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 مالح�ة
الOـــ?� الSE?� االســـ�.ـــار_ في األون�jاد  !�l أعّ�هاســـ�8ادًا على أعّ�ت أمانة األون�jاد ه�ه ال�راســـة   

ان -ن جا ــاد ال�ولي ! ،  )Jean-Louis Arcand(  ل�_ ا̂ر ــ�اذ االق�(ـــــــــــ ــات العل�ا ال�ول�ة  أســـــــــــ �عه� ال�راســـــــــــ
 ه�ا. م�ض�ع الl�o ال8قاش !.أنإلى حفa ه�ه ال�راسة  وتOعى. ، في ج8�mواإلن�ائ�ة

 دوالرات ال�الqات ال����ة.ه� ال�والرات ه8ا وال�ق(�د !  

�ةتع8ي  و  rاول ع�َم -( ال.��ة األف�� .انofاق ال�8S) في ال
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 �ج ت�ف	�� م
�ة ال%ان�ة في  2000أیل�ل/ســـــــــ�S��S    28في  Sة ال���لة.  األرض، ان�لع/ االن�فاضـــــــــة ال.ـــــــــع�8?fـــــــــOآالف  ف?ها ُق�ل  وق� الفل

أك%� م� م�ور . وxع� ه�ه األرضأك%� ص�امة في  ت�اب?�الفلfO?8??� وُج�ح ع.�ات اآلالف. وش�دت إس�ائ?ل س�اسة اإلغالق ونف�ت 
و�S�َز في ه�ه . قائ�ةً  االق�(ـــــــاد الفلOـــــــf?8ي م� وســـــــائل ال��5ّ	 فيق�ة ال�(ـــــــف�فة ال�ع  Xل/ان�الع االن�فاضـــــــة ال%ان�ة،   علىعق�ی�  

. وال��ار العازل ،و�xا!ات ال�fق   ،ونقا� ال�ف��� على ال�fق  ،وال8Eادق ،والOـــ�ات� ال��اب�ة  ،وح�اجa ال�fق  ،ن7ام ال��اخ�|ال��78مة  
�ة  فيتأث?� ن7ام ال��5	   وXلxــفة الغ� ــاد اإلقل��ي اله� للWــــ ــ� على  !ع?�اً االق�(ــــ ثلl نات�ها ال��لي اإلج�الي   فق�انع� أن qق�(ــــ

�ًا ���ل ال���. واأله	 م� ذل"، أنه 2002و 2000ب?� عامي Sة ل��ة أثَّ  ق� أح�ث تأث?�ًا ســــــــلqاعات االق�(ــــــــادfع الق�  �20 على ج�
 وأد� إلى تقل�|خf?�ة وخOـــائ� فادحة في ال�خل    اخ�الالتالق�(ـــاد الفلOـــf?8ي !ا  فإنه أل��على األقل. وxاإلضـــافة إلى ذل"،    عاماً 

�اد مع�الت !fالة وفق� م�تفعة ! و ال��قلcِّ  ال��8 االق�(ــاد_  qــًال ع�  �لى إWم8ة، إح�اث  اســ���ار، فaة م�  Xلاخ�الالت داخل�ة وخارج
 م� ال(عc عY5 مOارها.

�ة  1995و   1993اتفاقات أوســـــل� في عامي على ��}�ع  ال xع� و  xـــــفة الغ�Wاً ، شـــــه�ت ال�Sًا ســـــلqـــــ�8ات ف��ة  في   ن��ًا اق�(ـــــادOال
في ه�ه الOـــــــــــ�8ات ال%الث، ان��j االق�(ـــــــــــاد ف مع ذروة االن�فاضـــــــــــة ال%ان�ة.    ی�aام�  ، وه� ما 2002و   2000  عامي  ب?� ال����ة  ال%الث 

�ة بO8ـــoة xـــفة الغ�Wي لل��في ال�ائة، وxلغ/ الfoالة   40ج ال��لي اإلج�الي بO8ـــoة في ال�ائة، وانEف� ن(ـــ?c الف�د م� ال8ات  32,8اإلقل
ــل/ إلى  ذروتها إذ  �ة    حق� ، 2019- 2007الف��ة  . وفي 2002 في ال�ائة في عام   28وصـــxــفة الغ� ــاد الWـــ  ن��ًا بلغ م�ت?� ون(ـــــف اق�(ـــ

 فإن ه�ا قع،  ال�ا  . وفي 1999 عام  في   عل�ه   كان  تق��oًا ضـــــــــــعف ما   یSلغ  ال���ســـــــــــ; ^ان  الfoالة   مع�ل أن  ، إال 1999 في عام  ح�	 ال��8 
في ال�ائة    18 أد� إلى مع�ل !fالة بلغ ن��  ، ما ع�د العا�ل?� ع� الع�ل م� ن��  ق� تoعه عق�ان ال��8 الOلSي ال��تo; !االن�فاضة ال%ان�ة  

أ_ في ال�ائة،    16ة في إســــــ�ائ?ل وال�Oــــــ���8ات، لjان مع�ل الfoالة أعلى بO8ــــــo  ف�ص الع�ل . ول�ال 2019و   1995 ب?� عامي في الف��ة 
ــاو�  ما  ــادqة ال��اك��ة الfoالة مع مع�الت    ی�Oــــــ ر ال�jلفة االق�(ــــــ ــ�ائ?ل�ة    لل��اب?� ال��تفعة للغاqة في قfاع غaة. وتق�َّ في ال�ع��ل بها اإلســــــ

�ة، في الف��ة xفة الغ�Wة في عام  أم%ال  4,5، ب��8 2019- 2000ال�xفة الغ�Wي لل�� .  2019 ح�	 االق�(اد اإلقل

اإلغالقات والق?�د والع�ل�ات العOـــ��5ة    !OـــcS م ه�ه ال�راســـة تق�ی�ات لل�jال�m االق�(ـــادqة ال�ي ت�Sjها ال.ـــعc الفلOـــf?8ي  تق�ِّ و  
�ة ال�ي ف�ضـ�ها الOـلfة القائ�ة !االح�الل في أعقاب االن�فاضـة ال%ان�ة xـفة الغ�Wما ، 2019- 2000في الف��ة  ، أ_ في ال l�oكان   وذل" ب

ــار ن�� فق� ج��  ه�ه األح�اث.  تقع  ل� ل	 �ضــــــــــــع �5�q أن �5qن عل�ه ال  ?c مOــــــــــ  2019- 2000ب�یل) للف��ة مOــــــــــــار ( مغای� لل�اقع  ت̂�
�ة   32,8  أن االنEفاض الoالغ !اف��اض xــفة الغ� ــاد، ب�ًال م� ذل"، ��qث  ل	   في ال�ائة في ال8اتج ال��لي اإلج�الي للWـــــــ ن�ا  ، وأن االق�(ـــــــ

ال��8  ^ان  ال�Sیل   الOــ?8ار��  ه�ا   Xل  . وفي العام   في  ال�ائة  في   7,1 أ_ بO8ــoة ، 2019- 2007و  1999- 1995  للف��ت?�  !ال�عّ�ل ال���ســ; 
ــ�8_ في   �ة،  الOــxــفة الغ� ــoح ، 2019- 2000 الف��ة   في ال8اتج ال��لي اإلج�الي للWــ ــُ�(ــ ــ;، ســ ــoة  أعلى ، في ال���ســ  م�   ال�ائة   في   35 بO8ــ

�قي  اإلج�الي  ال��لي   ال8اتج   في  ��ة ت�اك   ز�ادة   إلى   یAد_  ، ما الفعلي ال���ّق�   مOــــــــــــ��اه rار  57,7  ق�رها  ال��  االق�(ــــــــــــادqة ال�jلفة (  دوالر  مل
�ــة في    أم%ــال   q  4,5عــادل  مــا   أ_ )،  2015 ال%ــابــ/ للــ�والر لعــام   !ــالOـــــــــــــع� xـــــــــــــفــة الغ�Wأم%ــال   3,5 أو   2019ال8ــاتج ال��لي اإلج�ــالي لل 

8�ة ال���لة في  ال8اتج ?fـــــــــــOالف�د م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي 2019 عام  . وفي 2019 عام  ال��لي اإلج�الي لألرض الفل c?ان ن(ـــــــــــ^ ، 
ــoح  ــ�(ـ ــoة دوالرًا،   2 142 سـ ــ��اه الفعلي ال���ّق� في ال�ائة   44 أ_ أعلى بO8ـ ــ�ی� . وم� ال�ه	 ع� مOـ م��د تق�ی�ات هي على أن ه�ه  ال�.ـ

ــائع و  ــ�ار   هي ال لل8اتج ال��لي اإلج�الي ال����ل الWــــــ ــ�ل تjلفة األضــــــ 8�ة في Xل  ال�ي ل�ق/ !  مار وع�ل�ات ال� ت.ــــــ?fــ ــ�ل الفلOــــــ األصــــــ
 اإلس�ائ?ل�ة. وال��اب?� األخ��  الع�ل�ات الع��5Oة 

م ال�راســـةو   !OـــcS اإلغالقات والق?�د والع�ل�ات   ال���.ـــ�ة ول��ه�ر رفاههات�ل?ًال ل��ه�ر األح�ال ال���.ـــ�ة لألســـ�   أWqـــاً   تق�ِّ
 ��ة في أعقاب االن�فاضــة ال%انxــفة الغ�Wــ��5ة في الOانات م�  وذل" )، 2017-1998ة (الع� اســ�ق(ــاءات اُألســ� ال���.ــ�ة!اســ��Eام ب

�َّ	 ال�أث?�. الOـ5ان�ةوال�ع�ادات r�ُا ل�فع   و�ج��ع األسـ� ال���.ـ�ة إلى خ;  مOـ��� م� ح?l نOـoة ع�د الفق�اء، وف��ة الفق�، وال�jلفة ال�ن
(خالل ف��ة االن�فاضــــــة    2004 وعام  ل االن�فاضــــــة ال%ان�ة)،(قS  1998 في عام ، أ_2017-1998الفق� في ســــــ�8ات م�Eارة في الف��ة 
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���قة  االســـ�ق(ـــاءات و  قائ	 علىال�AS8 ال:  ، ه�ا(!ع� االن�فاضـــة ال%ان�ة). و�ع��� ال��ل?ل على ���ق�?�  2017و 2007عامي ال%ان�ة) و 
 .أفWل تAS8 ت���Sي

ــ5ل ت�fر   ــoة ع�د الفق�اء وف��ة الفق� او�.ــ ــًا لنOــ �ة نع5اســwة واالج��اqــاد ــ�ی� م� جانc  ل�د الفعللع�اقc االق�(ــ ال�ولة  ال.ــ
.  2004 في ال�ائة في عام  35إلى  1998 في ال�ائة في عام 11مع�ل الفق� م�  فق� ازدادالن�فاضـــــــــة ال%ان�ة.  ا  إزاءالقائ�ة !االح�الل 

، ^ان/ ف��ة  2004 عام . وفي2017 ، في عامaمانم�ور ن�� عق�ی� م� ال!ع�   قSل االن�فاضــــــــــة ال%ان�ة إال ل�ا اه إلى مOــــــــــ��   qع� ول	
ــ��اها لعام  تع� في ال�ائة، ول	 11 بلغ/ إذ  ،1998 كان/ عل�ه في عام م�ا أرxع م�اتالفق� أعلى  .  2017 في عام إال 1998 إلى مOــ

��ث الق?�د اإلســ�ائ?ل�ة األك%� ت  غ?� م�8اســc. ول� ل	 ب�ل" تأث�اً الOــ5ان  أفق� شــ�ائحوتjلفة االح�الل، م� ح?l الفق�، ^S?�ة، مع تأث� 
�ة في عام�5�q ل!ع� االن�فاضــة ال%ان�ة، لjان  ال�ي ُف�ضــ/  صــ�امة  xــفة الغ�W�5ن  2004 �ع�ل الفق� في الq أ_ في ال�ائة؛   11,7  أن

 lل الفعلي ال���ّق� وق�رهفق; ثل �ة للقWــــاء ع 35,4  ال�ع�َّr�rا ال��لى الفق� في الWــــفة  في ال�ائة. و�.ــــ?� ال��ل?ل إلى أن ال�jلفة ال�ن
�ة  xت م� ق�  الغ�aـــــــــــع�مل?�ن دوالر ( 73قفO!  مل?�ن دوالر  428مل?�ن دوالر و 356إلى  1998 ) في عام2015 ال%اب/ لعامال�والر

 على ال��الي. 2007و 2004في عامي 

م أخ?�ًا، و   �ة على مOـار وضـع الWـفة الال�ام�ة إلى ه�ه ال�راسـة الع�ی� م� ال�روس ال�Oـ�فادة وال��صـ�ات ُتق�ِّxأك%�  إن�ائيغ�
8�ة ال���لة و�عادة   وت�صـــي ال�راســـة ب�فعاســـ��امة.  ?fـــOع الق?�د ال�ف�وضـــة على ال�8قل في األرض الفل�ال��اصـــل ب?� م5ّ�نات ه�ه ج�

"ج"، ال�ي   القfاع?� العام والEاص !الع�ل في ال�f8قة م�ل?� الفلOـf?8??�  في ذل" الق�س ال.ـ�}�ة. و��c الOـ�اح لل�.ـغِّ  ، !�ااألرض
�ة وت���_ على  60 ت�ّ%لxفة الغ�Wة.  م�اردها  أث��في ال�ائة على األقل م� ال���Sfة والqاالق�(اد 
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 ال�ق�مة واأله�اف  -أوالً 

 ال�ال;ة -ألف

�  ما ف�ئ االح�الل اإلســــــــ�ائ?لي ��qُث تأث?�ات wا -ة اج��ا  cقة على ال.ــــــــع�ال�jال�m  ف�0/ الفلOــــــــf?8ي، وماق�(ــــــــادqة ع�
�ـة العـامـة لألم	 ال���ـ�ة، في ســــــــــــــoعـة ق�ارات (قـ�  !��ور ال�قـ/. و ت��اك	    على هـ�ا ال.ــــــــــــــعـcالoـاه7ـة ال�ف�وضــــــــــــــة  ���هي �لSـ/ ال

م إل?هـا  75/20و  ،74/10و  ،73/18و  ،72/13و  ،71/20و  ،70/12و  ،69/20 الق�ارات: ع� ال�jـال�m   تقـار��َ ) م� األون�jـاد أن qقـ�ِّ
ت�ل?الت وتق�ی�ات له�ه ال�jال�m االق�(ـادqة في   ُع�ضـ/. وق� ي�(ـادqة ال�ي ی��Sjها ال.ـعc الفلOـf?8ي !OـcS االح�الل اإلسـ�ائ?لاالق

 لق�ارات.ه�ه اع�ت اس��ا!ة لأُ  شّ�ىتقار��  

�ة العامة !ع�8ان "ال2016 في عامف ����jال�m االق�(ــــــــــــــادqة  ، أع� األون�jاد م�^�ة أحالها األم?� العام لألم	 ال����ة إلى ال
�ة العامة". وأعقc ذل" تق�q	 ع�ة تقار�� مف(َّ يال�ي ی��Sjها ال.عc الفلfO?8ي !cSO االح�الل اإلس�ائ?ل��� .) 1( لة إلى ال

� األون�jاد في ه�ه ال�قار��    Â8ي.  أن االح�الل العلى و�?fــــــــــــــOالفل cة على ال.ــــــــــــــع�?S^ ةqاق�(ــــــــــــــاد m�یaال qف�ض تjال
ز�ادة فه	 تأث?�ها على رفاه ال.ــــــــعc  �لى ل�jال�m و ل لل����ع الjليإج�اء م��a م� ال�ق?�	 إلى Oqــــــــل; الWــــــــ�ء على ال�اجة ال�ل�ة  ك�ا

8�ة ال���لة. على الفلOــــf?8ي و ?fــــOة في األرض الفلqــاد ــ�د األون�jاد على ال�اجة إلى  وفيآفاق ال��8�ة االق�(ــ ــ�اق، q.ــ �اده�ا الOــqإ 
ــاســــ�ة   ــادqة لالح�الل ^�fEة أســ ــ��ام داخل م�78مة األم	 ال����ة ل�ق�ی� ال�jال�m االق�(ــ ــامل ومOــ إ�ار م8ه�ي وقائ	 على األدلة وشــ

8�ة ال���لة و�قامة سالم عادل?fOامة في األرض الفل��Oة ال�� ودائ	 في ال.�ق األوس;. لعY5 أض�اره وت�ق?� أه�اف ال��8

 األه�اف -Fاء

�ة    تOـل�;اله�ف ال�ئ�Oـي م� ه�ه ال�راسـة ه�  xـفة الغ�Wة على اق�(ـاد ال�  وعلى األوضـاعالWـ�ء على تأث?� الق?�د اإلسـ�ائ?ل
 �wة ألسـ�هاا -ة  االج��اqة  الق�(ـاد�?a !.ـ5ل خاص على تأث?� الق?�د ال�ي ف�ضـ� 2019-1998في الف��ة  ال���.ـ الOـلfة  ها  ، مع ال�̂�

ال�jال�m االق�(ــــــــــــــادqة لالح�الل    !.ــــــــــــــأناألون�jاد   أع�الفي أعقاب االن�فاضــــــــــــــة ال%ان�ة. وه�ا الl�o ه� جaء م�  القائ�ة !االح�الل
 اإلس�ائ?لي على ال.عc الفلfO?8ي.

م ال�aء األول م� ال�راسة  و   !ع�  ف��ة ما اضة ال%ان�ة وفيخالل االن�فال�ف�وضة  اإلس�ائ?ل�ة   وال��اب?�لق?�د اس�ع�اضًا عامًا ل�ق�ِّ
�ة xــفة الغ� ــار ن�� للWــ ــة. و��8اول ال�aء ال%اني مOــ ــاع�ًا،  2000 ) اع�oارًا م� عام(ب�یالً مغای�ًا لل�اقع االن�فاضــ إعfاء !ع� !��ة  ف(ــ

�قه  r�5 ت��q شــــــــ�ات ع� م�� ال��8 االق�(ــــــــاد_ ال����ل ال�_ ^انAان/ الق?�د ال�ف�وضــــــــة  ل�ال�^cة ان�الع االن�فاضــــــــ  عق�ة ال%ان
ــادqة  ع�  ، أوُت8فَّ� ل	 ــائ�م� ح?l  ال��Sjَّ�ة  ال�jال�m االق�(ــــــــ � ال�aء ال%الl م� ال�راســــــــــة ���قة  ال8اتج ال��لي اإلج�الي. و�Sfِّ  خOــــــــ

اســــ�ق(ــــاءات  ) لل��ع ب?� نقا� الق�ة في Molina, Rao and Datta(  )2015(  م�ل?8ا وراو وداتاال�ي وضــــعها   أفWــــل تAS8 ت���Sي
�اد تق?�	  Oqـــــــ�ح ب�وره م� أجل تق�ی� نOـــــــoة ع�د الفق�اء ومAشـــــــ�ات أخ��، ماالOـــــــ5ان�ة ال�ع�ادات  اُألســـــــ� ال���.ـــــــ�ة وفيqأث?� ل!إ�

م ال�راسـة م���عة م� االسـ��8اجاتوع�قه االن�فاضـة ال%ان�ة !اسـ��Eام مAشـ�ات ف��ة الفق� هة إلى اوال��صـ�ات   . وأخ?�ًا، تق�ِّ لOـلfة  م�جَّ
�اساتالقائ�ة !االح�الل Oة. وواضعي ال�اء ال��8  الفلfO?8??� وال����ع ال�ولي وش̂�

  

  �A/71/174  ال�قار�� ال�ي أعّ�ها األون�jاد ع� ال�jال�m االق�(ــادqة لالح�الل اإلســ�ائ?لي على ال.ــعc الفلOــf?8ي ت.ــ�ل ال�قار�� ال�اردة في ال�ثائ )1(
 ).2020( A/75/310)، و2019( A/74/272)، و2018( A/73/201)، و2016(
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W� الح#الل اإلس%ائ	ليال�#%تHة على ااألون@#اد 5Fأن ال#@ال�? االق#=اد;ة    اقام به  األع�ال ال2اFقة ال#ي -ج

�ة العامة، أع� األون�jاد دراســــــــــــات تق8�ة ع�  ج�� !اإلضــــــــــــافة إلى ال�قار�� ال��^�رة أعاله ال�ي  ���إع�ادها وتق��qها إلى ال
ــf?8ي. و  ــعc الفلOـ ــ�ائ?لي على ال.ـ ــادqة لالح�الل اإلسـ ــلة  ه�ه  ب�أت  ق� ال�jال�m االق�(ـ ــلOـ ــة ال�ع�8نةالOـ ــادqة   !ال�راسـ "ال�jال�m االق�(ـ

ال�jال�m االق�(ــادqة  "  وتل�ها ال�راســة ال�ع�8نة، "!عاد قان�ن�ةلالح�الل اإلســ�ائ?لي على ال.ــعc الفلOــf?8ي وحقه اإلنOــاني في ال��8�ة: أ
�عي Sf8ي: إم5انات ال8ف; والغاز ال?fـOالفل cلالح�الل اإلسـ�ائ?لي على ال.ـع	ة  "، وال�راسـة ال�ع�8نة:  "ت��ق� ال�ي لqاالق�(ـاد m�ال�jال

 .: ال�jال�m ال�ال�ة ال���اك�ة"لالح�الل اإلس�ائ?لي على ال.عc الفلfO?8ي

ــلة، ُن.ــــــ�ت عامو   ــلOــــ ــادqة لالح�الل اإلســــــ�ائ?لي على ال.ــــــعc  "ال، !ع�8ان  2020 أح�ث دراســــــة في ه�ه الOــــ �jال�m االق�(ــــ
. وق�م/  2007 وت8اول/ ال�راســة ال�ضــع ال��ج في غaة م�8 ب�اqة ال�(ــار اإلســ�ائ?لي في عام  ."الفلOــf?8ي: إفقار غaة ت�/ ال�(ــار

،  2018-2007ل.ــــعc الفلOــــf?8ي في غaة في الف��ة م� تjال�m على ا?�د والع�ل�ات العOــــ��5ة اإلغالقات والق ان�fت عل�ه تق�ی�ًا ل�ا
  a? �  األوضاععلى م���O الفق� وع�قه ^�Aش� على ب�جه خاص مع ال�̂�wاألس�ا -ة االج��ا ���Oة على مqة الق�(اد�.� .ال��

?a االه��ام ال�jي على ال(ـ�مة ال��Sj ب  وذل"ال�راسـة الOـا!قة ع� غaة ت�jِّل   وال�راسـة ال�ال�ة  لWـفة  ال�ي تعّ�ضـ/ لها ا�̂�
aت ال�راســـة الOـــا!قة على  �ة، أ_ الق?�د وســـ�اســـة اإلغالق ال�ي نف�تها الOـــلfة القائ�ة !االح�الل في أعقاب االن�فاضـــة ال%ان�ة. و̂رxالغ�

�ة. ال(�مة األك�S ال�ي فيال�راسة ال�ال�ة ه�ه �7 ال(�مة ال����Oة ال�ي ت��.ها غaة، ب?�8ا ت8 xفة الغ�Wوقع/ لل 
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 اس#ع%اض عام: ال'فة الغ%$�ة واالن#فاضة ال!ان�ة -ثان�اً 

 ةمعل�مات أساس� -ألف

�ة ال%ان�ة في  ان�لع/ االن�فاضــــــة  S28ال.ــــــع   �S��Sــ في   2000ی�ل�ه  /ت��ز، عقc ف.ــــــل ق�ة ^امc دqف?� في  2000أیل�ل/ســــ
8�ة  ال��صــــل إلى تOــــ ?fــــOة الفل�ــل��ة نهائ�ة ب?� الOــــلfة ال��8 على  إغالقًا ^امالً االح�الل. وف�ضــــ/ إســــ�ائ?ل  والOــــلfة القائ�ة ! ��ة ســ

