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 لبشرية ملف التنمية ا
 1996فلسطني 

 تنشره جامعة بري زيت
 حلساب مشروع التنمية البشرية 

) للمشروع1997حقوق الطبع حمفوظة ( ©

 امة (املشروع) . وهو  مشروع فلسطيين مستقل.(امللف) هو من إنتاج مشروع التنمية البشرية املستد -] 1996ملف التنمية البشرية [فلسطني 

 ، أي قبل املوعد احملدد إلمتام إنتاجه بأيام.1997آذار/مارس  31وانتهى العمل به يف  1996نيسان/إبريل  4بدأ العمل يف إنتاج امللف يف 

 ذوي اخلربة ومن املهتمني. وامللف هو حصيلة جهد وفكر مجاعيني شاركت فيهما مؤسسات فلسطينية رمسية وأهلية وفلسطينيون من

العـام يف فلسـطني وعـن الفجـوة الـيت تعـرتض طريقـه علىالصـعيدين الرمسـي واألهلـي وعـن العالقـة يبني امللف األسباب اليت دعت إىل جتنب إنتاج تقرير يف املرحلة األوىل واالكتفاء بإنتاج ملف يكشف عن العوائق الـيت تقـف أمـام األداء 

 ، بطبيعة احلال، للتحول إىل إنتاج تقرير حول التنمية البشرية بدل االستمرار يف إنتاج ملف عنها.بينهما.  والنية متوفرة

يف النقـاش ويف عمليـة اسـتبطان مفهـوم التنميـة امللـف وكـذلك لألطـراف األخـرى الـيت شـاركت  عززت جتربة إنتاج امللف آلية  عمل الفريق  على الصعيد الفلسطيين، وهي بذا املعىن وفرت خربة فلسطينية مجاعية للفريق املكلـف بإنتـاج

 البشرية يف التمع الفلسطيين.

سواء كان املشـارك جهـة رمسيـة أو شر، ولكنها ال متثل بالضرورة رأي أي من املشاركني بشكل فردي، متثل اآلراء الواردة يف امللف مجاع اجتهادات وآراء الذين شاركوا يف إنتاجه مباشرة، أو أولئك الذين شاركوا يف إنتاجه بطريق غري مبا

 ج األمم املتحدة اإلمنائي الذي قدم الدعم املادي واملعنوي إلنتاج امللف.أهلية أو كان مجاعة أو فردا.  وهو بطبيعة احلال ال ميثل بالضرورة وجهة نظر جامعة بري زيت اليت استضافت املشروع وال وجهة نظر برنام
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 د. نبيل شعث

 وزير التخطيط والتعاون الدولي



  

 شكر 

 

ورشــة التنميــة  بــامسي وباســم فريــق البحــث أتوجــه بالشــكر إىل الســيد الــرئيس ياســر عرفــات لتكرمــه بافتتــاح
ومشلهــا برعايتــه. وكــان حــرص ســيادته علــى اختيــار  1995البشــرية األوىل يف الســادس مــن شــباط/فرباير 

التنميـة البشــرية كمــدخل للتنميـة يف بالدنــا مشــجعاً لفريـق البحــث علــى إنتـاج أول ملــف حــول وضــعها يف 
 فلسطني.

شـكر لكـل مـن سـاهم بـالرأي وبالفعـل يف توجيـه ومبناسبة الفراغ من إعداد امللف أرى لزاماً علي التوجه بال
عمل الفريق ودعمه، وأخـب بالـذكر السـيد رئـيس اللـس التشـريعي الفلسـطيين والسـادة األعضـاء والـوزراء 

 وكبار املوظفني يف مؤسسات السلطة.

ومــــن الواجــــب أيضــــا تقــــدمي الشــــكر واالمتنــــان لربنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي لدعمــــه املعنــــوي واملــــادي 
للمشـــــــروع، وجلامعـــــــة بـــــــري زيـــــــت لتوفريهـــــــا  التســـــــهيالت املكتبيـــــــة ورعايتهـــــــا للمشـــــــروع وكـــــــذلك لنقابـــــــة 

 املهندسني/مركز القدس الستضافتها املشروع يف أيامه األوىل.

