيــة للفقــراء تتضــمن اســتثمارات واســعة النطــاق يف القطاعــات الكثيفــة 

 العمالة، وكذلك حتسني توجيه املساعدة لضمان حتقيق فوائد أكرب لألسر املعيشية الضعيفة.

وأخــرياً، Qلنظــر إىل التبــاين املتزايــد يف الظــروف املعيشــية بــني غــزة والضــفة الغربيــة، يتســم إعــادة توحيــد وإدمــاج املنطقتــني 
يف ذلك املستوzت اإلدارية واملالية والسياسية واالقتصادية. ويستطيع ا�تمع الـدويل القيـام  �مهية قصوى على مجيع املستوzت، مبا

العملية بتقدمي دعم سياسي ومايل مطّرد إلعادة التوحيد بطرق تساعد دولـة فلسـطني علـى التعامـل مـع اآل�ر  بدور رئيسي يف هذه
 املالية والسياسية املرتتبة على وضع املنطقتني حتت إطار حوكمة موحد.
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 1املرفق 
 املتغريات: التعريف والقياس

 .7و 5و 4يبني اجلدول التايل مجيع املتغريات املستخدمة يف حاالت االحندار املعروضة يف اجلداول 

 1-1اجلدول 
 املتغريات: التعريف والقياس 

 الوصف املتغري
الــدويل ملكـــافئ األفــراد البـــالغني Qســـتخدام  تعريــف منظمـــة التعــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصـــادي والبنـــك   مكافئ األفراد البالغني 

 )) 0,5+ (عدد األطفال*  0,8) * 1  -+ (عدد البالغني   1(  :املعادلة 

ــالغني مـــن   ــافئ األفـــراد البـ ــيب مكـ نصـ
 جمموع النفقات الشهرية 

ــام  ــة دوالر عـ ــاعدة (بقيمـ ــاب املسـ ــية مـــع حسـ ــر املعيشـ ــات األسـ ــى    2015 جممـــوع نفقـ ــوماً علـ ــة) مقسـ الثابتـ
 مكافئ األفراد البالغني يف األسرة املعيشية  

 الثابتة)   2015 مجيع املساعدات النقدية والعينية احلكومية وغري احلكومية (بقيمة دوالر عام  املساعدة  

ــالغني مـــن   ــافئ األفـــراد البـ ــيب مكـ نصـ
جممــــــــوع النفقــــــــات الشــــــــهرية بــــــــدون  

 حساب املساعدة 

الثابتــة) مقســوماً علــى    2015 األســر املعيشــية بــدون حســاب املســاعدة (بقيمــة دوالر عــام جممــوع نفقــات  
 مكافئ األفراد البالغني يف األسرة املعيشية 

 إذا كان أنثى وصفر إذا كان ذكراً   1متغري صوري قيمته  نوع جنس رب األسرة املعيشية  

 كان متزوجاً وصفر يف احلاالت األخرى   إذا   1متغري صوري قيمته  الوضع العائلي لرب األسرة املعيشية 

املســـــــــتوى التعليمـــــــــي لـــــــــرب األســـــــــرة  
 املعيشية 

أعلـــى وصـــفر إذا كـــان التحصـــيل   إذا بلـــغ التحصـــيل العلمـــي املســـتوى الثـــانوي أو   1متغـــري صـــوري قيمتـــه  
 العلمي أقل من املستوى الثانوي  

 يكن من الالجئني  غري مسجل وصفر إن مل  إذا كان رب األسرة الجئاً مسجالً أو   1متغري صوري قيمته  رب األسرة املعيشية وصفة الالجئ 

تكــن توجــد تغطيــة بنظــام   إذا كانــت توجــد تغطيــة بنظــام �مــني صــحي وصــفر إن مل   1متغــري صــوري قيمتــه   التأمني الصحي 
 �مني صحي 