8�ة ال���لة تOـــــcS في  ?fـــــOح�وث ت�األرض الفل a � ال�عل�مات اإلســـــ�ائ?لي a � اق�(ـــــاد_ خf?� وخOـــــائ� ^S?�ة في ال�خل. ووفقًا ل�̂�
ــ?ل	)(بِ   ل�ق�ق اإلنOـــــــــــان في األراضـــــــــــي ال���لة ،  2000  ت.ـــــــــــ��� األول/أك���xم�    ارتفاعًا ^S?�ًا اع�oاراً ، ارتفع ع�د أqام اإلغالق �Oـــــــــ

ــام  244 بلغ إذ في عــ ــًا  ث	 انEف� إلى  2001 ی�مــ ــام  122،  في عــ ــًا  ــل أن یE8ف�    2006 ی�مــ ــاً   34  إلىقSــ ــام  في  ی�مــ   2007 عــ
ــ?ل	( ــ�ائ?ل  أ�لق/، 2002 مارس/آذار  29 ). وفي2021 ،ِب�Oـــ ــفة  في"  ال�اقي  ال�رع"  ع�ل�ة  إســـ �ة الWـــxاح�الل  !إعادة  ب�أت  وال�ي، الغ�  

8�ة ال��ن !اقي  وتالها،  هللا  رام?fــ ــ�ائ?لي ال�فاع  ج��  أعل�. و الفلOــــــ ــ��ًا في    اإلســــــ ــان/أب��ل   21ان�هاء الع�ل�ة رســــــ  ب?� أن.  2002ن�Oــــــ
8�ة ال�ي انOـــــــــــــ�c م8ها  ?fـــــــــــــOل�ات وال��ن الفلSات ال��غل في ال�!ع�  دون ه�ادة إلى ما ق� اســـــــــــــ���ت لياإلســـــــــــــ�ائ? ج�� ال�فاع ع�ل

 ).2004(ال8S" ال�ولي،  2002 عام

qقل  ما ال  2007ت��ز/ی�ل�ه  ونهاqة    2000أیل�ل/ســــــ�S��S  ?�  ب  في الف��ة ماوفقًا ل�c�5 تO8ــــــ?� ال.ــــــAون اإلنOــــــان�ة، ُق�ل  و  
�ة  شــE(ــًا إما !.ــ5ل مoاشــ� أو 5  848 ع��  شــE| ُق�لفاضــة ال%ان�ة، ومقابل ^ل االن�   ال�ي ح�ث/ أث8اء��اجهات للغ?� مoاشــ� ن�

 c?ـــــًا ق�ا!ة  أصـــــWqعةأoوح ســـــ��8�ًا، مع�7ه	 م� ال��ن??�، ^�ا 4 228. وx.ـــــ5ل عام، ُق�ل  أشـــــEاص !?fـــــOم� إج�الي ع�د أنه  فل
).2007اإلنOان�ة،  في ال�ائة م� اإلس�ائ?ل??� (مc�5 تO8?� ال.Aون  12في ال�ائة م� الفلfO?8??� و 88، ^ان ال�ی� ُق�ل�ااأل�فال   

ت.ــــــ���  م�aای� !ع�   على ن��ت.ــــــ�ی�ه   ج�� خالل االن�فاضــــــة ال%ان�ة، ف�ضــــــ/ إســــــ�ائ?ل ن7امًا معق�ًا م� الق?�د على ال�8قل  و  
  �xة   حّ�ل. وق� 2000األول/أك��qماد aولة !��اجaر ال�عa��ة فعل�ًا إلى أرخS?ل م� الxــفة الغ� ــ5ل نقا� تف���  فيه�ا ال78ام الWــــ شــــ

لOـــــ�اســـــة اإلغالق وح�7   أنها تWEـــــعوج�ران ت�اب�ة، وح�اجa ��ق وخ8ادق، !اإلضـــــافة إلى   وح�اجa، و�xا!ات مع�ن�ة،  �8ّقلةومدائ�ة 
، وأوجـ� جـ�ار الف(ـــــــــــــــل ق?�دًا مـادqـة قـائ�ـةً تaال   على ال�8قـل الال�ف�وضـــــــــــــــة  م� هـ�ه الق?�د    600، ^ـان  2005 و�xل�ل عـام  .ال���ل

  ���700قًا تغfي أك%� م�   41 امًا م� اســــــ��Eامت�م��8ع?�   �ی� أون إما مق?َّ � الفلOــــــf?8?  نواق�(ــــــادqة ج�ی�ة. وعالوة على ذل"، ^ا
�ة (مc�5 تO8?� ال.Aون اإلنOان�ة،   ك?ل�م�� م� ال�fق، !�اO� ).2005في ذل" ع�ة ��ق رئ

ة  ال�.ــــــــ?� م(ــــــــfلح "إغالق" إلى الق?�د ال�ي تف�ضــــــــها الOــــــــلfة القائ�ة !االح�الل على ح��ة و   ع�الة والWoــــــــائع الأمام �̂�
�ة، وداخل  xــفة الغ� 8�ة ع�S ال��ود، وداخل الWــــــــ?fــــــــــOاع  الفلfق�?�.  قf8ال� �?xة، وaغ�Eإغالق  ، هيه�ه الق?�د ثالثة أشــــــــــ5ال وت� :

�ة وقfاع غaة، xــــــــفة الغ�Wزه !.ــــــــ5ل دور_  ت داخلي داخل الaات ع�و�غالق خارجي لل�عاب� ب?� إســــــــ�ائ?ل والWــــــــفة   ؛ح�7 ال���لع�ل
�ة وx?� إxةالغ�a؛ســــــــــ�ائ?ل وغ   �?xة واألردن و�xــفة الغ� ). 2004غaة وم(ــــــــــ� (ال8S" ال�ولي، قfاع  و�غالق خارجي لل�عاب� ب?� الWــــــــ

الOـف� إلى م(ـ� واألردن، األم� !  إسـ�ائ?ل أو Oqُـ�ح للفلOـf?8??� ب�خ�ل الق�س ال.ـ�}�ة ال���لة أو و��xجc ع�ل�ات إغالق ال��ود، ل	
�ة وقfاع غaة أو Xل اإلغالقات ال�اخل�ة، ل	 وفيالعال	.   !اقيال�_ ف(ــله	 فعل�ًا ع� xــفة الغ�W8??� !ال�8قل ب?� ال?fــOــ�ح للفلOqُ   �?ب

�ة والق�� ال���fة xفة الغ�Wة داخل ال��Wال� a8" ال�ولي، بها ال��اكS8" ال�ولي، و ؛ 2002(الS8" ال�ولي، و ؛ 2003الS2004ال.( 

8�ة اسـ���    ^امالً xاإلضـافة إلى ذل"، ف�ضـ/ إسـ�ائ?ل ح�7 ت��ل  و  ?fـOانًا  على م�ن وق�� فل� ت ع�ل�اتع�ة أشـه�. وأدأح
ــاد_ وح�مان  هح�7 ال���ل ه� ــا� االق�(ــ ــل ال8.ــ ــ�ائحإلى شــ ــ5ان م� دخ�له	، ما شــ ــه	 ألن�اع  ^S?�ة م� الOــ ــّ�ىزاد م� تع�ضــ م�  شــ
ح�7   أوضاع�ل إلى أماك� ع�له	 في Xل  في إس�ائ?ل وال�8���Oات م� ال�ص  ^ان�ا qع�ل�ن ی���5 الفلfO?8?�ن ال�ی�   ال(�مات. ول	

�ة. ول	  ال78ام??�وتWــــاءل الfلc على العامل?� !أج� غ?�   ،ال���لxــــفة الغ�Wع أن�اء ال�العامل�ن ل�Oــــابه	 الEاص   Oqــــ�fع في ج�
��ـات الالج0?� ف�ح مـ�اج� ^�ـاEــــــــــــــ�ـ�ة ومWاـل�ی� أن  في ال�ـ8ا�� ال� 	هxع�ل�ن أـقارq ̂ـان�ا  	^عـامل?� ـب�ون أج� ل 	85ه�q   اـل�هـاب إلى

8�ة ال����ة العامة والEاصـــــــة،  Sل وت�م?� ال��ال�Eل�|   إی�اداتإســـــــ�ائ?ل    اح��aتالع�ل. وxاإلضـــــــافة إلى ع�ل�ات اإلغالق وح�7 ال�
ي  �̂��8�ةال?fــOان�ن األول/م� في الف��ة  الفل^ �Sــ�Oqإلى  2000 د�Sــ�Oq2002  ^ان�ن األول/د	ق�ِّض  ، األم� ال�_ لq  ةfــلOق�رة ال
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ــار�عها  ال��8�ة  ــAونها ال�ال�ة وم.ـــ �; و�دارة شـــfEة على ت�8?fــ ــًا ت��qًا ^S?�ًا   اإلن�ائ�ةالفلOـــ ــ5ّل أWqـــ لق�رتها على ال�فاء  ف�Oـــــc بل شـــ
�ة   ،ال��ردی� م� القfاع الEاص^�ل" ال�قاول?� و  مOـــــــــــ��قاتدفع فات�رة أج�ر القfاع العام، ودفع   وخاصـــــــــــة!ال�aاماتها ال�ال�ة، fوتغ

 أ).a?2019ان�ة العامة (األون�jاد، ال8فقات ال�ار�ة في ال�

�; بها ج�� ال�فاع  و  �q لةaر صــــــغ?�ة م8عaة ال���لة إلى ج�8?fــــــOاألرض الفل 	�أد� ه�ا اإلغالق ال��fل األجل إلى تقOــــــ
ة الOـلع وع�امل اإلن�اج، ما أّد� إلى إعاقة اإلسـ�ائ?لي وال�Oـ���8ات اإلسـ�ائ?ل�ة و8x?�ها ال����ة، ^�ا ر حاد في  ت�ه� ��وث ع�ل !  ح̂�

ال(ــ�مات  !   وشــّ�ة ال�أّث�ذل"، أدت االن�فاضــة ال%ان�ة إلى تفاق	 نقا� الWــعف اله�5ل�ة الع��قة ال��ور   وفWــًال ع�ال8.ــا� االق�(ــاد_.  
ــ�ی� وتع�?� االح�اللو   ،الEارج�ة ــاد_، ووج�د مع�الت !fالة   ى فيت�لّ  على ال��8 ال�_ال�_ �ال أم�ه،   �لى ت.ــــــ تقّلc ال��8 االق�(ــــــ

 ).2006!(�رة م���Oة، واخ�الالت داخل�ة وخارج�ة مaم8ة (األون�jاد،   م�تفعة

�ات االن#فاضة ال!ان�ة -FاءCت�ا 

على االق�(ــــــــــاد ألدوات الOــــــــــ��fة �(ــــــــــف�فة ال�عق�ة ت�ج� إلى ح� ^S?� ال تaال   ، ال !ع� م�ور عق�ی� على االن�فاضــــــــــة ال%ان�ة  
 |�وح�اجa ال�fق وال8Eادق، فWـًال    ، ال��اب�ة  وال��اجa   ، و�xا!ات ال�fق  ، ونقا� ال�ف��� على ال�fق   ، الفلOـf?8ي، وال�ي تWـ	 ن7ام ال��اخ

�ة مقOـ�ة إلى جaر م8ف(ـلة xـفة الغ�Wار العازل. وال��تaال ت�/ سـ��fة إسـ�ائ?ل  ، ال�ي ال "ج" ه� ال�f8قة  ال��(ـل وال�aء ال�ح?�  ؛ ع� ال
ــ�ل إل?ها،  ل �5�q  وال  ــf?8??� ال�صـــ ــoة وال�عادن  ل��8�?� الفلOـــ ــي الE(ـــ �ة، م%ل األراضـــ��Sfال��ارد ال 	م� أنها ت���_ على أه 	على ال�غ

�احي Oب ال��تع�?�   ع� ج�ار الف(ل، إلى جانc ال�8���Oات،  وO�ُف� م�W��Oات ال���?ل.  و�م5انات  واألح�ار، فWًال ع� م8ا�� ال
8�ة ال���لة. ال�ف�?/ ال�اد_ واإلدار_ والقان�ني  ?fOلألرض الفل 

�ة ن و  ��ة    ی�عّ�ض،  لل(ــــــ�اع�xــــــفة الغ�W8?�ن في ال?fــــــOاةإلصــــــا!ات لالفل�ه�م م8ازله	 وأصــــــ�له	 ، فWــــــًال ع�  ولفق�ان ال�
. وعالوة على ذل"، فإن ب8اء ال��ار العازل و�قامة ع�ة م0ات م� نقا� ال�ف��� م� جانc  ، على ســـــS?ل العقاب، م%ل األشـــــ�ارال��8�ة

ة � الOـــــلfة القائ�ة !االح�الل qع �m    اتذل"، فإن تقلo  وفWـــــًال ع�اإلن�اج وال��ارة.  و�ع�قلال.ـــــعc الفلOـــــf?8ي والWoـــــائع ق ح̂�Xت�
8�ة في االق�(ـاد  ?fـOة لهاإلسـ�ائ?لي  الع�الة الفل�  اُألسـ� ال���.ـ�ةتأث?� سـلSي ل�Y فق; على مOـ��� اسـ�هالك   اوال�Oـ���8ات اإلسـ�ائ?ل

  �jـــــًا ولWqلعلى االق�(ـــــاد ^5ل. أXج م� الع�امل   و�aـــــهه�ا ال�Oـــــه ب8فOز نفaّعq _�?افأد� في  ، ماذو تأث?� ت�مfإلى   خات�ة ال�
 ).2017ت.�هات ^S?�ة وتغ?�ات ��5ل�ة في االق�(اد الفلfO?8ي (األون�jاد، إح�اث 

 ال#ي ف%ض#ها إس%ائ	ل في أعقاب االن#فاضة ال!ان�ة  لل#�اب	%ال#@لفة ال�Hاش%ة   -�Wج

 یلي: على مامAش�ات تأث?� وتjال�m االن�فاضة ال%ان�ة  ت.��ل 

ر تjلفة الف�صـــــــــة االق�(ـــــــــادqة   �  6,4ب��8   2004- 2000ال���اك�ة م� ح?l ال�خل ال����ل الWـــــــــائع خالل الف��ة ال�Sیلة تق�َّ
 ). 2005(األون�jاد،    1999 ل��لي اإلج�الي الفلfO?8ي في عام في ال�ائة م� ال8اتج ا   82 دوالر، أو  ات مل�ار 

ر  � 8�ة ال����ة العامة والEاصـــــــــــة   ات مل�ار   3,5رأس ال�ال ال�اد_ !�Sلغ   خOـــــــــــائ� تق�َّSة ل��م?� ال��مaEون األصـــــــــــ�ل  و دوالر ن�
8�   ألصــ�ل ال�أســ�ال�ة في ال�ائة م� مaEون ا   �30أس ال�ال ال�اد_ الoاقي، ال�_ qعادل ل  واالســ��Eام ال�ف��  ال�أســ�ال�ة ?fــOةالفل  

 ). 2005(األون�jاد،    2000 قSل عام  ل�ا 

�  YfـــــــــــــOة في آب/أغ� qق�ب وحـ�ة ســـــــــــــ85ـ�ة في غaة، وت.ـــــــــــــ�ـ�� مـا  2 370ـت�م?�   ج�� ، 2004في الOـــــــــــــ�8ات األرxع ال��8هـ
�ة وقfاع غaة،   1 399 ت�م?�   ج�� وح�ه،    2004 عام  وفي   ؛ شـــــــــــــE|   22  800م� xـــــــــــــفة الغ�Wًال في الa810  683 فُ��ك م 

 ). 2005مأو� (األون�jاد،   شE(ًا بال 
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ر  � واألضـــ�ار  ؛ مل�ار دوالر   S�!  2,4لغ م� االن�فاضـــة ال%ان�ة   شـــه�اً   15أول  اإلج�ال�ة ال�ي ل�ق/ !االق�(ـــاد خالل    األضـــ�ار تق�َّ
ولال�الع ؛ 2002ملـ�ار دوالر (الSـ8" اـل�ولي،   S�!  1,2لغ   دة مل?�ن دوالر؛ وف�ص االســـــــــــــ�%ـ�ار ال�فق�   300  الـ�ادـqة الEـام !�Sلغ 

 تق�ی�ات م�Eلفة لل�jال�m واألض�ار ال�ي ت�Sjها االق�(اد الفلfO?8ي، ان�7 ال��ف� ال�ا!ع). على 

�ة  60ل %ّ ت� في ال�f8قة "ج" ال�ي  أن.ـfة األع�ال 8�qُع الفلOـf?8?�ن م� م�ارسـة  �xـفة الغ�Wـ?�  وت   ؛ في ال�ائة على األقل م� ال.
�ح ال�ق�ی�ات إلى أنه إذا  8�ة !الع�ل في ال�f8قة   لل�AســـOـــات  ســـُ?fـــOات الفل ال8اتج ال��لي اإلج�الي ســـ?��a  ، فإن ه�ا " ج " وال.ـــ̂�

 أ). 2013في ال�ائة (ال8S" ال�ولي،    35  بoO8ة الفلfO?8ي 

a_ لإلح(ـــــاء الفلOـــــf?8ي !.ـــــأن تأث?�    الســـــ�ق(ـــــاء وفقًا  � ال���.ـــــ�ة  اإلســـــ�ائ?ل�ة على أوضـــــاع األســـــ�    ال��اب?� أج�اه ال�هاز ال�̂�
8�ة، فق� ن�� ن(ـــف األســـ�  ?fـــOة  الفل�8�ة أك%� م� ال���.ـــ?fـــOة  في ال�ائة م� دخلها ال�ع�ا   50الفلoـــOفي ال�ائة    16د، وعان/ ن

8�ة ال���لة   ال�ســ�; في  ال.ــه�_   ال�خل انEف� ة، و ب�رجة م�تفع أوضــاع م��.ــ�ة غ?� مOــ�ق�ة  تق��oًا م�  ?fــO750 م�  األرض الفل  
a_ لإلح(اء الفلfO?8ي،    2004 دوالرًا في نهاqة عام   450إلى    2000أیل�ل/س�S��S  دوالرًا قSل    . ) 2005(ال�هاز ال�̂�
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  االق#=اد;ة لالح#الل اإلس%ائ	لي على ال5ع4 الفل12	�ي ال#@ال�? -ثال!اً 
�ات الغ%$�ة في ال'فةC%: ت�ا	ة في أعقاب ال#�اب� 2019- 2000 ،االن#فاضة ال!ان�ة  اإلس%ائ	ل

 االق#=اد اإلقل��ي الفل12	�ي في ال'فة الغ%$�ة: األداء واالتUاهات -لفأ

إلى   1994 م� عامفي ال��حلة األولى، فم�8 ت�}�ع اتفاقات أوســــــــــــــل�، م� االق�(ــــــــــــــاد الفلOــــــــــــــf?8ي ب%الث م�احل م��?aة.  
�اد ، ساد ال�فاؤل 2000 عامqة  لحل  !إ�ان/ الق?�د اإلس�ائ?ل 8�ة م� م�ازنة ال�?aان�ة، ̂و?fOة الفل�ل�ضع ال8هائي، وت�85/ الOلfة ال��8
اإلنOــــــــان�ة. لإلنفاق لألغ�اض   ل8فقات ال�ار�ة أولل����ل ال��8�ة، ول�Y  !(ــــــــ�رة رئ�Oــــــــ�ة ال�ان�?�    �Eم/ مOــــــــاع�ات، واســــــــ�ُ حّ�ةأقل  
�ة، في ال���ســــــــ;1999-1995الف��ة  وفيxــــــــفة الغ�Wلغ. ال�ائة في  10,7  ق�ره ســــــــ�8_  ن�� مع�ل  ،، شــــــــه�ت الxالة في    وfoمع�ل ال

�ة أدنى م���O له على اإل�الق إذxفة الغ�W1999 في عام �ائةفي ال 9,5كان  ال . 

ــة ال%ان�ة،    ــ�ائ?ل  2006 في عام وه�أت  2000 ال�ي ب�أت في عاموأعقc ذل" االن�فاضـــــ . وخالل ه�ه ال��حلة، ف�ضـــــــ/ إســـــ
�ة، ال�ي  xــفة الغ� ــارمة في الWـ ــة إغالق صـ ــ�اسـ ــ�ائ?ل    Xل/سـ ــ8/ إسـ ــافة إلى ذل"، شـ ــه� م��ال�ة. وxاإلضـ ــع ل��7 ت��ل لع�ة أشـ تWEـ

8�ة، !�اع�ل�ة ع��5Oة في الWفة ال?fOة الفل�8�ة ال���Sم� ال �?S^ ءaة أدت إلى ت�م?� ج�xات العامة.  غ�OسAاً في ذل" ال�Wqوج�� أ 
8�ة  ?fـــــــOـــــــائع الفلWoة الع�الة وال �اً تق??�ًا شـــــــ�ی�اً تق??� ح̂�Sة ل�ل"، ^ان ن�� ال8اتج ال��لي اإلج�الي ســـــــل��ألول م�ة م�8 إن.ـــــــاء   . ون�

8�ة في عام?fــــOة الفل��ة بO8ــــoة 1994 الOــــلfة ال��8xــــفة الغ�Wاق�(ــــاد ال ��jالف�د م�  في ال�ائة ^�ا  32,8، وان c?ف� ن(ــــEان
غWـ�ن  ). وفي3و  2و 1(األشـ5ال   2002 إلى عام  2000 م� عامفي ال�ائة في الOـ�8ات ال%الث  40ال8اتج ال��لي اإلج�الي بO8ـoة  

). وارتفع 4(ال.ــ5ل  2002 في ال�ائة في عام  28,5إلى  1999 مفي ال�ائة م� الق�ة العاملة في عا 9,5الfoالة م�    ازداد معّ�لذل"، 
ــائـــة في عـــام  11,6معـــ�ل الفق� م�   �ـــة في عـــام  40إلى أك%� م�    1998 في ال�ـxــــــــــــــفـــة الغ�Wــائـــة م� ســــــــــــــ5ـــان ال .  2004 في ال�ـ

ــoة  ن�ا،  2006-2000 الف��ة وفي �ة بO8ــxــفة الغ� ــاد في الWــ ــ?c الف�د م� ال8اتج ال��لي   ، ب?�8افق; في ال�ائة  2,6االق�(ــ ــ�ل ن(ــ ســ
 . 2007 في عام إال 1999 ن(?c الف�د م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي إلى م��Oاه لعام qع� في سoع س�8ات؛ ول	  ن��ًا صف��اً اإلج�الي 

ــo�ُِع�ت ول�  ــفة  في الOـــــــــــــ�8_  ال��8 مع�لم��ســـــــــــــ;    لjان)،  2002-2000ه�ه الOـــــــــــــ�8ات ال%الث (  اســـــــــــ �ة  الWـــــــــــxفي   الغ� 
�اتها ال%ان�ة االن�فاضـة ف��ة  ف�| و�.ـ5ّل. ال�ائة في  8,4  سـُ�Oـّ�ل مOـ��� م�تفعًا ق�ره  2019-1995 الف��ةwوت�ا  	ة،  أم�ًا حاسـ�األه�

�ة، ول�j أWqــًا تأث?�ها    لل��اب?�ل��ضــ�ح ل�Y فق; ال�أث?� ال�oاشــ� xــفة الغ�Wة على اق�(ــاد ال�في  والق?�د والع�ل�ات العOــ��5ة اإلســ�ائ?ل
 .األجل ال��fل