وغــين عــن القــول بــأن امللــف هــو نتــاج العقــول الفلســطينية الــيت شــاركت يف الدراســة واملناقشــة  ســواء كــان 
أو اللجنة الفنية االستشارية ويف ورشات العمل، وكذلك نتاج العقـول الـيت قـدمت ذلك يف اللجنة الوزارية 

املشــورة أو أعــدت البحــوث يف مواضــيع امللــف، أو شــاركت بــالرأي أو باملراجعــة أو بــالتحرير، ويف مقدمــة 
 هـــؤالء مجيعـــاً اجلامعـــات الفلســـطينية. فقـــد أســـهمت عـــن طريـــق البـــاحثني فيهـــا، وبتـــوفري املـــادة العلميـــة و

 باستضافتها بعض ورش العمل، وبالتشجيع الذي وفرته للمشروع إسهاما هاما.

وعلــى الصــعيد األهلــي ال بــد مــن التنويــه مبشــاركة األحــزاب السياســية واملنظمــات األهليــة يف إنتــاج امللــف 
وجهودها من أجل  استبطان التنمية البشرية كمفهـوم يف التمـع الفلسـطيين، فقـد أكسـبت اللقـاءات الـيت 

 جرت معها  امللف عمقا نوعيا. 

وال يفـوتين أن أشــيد بالــدور اخلــاص الـذي قــام بــه اجلهــازان البحثـي واإلداري للمشــروع، مــن مجــع البيانــات 
 وتصنيفها وحتليلها، وإخراج كل ذلك باملضمون وبالشكل الذي وصل إليه امللف. 

 

 رئيس الفريق                    

 إبراهيم الدقاق                                                                                    
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 مقدمه
متيزت التجربة الفلسطينية يف القرن العشرين بالسعي املستمر للتخلب من الكوابح املفروضة عليهـا. ومنـذ 

ن يف حالـة مـن التشـتت والتشـرذم نتيجـة االحـتالل اإلسـرائيلي ألراضـيهم ، عاش الفلسـطينيو 1948العام 
ممــا  أدى إىل تــدمري البــىن االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية الالزمــة إلحــداث تنميــة تســتجيب حلاجــات 
التمـــع الفلســـطيين نفســـه، وإىل حرمـــان الفلســـطينيني مـــن القـــدرة احلقيقيـــة علـــى املبـــادرة الذاتيـــة وإحـــداث 

 ري الالزم لتحقيق حقوقهم األساسية املتمثلة يف تقرير املصري ويف التنمية.التغي
 

أمــا يف الوقــت احلاضــر فيمــر التمــع الفلســطيين يف مرحلــة (املرحلــة االنتقاليــة) يســعى إىل عبورهــا للوصــول 
لـذي إىل وضع مستقر يكون فيه اإلنسـان الفلسـطيين حمـور عمليـة التنميـة وصـانعها. ويـتم هـذا يف الوقـت ا

0Fمـــا تـــزال الضـــفة الغربيـــة

وقطـــاع غـــزة (فلســـطني) تعـــاين فيـــه مـــن كـــوابح أساســـية تعيـــق منوهـــا.  فمـــا زالـــت 1
األراضي  الفلسطينية خاضعة لالحتالل (باستثناء املناطق اليت انسحب منها)، ومازالت املصادر الطبيعية 

اإلســـرائيلية  الـــيت أبرمـــت يف  -والبشـــرية الفلســـطينية مقيـــدة باســـتمرار االحـــتالل وباالتفاقـــات الفلســـطينية 
 واشنطن والقاهرة وباريس وطابا.