 عدد اإل�ث يف األسرة املعيشية  عدد اإل�ث 

 عدد الذكور يف األسرة املعيشية  عدد الذكور 

 سنة   15عدد الذكور فوق سن   عدد الذكور البالغني 

 سنة   15عدد اإل�ث فوق سن  عدد اإل�ث البالغات 

إذا كـــان رب األســـرة املعيشـــية يعمـــل يف قطـــاعي الزراعـــة وصـــيد األمســـاك وصـــفر إن    1متغـــري صـــوري قيمتـــه   الزراعة 
 يكن  مل 

 يكن  إذا كان رب األسرة املعيشية يعمل يف قطاع البناء والتشييد وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  البناء والتشييد 

ــه   الصناعة  ــوري قيمتــ ــية يعمــــل يف قطاعــــات ا   1متغــــري صــ ــرة املعيشــ ــة  إذا كــــان رب األســ ــناعة التحويليــ ــدين والصــ لتعــ
 يكن  والكهرQء واملياه وصفر إن مل 

 يكن  إذا كان رب األسرة املعيشية يعمل يف قطاع اخلدمات وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  اخلدمات  

 عدد األفراد العاملني يف األسرة املعيشية  عدد أفراد األسرة املعيشية العاملني 

ــوري قيمتــــه   العمل يف إسرائيل  ــري صــ يف املســــتوطنات وصــــفر إن   إذا كــــان رب األســــرة املعيشــــية يعمــــل يف إســــرائيل أو   1متغــ
 يكن  مل 

 يكن  إذا كان رب األسرة املعيشية يعمل يف احلكومة الوطنية وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  العمل يف احلكومة الوطنية 

 تكن  إذا كانت األسرة املعيشية مرتبطة بشبكة املياه العامة وصفر إن مل   1 متغري صوري قيمته  إمكانية احلصول على املياه العامة 
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 الوصف املتغري
 تكن  إذا كانت األسرة املعيشية مرتبطة بشبكة الكهرQء وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  إمكانية احلصول على الكهرQء 

 تكن  إذا كانت األسرة املعيشية مرتبطة بشبكة ا�اري العامة وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  االرتباط بشبكة ا�اري 

 تكن  إذا كانت األسرة املعيشية متلك املسكن الذي تعيش فيه وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  ملكية املنزل 

 يكن  إذا كان مسكن األسرة املعيشية فيال وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  املنزل فيال 

 عدد الغرف يف مسكن األسرة املعيشية  غرف عدد ال 

 عدد الغرف يف مسكن األسرة املعيشية مقسوماً على مكافئ األفراد البالغني يف األسرة املعيشية  عدد الغرف لكل شخص Qلغ 

 إذا كان املصدر الرئيسي للتدفئة هو الديزل وصفر يف احلاالت األخرى   1متغري صوري قيمته  املصدر الرئيسي للتدفئة هو الديزل 

 تكن  إذا كانت األسرة املعيشية متلك سيارة خاصة وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  سيارة 

 يكن  إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية براد وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  برّاد 

 يكن  إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية مرجل وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  مرجل 

 تكن  إذا كان توجد يف مسكن األسرة املعيشية تدفئة مركزية وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  تدفئة مركزية 

 تكن  إذا كان توجد يف مسكن األسرة املعيشية مكنسة كهرQئية وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  مكنسة كهرQئية 

 يكن  إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية موقد طهي وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  موقد طهي 

 تكن  إذا كان توجد يف مسكن األسرة املعيشية غسالة مالبس وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  غسالة مالبس 

 تكن  إذا كان توجد يف مسكن األسرة املعيشية مكتبة منزلية وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  مكتبة منزلية 

 يكن   إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية تلفزيون وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  تليفزيون 

 يكن  إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية خط هاتف وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  خط هاتف 

 يكن  إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية صحن القط وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  صحن القط 

 يكن  مل إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية حاسوب وصفر إن   1متغري صوري قيمته  حاسوب 

 يكن   إذا كان يوجد يف مسكن األسرة املعيشية هاتف حممول وصفر إن مل   1متغري صوري قيمته  هاتف حممول 