، ال�ي ه�ا ال��8 یaال م� ال�8اسـc االسـ�فOـار ع� ت�ز�ع ف�ائ� ال ب?� أنه� أداء ال��8. ، ت�Oّـ �x 2007ل�ل عامو xع� ذل"، و  
ــ	 !األه��ة ــًا. و�Aد_    ت�Oـ ــالح الفق�اء؟  ��ح  إلى  ذل"أWqـ ــ0لة ال�ال�ة: "هل ^ان ال��8 ل(ـ هل و وXائف الئقة !أع�اد ^S?�ة؟  وّل�هل و األسـ
 ه� م��Oام؟"

الoاه� الف(ـل x االع��اد على ال�Oـاع�ات، و x ح�ى اآلن، !الق?�د اإلسـ�ائ?ل�ة، و   2007 م� عامال���ّ�ة وت�Oـ	 ال��حلة ال%ال%ة،   
�ة و  ال�jلفةxــفة الغ�Wاع  ب?� الfة، دون قaة م%ل تل" ال�ي ح�وث  غ�?S^ ة أوخالل االن�فاضــة ال%ان   وقع/صــ�مات�الع�ل�ات العOــ��5ة  

��اجع !اســـ���ار م�8 ذل" ال�?�. Xل ی و  2008 في ال�ائة م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي في عام 32في غaة. ووصـــل دع	 ال�ان�?� إلى 
  8(ـــــــ?c الف�د م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي في الWـــــــفةلال��8 الOـــــــ�8_ لل8اتج ال��لي اإلج�الي و   بلغ معّ�ال،  2019-2007 الف��ة وفي

�ة  xالة ع�8 ن��  4و 6,2الغ�foل/ الX ،"في ال�ائة في ه�ه الف��ة. 18في ال�ائة على ال��الي. ومع ذل 

�ة  2019-2007في الف��ة و  xــفة الغ� ــاد الWـــــ أن  ، إالال��ة  م�ت?� ون(ـــــــف 1999 ح��ه في عامqعادل  إلى ما، ن�ا اق�(ـــــ
; للfoالة ــّ ــعفا  یSلغ   ^ان ال�عّ�ل ال���ســــ �m الWــــــ��m.  1999 عام  في هعل�   كان تق��oًا ماضــــXــ?� أداء ال�� ــفة  أنإلى  ه�ا  و�.ــــ   الWــــ

�ةxالة ن��  م�  عق�ی�  ق� شــــــــــــه�ت  الغ�foقة وه�ه.  ال�rال�  ��Aاد  أج�اه  ال�_ ال��ل?ل  ت�jفي ف�ص الع�ل ل�ال ومفاده أنه)، 2017(  األون  
�ة أعلى !5%?�، ألن االق�(ــــــاد ال��لي ل	ال�  م� لjان، وال�Oــــــ���8ات  إســــــ�ائ?لxــــــفة الغ�Wالة في الfoن ال�j�5   ��5 أن تqع�fــــــ�O� ل

 اس��عاب الق�ة العاملة ال��aای�ة.
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�ة في ال���ســــ;    2019-1995في الف��ة و  xــفة الغ� ــاد الWــ ــoة!أك�لها، ن�ا اق�(ــ  �q%ل ما وه�، العام في ال�ائة في 6,1 بO8ــ
  في 3,1 بO8ــــــoة، ن�ا في ال���ســــــ; ن(ــــــ?c الف�د م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي  نفOــــــها الف��ة ل�ائة. وفيا في  152  ق�ره  م���عًا ت�اك��اً 

 م�  qعاني  االق�(ـاد  یaال ، الذل" ومع.  !أك�لها ه�ه الف��ة  خالل ال�ائة في 78 نOـ�Sه شـ5ل ن��ًا ت�اك��ًا بلغ في م���عه ما ، !�اال�ائة
�اسي االس�ق�ار وم� ع�م  الق?�دOّق�  وع�م ال�� . و�Aد_ األداء االق�(اد_ ال�ق?َّ ت.��هًا ش�ی�اً ه و�.�ه ��5له إم5انات   qق?� األم� ال�_،  ال�

�m الفلOــــf?8??� في إســــ�ائ?ل  ال��أّتي  وال����الت وال�خل   ال�ع�نةفي ذل"  إلى تع�?� االع��اد على ال�اردات وال����الت، !�اXم� ت�
�ة على ی�عل� !اع��اد ال وال�Oــــ���8ات. و���اxــــفة الغ�Wفي إســــ�ائ?ل، فإن  الع�لc?ة ال�ي  ن(ــــ�xــــفة الغ�Wة في ال�8?fــــOالع�الة الفل

 ).4(ال.5ل  1999 في ال�ائة في عام 25في ال�ائة بل وصل/ إلى  10 دون  ق; إلى ماتهo;  ال�8���Oات ل	و إس�ائ?ل  ت�ّف�ها

  1ال.5ل 

�قيN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�ة: ال� ال'فة الغ%$
 )2015 ?� ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام(!�الی

 
a_ لإلح(اء الفلfO?8ي ال�(�ر:  أ.2020، ال�هاز ال�̂�
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  2ال.5ل 

�قيN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�4 الف%د م^ ال	ة: ن=� ال'فة الغ%$
 )2015 (!ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

 
a_ لإلح(اء  ال�(�ر:  أ.2020، الفلfO?8يال�هاز ال�̂�

   3ال.5ل 
�قيN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�ة: ن�� ال� ال'فة الغ%$

 (!الoO8ة ال���0ة)

 
a_ لإلح(اء الفلfO?8ي ال�(�ر:  أ.2020، ال�هاز ال�̂�
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   4ال.5ل 

 ال'فة الغ%$�ة: مع�ل ال1Hالة ون=	4 الع�الة في إس%ائ	ل وال�2#�_�ات
 (!الoO8ة ال���0ة)

 
a_ لإلح(اء الفلfO?8ي ال�(�ر:  ب.2020، ال�هاز ال�̂�

�ة    Xل/م� الaم�،  وألك%� م� عق�ی�   xـــــــفة الغ�Wة صـــــــارمة التعاني  ال�في ال��اك	. مOـــــــ���ة تjلف�ها    تaال م� ق?�د إســـــــ�ائ?ل
�m ح�اجa ال�fق !�ا�E8" ال�ولي أن تS5في  و�ق�ر الq  ;ــ?�  فقOة ل���م� شــأنه أن  في ال�ائة  10ال�صــ�ل إلى األســ�اق بO8ــoة  إم5ان

ــoة  �ة بO8ــــxــفة الغ� ــ?c الف�د م�  0,6ی��a ال8اتج ال��لي في الWــــ ــ��5ن ن(ــــ في ال�ائة، وxال�الي، في حالة ع�م وج�د ه�ه العorات، ســــ
�ة أعلى م� ال�Oــــ��� ال�الح�xــــفة الغ�Wه فعًال !�ا  ال8اتج ال��لي اإلج�الي في ال�SــــO8" ال�ولي، 6,1-4,1 نS2018 في ال�ائة (ال .(

�m !ع� الق?�د األخ�� ال�ي تف�ضــــها إســــ�ائ?لفذل"،   ع�وفWــــًال  �Eّد_  �� شــــأن تAع،  2025 ، !�ل�ل عامأن ی االق�(ــــاد   إلى ت�ســــّ
 في ال�ائة. 33الفلfO?8ي بoO8ة 

a_ لإلح(ــــاء الفلOــــf?8ي، ووفقًا ل  �ة للق?�د ال�ف�وضــــة على ال�8قل، OEqــــ� الفلOــــf?8?�ن  فل�هاز ال�̂��مل?�ن ســــاعة   �860
�   q274عادل  الOــــ8ة، أ_ ماع�ل في  r�Sf8" ال�ولي، في دراســــة أج��/  2019لق�س،  ا - ةمل?�ن دوالر (معه� األ!�اث ال�Sووج� ال .(

دة األج�ر  م�  ع�ل، و ف�ص  م� اح��ال�ة ال�(ـــ�ل على  ب�رجة ^S?�ة  ق� قّل(ـــ/، أن ع�ل�ات اإلغالق 2013 في عام !الOـــاعة  ال���َّ
^ل م� م� ه�ا ال�أث?� ه� انEفاض    ق�ر ^S?�^ان ال�افع وراء و ، ب?�8ا زادت م� ع�د ســــــاعات الع�ل في ال?�م؛  ال.ــــــغلع�د أqام م�  و 

�ة ال.ـــ̂��x8" ال�ولي،  اترSعلى الع�الة (ال cلfـــفة  2013والWــاد ال ب). وخل(ـــ/ ال�راســـة إلى أن نقا� ال�ف��� وح�ها تjلف اق�(ـ
�ة ما الxقل ع�  الغ�q6   قة واح�ة م� في ال�ائة م� ال8اتج�ــع نقfة تف��� واح�ة على !ع� د}   مf8قة م�ل�ةال��لي اإلج�الي، وأن وضـ

�m بoO8ة Xقلل م� اح��ال ال��q0,41  ة م� في ال�ائة، وoO8اعة بOام الع�ل ،في ال�ائة 6,3األج� !الqة  وم� أoO8في ال�ائة. 2,6ب 

�ة،  ع�م ق�رة االق�(ــاد ال�ق?َّ و  xــفة الغ�Wل � في الX االح�ال   في  �S�q ،ــ5انOای� ع�د الaل، على خل� ف�ص ع�ل، في م�اجهة ت
�ة ق��ة م� الفلOـــــــــf?8??� على الl�o ع� ع�ل في إســـــــــ�ائ?ل وال�Oـــــــــ���8ات.   ع�دًا ^S?�اً Sة ســـــــــل�ب?� نOـــــــــoة الع�ال   وت�ج� عالقة ارتoا�

�ة، ما xــفة الغ�Wالة في الfoــ���8ات ومع�ل الO8??� في إســ�ائ?ل وال�?fــOه�  الفل�Sة على إســ�ائ?ل في على اع��   ُی�xــفة الغ�Wاد اق�(ــاد ال
�m (ال.5ل X3ال�� .( 

�ة أعلى !5%?�،   ف�ص الع�ل ل�ال و  xــفة الغ�Wالة في الfoان/ الjــ���8ات، لOــ���اتها غ?� في إســ�ائ?ل وال�Oان/ مjع?�ة ع�  ول!
ــَ   مع�الت الfoالة  ــفة   في   fالة الo  ^ان/   ، ال���ســــــ;   . وفي 2007 �ة م�8 عام ال��تفعة للغاqة في غaة، ال��اصــــ �ة  الWــــxح أعلى  الغ�oــ ــ�(ــــ   ســــ

ــoة    ت�jن  أن   ال���5  م�  لjان ،  وال�Oـــــــ���8ات   إســـــــ�ائ?ل   في   ف�ص ع�ل  ف�Sون ). 4  ال.ـــــــ5ل (  2019- 1995 الف��ة   في  ال�ائة   في   16 بO8ـــــ
ل.    17  ال م���O   �ًال م� ب  ال�ائة   في   37 م���O   ع�8 ،  2019 عام   في   الfoالة،  َّ�Oفي إس�ائ?ل،    الع�ل ف�ص  ح�ى مع    ب?� أنه في ال�ائة ال�

�ة م� إح�اث تأث?� في مع�الت الfoالة ال��تفعة  ل	 xفة الغ�Wي لل�� . !.5ل مaعج   ی���5 االق�(اد اإلقل
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�m 2019 في عامو  X8ي ( 133 000، ج�� ت�?fــ ــ�ائ?ل   10فلOــــــ �ة) في إســــــxــفة الغ� في ال�ائة م� الق�� العاملة في الWــــــ
ــ���8ات، مع�7ه	 في قfاع ال8Sاء ــ??�  وال�Oــــ ــ8اعات وال�Eمات  وال�.ــــ ــة ال��8jل�ج�ا (األون�jاد،  ال، تل�ه الaراعة وال(ــــ أ). E8�2020فWــــ

ان/ نOـoة  أ_ ، ال�عل��يم� ح?l ال��(ـ?ل   م� ذو_ ال�هارات ال�E8فWـةت(ـ8�فه	 على أنه	   وج�� في ال�ائة م8ه	 م� ال�جال   99̂و
ل�ا a_ لإلح(ــــاء الفلOــــf?8يو ة،  عامًا م� ال�عل�	 (معه� أ!�اث الOــــ�اســــة االق�(ــــادq  13 أقل م� َم� ح(ــــّ وســــلfة ال8ق�   ،ال�هاز ال�̂�
8�ة، ?fــO2018الفل �8?fــOــ�ق الع�ل الفلOای� لaح االع��اد ال��oنق| الع�الة ذات ال�هارات   ة). وأصــ cSــO! ــًاWqعلى إســ�ائ?ل م�85ًا أ
ــ??�الaراعة م�الي في  وخاصــــةفي إســــ�ائ?ل،    ال�E8فWــــة ع�ال م� آســــ�ا. و��Sو أن �عانة ! االســــ ت8�ح م�اوالت ســــ� الف��ة !  . ول	وال�.ــ

ه� أن  وأح� الف�ارق ال�اسـ�ة األه��ةأرxاب الع�ل في إسـ�ائ?ل وال�Oـ���8ات qفWـل�ن الع�ال الفلOـO! ،�??8?fـcS مهاراته	 ومع�ف�ه	.  
�ــة في نهــاqــة ی�م الع�ــل، أوxــــــــــــــفــة الغ�Wع�دون إلى الq �??8?fــــــــــــــOــال�ــالي ال الع�ــال الفلxتــأث?� ف��ة الع�ــل، و 	�5ن لهq   5ــل�على اله

 ب).2019ال���qغ�افي إلس�ائ?ل (األون�jاد، 

�m في إســ�ائ?ل وال�Oــ���8ات ق� و  Xحفي ح?� أن ال���غ?� مOــ�ق� وم�قلc وع�ضــة  أم�ًا  7qل   فإنهق(ــ?�ة األجل،   مaاqا  ی�
تآكل ق�رته  ال�OـــــcSّ في qق�ِّض االق�(ـــــاد الفلOـــــf?8ي ع� ����   فه�ال��fل.   في األجللل��8 ال�Oـــــ��ام   اً ل�قلoات الOـــــ�اســـــة وم8اقWـــــ 

�قي. وxاإلضـافة إلى ذل"،  !فعلال�8افOـ�ة  rة وسـع� ال(ـ�ف ال��  في األجلت(ـ�ی� الع�الة إلى إسـ�ائ?ل    یAّد_تأث?�ه على األج�ر ال��ل
�ة إلى أن    إلى تق���ال��fل  S���ائ?ل  في إســ�  ف�ص الع�لق�رة االق�(ــاد الفلOــf?8ي على ت(ــ�ی� الOــلع وال�Eمات. وت.ــ?� األدلة ال�

ــ���8ات  ــoة   في األجل�تo;  ت وال�Oــ ــادرات بO8ــ ــoة x في ال�ائة، و  5ال��fل !انEفاض في ال(ــ 8اتج x في ال�ائة و  �a6ادة في ال�اردات بO8ــ
ــ8�ع،  معاناة  م�لي إج�الي أقل، مع  ��ة ال�fلقة و  م�قfاع ال�ع�ی�،  !   م��Sعاً قfاع ال�(ــــــrال l?فاض م� حEــ�أ ان ��ة أســــــrة ال�Sــ الO8ــــــ

)Agbahey ،2018  ،"ّد_ إلى زـ�ادةفي ح?�  ف). وعالوة على ذـلAم� إســــــــــــــ�ائـ?ل،    ع�امـل اإلنـ�اج اـل�_ ُی�لقَّىدخـل   أن هـ�ه الف�ص ت
على  تAّث� سـلoاً  م� ح�افa االسـ�%�ار في رأس ال�ال الo.ـ�_ ^�ا وتقّلل،  ةلOـ�ق ال��ل� في اأWqـًا م� ال�ع�وض م� الع�الة  ا تقّللفإنه
 ).Agbahey, Siddig and Grethe, 2016( ال8اتج ال��لي اإلج�الي ن��

 2019- 2000 لالح#الل اإلس%ائ	لي على ال5ع4 الفل12	�ي: Fع� االن#فاضة ال!ان�ة ال#@ال�? االق#=اد;ة   - Fاء 

م ه�ا    ــة  qق�ِّ ــ	 م� ال�راسـ ــ�ی� الSj?� لإلغالقالقOـ �ة لل�.ـ�ــf?8ي ن� ــعc الفلOـ ــادqة ال�ي ت�Sjها ال.ـ   اتتق�ی�ات لل�jال�m االق�(ـ
�ال�د و والق?  �ة في أعقاب االن�فاضــة ال%ان�ة. ̂وxــفة الغ�Wة في ال�ه� م�ضــح أعاله، ^ان/ ال�jلفة ال�oاشــ�ة   لع�ل�ات العOــ��5ة اإلســ�ائ?ل

�ة !�ق�ار ال%لl في الف��ة   هي تقل�|له�ه الق?�د  xــــفة الغ�Wي لل��ه�ه إلى أن   ت��ر اإلشــــارةغ?� أنه . 2002-2000االق�(ــــاد اإلقل
لق?�د على ا  ُتoقيالOــــلfة القائ�ة !االح�الل !ال�78 إلى أن في ال��اك	،  مOــــ���ة  تjلف�ها    تaال تOــــSS/ في أضــــ�ار ���لة األم�، الالق?�د  
�ام ! دون  ت��لال�ي r8اء الالزمة.الSإعادة ال 

ان/  �ة   ̂وxــــــفة الغ�Wة في ب�أت ف�ر ان�الع االن� ق�  الق?�د على ال�8قل وغ?�ها م� الق?�د ال�ف�وضــــــة على ال�  28فاضــــــة ال%ان
  �S��Sــ ــ���ات ما هغ?� أن .  2000أیل�ل/ســ �m ه�ه الق?�د إلى مOــ�Eه ت�ــة. وع�8  م� ال(ــــعc ت��ی� ال�ار�خ ال�_ ج�� � قSل االن�فاضــ

�فها إلى ح� ما، ول�5q �jن م� مالح7ة تقلoات ال��8 االق�(اد_،  �E2006 رفعها، في عام  دون ال�عق�ل اف��اض أن الق?�د ق� ج�� ت  
االن�فاضـــــــة ال%ان�ة Oqـــــــ��8 إلى مOـــــــار  في أعقاب��fلة األم� للق?�د اإلســـــــ�ائ?ل�ة ال. ول�ل"، فإن تق�ی� ال�jلفة ال�oاشـــــــ�ة ) 2( )52ل  (ال.ـــــــ 

�ة qف��ض أن الق?�د اإلسـ�ائ?ل�ة األك%� صـ�امة وسـ�اسـة اإلغالق  ل -ع غای� لل�اقم -�  سـ?8ار�� ن� أوxـفة الغ�Wي في ال��الق�(ـاد اإلقل
 . 2006-2000لف��ة في ا ات��ث  ل	

 الق(� م8ها ه�ل�Y ف�5q ی�ج� اح�الل؟"   إلى اإلجا!ة على سAال "ماذا ل� ل	 ته�ف الال�راسة  ه�ه على أن    و�o8غي ال�.�ی� 
اســــ�j.ــــاف ال�jلفة االق�(ــــادqة لع�ل�ات اإلغالق والق?�د والع�ل�ات العOــــ��5ة هي ت�مي !األح�� إلى لالح�الل. بل  الjّل�ةتق?�	 ال�jلفة 

 اإلس�ائ?ل�ة في أعقاب االن�فاضة ال%ان�ة.

  

، قـSل أن ت��اجع 2006 ی�مـًا في عـام  122إلى    2002و  2001ی�مـًا في عـامي   q244ق�م هـ�ا االف��اض على عـ�د أـqام اإلغالق ال�ي انEفWــــــــــــــ/ م�  )2(
 .2007 ی�مًا في عام 34إلى 
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 ) والف��ة ال�ي تل�هـا1999- 1995على معـ�ل ال��8 في الWـــــــــــــفـة الغ�xـ�ة في الف��ة ال�ي ســـــــــــــoقـ/ االن�فـاضــــــــــــــة الـ%انـ�ة ( وxـ8اًء   
ن��  2019- 2007(  ســـــــــــــ?8ـــــار��  لل�اقع )، ج�� وضـــــــــــــع  الSـــــ�یـــــل  و .  2006- 2000للف��ة    مغـــــای�  الOـــــــــــــ?8ـــــار��   أنـــــه في qف��ض  هـــــ�ا 

̂ـ�ـل"  في ال�ـاـئة لالق�(ــــــــــــــاد اإلقل��ي للWــــــــــــــفة الغ�xـ�ة، ول	  32,8  الـoالغ ن�jـاش اال �qـ�ث   ، ل	 2002- 2000الف��ة  االن�عـاش في   �qـ�ث 
c ق�ره   2006- 2000أن االق�(ـــــاد ن�ا في الف��ة   qف��ض الOـــــ?8ار�� الOـــــ�8ات ال%الث ال�ال�ة. و�xًال م� ذل"،  في   7,1!�ع�ل ســـــ�8_ م̂�

 . 2019- 2007و   1999- 1995ال�8O_ في الف��ت?�   ال��8  ل مع� ال�ائة، وه� م��س; 

ل/ال8اتج ال��لي اإلج�الي ال����ل ال�ي   خOـائ�، إلى أن  5وال.ـ5ل   1ت.ـ?� ال�8ائج، ال��ضـ�ة في ال��ول  و   ِّ� في إ�ار    سـُ
Xل ه�ا الOــ?8ار�� ال�Sیل،  ي��5ن أعلى !5%?� م� مOــ��اه الفعلي. وفســ الOــ?8ار�� ال�Sیل ^S?�ة، !�ع8ى أن ن(ــ?c الف�د م� ال8اتج ^ان  
�ة، في الف��ة xــفة الغ� ــoة أعلىفي ال���ســــ;  ســــ��5ن  ،  2019-2000كان ال8اتج ال��لي اإلج�الي الOــــ�8_ للWــ  م� ال�ائة في  35  بO8ــ

�قي اإلج�الي  ال��لي  ال8اتج في ت�اك��ة  خOــــــــــارة إلى یAد_ ، ماالفعلي  مOــــــــــ��اه rلغ ال����ل  ال�Sار 57,7  ت� ال�والر!Oــــــــــع� ( دوالر مل
�ة لعام qعادل ما  أ_ ،)2015 لعام ال%اب/xـــــــفة الغ�Wال8اتج ال��لي اإلج�الي لألرض  أو  مّ�ات  4,5 2019 ال8اتج ال��لي اإلج�الي لل

8�ة ال���لة لعام?fــ ــة اإلغالق، ^ان ال8اتج ال��لي اإلج�الي للف�د ف. مّ�ات 3,5 2019 الفلOــ ــ�اســ ــارمة وســ ــ�ائ?ل�ة ال(ــ �Sون الق?�د اإلســ
�ة   ال�اح�xــــفة الغ�Wــــل إلىســــ في ال)� 2(ال��ول    2019 في عام ع� مOــــ��اه الفعليفي ال�ائة  44  أ_ أعلى !�ق�اردوالرًا،  142 2 

ت.ــــ�ل تjلفة األضــــ�ار   هي العلى أن ه�ه م��د تق�ی�ات لل8اتج ال��لي اإلج�الي ال����ل الWــــائع و  ال�.ــــ�ی�). وم� ال�ه	 6 وال.ــــ5ل
8�ة في Xل الع�ل�ات الع��5Oة األال�ي ل�ق/ ! ��م?�  ع�ل�ات الو ?fOة وال��اب?� األخ�� ص�ل الفل� .اإلس�ائ?ل�ةاإلس�ائ?ل
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1ال��ول 

�قي، ال�اقع الفعلي وال2	�ار�I ال`�یلN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�ة: ال�ال'فة الغ%$
)2015(!�الی?� ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

الحقیقي الفعليالناتج المحلي اإلجمالي السنة

السیناریو البدیل

الفارق بالنسبة المئویةالفارقالناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

20004 958,35 660,9702,614,2

20014 365,96 064,01 698,138,9

20023 724,96 495,82 770,974,4

20034 090,76 958,42 867,770,1

20045 128,97 453,92 325,045,3

20055 468,57 984,72 516,246,0

20065 962,18 553,32 591,243,5

20076 587,69 086,42 498,837,9

20087 451,39 652,82 201,529,5

20098 126,310 254,52 128,226,2

20108 496,110 893,62 397,528,2

20119 305,911 572,62 266,724,4

20129 810,212 294,02 483,825,3

201310 171,913 060,22 888,328,4

201410 610,413 874,33 263,930,8

201511 072,314 739,13 666,833,1

201612 046,115 657,83 611,730,0

201712 505,516 633,84 128,333,0

201812 797,317 670,64 873,338,1

201912 998,818 772,05 773,244,4

653,634,8 332,657 679,1223 165المجموع التراكمي 

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:
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5ال.5ل 

�قي، ال�اقع الفعلي وال2	�ار�I ال`�یلN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�ة: ال�ال'فة الغ%$
)2015ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام(!�الی?� 

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

2ال��ول 

�قي، ال�اقع الفعلي وال2	�ار�I ال`�یلN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�4 الف%د م^ ال	ة: ن=�ال'فة الغ%$
)2015(!ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

السنة

اإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب

الفعليالحقیقي

البدیلالسیناریو

المحليالناتجمنالفردنصیب

المئویةبالنسبةالفارقالفارقالحقیقياإلجمالي

20002 865,53 271,6406,014,2

20012 456,03 411,2955,238,9

20022 040,03 557,61 517,674,4

20032 181,13 710,21 529,070,1

20042 661,83 868,41 206,645,3

20052 758,64 027,91 269,346,0

20062 923,04 193,41 270,443,5

20073 138,74 329,31 190,637,9

20083 470,94 496,41 025,529,5

20093 702,74 672,4969,726,2
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السنة

اإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصیب

الفعليالحقیقي

البدیلالسیناریو

المحليالناتجمنالفردنصیب

المئویةبالنسبةالفارقالفارقالحقیقياإلجمالي

20103 788,44 857,51 069,128,2

20114 062,75 052,3989,624,4

20124 195,05 257,11 062,125,3

20134 262,35 472,61 210,328,4

20144 358,75 699,51 340,830,8

20154 460,85 938,11 477,333,1

20164 761,16 188,61 427,530,0

20174 851,06 452,41 601,433,0

20184 854,46 703,01 848,638,1

20194 822,56 964,32 141,844,4

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

6ال.5ل 

�قي، ال�اقع الفعلي وال2	�ار�I ال`�یلN\اتج ال�\لي اإلج�الي ال�4 الف%د م^ ال	ة: ن=�ال'فة الغ%$
)2015(!ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:
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 ت@لفة الفق% ال#ق�ی%Iة ال�#%تHة على االح#الل  -راFعاً 
 2017-1998 االن#فاضة ال!ان�ة، في أعقاب

م في ه�ا الف(ــــل   �ة للق?�د   رفاه الفلOــــf?8??� وأوضــــاعه	في  ال�_ ح�ث  تق?�	 لل��ه�ر  qُق�َّ��ة ن�xــــفة الغ�Wة في ال�ال���.ــــ
ج�� تق�ی� نOــoة ع�د الفق�اء وف��ة الفق� وال�jلفة ال�ن�ا للقWــاء على وق� األك%� صــ�امة ال�ي ف�ضــ�ها إســ�ائ?ل !ع� االن�فاضــة ال%ان�ة.  