 
تســـتدعي إدارة املرحلـــة االنتقاليـــة والتخطـــيط هلـــا بنجـــاح ضـــبط األداء التنمـــوي وتوجيهـــه خلدمـــة اإلنســـان 
الفلســـطيين بنجاعـــة  جتمـــع مـــا بـــني العمـــل ضـــمن القيـــود املـــذكورة واســـتمرار العمـــل يف ســـبيل بنـــاء الدولـــة 

ذلـــك مـــن خـــالل رصـــد الواقـــع واجلمـــع الـــدقيق للبيانـــات املتعلقـــة بقطاعـــات احليـــاة املختلفـــة الفلســـطينية، و 
وحتليل هذه البيانـات بتـأن وعمـق. ويشـمل ذلـك، أيضـاً، التعـرف علـى أداء التمـع الفلسـطيين قبـل نشـوء 

جيـــة علـــى الســـلطة الفلســـطينية (الســـلطة) وأدائـــه بعـــد قيامهـــا، وأداء الســـلطة نفســـها وتـــأثري العوامـــل اخلار 
 حمصلة أدائيهما.

 
 مفهوم التنمية البشرية

بــديء باســتخدام مصــطلح التنميــة البشــرية يف تقــارير التنميــة البشــرية الــيت يصــدرها برنــامج األمــم املتحــدة 
إىل املصــــطلح ” املســــتدامة“أضــــيفت صــــفة  1993، ويف العــــام 1990) منــــذ العــــام UNDPاإلمنــــائي (

 . للتدليل على أمهية استدامة التنمية
يقــوم هــذا املفهــوم علــى إدراك أمهيــة التنميــة ومشوهلــا جلميــع منــاحي احليــاة، وعلــى تكامــل املنظــور التنمــوي 
حــول حــق اإلنســان يف تنميــة حتمــل صــفة االســتدامة علــى قاعــدة املســاواة والعدالــة، وعلــى ضــرورة صــوغ 

رات اإلنســــان وبنائهــــا اســــرتاتيجيات تنمويــــة تبــــدأ باإلنســــان وتنتهــــي بــــه. ويركــــز املفهــــوم علــــى تكــــوين قــــد
وتعزيزها. ويركز أيضا، على أمهية مشاركة اإلنسان الفاعلة يف عملية التنميـة، وعلـى ضـرورة اسـتخدام هـذه 
القدرات يف أنشطة  تضمن استمرارها والتوزيع العادل لثمارها وذلك خدمـة حلقوقـه وملصـاحله يف احلاضـر، 

 وحلقوق ومصاحل األجيال القادمة. 
 سان مكونات احلياة الكرمية، ومن هذه املكونات:تشمل حقوق اإلن

 العيش حياة طويلة وصحيحة وصحية ومنتجة.  •
 إتاحة املعرفة ( التعليم) واحلصول عليها.  •
 إتاحة الوصول إىل املوارد الضرورية حبرية وإتاحة استخدامها استخداما أمثل.  •
 علقة بما.توفري حرية التعبري واإلبداع يف ظل محاية كاملة للحقوق املت  •
 مشاركة الفرد للجماعة والعيش معها بطمأنينة.   •
 توفري بيئة صحيحه.  •
 استدامة التنمية.  •

                                                 
الغربيـة  الضفة الغربية مبا فيها القدس العربية حسـب تعريـف األمـم املتحـدة هلـا. سـيتم اسـتخدام  الضـفة الغربيـة   للتعبـري عـن مجيـع حمافظـات الضـفة  1

الــة عـــدم مشـــول  البيانــات للقـــدس العربيـــة فســيتم اســـتخدام التعبـــري   بــاقي الضـــفة الغربيـــة   كمــا هـــو مســـتخدم يف مبــا فيهـــا القــدس العربيـــة ، أمـــا يف ح
 منشورات دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية ومؤسسات أخرى.



  

 
 HDI) (Human Development Index دليل التنمية البشرية 

تقــاس التنميــة البشــرية مبتوســط قــومي يعــرف بــدليل التنميــة البشــرية، يتكــون هــذا الــدليل مــن ثالثــة عناصــر 
 ،فــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي الحقيقــي، والعمــر المتوقــع عنــد المــيالدمتوســط نصــيب الهــي: 

. وجيــري تعزيــز الــدليل بــاللجوء  إىل جمموعــة مؤشــرات تلخــب املنجــزات يف ومعــدل التحصــيل التعليمــي
 جماالت أخرى هلا عالقة حبياة اإلنسان وذلك من أجل رسم صورة الواقع يف سكونه ويف حركته.