 .2017و 2007استقصاءات اإلنفاق واالستهالك الفلسطينية والتعدادات السكانية الفلسطينية،  املصدر:
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 2املرفق 

موجزات إحصائية مستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستهالك الفلسطينية والتعدادات 
 2017و  2007السكانية الفلسطينية، 

 .7و 5و 4تبني اجلداول التالية موجزات إحصائية للبيا�ت املستخدمة يف حاالت االحندار املعروضة يف اجلداول 

   1-2اجلدول 
 2007تهالك الفلسطيين، موجز إحصائي: استقصاء اإلنفاق واالس

 املتغري
املتوســــــــــــــــــط 

 احلسايب
االحنــــــــــــــراف 

 )25املئني ( احلد األدىن املعياري
القيمـــــــــــــــــــــــــــة 

 )75املئني ( الوسيطة
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 األقصى
نصــيب مكــافئ األفــراد البــالغني 
مـــــــن النفقـــــــات، مـــــــع حســـــــاب 

 املساعدة

283,7 275,5 7,4 127,2 206,1 339,5 473,6 4 

البــالغني نصــيب مكــافئ األفــراد 
مــــن النفقــــات، بــــدون حســــاب 

 املساعدة

276,1 275,1 0,33 118,4 201,9 332,0 473,6 4 

 1 1 1 0 0 0,467 0,679 الغربية الضفة

 1 1 1 0 0 0,498 0,551 املناطق احلضرية

 1 1 0 0 0 0,467 0,321  غزة

 1 1 1 0 0 0,498 0,551 املناطق احلضرية

 1 1 0 0 0 0,453 0,289 املناطق الريفية

 1 0 0 0 0 0,367 0,160 املخيمات

 1 0 0 0 0 0,281 0,087 نوع جنس رب األسرة املعيشية

 1 1 1 1 0 0,124 0,984 الوضع العائلي لرب األسرة

 1 1 0 0 0 0,465 0,315 املستوى التعليمي

 1 1 0 0 0 0,494 0,424 رب األسرة وصفة الالجئ

 1 1 1 1 0 0,366 0,841 التأمني

 12 4 3 2 0 1,780 3,175 عدد اإل�ث

 10 4 3 2 0 1,806 3,226 عدد الذكور

 5 1 0 0 0 0,893 0,664 عدد اإل�ث البالغات

 9 4 2 2 1 1,580 3,002 عدد الذكور البالغني

 1 0 0 0 0 0,309 0,107 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,347 0,140 البناء والتشييد

 1 0 0 0 0 0,296 0,097 الصناعة

ــدد أفـــــــراد األســـــــرة املعيشـــــــية  عـــــ
 العاملني

1,312 1,061 0 1 1 2 8 
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 املتغري
املتوســــــــــــــــــط 

 احلسايب
االحنــــــــــــــراف 

 )25املئني ( احلد األدىن املعياري
القيمـــــــــــــــــــــــــــة 

 )75املئني ( الوسيطة
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 األقصى
 1 0 0 0 0 0,300 0,100 العمل يف إسرائيل

 1 0 0 0 0 0,365 0,158 العمل يف احلكومة الوطنية

إمكانيــــــة احلصــــــول علــــــى امليــــــاه 
 العامة

0,895 0,306 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0,106 0,989 إمكانية احلصول على الكهرQء