8�ة ال�ي اإلنفاق   وم� اســـ�ق(ـــاءاتم� ال�ع�ادات الOـــ5ان�ة  مOـــ���ة !اســـ��Eام ب�انات    2017-1998الفق� للف��ة ?fـــOواالســـ�هالك الفل
a_ لإلح(ـاء الفلOـf?8ي.   ��ز�ع ال�Oـاع�ة في  x انع�ام ال�Oـاواة و ال��علقة ! ن�ا� األxاإلضـافة إلى ذل"، ج�� ت�ل?ل و أج�اها ال�هاز ال�̂�

�ة في الف��ة xــفة الغ� ــًا 2017-2004الWــ ��_ أWqــq ،وأخ?�ًا .	�ــ�ات الفق�  تق? ــ�ائ?ل�ة على مAشــ ــ��Eام ما!ا تأث?� الق?�د اإلســ ی�د في   ســ
�ة  ل	 أن ه�ه الق?�داف��اض  م� في الف(ــــــــل ال%الl،   ال�.ــــــــ�وح  ،لOــــــــ?8ار�� ال�Sیلا�ُتف�ض. و��oع ال��ل?ل ال�ارد في ه�ا الف(ــــــــل م8ه

 ب؛ الف(ل ال�ا!ع).2020األون�jاد (تق���  م�اثلة ل�ل" ال��oعة في 

�اس الفق% في ال'فة الغ%$�ة، س��ات مa#ارة،   -ألفb1998-2017 

��_ في  q   ة في الف��ة ت�ل?ل  الف�ع ه�ا�xــفة الغ� ــoة ع�د الفق�اء تُ . و 2017- 1998ت�fر مOـــــ��� وع�� الفق� في الWـــ ع�َّف نOـــ
شــ�ة   ال�Oــoان أخ� في  ت  ال  الفق�اء  نOــoة ع�د  ب?� أن .  ) 3( نOــoة اُألســ� ال���.ــ�ة ال�ي ت��� ت�/ خ; الفق�، !�Oــاع�ة و�xون مOــاع�ة   ا أنه ! 

. وعلى ســS?ل ال�Oــألة مع?8ة ت�/ خ; الفق�. واســ��Eام ف��ة الفق� qعالج ه�ه م��.ــ�ة ی8عY5 في م�� وق�ع أســ�ة   ع�قه، وه� ما  الفق� أو 
�ة   50 / نoOة إذا ^ان  ف���ی� ما ال�%ال، .�دوالر،    100  ت��ه !�ق�ار  دوالر أو   0,01 !�ق�ار  ت�/ خ; الفق� هي  في ال�ائة م� اُألس� ال��
ال�Oافة، م� ال8اح�ة ال8ق�qة، ال�ي    ع� ���� إضافة ح ف��ة الفق� ذل" في ال�ائة. وت(�ِّ   50 ي في ^ل�ا ال�ال�?� ه  oOة ع�د الفق�اء ت�jن ن 

|  خ; الفق�؛ ع� تف(ــل ^ل أســ�ة م��.ــ�ة   ال�اقعة ت�/ خ; الفق� وصــف� لألســ� ال���.ــ�ة  ال���.ــ�ة ال�اقعة لألســ�    1  ق�ره وزن وE�ُ(ــَّ
 ;Eة الفق� ت�%ل م��س; ف   ول�ل" .  أعلى ال���ة ع� خ;   ال���0ة،   الع�a، !الoO8ة إن ف.� . الفق�   ال�_ qف(ل األس� ال��

  _���اس مAشـــــــ�_ الفق� (نOـــــــoة ع�د الفق�اء وف��ة الفق�) لOـــــــ�8ات رئ�Oـــــــ�ة م�Eارة م� أجل تق?�	 تأث?� الق?�د وال��اب?�   و�{
(!ع� االن�فاضــــــة  2017و  2007و  ،(خالل االن�فاضــــــة ال%ان�ة)  2004(قSل االن�فاضــــــة ال%ان�ة) و  1998 الOــــــ�8ات:  اإلســــــ�ائ?ل�ة، وهي

  وه�ه األخ?�ةو���قة أفWـل تAS8 ت���Sي.    االسـ�ق(ـاءاتعلى   ةالقائ�  ال��fقةالفق� !اسـ��Eام ���ق�?�:   _ ال%ان�ة). و���_ تق�ی� مAشـ� 
� الع?8ة  وتل" ال�Oـــ���ة م�اإلنفاق واالســـ�هالك  اســـ�ق(ـــاءاتم� ال�Oـــ���ة  ل�مات  دقة مقای�Y الفق� ع� ���� ال��ع ب?� ال�ع ت�Oـــّ

 الSj?�ة ال��احة م� ب�انات ال�ع�اد.

 الI%1قة القائ�ة على االس#ق=اءات -1

  ِ�Eــــــ�Oقة القائ�ة على ت��fخ; الفق�  االســــــ�ق(ــــــاءاتم ال mالغ?� م� م5اِفئ م�  في ال�ائة  60أنه ! تع��oاألف�اد ال c?ن(ــــــ
�اً ال  االسـ�ق(ـاءات�انات  ب على   ةقه مoاشـ� وتofِّ  ال���.ـ�ة  ال�سـ�; ال��8ي ل8فقات اُألسـ�م���ع SـOول    قل?لة ن��S/.  ) 4( )3(ال نOـoة   وُحOـِ

  

�ة م� ال��5مة وال�هات غ?� ال��5م�ة. )3(.�مة إلى اُألس� ال��  ت.�ل ال�Oاع�ة ج��ع ال�Oاع�ات ال8ق�qة والع?8�ة ال�ق�َّ

ــSي )4( �اس لE; الفق� الO8ـrمه ج�لة م  ه�ا ال��Eــ� ــاد_ االت�اد األوروxي، وم�78ة ال�عاون وال��8�ة � ال�هات م� ب?8هاتOـ ، وم�78ة  في ال�?�ان االق�(ـ
ــة للfف�لــــ ــ�ة  ال���ــــ (ان�7(ال?�ن�Oــــــــــــــ�m)  األم	  ــائي  اإلن�ــــ ــ�ة  ال���ــــ األم	  ــامج  و�xنــــ -https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsال�ا!;:    ، 

explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate  .()ه�م5اِفئ  ُ�عّ�ف . و )2021ت.��� األول/أك���x    13في  ج�� اال�الع عل
في  م�78ة ال�عاون وال��8�ة ال�_ تOــ��Eمه))، وه� ال�ع��m  0,5+ (ع�د األ�فال ×   0,8) ×  1 -+ (ع�د الoالغ?�    1أنه (!ن(ــ?c األف�اد الoالغ?�  

a_ لإلح(ــاء الفلOــf?8ي  و وال8S" ال�ولي (ان�7 ال��ف� األول).).    ال�?�ان االق�(ــاد_ قل?ًال، وه� ((ع�د الoالغ?�    تع��فًا م�Eلفاً �Oــ��Eم ال�هاز ال�̂�
ن(ـــــــ?c الف�د، م� ب?� أم�ر    في شـــــــ5لن(ـــــــ?c األف�اد الoالغ?� ول�Y  م5اِفئ    في شـــــــ5لال�عS?� ع� األم�ر  و ).  0,89× ع�د األ�فال) ^    0,46+ 

8�ة ال���لة،    ��اكل اُألســ� ال���.ــ�ةأن  والOــcS في ذل" ه�للفق�.    أدق�رة  أخ��، ی�ســ	 صــ?fــOل�ان    شــأنها في ذل" شــأنفي األرض الفلSال 	مع7
 ،�?S^ ـة إلى ح�Oان�ت�Eلف م�fلoات االسـ�هالك في األسـ�ة ال���.ـ�ة ال��5نة م� سـ�ة و م� األ�فال.   ع�دًا ^S?�اً م8ها Wqـ	    والj%?�ال8ام�ة، غ?� م�

�ة ال��5نة م� شE(?� !الغ?� وأرxعة أ�فال.   اخ�الفًا تاماً !الغ?�  أشEاص.�في ش5ل م5افئ ن(?c ال�عS?� ع� األم�ر  و ع� م�fلoات األس�ة ال��
�ة.ه�ه ال�(ادر الهامة لع�م ال��انY ب?�  !أن ُتAخ� في ال�oOان�Oqح  األف�اد الoالغ?�.� اُألس� ال��
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�ة على أســــاس   ع�د الفق�اءxــــفة الغ�Wة الفق� في ال��8�   اســــ�ق(ــــاءاتوف?fــــO2004و ،1998ألع�ام في ا ةاإلنفاق واالســــ�هالك الفل،  
ــ?� ع?8ات 2017و  ،2007و ــاءات. وت.ــــ ــ�ق(ــــ �ة ال�ي ت��� ت�/ خ; الفق�   االســــxــفة الغ� ــ�ة في الWــــ ــ� ال���.ــــ ــoة اُألســــ إلى أن نOــــ

على ال��الي. وـxال�ـ%ل، Xـل/ ف��ة الفق�  2017و 2007و  2004و 1998  األع�ام في ال�ـاـئة في  13,7و 13,5و 15,2و 11,6 كـاـن/
). وxاإلضـــــافة إلى ذل"، 6في ال�ائة في الOـــــ�8ات ال��Eارة (ان�7 ال��ول   4وفي ال�ائة  2,8ب?�    وتأرج�/ال�ق/،   على م�مOـــــ�ق�ة 

�ا  ات م8ها في حالة وج�دها.�Oاع�الالفق� أعلى م� دون  وف��اته� م��قع، ^ان/ مع�الت الفق�  ̂و

�ة و���%ل أح�   xــفة الغ� �اس نOـــــــــSي في تق?�	 ت�fر الفق� في الWـــــــrام م�Eفي أن ال�ق على م�ّ ال.ـــــــــ�اغل ال��علقة !اســـــــــ� /
ــoة(  لل�خل  ال�ســـ�;ال�Oـــ���  ). 3  ال��ول(  ال%ان�ة االن�فاضـــة  أعقاب في مOـــ��� !.ـــ5ل  ق� انEف�)  ال�ســـ�;  م� ال�ائة  في 60 ع�8 نOـ

 ال�Oـoانqأخ� في   وت�ز�عه وال ًال ألنه Oqـ��Eم مOـ��� الفق� !الO8ـoة إلى دخل ^ل عام، �5�q أن �5qن ه�ا ال8هج مWـلِّ و8xاء على ذل"
�ة، ه� !ع� االن�فاضة ال%ان�ة. وه�ا  ال�ف�وضة  اد في م���Oات ال���.ة !cSO الق?�د اإلس�ائ?ل�ة  االنEفاض ال�SO8ة ال�الcSO، م� ال8اح

م   ثاب�?�ال�Oـــــ�غ�ب أن 7qل مع�ل الفق� وف��ة الفق� غ?�  م�  في أن �ة ل  داالتتق��oًا. وتق�ِّS���ألرxع ســـــ�8ات ف��ة االj%افة ال��اك��ة ال�
 ).7له�ه ال7اه�ة (ال.5ل  جل�اً ت�ض��ًا 

ــ��   إ!قاء مع و بل على العY5 م� ذل"،    1998 في ال�ائة في عام   11 مع�ل الفق� م�  ازداد ، 1998 اه لعام خ; الفق� ع�8 مOــــــــــ
في ال�ائة    30!ع� االن�فاضــــــــة ال%ان�ة. وانEف� ال�ع�ل !.ــــــــ5ل ���m إلى  تSf?� ق?�د ما  في أعقاب ، 2004 في ال�ائة في عام   35إلى 

ــ��  qع�  ، ول	 2007 ي عام ف  ــة ال%ان�ة إال  ل�ا   اه إلى مOــ  3ف��ة الفق� أرxع م�ات، م�  وازدادت . 2017 عامًا، في عام  20!ع�  قSل االن�فاضــ
 . 2017 في عام  إال   1998 ها لعام إلى م��Oا  تع�  ، ول	 2004 في ال�ائة في عام   11إلى   1998 في ال�ائة في عام 

  3ال��ول 
في ال�ائة م^ ال�فقات ال�ســـ�1ة، للف#%ة   60فئ الف%د الHالغ م^ ال�فقات ال�#�ســـ1ة ون=ـــ	Hه م^ ن2ـــHة ال'ـــفة الغ%$�ة: ن=ـــ	4 مSا

1998-2017  
 )2015 (!ال�والرات !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

 النفقات الوسیطة في المائة من  60نصیب مكافئ الفرد البالغ من نسبة  نصیب مكافئ الفرد البالغ من النفقات المتوسطة السنة 

1998 410 176 

2004 284 118 

2007 335 122 

2017 453 195 

 حOا!ات األون�jاد. ال�(�ر:

 2017-1998ال�2اع�ة في ال'فة الغ%$�ة، تق�;W و انع�ام ال�2اواة،  -2
�ة !ع� االن�فاضـــــة ال%ان�ة   تأث?�ات ال��اب?� أعاله، ^ان/  م.ـــــ�وح ك�ا ه�  xـــــفة الغ�Wة ال�ف�وضـــــة على ال�شـــــ�ی�ة على  اإلســـــ�ائ?ل

ت�ز�ع ال�خل وز�ادة  في  ت�ه�ر  ح�وث  ال.ـــــ���ة األفق� م� الOـــــ5ان. وق� أد� ذل" إلى ز�ادة مل��Xة في مع�ل الفق� وع�قه، وxال�الي إلى  
 2017 وعاد فق; في عام   2007 إلى أ!ع� م� ذل" في عام   ان��ف و ،  2004- 1998 الف��ة   انع�ام ال�Oاواة. وان��ف م8�8ى ل�ر�a8 في في  

ــ5ل   ــلي (تق��oًا) (ال.ــ ــ5له األصــ ــ��اه لعام q  لjي عامًا    20األم�   وتfّلc ). 7إلى شــ ــاواة إلى مOــ ی8عY5 في  ، وه� ما 1998 ع�د انع�ام ال�Oــ
قـSل أن   2007 في عـام  ��0,393 إلى وم�ة أخ  2004 في عـام   0,362إلى  1998 في عـام  0,325م�   ازداد ل ج?8ي، اـل�_  ت�fر معـامِـ 

 . ) 5( ) 9و   8(ال.5الن    2017 في عام   0,336یE8ف� إلى 

  

�| ال��ز�ع ودراـسة خـ(ائـ(ه م� ح?l انع�ام ال�ـOاواة. qـOاع� م8�8ى �5�q أن   ) 5( Eعلى تل a8أفق�   وفي   ل�ر� c?)في ال�ائة م�    20ه�ه ال�الة، ی�ـضح ال�8�8ى نـ
�ة ج��ع األسـ� ال���.ـ�ة في  xفة الغ�Wع ال8فقات   الـ����  و���اوح م8�8ى ل�ر�a8 م .  م� ح?l إنفاق األسـ� ال���.ـ�ة   ع�8ما ُتعَ�ض في شـ5ل ت�ت?c تـ(اع�_ م� م

ــoة في ال�ائة م� أغ8ى األســــ� ال���.ــــ�ة    100  یSلغ ن(ــــ?c ال ، ح?l  1,1إلى ال8قfة    0,0م8.ــــ0ه ع�8 ال8قfة  وعالوًة على   في ال�ائة م� م���ع ال�خل.   100  نOــ
ــoة ن م�   ــ?c الO8ـ ــع�دًا !�ع�ل م�aای�، ألن ن(ـ ــ	 م8�8ى ل�ر�a8 !أنه م��ب، أ_ أنه �q?ل صـ ــ�ة م� م�� أفق�  ذل"، ی�Oـ ــ� ال���.ـ دائ�ًا أقل م�    ه� �ع ال8فقات  األسـ
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�ة ل�=ـ	4 مSافئ ال'ـفة الغ%$�ة: `I%U#ة ال��5ـ�ة، مع األف%اد الHالغ	^داالت ال@!افة ال#%اك�gة لألسـ% ال�I%فقات ال5ـه�ع ال��Uم^ م
اح#2اب ال�2اع�ة

)2015ال�والر ال%اب/ لعام(!ال�والرات !Oع� 

ــ� و�Sّ?�ال���ر األفقي }��ة ال8فقات، یSّ?� مالح7ات: ــoة األسـ ــي نOـ ــ�ة ال���ر ال�أسـ ــ���. تقل نفقاتهاال�ي ال���.ـ ــي ال��قfع خ; و��ّ%ل ع� ه�ا ال�Oـ الE; ال�أسـ
�ة أعقاب. وفي1998الفق� لعامS���1998إلى مOـ��اها لعامتع�؛ ول	إلى ال�Oـارت�ّ�ًال مل��Xًااالن�فاضـة ال%ان�ة، ت��ل/ داالت الj%افة ال��اك��ة ال�

�ة عق�ی�2017، في عامعامًا20!ع� إالxفة الغ�Wة ال�م� ال��8�ة.. وه�5ا ^لف/ االن�فاضة ال%ان

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

م5افئ م���Oدرجة ع� ت�ز�ع ال�خل ت�ز�عًا م�Oاو�ًا ت�امًا، ح?�5q lن45و�ع�S م8�8ى ل�ر�a8 ال�_ qقع على خ; الaاو�ة .الoO8ة ن في ال�ائة م� م���ع ال�خل
ــ�ةت�امًااألف�اد الoالغ?� م� اإلنفاق م��اثًال ــ� ال���.ـــ ̂ان ال��ز�ع 45اق��ب ال�8�8ى م� خ; الaاو�ة jل�افل�ل"، و.ل�� ج��ع األســـ ــاواةدرجة  ــامًا !ال�Oـــ ، أك%� اتOـــ

̂ل�ا  �ة ال.ــــ�}�ة ازداد ان��افهوx�8�ذل"، إذا وقع م8�8ى ل�ر�a8 !أك�له دون م8�8ى آخ� فإنه ی�ل على ز�ادة على و.!ال�Oــــاواةال��ز�ع ازداد ع�م اتOــــامن�� الaاو�ة ال
̂%?�ًا.في انع�ام ال�Oاواة .أك%� ه�ه ال�قای�Y اس��Eامًاه�ل ج?8ي ولعل معاِم؛الf8اق| ش5ل م8�8ى ل�ر�a8 !اس��Eام مقای�Y یلEَّماو

�ة ب?� م8�8ى ل�ر�a8 وخ; الaاو�ة و�fــOــاحة الOاب� معاِمل ج?8ي ال�f�45 ،َّ�مدرجةSءع8ه ًاعa�م� ن(ــف ال��xع، أ_ ال�%لl ال�اقع ت�/ خ; !
ت8ع�م ال�Oـاحة ب?� م8�8ى ل�ر�a8 أنه أ_ (و�xل" Oqـاو_ معاِمل ج?8ي صـف�ًا ع�8ما �5qن ت�ز�ع ال8فقات في الOـ5ان م�Oـاو�ًا ت�امًا.درجة45الaاو�ة 

).ن م8�8ى ل�ر�a8 ی�اني ال�انS?� ال�x�8ي وال.�قيأ_ أ(م��Oاه األق(ى إلى انع�ام ال�Oاواة q(لع�8ما 1و�Oاو_)درجة45وخ; الaاو�ة 
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8ال.5ل 

�اس�ة، �ة: ال'فة الغ%$Nال �Iات ل�ر�2017و،2007و،2004و،1998م�\�

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

9ال.5ل 

 ال�ع�َّ�ة (ال'فة الغ%$�ة: �Iات ل�ر��W ال�#�ّس1ةم�\�Nام ال�a#اسF 1اق�2007و،2007، و2004و،1998)، ت\�ی� ال

�Y نfاقال�Oــــــــاواة !اســــــــ��Eام م8�8�ات ل�ر�a8 ال�ع�َّ�ة، ال�ي وانع�ام�5�q ال��ع ب?� ال�غ?� في م��ســــــــ; ال8فقات مالح7ة:rاســــــــي ت�rال a85افئ م8�8ى ل�ر��!
.األف�اد الoالغ?� م� ال8فقات ال���ّسfة

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

�� م� ال�8ائج ال�ي ت�صـــــل إل?ها األون�jاد (r8اب)2020وعلى ال��!ق�ر تOـــــه	 إالغaة، فإن ال�Oـــــاع�ة القfاع ی�عل� !�
�ة؛ xفة الغ�W5ان في الOاب� ض0?ل في رفاه الfوت� a8ات ل�ر��).10(ال.5ل اح�Oاب ال�Oاع�ة و�xونهامع تfا!قًا تامًا تق��oًام8�8
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10ال.5ل 