 
الــذي حتقــق بإنتــاج دليــل التنميــة البشــرية وبتبنيــه، إالّ أنــه يف رأي منتجيــه ومســتخدميه، رغــم أمهيــة التطــور 

مازال قاصراً، على املستوى العام، عن بلوغ اهلدف املرجو. فهو يعاين، كمقياس، مـن مشـكالت عديـدة. 
عتبـاره ويأيت يف مقدمة هذه املشكالت عجزه عن اإلفصاح بشكل كـاف عـن الطبيعـة النوعيـة ملـا يقيسـه با

مقياســا كميــا فقــط، وغيــاب اإلمجــاع حــول تســاوي األوزان املعطــاة لكــل مــن عناصــره املكونــة. إضــافة إىل 
عــدم اســتجابته لقيــاس عناصــر نوعيــة أخــرى كاحلريــات السياســية وحقــوق اإلنســان وبعــض العناصــر الــيت 

ورغــم لتنميــة البشــرية. ترســم خصوصــيات التمعــات اإلنســانية والــيت هلــا تــأثري مباشــر أو غــري مباشــر علــى ا
هـــذه العيـــوب يبقـــى الـــدليل، بالنســـبة للكثـــري مـــن املنظمـــات الدوليـــة ومـــن اخلـــرباء، مؤشـــراً مناســـباً لتحديـــد 

 استخدامات املوارد وتقييم املشروعات.
 

 الملف الفلسطيني
تمـدة) الالزمـة إلنتـاج نظراً لغياب الشروط املناسبة ( االستقرار السياسي واالجتمـاعي، وتـوفر البيانـات املع

) كمقدمــة إلنتــاج تقريــر تنمــوي Profileتقريــر فلســطيين للتنميــة البشــرية، فقــد تقــرر إصــدار ملــف تنمــوي (
دوري أسوة باألقطار األخرى يف العامل. تعتمد بنية ملـف التنميـة البشـرية يف فلسـطني علـى سلسـلة تقـارير 

ة اإلمنائي. أما مـن حيـث مقوماتـه فإنـه يسـتمدها مـن التنمية البشرية اليت صدرت عن برنامج األمم املتحد
الواقــــع املعــــاش. ويســــتفيد امللــــف كــــذلك مــــن جتــــارب وخــــربات أقطــــار أخــــرى. وخيــــدم امللــــف ككشــــاف 
للمشـــكالت القائمـــة ويســـاعد املؤسســـات التنمويـــة احملليـــة والدوليـــة (الرمسيـــة واألهليـــة منهـــا) يف مســـاعيها 

ضــاً، علــى مقارنــة التطــور املتحقــق يف التمــع الفلســطيين بــالتطور لرتشــيد عمليــة التنميــة. وهــو يســاعد، أي
املتحقق يف جمتمعات أخرى، وذلك علـى املنسـوب اجلغـرايف وبـني مكونـات التمـع الواحـد. ويعمـل امللـف  

 كذلك على لفت النظر لبعض القضايا واملشكالت اليت حتتاج إىل دراسة مستقبلية مستفيضة.
ولية للملــــف (بـــرغم أمهيتهــــا)، أدت، يف بعـــض األحيــــان إىل قصـــور يف البعــــد إن الطبيعـــة الوصــــفية والشـــم

التحليلــي واالنــدماجي للمواضــيع املطروحــة. وأدت كــذلك لعــدم التوســع والتفصــيل يف كــل موضــوع علــى 
ــــه يظهــــر  حــــدة. وكمــــا سيتضــــح الحقــــا،  فــــإن امللــــف ال خيــــرج  بتوصــــيات  تفصــــيلية متخصصــــة، إال أن

سـتدعي املتابعـة والتعامـل معهـا، األمـر الـذي يشـكل مـدخًال وأساسـاً للخـروج الفجوات واملشكالت اليت ت
بتوصــيات وبــرامج عمــل يف جمــاالت احليــاة املختلفــة. يف الوقــت نفســه، مل يرصــد امللــف التــأثريات املتبادلــة 
بــني القطاعــات التنمويــة، ومل يســع إىل قياســها. وكــان غرضــه مــن ذلــك جتنــب الوقــوع يف حمظــور اســتخدام 