 1 1 0 0 0 0,500 0,493 االرتباط بشبكة ا�اري

 1 1 1 1 0 0,332 0,874 ملكية املنزل

 1 0 0 0 0 0,099 0,010 املنزل فيال

 15 5 4 3 1 1,437 3,983 عدد الغرف

 6,00 1,190 0,909 0,667 0,187 0,617 1,035 عدد الغرف لكل شخص Qلغ

املصـــــدر الرئيســـــي للتدفئـــــة هـــــو 
 الديزل

0,029 0,169 0 0 0 0 1 

 1 1 0 0 0 0,434 0,251 سيارة

 1 1 1 1 0 0,207 0,955 برّاد

 1 1 1 0 0 0,447 0,725 مرجل

 1 0 0 0 0 0,127 0,016 تدفئة مركزية

 1 1 0 0 0 0,453 0,289 مكنسة كهرQئية

 1 1 1 1 0 0,086 0,993 موقد طهي

 1 1 1 1 0 0,260 0,927 غسالة مالبس

 1 1 0 0 0 0,442 0,267 مكتبة منزلية

 1 1 1 1 0 0,204 0,957 تليفزيون

 1 1 0 0 0 0,495 0,430 خط هاتف

 1 1 1 1 0 0,409 0,787 صحن القط

 1 1 0 0 0 0,480 0,360 حاسوب

 أسرة معيشية 1 223 عدد املشاهدات
  .2007استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين،  املصدر:
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   2-2اجلدول 
 2007موجز إحصائي: التعداد السكاين، 

 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

ة ــــــمـــيـالق
 )75املئني ( الوسيطة

د  ــــــــــــــــــاحل
 األقصى

 1 1 1 0 0 0,476 0,654 الغربية الضفة

 1 1 1 0 0 0,441 0,735 املناطق احلضرية

 1 1 0 0 0 0,476 0,346 غزة

 1 0 0 0 0 0,380 0,175 املناطق الريفية

 1 0 0 0 0 0,285 0,089 املخيمات

 1 0 0 0 0 0,289 0,092 نوع جنس رب األسرة املعيشية

 1 1 1 1 0 0,157 0,975 الوضع العائلي لرب األسرة

 1 1 0 0 0 0,483 0,370 املستوى التعليمي

 1 1 0 0 0 0,493 0,416 رب األسرة وصفة الالجئ

 1 1 1 1 0 0,418 0,774 التأمني

 20 4 3 2 0 1,715 2,884 عدد اإل�ث

 27 4 3 2 0 1,780 2,960 عدد الذكور

 7 1 0 0 0 0,840 0,608 عدد اإل�ث البالغات

 16 4 2 2 0 1,533 2,732 عدد الذكور البالغني

 1 0 0 0 0 0,217 0,050 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,354 0,146 البناء والتشييد

 1 0 0 0 0 0,281 0,087 الصناعة

ــرة املعيشـــــــية  ــدد أفـــــــراد األســـــ عـــــ
 العاملني

0,970 0,867 0 0 1 1 11 

 1 0 0 0 0 0,309 0,107 العمل يف إسرائيل

 1 0 0 0 0 0,378 0,173 العمل يف احلكومة الوطنية

إمكانيــــــة احلصــــــول علــــــى امليــــــاه 
 العامة

0,806 0,395 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0,264 0,925 إمكانية احلصول على الكهرQء

 1 1 0 0 0 0,498 0,461 االرتباط بشبكة ا�اري

 1 1 1 1 0 0,424 0,765 ملكية املنزل

 1 0 0 0 0 0,124 0,016 املنزل فيال

 24 4 3 3 1 1,327 3,558 عدد الغرف

 12,778 1,212 0,882 0,632 0,070 0,632 1,029 عدد الغرف لكل شخص Qلغ

املصـــــدر الرئيســـــي للتدفئـــــة هـــــو 
 الديزل

0,004 0,061 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 0,381 0,176 سيارة

 1 1 1 1 0 0,339 0,867 برّاد
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 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

ة ــــــمـــيـالق
 )75املئني ( الوسيطة

د  ــــــــــــــــــاحل
 األقصى

 1 1 1 0 0 0,483 0,629 مرجل

 1 0 0 0 0 0,163 0,027 تدفئة مركزية

 1 1 0 0 0 0,442 0,266 مكنسة كهرQئية

 1 1 1 1 0 0,268 0,922 موقد طهي

 1 1 1 1 0 0,352 0,855 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,390 0,187 مكتبة منزلية