 ال'فة الغ%$�ة: �Iات ل�ر�2017، و2007و،2004، مع اح#2اب ال�2اع�ة و$�ونهام�\�

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

_%Iقة أف'ل ت�`o تI%U`ي-3

�ًا. وال��fرات األخ?�ة في رســـ	 SـــOقة القائ�ة على االســـ�ق(ـــاءات في أنها تع��� على ع?8ات صـــغ?�ة ن��fی��%ل أح� ق?�د ال
ال��fقة ع� ���� ال��ع ب?� ب�انات االسـ�ق(ـاءات ت�Oـ?� ه�هت�عل م� ال���5 ال(ـغ?�ة وال�ق�ی�ات ال��علقة !ال�8ا��خ�ائ; الفق� 

�انات ال�ع�ادات الOــــــــــ5ان�ة (وxElbers, Lanjouw and Lanjouw, 2003 و؛Molina, Rao and Datta, 2015ا� ه� ). ̂و
8�مع�اد في ج��ع ال�ول تق��oًا، ال?fــــOة الفل�نفقاتها ال���.ــــ�ة أومعل�مات ع� اســــ�هالك األســــ�ة ةت�Wــــ�� ب�انات ال�ع�ادات الOــــ5ان
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8�ة في األع�ام   ب?� أن. دخلها أو?fــــO2017و  2007  _ عاميوتع�اد  2017و  2007و 2004اســــ�ق(ــــاءات اإلنفاق واالســــ�هالك الفل  
�ًا م� ال��غ?�ات   ع�ت��ع ب�انات  SــــــOعة واســــــعة ن�����اً   أمر���اً  حWــــــ��ًا أم  في ذل" ال��قع، ســــــ�اء أكان ، !�االعامةمE؛ لالج0?� م  

�m؛ و ؛ م� ح?l الع�ل، م%ل ال�Oـ��� ال�عل��ي وال�ضـع  ال���.ـ�ة  وخ(ـائ| رب األسـ�ةXاع ال��fة لألسـ�ة  و ق�الE(ـائ| ال���qغ�ا�
�ة؛ .��ة خ(ائ| م�5O األس�ةو ال�ص�ل إلى ال�Eمات األساس�ة، م%ل ال��اه؛ و�م5ان�ة  ال��.� ؛ واألص�ل ال�a8ل�ة.ال��

�انات   oع ���قة أفWــل تAS8 ت���Sي�َّ وع�� الفق�، تَ   الفق�اءل���ی� نOــoة ع�د و  Sم ال�Eــ�Oات. أوًال، ُت�fــ���ةثالث خOم�  ال�
 �8?fــــOالغ?� م� نفقات األســــ�    ةاســــ�ق(ــــاءات اإلنفاق واالســــ�هالك الفلoم5افئ األف�اد ال c?ل�ق�ی� معادالت االن��ار اإلح(ــــائي ل8(ــــ

رة ال�ي ج�� ال�(ــ�ل عل?ها م� االن��ارات  ال�عامِ   ُت�َمج���.ــ�ة ال�ي �5�q مالح�7ها. ثان�ًا،  ال���.ــ�ة وخ(ــائ| األســ� ال الت ال�ق�َّ
حOـــاب ن(ـــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� مOـــ��� !��ة مع ب�انات ال�ع�ادات الOـــ5ان�ة (ال�ي تغfي ع�دًا أك�S م� اُألســـ� ال���.ـــ�ة) 

ل8فقات األســ� ال���.ــ�ة إلعادة حOــاب مقای�Y نOــoة ع�د الفق�اء وف��ة   ال�Oــ�foَ8ة�م ال�قای�Y  . ثال%ًا، ُتOــ�E) 6( إنفاق األســ� ال���.ــ�ة
E(ـائ| األس�  ! ���ا Eq| العالقة اإلح(ـائ�ة ال�ي ت�x; ن(ـ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� نفقات األسـ� ال���.ـ�ة و الفق� لjل عام. 

�c أن ت�jن ه�ه ال�عل� q ،ة ال�ي ی�ع?� تق�ی�ها��انات  مات م�احة في ^ل م� ب�انات االسـ�ق(ـاءات و ال���.ـx ة ال�ي�ال�ع�ادات الOـ5ان
 ت.5ل أساس ال�ق�ی�.

ــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م�  لن�ائج االن��ار  5و 4وُتS?َّ� في ال��ول?�   �ة  م���ع ال8فقات ل�غار��	  8(ــr�rــه��ة ال� مع ال.ــ
ة ی�ات ام���عة ال��غ !.ــــــأن، على ال��الي،  اح�Oــــــابهاال�Oــــــاع�ة و�xون    اح�Oــــــاب �اســــــ�ة على ال(ــــــع?� ال��8يال�.ــــــ�̂�rوُ���َف� .ال 

ة م�  ة م� ال��غای�ات ال�.ــ�̂� �ة ت�ق?� أك�S ق�ر م�  2017و  2007و  2004 األع�ام في  االســ�ق(ــاءات ال���اة !����عة م.ــ�̂��! 
ل إل?هاإم5ان�ة ال�قارنة ب?� مقای�Y ال�خل   oة ال���صــــــــَّ ثالثة   وت�ج�. الoارام��اتوتق�ی�ات  ات الOــــــــ5ان�ة!اســــــــ��Eام ب�انات ال�ع�اد ال��َّ̂

ــ�%8اءات، وهي  ؛ وال�(ــــ�ل على الjه�xاء في  2004 الع�ل في الEارج في عامو ؛  2004 في إســــ�ائ?ل وال�Oــــ���8ات في عام الع�لاســ
�ًا، وال وت�ضع في االع�oار. 2017 عامSOام الع?8ات ال(غ?�ة ن��ة.یo8غي تفO?� اال أحSSOال l?ن��ار م� ح 

، ^ان االخ�الف ب?� اُألسـ�  2017 !عام أو  2007عام  ^ان األم� ی�عل� ! 7ه� !ع� األن�ا� ال�%?�ة لاله��ام. أوًال، سـ�اء تَ و  
�ة ^S?�ًا ول8jه ^ان أقل !5%?� في عامxــفة الغ� ــ�ة في غaة والWــ ــ�ة2004 ال���.ــ ــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� نفقات األســ ان ن(ــ   . ̂و

�ة بoO8ةxفة الغ�Wة أدنى م8ه في الaة في غ�.�ثان�ًا، . 2004 في ال�ائة فق; في عام 12، وoO8xة 2017و  2007  يفي عام 41 ال��
دات ال�ه�ةیaال ال�Oـــ��� ال�عل��ي ل�ب األســـ�ة ال���.ـــ�ة  ال م� ح?l الع�ل  ألســـ�ة ال���.ـــ�ة ی�Oـــ	 وضـــع الل8فقات. ثال%ًا،   أح� ال���ِّ
 .اإلنفاقl أه��ة ق(�� م� ح? ! 

   cاب� م8اســـــfاس ج�دة ال��rة  لوم��fانات ال�ق�Sلغ ُمعامل ال���ی�م� لSی l?ع( ه�ا ال�8ع، ح�xت� R (0,5 0,54و  0,52و  
مع ذل" �5�q ت�Oــــ?8ه !اســــ��Eام معل�مات جغ�ا��ة أدق ع� م�قع األســــ� ال���.ــــ�ة ، على ال��الي. و 2017و  2007و 2004لألع�ام 

�اس ج�دة ال�fاب�    ال�.ــ��لة !الع?8ة.rم � �انات أن ت�OــّSم�غع� ����  وم� شــأن ه�ه ال 	�ةی�ات اإدراج م��ســ; } مع?8ة على   م.ــ�̂�
ــ��� ال��قع ــ8َّ  تق�ی� مقای�Y الفق� أوه� ل�Y  ه�ه الع�ل�ةأن اله�ف م�   و�xا .مOــــ ــ���ات ال��ل�ة ال�(ــــ ــاواة على ال�Oــــ فة انع�ام ال�Oــــ

�اكل ال! � ل�Y ولj ال�.ــــ��لة !ال�ع�اد الOــــ5انيلل�8ا��  � c8�8�ة، ف�� ال���5 ت?fــــOات �غای� �اســــ�ق(ــــاءات اإلنفاق واالســــ�هالك الفل
ة ?a  اآلثارمع ن��ذج  ال�ي ت�fاب� أســاســاً ، وxال�8ا��الEاصــة !األســ� ال���.ــ�ة االضــ�fا!ات  ال�عق�ة (أ_  ال�.ــ�̂� الع.ــ�ائ�ة) وال�̂�

 Y�oةب�ًال م� ذل" على ت�ل?� مقای (ـــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� نفقات األســـ� ال���.ـــ�ة في ال�ع�اد الOـــ5اني. معاد معای�8ها ل8   م�َّ̂
�اسـي لل8فقات في ال��ول?� الت ال�ق�َّ وت�لَّ� ه�ه ال�قای�Y ب�Sf?� ال�عامِ rال��غ 5و 4رة في ن��ذج االق�(ـاد ال 	�ةی�ات اعلى }  ال�.ـ�̂�
ــ5ان�ة في ���قة ��ع ب�ل" ب?� ب�انات  �ُ ال�قابلة ال��احة في ع?8ة ال�ع�اد، � �انات ال�ع�ادات الOـxــاءات و ــ�ق(ـ ــل  االسـ .  ت���SيتAS8  أفWـ

  

8�!اسـ��Eام الت ال�ق�َّرة ال�ي ج�� ال�(ـ�ل عل?ها م� االن��ارات  ال�عامِ  ُت�َمج )6(?fـOانات اسـ�ق(ـاءات اإلنفاق واالسـ�هالك الفل�مع    2004 ة في عامب
ــ�  2007 ال�_ ُاج�_ في عام  ال�ع�ادب�انات   ــ�ة)   (ال�ي تغfي ع�دًا أك�S م� اُألســـ ــ��� !��ة  ال���.ـــ ــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� مOـــ ــاب ن(ـــ حOـــ

�ة.� .2004 في عام إنفاق األس� ال��
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 _��ل عل?ها م�  ال�8ائجم��ســـــ;    !�Oـــــابال�(ـــــ�ل على مقای�Y الفق� ال8هائ�ة   و�   اإلج�اء  ه�ا  وoَّ��ُع.  م�ع�دة ع�ل�ات ت�jار ال���(ـــــَّ
 . 2017، و2007و ،2004 لألع�ام م8ف(ل !.5ل

اإلح(ـائ�ة األسـاسـ�ة.    ال�عاوضـات  یo8غي أن ُتAخ� في االع�oار،  ت���SيتAS8  أفWـل  على ���قة    القائ�ةال�8ائج  وع�8 تفOـ?�  
��_ خ��، األ8اح�ة  الم�  و q  ع األســـــ����ح�	 الع?8ة !أك%� م�   ی��a م� ال��رجة في ع?8ة ال�ع�اد، ماال���.ـــــ�ة  تق�ی� مقای�Y الفق� ل

ــ�fo8ةأتي ه�ه ال�aادة في ح�	 الع?8ة على حOـــــــاب اســـــــ��Eام ال�قای�Y  ، ت وم� ال8اح�ة األخ�� ال��	.   درجة م� درجات ل8فقات   ال�Oـــــ
ــ�  ــ�ة األسـ ــاءاتب�ًال م� ال�قای�Y الفعل�ة ال��احة م�  ال���.ـ ــ�ق(ـ 8�ة. و   اسـ?fــ ــ�هالك الفلOـ �	 إج�اء إعادة ال�عای8ة ق� اإلنفاق واالسـ ــُ صـ

�m م� أ_ ت�?a ناج	 ع� ه�ا �Eا�لل�o8االس�. 

  4ال��ول 
�ة، مع اح#2اب ال�2اع�ة ال�فقات  ل�غارW#I ن=	4 مSافئ األف%اد الHالغ	^ م^  ن\�ار: ن#ائج اال N�N\ة الI%ال5ه 

 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة 

 *** (0,157) 4,991 *** (0,462) 5,442 *** (0,148) 5,641 تقاطعنقطة ال

       األساس) فئات ھي الحضریة والمناطق الغربیة (الضفة الموقع

 *** (0,024) 0,120- *** (0,045) 0,414- *** (0,027) 0,408- غزة

 ** (0,025) 0,070 (0,044) 0,045- ** (0,020) 0,053- الریفیة المناطق

 (0,026) 0,012- (0,052) 0,038- (0,029) 0,016- المخیمات

       المعیشیة األسرة رب خصائص

 ** (0,035) 0,102 (0,061) 0,078 (0,031) 0,036 االجتماعي النوع

 (0,064) 0,072 (0,130) 0,008- (0,058) 0,019- الزوجیة الحالة

 ** (0,021) 0,066- (0,038) 0,064- (0,019) 0,032- الالجئ صفة

 ** (0,022) 0,066 * (0,039) 0,093 *** (0,019) 0,064 التعلیمي المستوى

       العمل حیث من الوضع

       ساس)األ فئة ھي (الخدمات العمل قطاع

 *** (0,031) 0,142- (0,058) 0,110- (0,036) 0,067- الزراعة

 ** (0,027) 0,079- (0,052) 0,019- (0,027) 0,030- والتشیید البناء

 (0,031) 0,039- (0,169) 0,012 (0,030) 0,032- صناعةال

 *** (0,011) 0,044 *** (0,019) 0,066 *** (0,011) 0,048 العاملین المعیشیة األسرة أفراد  عدد

 -  *** (0,058) 0,209 *** (0,027) 0,166 اسرائیل في العمل

 -  (0,199) 0,198- (0,127) 0,021 الخارج في العمل

 ** (0,027) 0,074 (0,048) 0,001- *** (0,025) 0,107 الوطنیة الحكومة في العمل

       المعیشیة لألسرة الدیموغرافیة الخصائص

 *** (0,006) 0,098- *** (0,011) 0,105- *** (0,007) 0,118- اإلناث  عدد

 *** (0,007) 0,087- *** (0,013) 0,077- *** (0,007) 0,089- الذكور  عدد

 (0,011) 0,003 (0,021) 0,018 (0,012) 0,008- البالغات اإلناث  عد

 (0,009) 0,001- (0,016) 0,002- (0,009) 0,003 البالغین الذكور  عدد

       األساسیة الخدمات على الحصول  إمكانیة

 (0,031) 0,013 * (0,059) 0,134- *** (0,027) 0,158- العامة المیاه على الحصول إمكانیة
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 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة 

 (0,078) 0,085- (0,167) 0,027 -  الكھرباء على الحصول إمكانیة

 *** (0,021) 0,122 *** (0,041) 0,146 (0,021) 0,023- المجاري بشبكة االرتباط

       المعیشیة األسرة مسكن خصائص

 *** (0,034) 0,201- *** (0,050) 0,237- * (0,023) 0,053- المنزل ملكیة

 * (0,006) 0,014 ** (0,016) 0,049 *** (0,012) 0,039 الغرف  عدد

 *** (0,014) 0,047 (0,029) 0,049- (0,017) 0,007- النوم غرف  عدد

 (0,103) 0,030 (0,344) 0,371 (0,115) 0,053 مطبخ

 (0,085) 0,077 (0,325) 0,076 * (0,028) 0,067- حمام غرفة

 * (0,107) 0,219- (0,328) 0,391- (0,020) 0,034 مرحاض

 * (0,058) 0,136 (0,112) 0,148- (0,070) 0,026 الغاز ھو الطھي لطاقة الرئیسي المصدر

 ** (0,023) 0,073 (0,040) 0,031 (0,021) 0,015- الغاز ھو للتدفئة الرئیسي المصدر

       المعیشیة األسرة أصول

 *** (0,023) 0,199 *** (0,040) 0,236 *** (0,020) 0,379 سیارة

 ** (0,040) 0,119 (0,085) 0,083 (0,052) 0,098 بّراد

 (0,021) 0,014 ** (0,039) 0,109 *** (0,018) 0,096 مرجل

 *** (0,068) 0,283 * (0,128) 0,323 (0,078) 0,072 مركزیة  تدفئة

 *** (0,027) 0,146 * (0,043) 0,097 *** (0,020) 0,075 كھربائیة مكنسة

 (0,086) 0,139 (0,193) 0,030- (0,030) 0,025 طھي موقد

 * (0,034) 0,079 (0,068) 0,062 ** (0,017) 0,057- مالبس غسالة

 *** (0,024) 0,129 *** (0,041) 0,151 *** (0,026) 0,090 منزلیة مكتبة

 (0,042) 0,072 (0,082) 0,082 *** (0,019) 0,170 تلفاز

 *** (0,021) 0,204 *** (0,038) 0,197 *** (0,019) 0,072 ھاتفي خط

 *** (0,022) 0,133 *** (0,038) 0,155 ** (0,019) 0,060 حاسوب

 *** (0,023) 0,214 *** (0,051) 0,267 *** (0,025) 0,191 محمول ھاتف

 R( 0,535 0,515 0,495ُمعامل التحدید (تربیع  

 0,489 0,498 0,530 معدَّل Rتربیع  

3 عدد المشاھدات  708  1  223  3  089  

�اس و�ح(ــــاءات م�جaة مOــــ���ة م� االســــ�ق(ــــاءات وال�ع�ادات الOــــ5ان�ةلال�الع على  مالح7ات:rال8فقات  و ال��فق?� األول وال%اني.   ، ان�7ال��غ?�ات ووح�ات ال
 األخfاء ال���ار�ة م�^�رة ب?� ق�س?�.و . 2015 م�x�Oة !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

 .حOا!ات األون�jاد ال�(�ر:

 * 0,05 p <. 

 ** p < 0,01 . 

 *** 0,001 p <. 
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  5ال��ول 
�ة، ب�ون اح#2اب ال�2اع�ة ال�فقات  ل�غارW#I ن=	4 مSافئ األف%اد الHالغ	^ م^  ن#ائج االن\�ار:  N�N\ة الI%ال5ه 

 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة 

 *** (0,173) 4,933 *** (0,531) 5,297 *** (0,176) 5,355 تقاطعنقطة ال

       األساس) فئات ھي الحضریة والمناطق الغربیة (الضفة الموقع

 *** (0,026) 0,150- *** (0,052) 0,409- *** (0,032) 0,516- غزة

 ** (0,027) 0,071 (0,050) 0,033- ** (0,023) 0,072- الریفیة المناطق

 (0,028) 0,004- (0,060) 0,049- (0,034) 0,065- المخیمات

       المعیشیة األسرة رب خصائص

 * (0,038) 0,083 (0,070) 0,079 (0,036) 0,028- االجتماعي النوع

 (0,070) 0,070 (0,150) 0,097 (0,069) 0,006- الزوجیة الحالة

 *** (0,023) 0,088- (0,044) 0,066- (0,022) 0,032- الالجئین صفة

 ** (0,024) 0,071 * (0,044) 0,112 *** (0,022) 0,077 التعلیمي المستوى

       العمل حیث من الوضع

       ساس)األ فئة ھي (الخدمات العمل قطاع

 *** (0,035) 0,146- (0,066) 0,089- (0,043) 0,051- الزراعة

 ** (0,030) 0,091- (0,060) 0,011 (0,032) 0,002 والتشیید البناء

 (0,034) 0,041- (0,194) 0,023 (0,036) 0,015- صناعةال

 *** (0,012) 0,049 *** (0,022) 0,082 *** (0,013) 0,086 العاملین المعیشیة األسرة أفراد  عدد

 -  ** (0,067) 0,212 *** (0,033) 0,177 اسرائیل في العمل

 -  (0,228) 0,169- (0,152) 0,056 الخارج في العمل

 ** (0,030) 0,081 (0,055) 0,033 *** (0,030) 0,175 الوطنیة الحكومة في العمل

       المعیشیة لألسرة الدیموغرافیة الخصائص

 *** (0,007) 0,101- *** (0,013) 0,095- *** (0,008) 0,125- اإلناث  عدد

 *** (0,007) 0,086- *** (0,014) 0,069- *** (0,008) 0,098- الذكور  عدد

 (0,013) 0,008 (0,024) 0,022 (0,014) 0,021- البالغات اإلناث  عد

 (0,010) 0,002- (0,018) 0,003- (0,010) 0,009- البالغین الذكور  عدد

       األساسیة الخدمات على الحصول  إمكانیة

 (0,034) 0,010 (0,068) 0,124- *** (0,032) 0,181- العامة المیاه على الحصول إمكانیة

 (0,086) 0,100- (0,192) 0,020 -  الكھرباء على الحصول إمكانیة

 *** (0,024) 0,127 ** (0,048) 0,157 (0,025) 0,021- المجاري بشبكة االرتباط

       المعیشیة األسرة مسكن خصائص

 *** (0,038) 0,192- *** (0,057) 0,272- (0,027) 0,050- المنزل ملكیة

 * (0,007) 0,015 *** (0,018) 0,060 ** (0,014) 0,045 الغرف  عدد

 ** (0,015) 0,044 ** (0,033) 0,087- (0,020) 0,007- النوم غرف  عدد

 (0,114) 0,031 (0,395) 0,336 (0,137) 0,079 مطبخ
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 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة 

 (0,094) 0,077 (0,373) 0,020- * (0,034) 0,075- حمام غرفة

 (0,118) 0,228- (0,377) 0,369- * (0,023) 0,058 مرحاض

 * (0,063) 0,140 (0,128) 0,164- (0,083) 0,067 الغاز ھو الطھي لطاقة الرئیسي المصدر

 ** (0,026) 0,073 (0,046) 0,046 (0,025) 0,012- الغاز ھو للتدفئة الرئیسي المصدر

       المعیشیة األسرة أصول

 *** (0,026) 0,217 *** (0,046) 0,253 *** (0,024) 0,384 سیارة

 ** (0,044) 0,136 (0,097) 0,062 *** (0,061) 0,204 بّراد

 (0,023) 0,022 * (0,044) 0,107 *** (0,021) 0,103 مرجل

 *** (0,075) 0,292 * (0,147) 0,345 (0,093) 0,070 مركزیة  تدفئة

 *** (0,030) 0,135 ** (0,050) 0,134 *** (0,024) 0,084 كھربائیة مكنسة

 (0,095) 0,151 (0,222) 0,068 (0,036) 0,012 طھي موقد

 ** (0,038) 0,104 (0,078) 0,021 ** (0,021) 0,063- مالبس غسالة

 *** (0,026) 0,136 ** (0,047) 0,151 * (0,031) 0,078 منزلیة مكتبة

 (0,046) 0,050 (0,094) 0,060 *** (0,023) 0,201 تلفاز

 *** (0,023) 0,221 *** (0,044) 0,236 *** (0,023) 0,081 ھاتفي خط

 *** (0,024) 0,135 ** (0,044) 0,134 ** (0,023) 0,063 حاسوب

 *** (0,025) 0,221 *** (0,058) 0,301 *** (0,030) 0,242 محمول ھاتف

 R( 0,522 0,466 0,467ُمعامل التحدید (تربیع  

 0,461 0,448 0,517 معدَّل Rتربیع  

 089 3 223 1 708 3 عدد المشاھدات

�اس و�ح(ــــاءات م�جaة مOــــ���ة م� االســــ�ق(ــــاءات وال�ع�ادات الOــــ5ان�ةلال�الع على  مالح7ات:rال8فقات  و ال��فق?� األول وال%اني.   ، ان�7ال��غ?�ات ووح�ات ال
 األخfاء ال���ار�ة م�^�رة ب?� ق�س?�.و . 2015 م�x�Oة !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

 .حOا!ات األون�jاد ال�(�ر:

 * 0,05 p <. 