 ات تتصف مبستويات متباينة من حيث الكفاية والدقة.بيان
ورغم حمدودية امللف هذه وقصوره عن التعبري بقدر كـاف عـن األوضـاع القائمـة يف فلسـطني، إال أنـه يـرتك 
جمـــاًال كافيـــا للتعامـــل مـــع خصوصـــية الوضـــع الفلســـطيين وخصوصـــية املشـــكالت الـــيت يواجههـــا اآلن. وهـــو 

مفــاهيم وأدوات عمـــل إلثـــراء اجلوانـــب املتعلقــة بالتنميـــة يف ســـياق عمليـــة يســاعد، أيضـــاً، يف تقـــدمي رؤى و 
تــدف إىل حتقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة. ومــن املؤمــل أن يــؤدي إصــدار هــذا امللــف إىل فــتح بــاب النقــاش 
البنـــاّء، وإىل خدمـــة صـــانعي القـــرار مـــن سياســـيني وتنمـــويني وأكـــادمييني وبـــاحثني ومؤسســـات، وأن يـــؤدي  

يد القــرارات التنمويـــة، وإىل تطــوير مفهــوم التنميــة البشـــرية نفســه وتكييفــه ووضــعه موضـــع كــذلك إىل ترشــ
 التطبيق العملي يف فلسطني.

 

        

ا ئإلزغغغغغغغغةقذئذ  ا غيغغغغغغغغئ زغغغغغغغغا ا
لغغغغغغغغغغئعى ˇ  زغغغغغغغغغغى هئإلجة ئكزيئ
لغغغغغخب ألمةغغغغغئث  لعة ة ئك هئكايئمغغغغغئ
ةقذيغغغذ غكزغغغضيمىˇ ةغغغل ئككجغغغه؟ 
ب ألمةغغئث  لغغ لقخ ق ـ  لكغغ شغغخئذ  أل

 ةقذيذ خهذى



  

يتكــون ملــف التنميــة البشــرية يف فلســطني مــن أربعــة أقســام تعمــل مبجموعهــا علــى تقــدمي عــرض عــام عــن 
  مبكوناته املختلفة.مفهوم التنمية البشرية وقياسها، وعن دليل التنمية البشرية الفلسطيين

يتعرض القسم األول لألبعاد السكانية والبيئية، وللمبادرات التنموية قبـل قيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
 وإىل إسقاط التأثريات اخلارجية عليها، ويتطرق، أيضاً، للبيئة التنموية القائمة والسياسات اليت حتكمها.

 قيــاس التنميــة البشــرية يف فلســطني عــرب عناصــرها الــثالث (الــدخل ويف القســم الثــاين منــه، ينتقــل امللــف إىل
والتحصيل التعليمي ومتوسط العمر املتوقـع عنـد املـيالد)، وكـذلك عـرب عناصـرها املاديـة واإلنسـانية املتمثلـة 

 بالبيئة والسكان واحلريات املدنية والسياسية واملشاركة الشعبية وغريها من العناصر. 
قســـم الثالـــث إمجـــاًال للبحـــث باستشـــراف للمســـتقبل القريـــب حتـــت الظـــروف القائمـــة، ويقـــدم امللـــف يف ال

 ويقدم جمموعة من التحليالت للخروج باستخالصات وتوصيات. 
ويقـدم القســم الرابــع مــن امللـف جمموعــة مــن املالحــق اإلحصــائية والتفسـريية، وذلــك لتــوفري بيانــات إضــافية 

 تغين البحث وتساعد الراغب يف االستزادة.
 