 1 1 1 1 0 0,326 0,879 تليفزيون

 1 1 0 0 0 0,490 0,401 خط هاتف

 1 1 1 1 0 0,424 0,765 صحن القط

 1 1 0 0 0 0,481 0,364 حاسوب

 أسرة معيشية 123 187 عدد املشاهدات  
  .2007التعداد السكاين الفلسطيين،  املصدر:
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   3-2اجلدول 
 2017موجز إحصائي: استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين، 

 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

القيمة 
 )75املئني ( الوسيطة

احلد 
 األقصى

 األفــــــــــــراد مكــــــــــــافئ نصــــــــــــيب
ــالغني ــن البـــ ــع النفقـــــات، مـــ  مـــ
 املساعدة حساب

519 .7 516,1 15,6 255,1 425,3 661,3 219,3 19 

 األفــــــــــــراد مكــــــــــــافئ نصــــــــــــيب
 بــدون النفقــات، مــن البــالغني
 املساعدة حساب

509,6 518,2 1,1 244,8 413,8 656,3 219,3 19 

 1 1 1 1 0 0,417 0,776 الغربية الضفة

 1 1 1 0 0 0,496 0,567 احلضرية املناطق

 1 0 0 0 0 0,417 0,224 غزة

 1 1 0 0 0 0,466 0,318 الريفية املناطق

 1 0 0 0 0 0,318 0,115 املخيمات

ــنس نـــــــــــوع ــرة رب جـــــــــ  األســـــــــ
 املعيشية

0,105 0,306 0 0 0 0 1 

 1 1 1 1 0 0,143 0,979 األسرة لرب العائلي الوضع

 1 1 1 0 0 0,474 0,659 التعليمي املستوى

 1 1 0 0 0 0,493 0,417 الالجئ وصفة األسرة رب

 1 1 1 1 0 0,390 0,813 التأمني

 9 4 2 2 0 1,488 2,678 اإل�ث عدد

 13 4 3 2 0 1,598 2,728 الذكور عدد

 5 1 0 0 0 0,815 0,548 البالغات اإل�ث عدد

 10 4 2 2 1 1,411 2,833 البالغني الذكور عدد

 1 0 0 0 0 0,242 0,062 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,378 0,173 والتشييد البناء

 1 0 0 0 0 0,285 0,089 الصناعة

 املعيشـــــية األســـــرة أفـــــراد عـــــدد
 العاملني

1,339 0,985 0 1 1 2 8 

 1 0 0 0 0 0,346 0,139 إسرائيل يف العمل

 1 0 0 0 0 0,364 0,157 الوطنية احلكومة يف العمل

ــة  امليـــاه علـــى احلصـــول إمكانيـ
 العامة

0,892 0,311 0 1 1 1 1 

 1 1 0 0 0 0,494 0,425 ا�اري بشبكة االرتباط

 1 1 1 1 0 0,374 0,832 املنزل ملكية

 1 0 0 0 0 0,078 0,006 فيال املنزل

 14 6 5 4 1 1,346 4,987 الغرف عدد
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 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

القيمة 
 )75املئني ( الوسيطة

احلد 
 األقصى

 شـــــخص لكـــــل الغـــــرف عــــدد
 Qلغ

1,499 0,816 0,154 1,000 1,304 1,765 8,000 

 هـــو للتدفئـــة الرئيســـي املصـــدر
 الديزل

0,002 0,046 0 0 0 0 1 

 1 1 0 0 0 0,456 0,294 سيارة

 1 1 1 1 0 0,162 0,973 برّاد

 1 1 1 0 0 0,500 0,519 مرجل

 1 0 0 0 0 0,104 0,011 مركزية تدفئة

 1 1 0 0 0 0,490 0,401 كهرQئية  مكنسة

 1 1 1 1 0 0,271 0,920 طهي موقد

 1 1 1 0 0 0,500 0,511 مالبس غسالة

 1 0 0 0 0 0,330 0,124 منزلية مكتبة

 1 1 1 0 0 0,496 0,562 تليفزيون

 1 1 0 0 0 0,483 0,372 هاتف خط

 1 1 1 1 0 0,335 0,871 القط صحن

 1 1 0 0 0 0,482 0,367 حاسوب

 1 1 1 1 0 0,370 0,837 حممول هاتف

 أسرة معيشية 3 720 املشاهدات عدد
 .2017استقصاء اإلنفاق واالستهالك الفلسطيين،  املصدر:
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   4-2اجلدول 
 2017موجز إحصائي: التعداد السكاين، 