 ** p < 0,01 . 

 *** 0,001 p <. 
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ــًة !��fقة    �Oـــrة ع�د الفق�اء، مoــ ــل تAS8 ت���Sي ونOـــ ــ��Eام   6هي أعلى ب��8   ، أفWـــ ال��fقة    في ال�ائة م� م%?ل�ها !اســـ
  2017و   2007و  2004 األع�ام  الفق�اء في   نOـoة ع�د �رت  ، قُ أفWـل تAS8 ت���Sي ���قة  وxاسـ��Eام    . ات القائ�ة على االسـ�ق(ـاء 

�اس إلى و في ال�ائة على ال��الي.  20و  19و   21بO8ــــoة rــــاب ال في ال�ائة ب�ون   26و  22و   ��24تفع ه�ا الOــــاع�ة، وه�  اح�O�
xال�aام� مع ذل"، فإن }�اس ف��ة الفق� و .  االس�ق(اءات اس��Eام ال��fقة القائ�ة على ع8ه ! في ال�ائة   6یaال أعلى بoO8ة  ما ال 

�ة xـفة الغ�Wام  في ال�Eي ���قة !اسـ�S����ة   أفWـل تAS8 ت�ها  في ^ل سـ8ة م� ه�ه الOـ�8ات م8  في ال�ائة   2  ب��8 أعلى  qعfي ن�
�اس    !اس��Eام rقة القائ�ة م��fول    االس�ق(اءات على    ال�� ). 6(ال

   6ال��ول 
 الفق%، مع اح#2اب ال�2اع�ة و$�ون اح#2ابها ال'فة الغ%$�ة: نH2ة ع�د الفق%اء وف�Uة

 في ال�ائة م� ال����O ال�س�; لل8فقات لjل عام)   60م� نoOة ن(?c األف�اد الoالغ?�  = م5اِفئ   (خ; الفق� 

 السنة 

 فجوة الفقر  نسبة عدد الفقراء 

 أفضل تنبؤ تجریبي طریقة  االستقصاءات الطریقة القائمة على   أفضل تنبؤ تجریبي طریقة  الطریقة القائمة على االستقصاءات 

 باحتساب المساعدة

1998 0,1155 - 0,0282 - 

2004 0,1515 0,2117 0,0395 0,0609 

2007 0,1348 0,1877 0,0341 0,0542 

2017 0,1369 0,1948 0,0342 0,0502 

 بدون احتساب المساعدة

2004 0,1671 0,2422 0,0477 0,076 

2007 0,1552 0,2234 0,047 0,0717 

2017 0,1563 0,2638 0,0457 0,0819 

 حOا!ات األون�jاد. ال�(�ر:

ع�د الفق�اء وف��ة الفق� م�Eلفة  نOــــــــــoة ت�fرات    ت(ــــــــــoح )،  دوالراً  176(  1998 اســــــــــ��Eام خ; الفق� لعام ب?� أنه ع�8   
أدت إلى   ق� أن الق?�د األك%� صــ�امة ال�ي ف�ضــ�ها الOــلfة القائ�ة !االح�الل !ع� االن�فاضــة ال%ان�ة  و�(ــoح م� ال�اضــح ، ت�اماً 

في ال�ائة في    20م�  ق� ارتفع  مع�ل الفق�   ی�S?� أن ،  1998 عام  خ; الفق� ع�8 م���O  ومع إ!قاء ز�ادة ^S?�ة في الفق�. ح�وث  
قSل االن�فاضـــــــــــة ال%ان�ة  ل�ا  qع� إلى مOـــــــــــ��اه  على ال��الي، ول	   ، 2007و   2004في ال�ائة في عامي   35و   40إلى  1998 عام 
  14 ، ل�(ل إلى 2004 عام  في   م�ت?� ون(ف ال��ة ف��ة الفق� ب��8   وازدادت   . 2017 في عام أ_  qق�ب م� عق�ی�،  !ع� ما  إال 

 ). 7(ال��ول    2017 في عام  إال   1998 م��Oاها لعام   تع� إلى  في ال�ائة، ول	 
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  7ال��ول 
 ال'فة الغ%$�ة: نH2ة ع�د الفق%اء وف�Uة الفق%، مع اح#2اب ال�2اع�ة و$�ون اح#2ابها

 )1998 = خ; الفق� لعام (خ; الفق�

 السنة 

 فجوة الفقر  نسبة عدد الفقراء 

 تجریبي أفضل تنبؤ طریقة  الطریقة القائمة على االستقصاءات  أفضل تنبؤ تجریبي طریقة  الطریقة القائمة على االستقصاءات 

 باحتساب المساعدة

1998 0,1155 - 0,0282 - 

2004 0,3539 0,4074 0,1096 0,1433 

2007 0,3020 0,3516 0,0902 0,1203 

2017 0,1025 0,1528 0,0254 0,0374 

 بدون احتساب المساعدة

2004 0,3669 0,4313 0,1197 0,1626 

2007 0,3249 0,3814 0,1072 0,1427 

2017 0,123 0,2199 0,0362 0,0653 

 حOا!ات األون�jاد. ال�(�ر:

 الIادة في ال\� األدنى ل#@لفة الق'اء على الفق% -4

ــ�ة �5�q تق�ی� ال�� األدنى ل�jلفة رفع ج��ع األســــــــــــ�  أعاله،ال�اردة ال�ق�ی�ات ب8اء على   إلى خ; الفق� على ال��8   ال���.ــــــــــ
 ال�الي:

 12الفق� = ف��ة الفق� × خ; الفق� × ال�� األدنى ل�jلفة القWاء على 
�ة.��ة × ع�د األس� ال��.� شه�ًا × ع�د م5اف0ي األف�اد الoالغ?� في ^ل أس�ة م�

�اس ف��ة الفق� و  rقة أن م�rع م� حo8م� ه�ه العالقة ی ��qاأل cان�  ول�ل" !الغ،    ف�د ^ل  �5افئ  ع8ه ل  qُعSَّ� الع8(ــــــــ� ال�ا!ع على ال
  c�q ه فيxالغ?� في األســــــ�ة   م5اف0ي األف�اد ع�د   ضــــــ�oة   ال�أفWــــــل تAS8  ���قة    !اســــــ��Eام تق�ی�ها    ج��  xاســــــ��Eام ف��ة الفق� ^�ا و .  ال���.ــــــ
c ،  ت���Sي  ــَ �ة في األع�ام ل ال�� األدنى   O�qُـxــفة الغ� ــاء على الفق� في الWـ �ة للقWـr�rال� m�ــع�   2017و  2007و   2004و   1998ل�jال (!Oـ

 ). 2015 ال�والر ال%اب/ لعام 

�ة  ازداد xع� ع�ل�ات اإلغالق والق?�د األك%� صــــــــ�امة ال�ي ف�ضــــــــ�ها إســــــــ�ائ?ل !ع� االن�فاضــــــــة ال%ان�ة،  و  r�rلفة ال�jال�� األدنى لل�
 �8Oة  ال�xفة الغ�Wاء على الفق� في الWم�ات �ة للق Yدوالرًا، ل   356دوالرًا إلى    73، م� 2004و   1998ب?� عامي    خ� �دوالرًا   428(ل إلى  

رق ب?� ال�� األدنى لل�jلفة في  ا الف و ). O!) 2015ــــع� ال�والر ال%اب/ لعام   1998 عام   ال�jلفة في  أم%ال qق�ب م� ســــ�ة   ما   أ_ ، 2007 في عام 
�اس م في الOـــــــــــ�8ات ال�ال�ة ه�    ?له وم%   1998 عام r لفة لj� �?الفق�.    ال��اب l?ة م� ح�في ال�ائة م�   5ه�ا الفارق qعادل أك%� م� و اإلســـــــــــ�ائ?ل

�ة في عامي  xفة الغ�Wة، ^ان الف و .  2007و   2004ال8اتج ال��لي اإلج�الي لل�رق في الoO8ة ا xع� سoعة ع.� عامًا م� ان�الع االن�فاضة ال%ان
للـ��اب?�    ال��fلـة ال�ـ�� اآلـثار  qعY5   ضــــــــــــــائعـة م� ال��8ـ�ة ^�ـا   عق�داً في ال�ـاـئة م� الـ8اتج ال��لي اإلج�ـالي. وهـ�ا qعY5    0,7 ه�   ال��0ـ�ة 

 ). 8(ال��ول   اإلس�ائ?ل�ة ال�ق??�qة 
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  8ال��ول 
 لق'اء على الفق%ل2��Iة ل#@لفة الال\� األدنى لال'فة الغ%$�ة: 

 السنة 
الدوالرات بسعر الدوالر  التكلفة (بمالیین 

 ) 2015 الثابت لعام
النسبة المئویة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي للضفة العربیة 
الفارق بالمقارنة مع  

 1998 عام

النسبة المئویة من الناتج 

المحلي اإلجمالي للضفة  

 العربیة

1998 73 1,56 - - 

2004 356 6,94 283 5,5 

2007 428 6,41 355 5,3 

2017 162 1,29 89 0,7 

 حOا!ات األون�jاد. ال�(�ر:

   9ال��ول 
 ل�غارW#I ال�2اع�ةن=	4 مSافئ األف%اد الHالغ	^ م^ ن#ائج االن\�ار: 

 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة

 *** (0,321) 2,581 *** (0,878) 3,983 *** (0,480) 4,461 تقاطع نقطة ال 

 *** (0,031) 0,321- *** (0,051) 0,384- *** (0,039) 0,510-  المساعدة   احتساب النفقات، بدون لوغاریتم  نصیب مكافئ األفراد البالغین من  

       األساس)  ة ھي فئ   المناطق الحضریة (  الموقع 

 (0,041) 0,030- (0,078) 0,023- (0,047) 0,012- المناطق الریفیة 

 * (0,055) 0,113 (0,133) 0,120- * (0,087) 0,184 المخیمات 

       المعیشیة  األسرة   رب  خصائص 

 *** (0,062) 0,261 *** (0,118) 0,411 *** (0,077) 0,754 االجتماعي   النوع 

 (0,119) 0,104 (0,246) 0,078 (0,139) 0,158- الزوجیة   الحالة 

 (0,040) 0,033 (0,077) 0,103 (0,048) 0,001- الالجئ  صفة 

 (0,041) 0,008- (0,081) 0,148- (0,047) 0,079- التعلیمي   المستوى 

       العمل  حیث   من   الوضع 

       ساس) األ  فئة   ھي   (الخدمات   العمل   قطاع 

 (0,059) 0,001- (0,113) 0,064- (0,090) 0,012- الزراعة 

 (0,047) 0,026 (0,093) 0,075- * (0,065) 0,159- والتشیید  البناء 

 (0,053) 0,005 (0,302) 0,106 * (0,073) 0,155- صناعة ال 

 (0,019) 0,009- (0,040) 0,064- *** (0,029) 0,163- العاملین   المعیشیة   األسرة   أفراد  عدد 

 -  (0,100) 0,008 (0,063) 0,059- اسرائیل   في   العمل 

 -  (0,323) 0,242- (0,306) 0,162- الخارج   في   العمل 

 (0,057) 0,026 (0,111) 0,119- ** (0,069) 0,205- الوطنیة   الحكومة   في   العمل 

       المعیشیة   لألسرة   الدیموغرافیة  الخصائص 

 *** (0,012) 0,070- *** (0,023) 0,090- *** (0,018) 0,064- اإلناث  عدد 

 ** (0,013) 0,039- ** (0,026) 0,071- (0,019) 0,016- الذكور  عدد 

 (0,022) 0,019 (0,042) 0,010 (0,030) 0,042 البالغات   اإلناث  عد 
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 2004 2007 2017 المتغیرات المستقلة المستمدة من استقصاءات اإلنفاق واالستھالك الفلسطینیة

 (0,017) 0,011 (0,032) 0,026 *** (0,023) 0,093 البالغین   الذكور  عدد 

       األساسیة   الخدمات   على   الحصول   إمكانیة 

 (0,052) 0,031- (0,104) 0,127- (0,063) 0,022 العامة   المیاه  على   الحصول  إمكانیة 

 (0,042) 0,039 (0,084) 0,120 (0,051) 0,033- المجاري   بشبكة  االرتباط 

    المعیشیة  األسرة   مسكن  خصائص 

 (0,057) 0,077- (0,092) 0,058- (0,059) 0,023- المنزل   ملكیة 

 (0,010) 0,004 (0,033) 0,041 * (0,030) 0,060- الغرف  عدد 

 (0,026) 0,011- (0,060) 0,018- (0,043) 0,001- النوم  غرف  عدد 

 (0,163) 0,265- (0,700) 1,289- (0,323) 0,442- مطبخ 

 ** (0,141) 0,398- (0,530) 0,777 (0,076) 0,000 حمام  غرفة 

 (0,197) 0,077 (0,538) 0,235 (0,051) 0,025 مرحاض 

 (0,108) 0,136 (0,212) 0,096- * (0,231) 0,498 الغاز   ھو   الطھي   لطاقة   الرئیسي   7المصدر 

 (0,036) 0,060 (0,068) 0,007- (0,047) 0,087- الغاز   ھو   للتدفئة   الرئیسي   المصدر 

       المعیشیة   األسرة   أصول 

 (0,040) 0,056 (0,074) 0,010 * (0,049) 0,118 سیارة 

 (0,078) 0,088- (0,173) 0,144 (0,166) 0,022 بّراد 

 (0,038) 0,054 (0,076) 0,023 (0,045) 0,002 مرجل 

 (0,107) 0,027- (0,209) 0,016- (0,178) 0,081- مركزیة   تدفئة 

 (0,046) 0,021- (0,082) 0,158- ** (0,048) 0,124- كھربائیة   مكنسة 

 (0,146) 0,042 * (0,380) 0,947- * (0,078) 0,167- طھي  موقد 

 (0,066) 0,016 (0,138) 0,015- (0,044) 0,082 مالبس  غسالة 

 (0,043) 0,004- (0,083) 0,046 (0,065) 0,004- منزلیة  مكتبة 

 (0,089) 0,070 (0,189) 0,042 ** (0,048) 0,127- تلفاز 

 (0,039) 0,032 (0,075) 0,122 (0,048) 0,051 ھاتفي   خط 

 (0,039) 0,071- (0,074) 0,052 (0,048) 0,083 حاسوب 

 (0,046) 0,060 (0,105) 0,081 ** (0,069) 0,218- محمول  ھاتف 

 R ( 0,253 0,178 0,131ُمعامل التحدید (تربیع  

 0,114 0,137 0,243 معدَّل  Rتربیع  

 927 1 831 879 2 عدد المشاھدات 

�اس و�ح(ــــاءات م�جaة مOــــ���ة م� االســــ�ق(ــــاءات وال�ع�ادات  لال�الع على  مالح7ات:rةال��غ?�ات ووح�ات ال�ال8فقات  و ال��فق?� األول وال%اني.   ، ان�7الOــــ5ان
 األخfاء ال���ار�ة م�^�رة ب?� ق�س?�.و . 2015 م�x�Oة !Oع� ال�والر ال%اب/ لعام

 .حOا!ات األون�jاد ال�(�ر:

 * 0,05 p <. 

 ** p < 0,01 . 

 *** 0,001 p <. 



 

29 

�q ال�2اع�ة -Fاء=aت 

�اســ?� القائ�?� على ال8فقات مع  ���ا  rة الفق�، تع8ي االخ�الفات ب?� ه�ی� ال���ال�Oــاع�ة    اح�Oــاب ی�عل� بO8ــoة ع�د الفق�اء وف
�ة تE(ــ�| ه�ه ال�Oــاع�ة.    اح�Oــابها و�xون  ��إلى الع?8�ة ال�ق�مة ال�Oــاع�ة  ال�Oــاع�ة ال8ق�qة و في  ه�ا الف�ع   و�7َ8�ُ في أنه یلaم تفOــ?� ^

ــ�  ا  ــ�  ألســــ ــاع�ة وف0ة نفقات األســــ ــائ�ة ب?� ال�Oــــ �ة على تق�ی� العالقة اإلح(ــــ�8�ة ال���لة. وت�f8_ ال�8ه?fــ ــ�ة في األرض الفلOــــ ال���.ــــ
ــ�ة. و�ُ  ــ� ال���.ــ ــ�ة لألســ ــائ| ال�ئ�Oــ ــ�ة، مع م�اعاة الE(ــ ــ5ل  في  S?�  ال���.ــ ــoه الoارام���ة    الoارام��_   ال�aء غ?�  11ال.ــ م� ال�ق�ی�ات شــ

دات ال�Oـــــــــاع�ة ل  ـــــاع�ة. 8(ـــــــــ?c م5افئ األف�اد الoالغ?�  ل  ^�الة ?c م5افئ األف�اد الoالغ?�  8(ـــــــــ ل���ِّ ــ و��Sو م� م� ال8فقات قSل تق�q	 ال�Oــ
��ة ال�fلقة، أك%� ح�ة !5%?� في عام ^ان  ال�Oـــــــــــــاع�ة ل�غار��	 ال8فقات ول�غار��	  ال�اضـــــــــــــح أن ان��ار العالقة ب?�  rال l?2017 ، م� ح 

!.ـــــ5ل م8ف(ـــــل  ��ه  ُتعَ�ض  ال�_ ، 9في ال��ول    مS?َّ� ه�   ه�ه العالقة ^�ا وق� تأّك�ت   . 2007 في عام  أو   2004 كان عل�ه في عام  م�ا 
في   0,384- و  ، 2004 في عام   0,321- _  ی�عل� !ال8فقات تOــــــاو  م�ونة ال�Oــــــاع�ة ���ا و . ال���ی� الfّEي م� ال�Oــــــ���ة  ال�8ائج   لjل عام 

� و ؛ 2017 في عام   0,510- و  ، 2007 عام Sfة ل على ه�ا ال��8، فإن ال���ة ق� ازدادت �ق�q	 ا عة ال��ر�xـــفة الغ�Wـــاع�ة في الOعلى م�ّ ل� 
ه�ا جaء م� تفOـــــ?� و .  ال���.ـــــ�ة ق� ازداد   االنEفاض الهام.ـــــي في ال�Oـــــاع�ة ال�قابل ل�aادة مع?8ة في نفقات األســـــ�   م� ح?l إن ال�ق/،  

 الف�ع "ج�	"). (ان�7   2017و   2007ب?� عامي  في الف��ة م8�8ى معّ�ل ح�وث ال��8 ل(الح الفق�اء 
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ألث% ن=	4 مSافئ األف%اد الHالغ	^ م^ ال�فقات ق`ل تق�;W ال�2اع�ة على ن=	4 مSافئ األف%اد الHالغ	^ م^ ةشHه الHارام#%Iاتال#ق�ی%
ال�2اع�ة

)O!2015ع� ال�والر ال%اب/ لعام!ال�والرات (

في ال�ائة.95بoO8ة ت�fاب� ال��fE ال�8قfة مع ف��ة ال%قة مالح7ة:

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:
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W�م^ ح	r الفق% في ال'ـــــفة  إلغالق والق	�د واألع�ال الع�ائ�ة ال�#@%رة  ع�ل�ات اال#@ال�? االق#=ـــــاد;ة ل -ج
 الغ%$�ة

ُتف�ض الق?�د اإلســــ�ائ?ل�ة األك%�  مع�ل الفق� وف��ة الفق� ل� ل	ی�8اول ه�ا الف�ع الOــــAال ال�الي: "ما ال�_ ^ان ســــ��5ن عل�ه  
�َّ	 ذل" ع� ���� تق�ی� مAشــ�ات الفق�، !�افي أعقاب االن�فاضــة ال%ان�ة؟اإلســ�ائ?ل�ة  صــ�امة وســ�اســة اإلغالق  r�ُــ� مع مع�الت   " وOی�

��ة في Xل الOــــ?8ار�� ال�Sیل (ان�7 الxــــفة الغ�Wي لل���ة م8�8ى معّ�ل  �1ولال��8 في االق�(ــــاد اإلقل�). واألداة ال�Oــــ��Eمة هي م8ه
 .(Ravallion and Chen, 2003)ح�وث ال��8، ال�ي اس���ثها ألول م�ة رافاّی�ن وتِ.� 

�ة ه�ه الواســـــ��Eام  �ــ�ة ه� �8ه ــفافة !.ـــــ5ل خاص لفه	 ال�غ?�ات في ت�ز�ع نفقات األســـــ� ال���.ـــ ال�ق/.   على م�ّ ���قة شـــ
; مع�ل الح?� أن  وفي یلقي الWــ�ء على  م�جعي مف?�، فإنه ال 8فقات األســ� ال���.ــ�ة على م�� ف��ة زم8�ة مع?8ة ه� رق	��8 لم��ســّ
�ة الف0ات ال��Eلفة ل إذا ^ان/ ما.� .على ^�m اس�فادت م8ها اس�فادت م� ال�aادات في م��س; ال8فقات والق� ألس� ال��

ان ال��8 م�ات�ًا ف�0ان م� األســــــــ� ال���  / ت�ج�فإذا ^ان وعلى ســــــــS?ل ال�%ال،   .ــــــــ�ة، واح�ة دون خ; الفق� واألخ�� ف�قه، ̂و
ف?� األسـ� ال���.ـ�ة  q ز�ادة م��سـfة مع?8ة في ن(ـ?c م5افئ األف�اد الoالغ?� م� نفقات األسـ�ة ال���.ـ�ة qُف��ض أن ح�وث  للفق�اء، فإن 

�ة م8�8ى ال��8 م�ات�ًا للفق�اء.   �5q الفق?�ة أك%� م� األســـــــ� ال���.ـــــــ�ة غ?� الفق?�ة، وُ�ف��ض أن ��qث العY5 إذا ل	�وxاســـــــ��Eام م8ه
یS?�  ب?�8ا  م� ال��ز�ع،   }��ة جaئ�ةال��ز�ع؛ و�S?� ال���ر األفقي ^ل  }��ة جaئ�ة م� ه�ه العالقة لjل معّ�ل ح�وث ال�5�q ،��8 رســـــ	 

�ة لjل  م���عال���ر ال�أسي الoO8ة ال���0ة لل�غ?� في .� .ات ال���oثةلف�� في ا }��ة جaئ�ةنفقات األس�ة ال��

ان    �ة !ع� االن�فاضــــة  لال�أث?� ال�oاشــــ� للق?�د و ̂وxــــفة الغ�Wة األك%� صــــ�امة ال�ف�وضــــة على ال�Oــــ�اســــة اإلغالق اإلســــ�ائ?ل
وx?�    2004و 1998أك%� ب?� عـامي معـاـناة  ال.ــــــــــــــ���ـة األفق� هـ�ه عـاـن/  وـل�ـل"على ال.ــــــــــــــ���ـة األفق� م� الOــــــــــــــ5ـان،    ^S?�اً الـ%انـ�ة  
�ة   q(ــــoح (ب)). ول	12(أ) و12(ال.ــــ5ل   2007و 2004 عاميxــــفة الغ�Wًا لال��8 في ال��m    ج�� !ع� أن  إال  لفق�اءم�ات�Eال��اب?� ت  

�اً اإلس�ائ?ل�ة ال�ق??�qة SOفًا ن��E(ج)).12األخ?�(ال.5ل في العق�   ت 
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2017-2007، و2007-2004و، 2004-1998ال'فة الغ%$�ة: م�\��ات معّ�ل ح�وث ال���، 
2004-1998(أ)

2007-2004(ب)

2017-2007(ج)

ــابي لل��8ف?Sّ?� ; الE; ال�8قَّأما،یS?� الE; األفقي ال��(ــــــل في ال�aء العل�_ م��ســــــ; مع�ل ال��8مالح7ة: ��ة ف?Sّ?� الE; ال��قfع وأما،ال���ســــــ; ال�Oــــrال
.ال�س�fة لل��8