 المشكالت التي تواجه البحث
) أمـــام Vulnerabilityاتســـم الواقـــع الفلســطيين بدرجـــة عاليـــة مــن االنكشـــاف (  ألســباب داخليـــة وخارجيــة

احتماالت عديدة ال ختضع بالضرورة إىل توقعـات منطقيـة. وأدى هـذا احلـال، كمحصـلة لتفاعـل اإلنسـان 
تمــــــــــــــــاعي، وإىل تنــــــــــــــــامي عــــــــــــــــدم الفلســـــــــــــــطيين معــــــــــــــــه، إىل تشــــــــــــــــتت يف األداءيــــــــــــــــن السياســــــــــــــــي واالج

ــــة التنمويــــة واجتاههــــا. ويواجــــه البحــــث، يف ظــــل هــــذا الوضــــع، ثــــالث  ــــده حــــول هــــدف العملي اليقــــني عن
 مشكالت تتعلق بكل من الوضع السياسي العام، وموضوع القدس، وعدم كفاية البيانات. 

 الوضع السياسي العام •
ينية املختلفـــة إىل العديـــد مـــن  املشـــكالت يـــؤدي تبـــاين الظـــروف السياســـية الـــيت تعيشـــها املنـــاطق الفلســـط

البحثية، فاستمرار االحـتالل اإلسـرائيلي يف بعـض املنـاطق، اخـتالف الـرأي بـني الفلسـطينيني واإلسـرائيليني 
حول صالحيات السلطة الفلسطينية، ودرجـة هـذه الصـالحيات والتـداخل اجلـاري بينهـا وبـني صـالحيات 

ــــؤدي ذلــــك مجيعــــاً إىل صــــ ــــد البيانــــات واملقــــاييس ضــــمن معــــايري   ســــلطة االحــــتالل ي عوبات مجــــة يف توحي
منســـجمة. ويف مثـــل هـــذه األوضـــاع، يـــؤدي اســـتخدام معـــايري عامليـــة ومقـــاييس كليـــة جتميعيـــة إىل صـــياغة 
مؤشــرات تنمويــة ال تعــرب تعبــرياً دقيقــاً عــن خصوصــيات املنــاطق الفلســطينية املختلفــة وعــن حقيقــة الوضــع 

 ف، بطبيعة  احلال، عن ديناميات كوابح التنمية فيها.التنموي يف فلسطني، وال تكش
 

  مشكلة القدس •
تشــكل القــدس، يف عــرف الفلســطينيني،  املركــز الــديين، واإلقتصــادي، والثقــايف، واللوجســيت حليــاتم. وهــم 
ينظــــرون ملســــتقبلهم  يف ظــــل األوضــــاع القائمــــة فيهــــا اآلن، وتلــــك الــــيت تســــتجد باســــتمرار حتــــت اإلدارة 

 ).4-1هلا، بقلق شديد (راجع إطار  اإلسرائيلية
تكمن املشكلة األساسية يف حبث موضوع القدس يف تعريف حدودها واملسـاحة الـيت تشـملها. وخالفـاً ملـا 

 1993نّصــت عليــه اتفاقيــة إعــالن املبــادئ بــني حكومــة إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية يف العــام 
وقرار التقسيم الصادر عـن اهليئـة  252، 242ة القرارات والقرارات الدولية (قرارات جملس األمن، وخاص

كجـزء ال   -حسب تعرفها هي حلـدودها  -،  فإن اسرائيل تتعامل مع القدس 181العامة لألمم املتحدة 
يتجــزأ منهــا وتعمــل علــى فصــلها عــن فلســطني.  وانطالقــا مــن هــذا التوجــه ال ُتظهــر إســرائيل اإلحصــاءات 



  

1Fمنفصــل يف بياناتــا، بــل تــدجمها يف اإلحصــاءات اإلســرائيلية العامــةاخلاصــة بالقــدس العربيــة بشــكل 

.مــن 2
ناحيتهــا تعمــل دائــرة اإلحصــاء املركزيــة الفلســطينية علــى إصــدار إحصــاءات خاصــة بالقــدس العربيــة، رغــم 
العقبات اليت تفرضها السلطة اإلسرائيلية على جهودها، وتصدر النتائج الـيت تتوصـل إليهـا يف نشـراتا .إالّ 

البيانــات الــيت توفرهــا حمــدودة وال تســاعد علــى رســم صــورة الواقــع الفلســطيين يف القــدس العربيــة بكافــة  أن
جوانبهـا. وبالتـايل يصـبح الـربط بـني البيانـات اخلاصـة بالقـدس العربيـة وتلـك اخلاصـة ببقيـة فلسـطني، حتــت 

 هذه الظروف، أمراً صعباً.
 