 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

ة  ــــــمـيـالق
 )75املئني ( الوسيطة

د ــــــــــــــاحل
 األقصى

 1 1 1 0 0 0,488 0,608 الغربية الضفة

 1 1 1 1 0 0,430 0,755 املناطق احلضرية

 1 1 0 0 0 0,488 0,392 غزة

 1 0 0 0 0 0,368 0,161 املناطق الريفية

 1 0 0 0 0 0,277 0,083 املخيمات

 1 0 0 0 0 0,300 0,100 نوع جنس رب األسرة املعيشية

 1 1 1 1 0 0,144 0,979 الوضع العائلي لرب األسرة

 1 1 0 0 0 0,497 0,441 املستوى التعليمي

 1 1 0 0 0 0,493 0,415 رب األسرة وصفة الالجئ

 1 1 0 0 0 0,498 0,456 التأمني

 16 3 2 1 0 1,488 2,527 عدد اإل�ث

 15 4 2 1 0 1,559 2,608 عدد الذكور

 7 1 0 0 0 0,757 0,518 اإل�ث البالغاتعدد 

 13 3 2 2 0 1,394 2,606 عدد الذكور البالغني

 1 0 0 0 0 0,188 0,037 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,366 0,159 البناء والتشييد

 0 0 0 0 0 0,000 0,000 الصناعة

ــية  عـــــــدد أفـــــــراد األســـــــرة املعيشـــــ
 العاملني

0,607 0,774 0 0 0 1 7 

 0 0 0 0 0 0,000 0,000 إسرائيلالعمل يف 

 1 0 0 0 0 0,353 0,145 العمل يف احلكومة الوطنية

إمكانيـــــة احلصـــــول علـــــى امليــــــاه 
 العامة

0,578 0,494 0 0 1 1 1 

 1 1 1 0 0 0,498 0,546 االرتباط بشبكة ا�اري

 1 1 1 1 0 0,346 0,861 ملكية املنزل

 1 0 0 0 0 0,106 0,011 املنزل فيال

 20 4 4 3 1 1,194 3,620 عدد الغرف

 10,000 1,400 1,000 0,714 0,081 0,679 1,158 عدد الغرف لكل شخص Qلغ

ــو  ــة هـــ ــي للتدفئـــ املصـــــدر الرئيســـ
 الديزل

0,002 0,049 0 0 0 0 1 

 1 1 0 0 0 0,438 0,259 سيارة

 1 1 1 1 0 0,146 0,978 برّاد

 1 1 1 0 0 0,496 0,560 مرجل
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 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 )25املئني ( احلد األدىن املعياري

ة  ــــــمـيـالق
 )75املئني ( الوسيطة

د ــــــــــــــاحل
 األقصى

 1 0 0 0 0 0,126 0,016 مركزيةتدفئة 

 1 1 0 0 0 0,490 0,400 مكنسة كهرQئية

 1 1 1 1 0 0,101 0,990 موقد طهي

 1 1 1 1 0 0,209 0,954 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,294 0,095 مكتبة منزلية

 1 0 0 0 0 0,342 0,135 تليفزيون

 1 1 0 0 0 0,472 0,336 خط هاتف

 1 1 1 1 0 0,296 0,903 صحن القط

 1 1 0 0 0 0,483 0,371 حاسوب

 1 1 1 1 0 0,181 0,966 هاتف حممول

 أسرة معيشية 170 937 عدد املشاهدات
  . 2017التعداد السكاين الفلسطيين،  املصدر:
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