األون�jاد.حOا!ات ال�(�ر:
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�ا    (ال�Sیل)، ^ان مOــ��� ن(ــ?c الف�د م� ال8اتج ال��لي   ال�غای� لل�اقعه� مف(ــل في الف(ــل ال%الl، في Xل الOــ?8ار�� ̂و
  ،2017و  2007و  2004في األع�ام  ال���ق� في ال�ائة م� ال�Oــــ��� الفعلي   33,0و  37,9و 45,3أعلى بO8ــــoة ســــ�(ــــoح اإلج�الي 

ال�aادات ال�ي   oع^ان ســــــ?�ّ  ال8فقاتم� ال�Oــــــ��� ال���ســــــ; ن(ــــــ?c م5افئ ^ل شــــــE| !الغ  qُف�َ�ض أن  ه�ا الف�ع، ال��الي. وفي على
ال���.ــ�ة  على األســ�  / ســُ��زَّع^ان ح�ث/ في ن(ــ?c الف�د م� ال8اتج ال��لي اإلج�الي في Xل الOــ?8ار�� ال�Sیل، ول�j ه�ه ال�aادات  

�ة.!ا �8ى مع�ل ح�وث ال��8م8 ل��قعها الSO8ي على  وفقاً ، !.5ل م�8اسcال��Eلفة xفة الغ�Wل 

��د  و  �xcــ? �	 الSــ�یلــة ل8(ــــــــــــــ?ــc م5ــافئ    ت̂�rــالغالoــة  ةألســــــــــــــ� نفقــات ام�    الف�د ال�ال��fقــة القــائ�ــة على   ، ُتSfَّ�ال���.ــــــــــــــ
ــاءاتا ــ�ق(ـ ��_ اإل!قاء، السـq ــه�_ الفعلي في عام ب?�8ا ــ��اه ال.ـ ــ?c م5افئ الف  دوالراً  176، أ_ 1998 على خ; الفق� ع�8 مOـ �د ل8(ـ

 )O!) 2015ع� ال�والر ال%اب/ لعام  الoالغ

  سـائ�اً ذل" ال�_ ^ان    ^ان سـ?o�ّع  ال���.ـ�ة  ةألسـ� نفقات ام�   الف�د الoالغل8(ـ?c م5افئ   وتف��ض ال�Oـا!ات أن ال��8 الO8ـSي 
(ب)).  13(أ) و13(ال.ـــ5ل    2017-1998للف��ة  م8�8ى مع�ل ح�وث ال��8و   2004-1998للف��ة  م8�8ى مع�ل ح�وث ال��8في Xل  

تSf?� ال��8  ج�� ��ـ�ث ل� ســــــــــــــ كـان   للـ�أكـ� م�ـا  2017-1998على الف��ة  Sfqُ 2007-2017َّ� م8�8ى معـ�ل حـ�وث ال��8 للف��ةث	  
�ة على الف��ة !أك�لها (ال.5ل   م�اتاةاألك%� w(ج)).13للفق�اء في ه�ه الف��ة الف� 

̂ـاـن/   تلـ"م�    جـ�اً  ةق��oـ  ةالـ�Sیلـ ال����Sـ�ة"   "داـلة الjـ%افـة ال��اك�ـ�ة، فـإن  2004عـام  ی�عل� !  ف���ـا̂ـاـن/ ال8ـ�ائج مـ�هلـة.  و   ال�ي 
�عـة  فال�اقع،   . وفي1998 في عـامم�ج�دة  Sfم� ال 	ـةعلى ال�غ�، فـإن  ال�ي ی�Oــــــــــــــ	 بهـا م8�8ى معـ�ل حـ�وث ال��8للفق�اء    غ?� ال��ات

ان 1998 !عام  مقارنة^ان ســ?E8ف�    2004 في عام وال�غای� لل�اقع ،ال�Sیل ،مع�ل الفق�  ال�ائة،  في 11,7 ســ�(ــoح مOــاو�ًا لO8ــoة ̂و
� في  الفق  ف��ة فإن  وxال�%ل،). 1998 لعام الفق�  خ; !اســ��Eام( ال�ائة في  35,5  الoالغ  2004 عام  في الفعلي الفق� مع�ل عY5 على

 ).10في ال�ائة الفعل�ة (ال��ول  11في ال�ائة ب�ًال م�  X4,8ل الO?8ار�� ال�Sیل ^ان/ س�Oاو_ 

�ـة" الSـ�یلـة  "دالـة الj%ـافـة ال��اك��ـة  ت�jن ، ^ـان م� ال���5 أن  2017عـام  ی�عل� !  و���ـا S���واقعـة !ع?ـ�ًا على �q?� الـ�الـة   ال�
ان  ال�ي ل�ح7/ فعالً    18,7مع�ل فق� أعلى (ســـــُ�Oـــــف� ع�   2017-1998 للف��ة��?a ضـــــ� الفق�اء  �ال م8�8ى مع�ل ح�وث ال��8، ̂و

ن(ــــ?c   إلى ح� ^S?� ع� ���� ال�aادة الSj?�ة في  كان �5�q تع��Wــــه وه� مافي ال�ائة)،  10,3(  م� ال�ع�ل ال�_ ل�ح�في ال�ائة) 
م8�8ى مع�ل  . و��Wــح ال��?a ضــ� الفق�اء في  1998 مال�اقعة ف�ق خ; الفق� لعا نفقات ج��ع اُألســ� ال���.ــ�ةم�   الف�د الoالغم5افئ 

�ـة"  "دالـة الj%ـافـة ال��اك��ـة  أنم�    2017-1998حـ�وث ال��8 للف��ة  S����ـة"  "دالـة الj%ـافـة ال��اك��ـة  أعلى  ة تقعالSـ�یلـ   ال�S���ة  الفعل�ـ   ال�
�	 ال�aئ�ة ال�E8فWــــةrاً  لل�SــــOةلل��ز�ع وأدنى م�   ن��ة" "دالة الj%افة ال��اك�S����	 ال�aئ�ة العال�ة ةالفعل�  ال�rام� مع ذل"، فإن للaال�xو .

 في ال�ائة. 2,5الفعلي الoالغ  في ال�ائة، على عY5 ال�ق	 9,6ف��ة الفق� في Xل الO?8ار�� ال�Sیل ^ان/ س�aداد إلى 

ذلـــــــ"،  و   م�   Yالعـ5ـ الـفـ��ة    فـل�عـلى  في  الـ�8ـ�  ــان  الـ�8ـ;    2017-1998^ـــــ اتـoع  ــ�  في  ال�ـAاتيقـــــ ل�ح�  ــ�_  الـــــ  لـلـفـق�اء 
�ـة" الSـ�یلـة  "دالـة الj%ـافـة ال��اك��ـة  /، لjـانـ 2017-2007الف��ة  S����ـة"  "دالـة الj%ـافـة ال��اك��ـةأقـل م�    ال�S����	 ال�aئ�ـة  ةالفعل�ـ   ال�rلل 

ــة لل��ز�ع وأعلى م�   �ة"ا "دالة الj%افة ال��اك��ةال�E8فWـــــS���ــ���ات العل�ا لل��ز�ع. ةالفعل�  ل� Xل ه�ا  وفي  وذل" فق; !E(ـــــــ�ص ال�Oـــــ
.  ) 7( في ال�ائة  4,4إلى  ال�غای�ة لل�اقعفي ال�ائة وف��ة الفق�  6إلى  ال�غای� لل�اقع سـ?E8ف� الفق� مع�لللفق�اء، ^ان   ال�AاتيالOـ?8ار�� 

�ة وأدت إلى  ^�o/ق� فإن الق?�د ال�ي ُف�ضــ/ !ع� االن�فاضــة ال%ان�ة  وه�5ا،xــفة الغ�Wة في  ح�وث  ال��ســع االق�(ــاد_ لل�?S^ ــائ�Oخ
�� الفلfO?8??�، ماw لSن ت�/ خ; الفق� لعامجعل  س�.��q ی�فع�ن أعلى ث�� في ه�ا ال(�د. 1998 أول0" ال�ی� 

  

�فــة في ف��ة الفق� (الSــ�یلــة)  )7(�fـادة ال�aفي ال cــSــــــــــــــOاألســــــــــــــ�   2017 لل�اقع في عـام  ال�غــای�ةال 	ــة  ه� أن مع7�ت�ّ�كـ/ إلى  الفق?�ة ال�ي  ال���.ــــــــــــــ
̂ـاـن/ ال���.ـــــــــــــــ�ة الE; !5%?�، وأن األســــــــــــــ�  هـ�ا  ت�ـ/ال�اقع   ت�j في خ; الفق� ل	 ف�ق  ل�(ــــــــــــــoح أعلى Xـل/ فق?�ة في ـق�  الE; !5%?� ت�ـ/  ال�ي 
 .الO?8ار�� ال�Sیل Xل
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الفق%اء وف�Uة الفق%، ال2	�ار�I ال`�یلال'فة الغ%$�ة: نH2ة ع�د 
)1998= خ; الفق� لعام(خ; الفق�

السنة
فجوة الفقرنسبة عدد الفقراء

السیناریو البدیلالطریقة القائمة على االستقصاءاتالسیناریو البدیلالطریقة القائمة على االستقصاءات

19980,116-0,028-

20040,3540,1170,1100,048

20170,1030,0600,0250,045

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:

13ال.5ل 

�ة`I%U#ة ال��5ــــ�ةال'ــــفة الغ%$�ة: داالت ال@!افة ال#%اك�gة لألســــ% ال�I%فقات ال5ــــه�ع ال��U^ م^ م	الغHافئ األف%اد الS4 م	=ــــ�ل ،
في ذلt ال�2اع�ة، ال�اقع الفعلي وال2	�ار�I ال`�یل�Fا
2004-1998، وللف��ة 2004م8�8ى مع�ل ح�وث ال��8، ال�غای� لل�اقع لعام(أ)

2017-1998، وللف��ة 2017لعامم8�8ى مع�ل ح�وث ال��8، ال�غای� لل�اقع (ب)

2017-2007، وللف��ة 2017م8�8ى مع�ل ح�وث ال��8، ال�غای� لل�اقع لعام(ج)

حOا!ات األون�jاد.ال�(�ر:
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 االس#�#اجات وال#�ص�ات  -خام2اً 

 مالح�ات خ#ام�ة -ألف

�ة في أعقاب االن�فاضة ال%ان�ة إلى اإلغالق والق?�د األك%� ص�امة ال�ي ف�ض�ها إس�ائ?ل على الWفة الغ� أّدت ع�ل�ات  x حo^
في  ال8قا� اله�5ل�ة الع��قة ال��ور. وت��لى ه�ه   االق�(ــاد  وه.ــاشــةضــعف  نقا�  و�لى تفاق	 ،خOــائ� ���لة األم�  و�لى إح�اثال��8�ة،  

ــاد_ ال��قلc والع�a ال�الي والEارجي ال�aم8  ــ���ار. والفق� الfoالة  مع�الت و   ?�ال��8 االق�(ــ ــ�ها و ال��تفعة !اســ ^ان لل��اب?� ال�ي ف�ضــ
�ة ح�ى ی�م8ا ه�ا.یaال qق?ِّ  ���ل األم� ال تأث?�الOلfة القائ�ة !االح�الل xفة الغ�Wي لل�� � االق�(اد اإلقل

�ة عق�ی� م� ن�� الfoالة،  وق�  xـفة الغ�Wي لل��الف��ة   فيفي ال�ائة في ال���سـ;  S18لغ مع�ل الfoالة  فشـه� االق�(ـاد اإلقل
ة  مع�الت س�اق في  2019و  1995  عامي  ب?� ما   ف�ص الع�ل على  االع��اد م�  م�تفع وم���O  العاملة للق��  للغاqة مE8فWة م.ا̂ر
ــoة  الع�ل�ال ول. وال�Oـــــ���8ات  إســـــ�ائ?ل في على ق�م  ل��5ن  في ال�ائة،  16في إســـــ�ائ?ل وال�Oـــــ���8ات، لjان مع�ل الfoالة أعلى بO8ـــ

 . 2007 ل�(ار م�8 عامیaال واقعًا ت�/ ا ت ال��تفعة للغاqة في قfاع غaة، ال�_ الال�Oاواة مع ال�ع�ال

ر ال�jلفة االق�(ادqة ال��اك��ة للق?�د اإلس�ائ?ل�ة األك%� ص�امة، في الف��ة و   !Oع� مل�ار دوالر (  58، ب��8 2019-2000تق�َّ
�ة   2019 في عام qعادل )، أ_ ما2015 ال%اب/ لعام ال�والرxــفة الغ� ــاد اإلقل��ي للWـــ ــاد األرض و   مّ�ات  4,5ح�	 االق�(ـــ ح�	 اق�(ـــ

8�ة ال���لة !أك�له?fOمّ�ات 3,5 الفل. 

األفق� م�  ل.ـ�ائحإلى ا!الO8ـoة  سـ��ا و���ل األم�، وال شـ�ی�اً ی�عل� !الفق�، ^ان تأث?� الق?�د اإلسـ�ائ?ل�ة األك%� صـ�امة   ���او  
�ة، ال�ی� ^ان�ا أقل ق�رة على االســــــ�فادة م�  xــــــفة الغ�Wــــــ5ان في الOاف.   ال�عافيالfة ال�qة  و االق�(ــــــاد_ في نها�ل�ال الق?�د اإلســــــ�ائ?ل

�ة  xــــــــــفة الغ�Wان مع�ل الفق� في الjة، ل�ب�ًال   2004 في ال�ائة في عام  11,7األك%� صــــــــــ�امة، ال�ي ُف�ضــــــــــ/ !ع� االن�فاضــــــــــة ال%ان
�ة وفWًال ع�في ال�ائة.    11في ال�ائة ب�ًال م�    j4,8ان/ ف��ة الفق�  لفي ال�ائة، و   35,4 م�r�rا ال��للقWاء   ذل"، قفaت ال�jلفة ال�ن

�ــة م�  xــــــــــــــفــة الغ�W2004مل?�ن دوالر في عــامي    428مل?�ن دوالر و  356إلى    1998 مل?�ن دوالر في عــام  73على الفق� في ال  
 ).2015 ال%اب/ لعام !Oع� ال�والرعلى ال��الي ( ،2007و

 ال#�ص�ات -Fاء

�ة في أعقاب االن�فاضـــة ال%ان�ة.    ال�عافيف��ة   یo8غي أخ� الع�Sة م� xـــفة الغ�Wة ال��8 في ال�ــاســـ�ة  م�  و وت.ـــ�ه ب8 األم�ر األسـ
�ة  أWqــًا ت�ق?� تع�ق و ال��8�ة    تojحأن ت�aل إســ�ائ?ل ج��ع الق?�د ال�ي  xــفة الغ�Wــ��امة في الOة ال��8�ة ال���لة   واألرضال��8?fــOالفل

�اسات الفلfO?8?  وواضع�ق� ت�غc الOلfة القائ�ة !االح�الل و !أك�لها.  Oا یلي: �ن ال��اء ال��8�ة في ال�78 �  وال����ع ال�ولي وش̂�

وه� ما الح�الل اإلســـــــ�ائ?لي، !OـــــــcS ا  ال.ـــــــعc الفلOـــــــf?8ي  ال�ي ی��Sjهاإنهاء وعY5 مOـــــــار ال�jال�m ال��aای�ة وال���اك�ة  -1
�قه الr�5 ت��q  ًا� مع ق�ارات األم	 ال����ة ذات ال(لة. دون إنهاء االح�الل، ت�اش

8�ة ال���لة و�عادة  -2?fـــOع الق?�د ال�ف�وضـــة على ال�8قل في األرض الفل�إعادة   ع� ���� ه�ه األرض ت�ق?� ت�اصـــلرفع ج�
�ة وقfاع غaة رx; الق�س ال.�}�ة وج��ع ال��ن والق�� في اxفة الغ�Wها مع !ع�لWع!. 

3-  ?8?fــOاص الفلEاع?� العام والfة  م� إن.ــاء وت.ــغ?ل    ْ?�ت�5?� القfار�ة وال�ع�ی� في  أن.ــ��ة وال�wة وال(ــ8ا�wراaاألع�ال ال
�ة في األرض ا 60(  "ج�	"ال�f8قة  ��Sfة)، ال�ي ت���_ على أث�� ال��ارد ال�xـفة الغ�Wة ال���لة،  في ال�ائة على األقل م� ال�8?fـOلفل

 ض خ(oة ومعادن وأح�ار وم8ا�� ج�ب س�احي.افي ذل" أر  !�ا

4-  Y5ــارإنهاء وعOة ال���لة، !�ا م�8?fــOة في األرض الفل�ف?ها الق�س ال.ــ�}�ة، على ال��8 ال�_  ج��ع األن.ــfة االســ��fان
�ه م� ج�ی� أن }�ام إ2016(2334دعا إل�ه م�لY األم� في ق�اره  � � Âة )، ال�_ ی�8?fـــOـــ���8ات في األرض الفلOســـ�ائ?ل !إن.ـــاء م

�ة قان�ن�ة و�.5ل  ال���لة، !�اwله أ_ ش� Y� !��جc القان�ن ال�ولي. ان�هاكًا صارخاً في ذل" الق�س ال.�}�ة، ل
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�ات ن��   -5��ــاملة  و للفق�اء  مAات�ةت8ف?� اســــــ��ات �ع شــــ��ــالح تOــــــ�ه�ف  لل ــ�%�ارات واســــــعة الf8اق في  م(ــــ الفق�اء وت�Wــــــ�� اســــ
�فة%jاعات الfة االع�الة    الق�ف�ص  ف�ص ع�ل الئقة ^ا��ة في االق�(ــاد ال��لي، وxال�الي تقل?ل االع��اد على    وت�ل?�ل�� م� الفق� !�

 غ?� ال��Oق�ة في إس�ائ?ل وال�8���Oات. الع�ل

داخل م�78مة األم	 ال����ة ل�ق?�	 تjال�m االح�الل وتق�q	 تق��� ع�  إ�ار م8ه�ي قائ	 على األدلة وشــامل ومOــ��ام إن.ــاء -6
ل إل?ها ال�8ائج   ــَّ ــالم عادل ودائ	 في  ال���صــــــ ــلة، م� أجل ت�ق?� ســــــ �ة العامة لل�فاء !الfلoات ال�اردة في الق�ارات ذات ال(ــــــ���إلى ال

 م�ارد إضا��ة. س?�fلc إن.اء ه�ا ال78ام تأم?�و ال.�ق األوس;. 
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 vولاأل ال�%ف 
�اسNوال ?I%%ات: ال#ع	ال�#غ 

  .9و 5و 4یS?� ال��ول ال�الي ج��ع ال��غ?�ات ال��E�Oمة في حاالت االن��ار ال�ع�وضة في ال��اول  

   1-1ال��ول 
�اسNوال ?I%%ات: ال#ع	ال�#غ 

 ال�صف ال��غ?�

+    1(  االق�(اد_ وال8S" ال�ولي ل�5افئ األف�اد الoالغ?� !اس��Eام ال�عادلة:تع��m م�78ة ال�عاون وال��8�ة في ال�?�ان   م5افئ األف�اد الoالغ?�
 ))0,5+ (ع�د األ�فال*  0,8) *1 -(ع�د الoالغ?� 

 )O! 2015ع� ال�والر ال%اب/ لعام!ال�والر ج��ع ال�Oاع�ات ال8ق�qة والع?8�ة ال��5م�ة وغ?� ال��5م�ة ( ال�Oاع�ة 

م5ــــافئ األف�اد    cــــالغ?� م� ن(ــــــــــــــ?ــــoال
، مع اح�Oـــــــاب  م���ع ال8فقات ال.ـــــــه��ة

 ال�Oاع�ة

) مقOـ�مًا على م5افئ O! 2015ـع� ال�والر ال%اب/ لعام!ال�والر  م���ع نفقات األسـ� ال���.ـ�ة مع اح�Oـاب ال�Oـاع�ة (
�ة .� األف�اد الoالغ?� في األس�ة ال��

الoــــالغ?� م�  م5ــــافئ األف�اد   cن(ــــــــــــــ?ــــ
ــه��ة   اح�Oـــابب�ون    ،م���ع ال8فقات ال.ـ

 ال�Oاع�ة

ــ�ة ب�ون اح�Oـــاب ال�Oـــاع�ة (!Oـــع� ال�والر ال%اب/ لعام  ) مقOـــ�مًا على م5افئ األف�اد 2015 م���ع نفقات األســـ� ال���.ـ
�ة .� الoالغ?� في األس�ة ال��

�ة ال�8ع االج��اعي ل.� أن%ى وصف� إن ^ان ذ^�اً رب اُألس�ة إذا ^ان  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  �ب األس�ة ال��

�ة.� �5q ^�ل" وصف� إن ل	 رب اُألس�ة م�aوجاً إذا ^ان  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  ال�الة الaوج�ة ل�ب األس�ة ال��

�ة وصفة الالجئ.�ًال أو 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  رب األس�ة ال�� َّ�Oإذا ^ان رب األس�ة الج0ًا م 	َّل وصف� إن ل�O�5 م� الالج0?� غ?� مq 

�ةال����O ال�عل��ي ل�ب .�أعلى وصـــف� إن ^ان أقل فال�Oـــ��� ال%ان�_ ل�ب اُألســـ�ة ال���.ـــ�ة    ال�عل��يإذا بلغ ال��(ـــ?ل    1م�غ?� صـــ�ر_ }���ه  األس�ة ال��
 ال%ان�_  ال����O ال�عل��يم� 

  l?ة م� ح�ــ وضــــــع رب اُألســــــ�ة ال���.ــــ
 الع�ل

�ة qع�لإذا  1م�غ?� ص�ر_ }���ه .� "�5q ^�ل وصف� إن ل	 ^ان رب اُألس�ة ال��

ــ?� األســــ�اكإذا   1م�غ?� صــــ�ر_ }���ه  الaراعة �5q   وصــــف� إن ل	  ^ان رب اُألســــ�ة ال���.ــــ�ة qع�ل في قfاعي الaراعة وصــ
 ك�ل"

�ة qع�ل في قfاع ال8Sاء وال�.??�إذا  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  ال8Sاء وال�.??�.� �5q ^�ل" وصف� إن ل	 ^ان رب اُألس�ة ال��

�5q  وصـف� إن ل	  ^ان رب اُألسـ�ة ال���.ـ�ة qع�ل في قfاعات ال�ع�ی� وال�(ـ8�ع والjه�xاء وال��اه إذا    1م�غ?� صـ�ر_ }���ه  ال(8اعة
 ك�ل" 

�ة qع�ل في قfاع ال�Eمات وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  ال�Eمات .� ^�ل" �5q إذا ^ان رب األس�ة ال��

�ة العامل?�.��ةع�د أف ع�د أف�اد األس�ة ال��.� ال�ی� qع�ل�ن  �اد األس�ة ال��

�ة qع�ل في إس�ائ?ل أو 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  الع�ل في إس�ائ?ل.� ^�ل" �5q في ال�8���Oات وصف� إن ل	 إذا ^ان رب األس�ة ال��

�ة qع�ل في  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  الع�ل في الEارج.� ^�ل" �5q وصف� إن ل	 الEارجإذا ^ان رب األس�ة ال��

�ة qع�ل في ال��5مة ال��8�ة وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  الع�ل في ال��5مة ال��8�ة.� ^�ل"�5q  إذا ^ان رب األس�ة ال��

�ة ع�د اإلناث.� ع�د اإلناث في األس�ة ال��

�ة ع�د ال�^�ر.� ع�د ال�^�ر في األس�ة ال��

 س8ة 15ف�ق س�  اإلناثع�د   اإلناث الoالغاتع�د  

 س8ة 15ف�ق س�  ال�^�رع�د   ال�^�ر الoالغ?�ع�د  

�ة م�تfoة !.5oة ال��اه العامة وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  إم5ان�ة ال�(�ل على ال��اه العامة.� ^�ل" ت�j إذا ^ان/ األس�ة ال��
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 ال�صف ال��غ?�

�ة م�تfoة !.5oة الjه�xاء وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  إم5ان�ة ال�(�ل على الjه�xاء.� ^�ل" ت�j إذا ^ان/ األس�ة ال��

�ة م�تfoة !.5oة ال��ار_ وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  االرتoا� !.5oة ال��ار_ .� ^�ل" ت�j إذا ^ان/ األس�ة ال��

�ة ال�a8لjه م�غ?� ص�ر_  مل����ه وصف� إن ل	 1}� ���ة ت�ل" ال��5O ال�_ ت�.� ^�ل" ت�j إذا ^ان/ األس�ة ال��

�ة ع�د الغ�ف.� ع�د الغ�ف في م�5O األس�ة ال��

�ة  غ�ف ال�8مع�د    غ�ف ال�8مع�د  .� في م�5O األس�ة ال��

�ة وصف� إن ل	 ی�ج� مofخ في م�5O إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  مofخ.� األم� ^�ل" q�5 األس�ة ال��

�ة وصف� إن ل	 / ت�ج� غ�فة ح�ام في م�5Oإذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  غ�فة ح�ام.� ت�j ت�ج� األس�ة ال��

�ة وصف� إن ل	 ی�ج� م�حاض في م�5O إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  م�حاض.� ی�ج� q�5 األس�ة ال��

لfاقة الfهي ه� ال�(ـــــــــــــ�ر ال�ئ�Oـــــــــــــي  
 الغاز

 األم� ^�ل" q�5 وصف� إن ل	 لfاقة الfهي ه� الغازإذا ^ان ال�(�ر ال�ئ�Oي  1م�غ?� ص�ر_ }���ه 

 األم� ^�ل" q�5 وصف� إن ل	 الغازإذا ^ان ال�(�ر ال�ئ�Oي لل��ف0ة ه�  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  الغازال�(�ر ال�ئ�Oي لل��ف0ة ه� 

�ة ت� 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  س�ارة.� ^�ل"ت�j  ل" س�ارة خاصة وصف� إن ل	�إذا ^ان/ األس�ة ال��

�ة ب�اد وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  بّ�اد.� ی�ج� �5q إذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة م�جل وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  م�جل.� ی�ج��5q  إذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

�aة �aة وصف� إن ل	 /إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  ت�ف0ة م̂� �ة ت�ف0ة م̂�.� ت�j ی�ج� ت�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة مO85ة ^ه�xائ�ة وصف� إن ل	 /إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  مO85ة ^ه�xائ�ة.�  ت�ج� ت�j ت�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة م�ق� �هي وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  م�ق� �هي.� ی�ج��5q  إذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

Y!الة مالOه  غ����ة غOالة مال!Y وصف� إن ل	 /إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }.� ت�ج�ت�j  ت�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة مo�5ة مa8ل�ة وصف� إن ل	 /إذا ^ان 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  مo�5ة مa8ل�ة.� ت�ج�ت�j  ت�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة  1م�غ?� ص�ر_ }���ه  تلفاز.� ی�ج��5q  وصف� إن ل	 تلفازإذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة خ; هاتف 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  يخ; هاتف.� ی�ج��5q  وصف� إن ل	 يإذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة حاس�ب وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  حاس�ب.� ی�ج��5q  إذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

�ة هاتف م���ل وصف� إن ل	 1م�غ?� ص�ر_ }���ه  هاتف م���ل.� ی�ج��5q  إذا ^ان ی�ج� في م�5O األس�ة ال��

8�ة ال�(�ر:?fOة الفل�8�ة وال�ع�ادات ال5Oان?fO�8ات  اس�ق(اءات اإلنفاق واالس�هالك الفلO2017و ،2007، و2004لل . 
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 vال!انيال�%ف  
 إح=اءات م�جة 

   1-2ال��ول 
 2004: اس#ق=اء اإلنفاق واالس#هالك الفل12	�ي، م�جةإح=اءات 

 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي  المتغیر

نصــیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، مع احتساب المساعدة

257,4 243,9 13,341 127,8 198,0 310,8 7 044,2 

نصــیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، بدون احتساب المساعدة

251,9 244,8 1,084 121,9 193,4 306,9 7 044,2 

 1 1 1 0 0 0,485 0,624 الغربیة الضفة

 1 1 0 0 0 0,485 0,376  غزة

 1 1 0 0 0 0,498 0,455 المناطق الحضریة

 1 1 0 0 0 0,461 0,307 المناطق الریفیة

 1 0 0 0 0 0,426 0,238 المخیمات

ــرة  ل  النوع االجتمــاعي رب األســ

 المعیشیة

0,087 0,282 0 0 0 0 1 

ــة الزوجی ــة  ــال ــرة  الح   لرب األســ

 المعیشیة

0,980 0,141 0 1 1 1 1 

وصــــفة  المعیشــــیة  رب األســــرة  

 الالجئ

0,506 0,500 0 0 1 1 1 

ــرة ــتوى التعلیمي لرب األسـ   المسـ

 المعیشیة

0,323 0,468 0 0 0 1 1 

ــیة من  ــرة المعیش وضــع رب األُس

 حیث العمل

0,829 0,377 0 1 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,324 0,119 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,363 0,156 البناء والتشیید

 1 0 0 0 0 0,309 0,107 الصناعة

 1 1 1 0 0 0,486 0,618 الخدمات 

ــیــة   ــرة المعیشــ أفراد األســ عــدد 

 العاملین

1,671 1,260 0 1 1 2 16 

 0 0 0 0 0 0,000 0,000 العمل في إسرائیل

 0 0 0 0 0 0,000 0,000 العمل في الخارج

 1 0 0 0 0 0,370 0,163 العمل في الحكومة الوطنیة

 14 4 3 2 0 1,901 3,300 عدد اإلناث

 16 4 3 2 0 2,009 3,350 عدد الذكور

 6 1 0 0 0 0,928 0,675 اإلناث البالغاتعدد  

 13 4 2 2 0 1,673 3,014 الذكور البالغینعدد  
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 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي  المتغیر

ــاه   المی ــول على  الحصــ ــة  ــانی إمك

 العامة

0,882 0,322 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0,124 0,984 إمكانیة الحصول على الكھرباء

 1 1 1 0 0 0,500 0,506 االرتباط بشبكة المجاري

 1 1 1 1 0 0,273 0,919 ملكیة المنزل

 63 5 4 3 1 1,869 3,827 عدد الغرف

 11 3 2 2 1 1,056 2,406  غرف النومعدد  

 1 1 1 1 0 0,106 0,989 مطبخ

 1 1 1 1 0 0,138 0,981 غرفة حمام

 1 1 1 1 0 0,101 0,990 مرحاض

ــي   ــدر الرئیسـ لطاقة الطھي  المصـ

 ھو الغاز

0,972 0,166 0 1 1 1 1 

 1 1 0 0 0 0,434 0,252 الغازالمصدر الرئیسي للتدفئة ھو 

 1 0 0 0 0 0,426 0,238 سیارة

 1 1 1 1 0 0,258 0,928 بّراد

 1 1 1 0 0 0,468 0,676 مرجل

 1 0 0 0 0 0,136 0,019 تدفئة مركزیة

 1 0 0 0 0 0,389 0,185 مكنسة كھربائیة

 1 1 1 1 0 0,106 0,989 موقد طھي

 1 1 1 1 0 0,310 0,892 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,411 0,215 مكتبة منزلیة

 1 1 1 1 0 0,247 0,935 تلفاز

 1 1 0 0 0 0,484 0,376 يخط ھاتف

 1 1 1 0 0 0,475 0,655 حاسوب

 1 1 1 0 0 0,436 0,746 ھاتف محمول

 معیشیة ةأسر 089 3 عدد المشاھدات

  .2004اإلنفاق واالس�هالك الفلfO?8ي، اس�ق(اء  ال�(�ر:
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   2-2ال��ول 
 2007: اس#ق=اء اإلنفاق واالس#هالك الفل12	�ي، إح=اءات م�جة

 الحد األقصى )75( المئینالقیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

نصـیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، مع احتساب المساعدة

282,1 273,7 7,352 126,5 204,8 337,9 4 445,1 

نصـیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، بدون احتساب المساعدة

274,5 273,3 0,324 117,7 201,3 330,2 4 445,1 

 1 1 1 0 0 0,467 0,679 الغربیة الضفة

 1 1 0 0 0 0,467 0,321  غزة

 1 1 1 0 0 0,498 0,551 المناطق الحضریة

 1 1 0 0 0 0,453 0,289 المناطق الریفیة

 1 0 0 0 0 0,367 0,160 المخیمات

ــرة  ل  النوع االجتمــاعي رب األســ

 المعیشیة

0,087 0,281 0 0 0 0 1 

ــة ــة الزوجی ــرة  الحــال   لرب األســ

 المعیشیة

0,984 0,124 0 1 1 1 1 

وصـــفة  المعیشـــیة  رب األســـرة  

 الالجئ

0,424 0,494 0 0 0 1 1 

ــرة ــتوى التعلیمي لرب األسـ   المسـ

 المعیشیة

0,315 0,465 0 0 0 1 1 

ــرة المعیشــیة من  وضــع رب األُس

 حیث العمل

0,677 0,468 0 0 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,309 0,107 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,347 0,140 البناء والتشیید

 1 0 0 0 0 0,094 0,009 الصناعة

 1 1 0 0 0 0,499 0,470 الخدمات 

ــیــة   ــرة المعیشــ أفراد األســ عــدد 

 العاملین

1,312 1,061 0 1 1 2 8 

 1 0 0 0 0 0,300 0,100 العمل في إسرائیل

 1 0 0 0 0 0,081 0,007 العمل في الخارج

 1 0 0 0 0 0,365 0,158 العمل في الحكومة الوطنیة

 12 4 3 2 0 1,780 3,175 عدد اإلناث

 10 4 3 2 0 1,806 3,226 عدد الذكور

 5 1 0 0 0 0,893 0,664 اإلناث البالغاتعدد  

 9 4 2 2 1 1,580 3,002 الذكور البالغینعدد  

ــاه   المی ــول على  الحصــ ــة  إمكــانی

 العامة

0,895 0,306 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 0,106 0,989 إمكانیة الحصول على الكھرباء

 1 1 0 0 0 0,500 0,493 المجارياالرتباط بشبكة 

 1 1 1 1 0 0,332 0,874 ملكیة المنزل
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 الحد األقصى )75( المئینالقیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 15 5 4 3 1 1,437 3,983 عدد الغرف

 8 3 2 2 1 0,968 2,403  غرف النومعدد  

 1 1 1 1 0 0,049 0,998 مطبخ

 1 1 1 1 0 0,057 0,997 غرفة حمام

 1 1 1 1 0 0,057 0,997 مرحاض

لطاقة الطھي  المصـــدر الرئیســـي 

 ھو الغاز

0,977 0,150 0 1 1 1 1 

 1 1 0 0 0 0,444 0,270 الغازالمصدر الرئیسي للتدفئة ھو 

 1 1 0 0 0 0,434 0,251 سیارة

 1 1 1 1 0 0,207 0,955 بّراد

 1 1 1 0 0 0,447 0,725 مرجل

 1 0 0 0 0 0,127 0,016 تدفئة مركزیة

 1 1 0 0 0 0,453 0,289 كھربائیةمكنسة 

 1 1 1 1 0 0,086 0,993 موقد طھي

 1 1 1 1 0 0,260 0,927 غسالة مالبس

 1 1 0 0 0 0,442 0,267 مكتبة منزلیة

 1 1 1 1 0 0,204 0,957 تلفاز

 1 1 0 0 0 0,495 0,430 يخط ھاتف

 1 1 0 0 0 0,480 0,360 حاسوب

 1 1 1 1 0 0,342 0,865 ھاتف محمول

 أسرة معیشیة 223 1 عدد المشاھدات

  .2007اس�ق(اء اإلنفاق واالس�هالك الفلfO?8ي،  ال�(�ر:
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   3-2ال��ول 
 2007، ال#ع�اد الS2اني: إح=اءات م�جة

 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 1 1 1 0 0 0,476 0,654 الغربیة الضفة

 1 1 0 0 0 0,476 0,346  غزة

 1 1 1 0 0 0,441 0,735 المناطق الحضریة

 1 1 1 0 0 0,441 0,735 المناطق الریفیة

 1 0 0 0 0 0,285 0,089 المخیمات

ــرة  ل  النوع االجتمــاعي رب األســ

 المعیشیة

0,092 0,289 0 0 0 0 1 

ــة الزوجی ــة  ــال ــرة  الح   لرب األســ

 المعیشیة

0,975 0,157 0 1 1 1 1 

وصــــفة المعیشــــیة رب األســــرة  

 الالجئ

0,416 0,493 0 0 0 1 1 

ــرة ــتوى التعلیمي لرب األسـ   المسـ

 المعیشیة

0,373 0,483 0 0 0 1 1 

ــیة من  ــرة المعیش وضــع رب األُس

 حیث العمل

0,612 0,487 0 0 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,217 0,050 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,354 0,146 البناء والتشیید

 1 0 0 0 0 0,281 0,087 الصناعة

 1 1 1 0 0 0,450 0,717 الخدمات 

ــیــة   المعیشــ ــرة  أفراد األســ عــدد 

 العاملین

0,970 0,867 0 0 1 1 11 

 1 0 0 0 0 0,431 0,246 العمل في إسرائیل

 1 0 0 0 0 0,277 0,083 العمل في الخارج

 1 0 0 0 0 0,378 0,173 الحكومة الوطنیةالعمل في 

 20 4 3 2 0 1,715 2,884 عدد اإلناث

 27 4 3 2 0 1,780 2,960 عدد الذكور

 7 1 0 0 0 0,840 0,608 اإلناث البالغاتعدد  

 16 4 2 2 0 1,533 2,732 الذكور البالغینعدد  

 1 1 1 1 0 0,395 0,806 إمكانیة الحصول على المیاه العامة 

 1 1 1 1 0 0,264 0,925 إمكانیة الحصول على الكھرباء

 1 1 0 0 0 0,498 0,461 االرتباط بشبكة المجاري

 1 1 1 1 0 0,424 0,765 ملكیة المنزل

 24 4 3 3 1 1,327 3,558 عدد الغرف

 22 2 1 1 0 1,267 1,595  غرف النومعدد  

 1 1 1 1 0 0,273 0,919 مطبخ

 1 1 1 1 0 0,276 0,917 غرفة حمام
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 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 1 1 1 1 0 0,272 0,919 مرحاض

ــي   ــدر الرئیسـ لطاقة الطھي  المصـ

 ھو الغاز

0,912 0,284 0 1 1 1 1 

 1 1 0 0 0 0,439 0,261 الغازالمصدر الرئیسي للتدفئة ھو 

 1 0 0 0 0 0,381 0,176 سیارة

 1 1 1 1 0 0,339 0,867 بّراد

 1 1 1 0 0 0,483 0,629 مرجل

 1 0 0 0 0 0,163 0,027 مركزیةتدفئة  

 1 1 0 0 0 0,442 0,266 مكنسة كھربائیة

 1 1 1 1 0 0,268 0,922 موقد طھي

 1 1 1 1 0 0,352 0,855 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,390 0,187 مكتبة منزلیة

 1 1 1 1 0 0,326 0,879 تلفاز

 1 1 0 0 0 0,490 0,401 يخط ھاتف

 1 1 0 0 0 0,481 0,364 حاسوب

 1 1 1 0 0 0,477 0,649 ھاتف محمول

 معیشیة ةأسر 123 187 عدد المشاھدات

  .2007الفلfO?8ي،  ال�ع�اد ال5Oاني ال�(�ر:

 



 

45 

   4-2ال��ول 
 2017: اس#ق=اء اإلنفاق واالس#هالك الفل12	�ي، إح=اءات م�جة

 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

نصـیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، مع احتساب المساعدة

398,3 393,0 15,1 197,8 325,3 505,9 14 635,1 

نصـیب مكافئ األفراد البالغین من 

 النفقات، بدون احتساب المساعدة

388,8 395,1 0,00 188,4 315,7 501,5 14 635,1 

 1 1 1 1 0 0,417 0,776 الغربیة الضفة

 1 0 0 0 0 0,417 0,224  غزة

 1 1 1 0 0 0,495 0,568 المناطق الحضریة

 1 1 0 0 0 0,466 0,318 المناطق الریفیة

 1 0 0 0 0 0,318 0,114 المخیمات

ــرة  ل  النوع االجتمــاعي رب األســ

 المعیشیة

0,104 0,305 0 0 0 0 1 

ــة   ــةالحــال ــرة  الزوجی   لرب األســ

 المعیشیة

0,979 0,143 0 1 1 1 1 

وصـــفة  المعیشـــیة  رب األســـرة  

 الالجئ

0,417 0,493 0 0 0 1 1 

ــتوى التعلیمي لرب األســـرة   المسـ

 المعیشیة

0,660 0,474 0 0 1 1 1 

وضــع رب األُســرة المعیشــیة من 

 حیث العمل

0,727 0,446 0 0 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,242 0,062 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,379 0,173 البناء والتشیید

 1 0 0 0 0 0,286 0,090 الصناعة

 1 1 1 0 0 0,469 0,675 الخدمات 

ــیــة   ــرة المعیشــ أفراد األســ عــدد 

 العاملین

1,342 0,984 0 1 1 2 8 

 1 0 0 0 0 0,347 0,140 العمل في إسرائیل

 1 0 0 0 0 0,063 0,004 العمل في الخارج

 1 0 0 0 0 0,364 0,157 الحكومة الوطنیةالعمل في 

 9 4 2 2 0 1,486 2,681 عدد اإلناث

 13 4 3 2 0 1,593 2,728 عدد الذكور

 5 1 0 0 0 0,814 0,549 اإلناث البالغاتعدد  

 10 4 2 2 1 1,410 2,833 الذكور البالغینعدد  

ــاه   المی ــول على  الحصــ ــة  إمكــانی

 العامة

0,892 0,311 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 0,000 1,000 إمكانیة الحصول على الكھرباء

 1 1 0 0 0 0,494 0,425 االرتباط بشبكة المجاري

 1 1 1 1 0 0,374 0,832 ملكیة المنزل
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 الحد األقصى )75( المئین القیمة الوسیطة )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 14 6 5 4 1 1,344 4,989 عدد الغرف

 7 3 2 2 0 0,859 2,206  غرف النومعدد  

 1 1 1 1 0 0,071 0,995 مطبخ

 1 0 0 0 0 0,336 0,130 غرفة حمام

 1 1 0 0 0 0,457 0,296 مرحاض

لطاقة الطھي  المصـــدر الرئیســـي  

 ھو الغاز

0,986 0,118 0 1 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,415 0,221 الغازالمصدر الرئیسي للتدفئة ھو 

 1 1 0 0 0 0,456 0,295 سیارة

 1 1 1 1 0 0,162 0,973 بّراد

 1 1 1 0 0 0,500 0,520 مرجل

 1 0 0 0 0 0,105 0,011 مركزیةتدفئة  

 1 1 0 0 0 0,490 0,401 مكنسة كھربائیة

 1 1 1 1 0 0,271 0,920 موقد طھي

 1 1 1 0 0 0,500 0,510 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,331 0,125 مكتبة منزلیة

 1 1 1 0 0 0,496 0,563 تلفاز

 1 1 0 0 0 0,484 0,373 يخط ھاتف

 1 1 0 0 0 0,482 0,368 حاسوب

 1 1 1 1 0 0,368 0,838 ھاتف محمول

 أسر معیشیة 708 3 عدد المشاھدات

  .2017اس�ق(اء اإلنفاق واالس�هالك الفلfO?8ي،  ال�(�ر:
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   5-2ال��ول 
 2017، ال#ع�اد الS2اني: إح=اءات م�جة

 الحد األقصى )75( المئینالوسیطةالقیمة  )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 1 1 1 0 0 0,476 0,608 الغربیة الضفة

 1 1 0 0 0 0,476 0,392  غزة

 1 1 1 0 0 0,441 0,755 المناطق الحضریة

 1 1 1 0 0 0,441 0,161 المناطق الریفیة

 1 0 0 0 0 0,285 0,083 المخیمات

ــرة  ل  النوع االجتمــاعي رب األســ

 المعیشیة

0,100 0,289 0 0 0 0 1 

ــة الزوجی ــة  ــال ــرة  الح   لرب األســ

 المعیشیة

0,979 0,157 0 1 1 1 1 

وصــــفة المعیشــــیة رب األســــرة  

 الالجئ

0,415 0,493 0 0 0 1 1 

ــرة ــتوى التعلیمي لرب األسـ   المسـ

 المعیشیة

0,442 0,483 0 0 0 1 1 

ــیة من  ــرة المعیش وضــع رب األُس

 حیث العمل

0,363 0,487 0 0 1 1 1 

 1 0 0 0 0 0,217 0,037 الزراعة

 1 0 0 0 0 0,354 0,159 البناء والتشیید

 1 0 0 0 0 0,281 0,083 الصناعة

 1 1 1 0 0 0,450 0,405 الخدمات 

ــیــة   المعیشــ ــرة  أفراد األســ عــدد 

 العاملین

0,607 0,867 0 0 1 1 11 

 1 0 0 0 0 0,431 0,119 العمل في إسرائیل

 1 0 0 0 0 0,277 0,089 العمل في الخارج

 1 0 0 0 0 0,378 0,145 العمل في الحكومة الوطنیة

 20 4 3 2 0 1,715 2,527 عدد اإلناث

 27 4 3 2 0 1,780 2,608 عدد الذكور

 7 1 0 0 0 0,840 0,518 اإلناث البالغاتعدد  

 16 4 2 2 0 1,533 2,606 الذكور البالغینعدد  

 1 1 1 1 0 0,395 0,578 المیاه العامة إمكانیة الحصول على  

 1 1 1 1 0 0,264 0,997 إمكانیة الحصول على الكھرباء

 1 1 0 0 0 0,498 0,546 االرتباط بشبكة المجاري

 1 1 1 1 0 0,424 0,861 ملكیة المنزل

 24 4 3 3 1 1,327 3,620 عدد الغرف

 22 2 1 1 0 1,267 2,163  غرف النومعدد  

 1 1 1 1 0 0,273 0,995 مطبخ

 1 1 1 1 0 0,276 0,194 غرفة حمام
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 الحد األقصى )75( المئینالوسیطةالقیمة  )25( المئینالحد األدنى االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي المتغیر

 1 1 1 1 0 0,272 0,366 مرحاض

ــي   ــدر الرئیسـ لطاقة الطھي  المصـ

 ھو الغاز

0,990 0,284 0 1 1 1 1 

 1 1 0 0 0 0,439 0,220 الغازالمصدر الرئیسي للتدفئة ھو 

 1 0 0 0 0 0,381 0,259 سیارة

 1 1 1 1 0 0,339 0,978 بّراد

 1 1 1 0 0 0,483 0,560 مرجل

 1 0 0 0 0 0,163 0,016 تدفئة مركزیة

 1 1 0 0 0 0,442 0,400 مكنسة كھربائیة

 1 1 1 1 0 0,268 0,990 موقد طھي

 1 1 1 1 0 0,352 0,954 غسالة مالبس

 1 0 0 0 0 0,390 0,095 مكتبة منزلیة

 1 1 1 1 0 0,326 0,135 تلفاز

 1 1 0 0 0 0,490 0,336 يخط ھاتف

 1 1 0 0 0 0,481 0,371 حاسوب

 1 1 1 0 0 0,477 0,966 ھاتف محمول

 أسرة معیشیة 938 170 عدد المشاھدات

 A/HRC/68/17و .2017الفلfO?8ي،  ال�ع�اد ال5Oاني ال�(�ر:
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