 البيانات •

ت احلياة املختلفة يف فلسطني وتتعدد مصادر هذه البيانات ودرجة يتوفر كم كبري من البيانات حول جماال
التفصـــيل الـــيت تتصـــف بـــا،  إّال أن غيـــاب إطـــار معاينـــة مبفهومـــه املعيـــاري حيـــّد مـــن االســـتفادة مـــن هـــذه 
البيانات. وكذلك فإن التغيري احلاصل يف مصادر املعلومـات الرمسيـة وانتقاهلـا مـن السـلطات اإلسـرائيلية إىل 

ت الفلســطينية بــاختالف مــنهج عمــل كــل منهمــا، يــؤدي إىل صــعوبة املقارنــة بــني البيانــات ورصــد الســلطا
التوجهــات،  هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة اعتمــدت الكثــري مــن الدراســات علــى عينــات أو دراســات 

لـــف للحالـــة، ممـــا حيـــول دون تعمـــيم نتائجهـــا علـــى التمـــع بأكملـــه. وكـــذلك فـــإن البيانـــات املقدمـــة يف امل
تعتمد، يف غالبها، على تقديرات لعدد السـكان يف فلسـطني ولـيس علـى تعـداد عـام ورمسـي هلـم. ويشـكل 
غيــاب رقــم موثــق رمسيــا بعــدد الســكان مصــدراً لظهــور التناقضــات بــني بعــض البيانــات املقدمــة.  ويف هــذا 

قــدمتها معــدالت نصــيب السـياق جيــدر التنبيــه إىل بعــض البيانــات املرتبطــة بعـدد الســكان، والــيت يــأيت يف م
 الفرد من الدخل ومن اخلدمات املختلفة، ومعدالت القيد يف املدارس ومعدالت القراءة والكتابة.

 
 مفهوم التنمية في فلسطين

بـإدراك أمهيـة توظيـف  -لفـرتة طويلـة  -اتسم املفهوم التنموي الفلسطيين داخل األرض احملتلة ويف الشـتات
احلقـوق الثابتـة للشـعب الفلسـطيين، ويف مقـدمتها حـق تقريـر املصـري وإقامـة  التنمية كآلية من آليات حتقيـق

الدولة الفلسطينية واستعادة املبـادرة التنمويـة املسـتلبة.  وعليـه فقـد نزعـت املفـاهيم التنمويـة الفلسـطينية إىل 
لم اكتســاب بعــد سياســي يهــدف إىل وقــف التــدهور وإىل مقاومــة آليــات اســتالب التنميــة. ومــع بدايــة تســ

وحتملهـا بنـاء علـى ذلـك مسـؤولية قيـادة العمـل  1994السلطة الوطنية الفلسطينية زمام األمور يف العـام، 
التنمـــوي الفلســـطيين، جتـــّدد املفهـــوم التنمـــوي يف فلســـطني ليشـــمل مهمـــة إعـــادة البنـــاء. وتزامنـــت املرحلـــة 

وحـــول اآلليـــات التنمويـــة اجلديـــدة مـــع اجتهـــادات خمتلفـــة حـــول مفهـــوم التنميـــة األكثـــر مالءمـــة لفلســـطني 
املناســــبة لتطبيقــــه، وذلــــك ســــعياً وراء  صــــوغ منظورتنمــــوي مناســــب يف وضــــع سياســــي معقــــد. ورغــــم أن 

 االجتهادات حول املنظور واآلليات ما زالت قائمة، إالّ أن االختالفات حول األهداف حمدودة.
السلطة يف عملية التنمية، وتوزيـع تدور التباينات احلالية حول أسبقية السياسي على التنموي، وحول دور 

األدوار بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وبــني مؤسســات الســلطة واملؤسســات األهليــة، وكــذلك حــول 
 توسيع درجة املشاركة يف صنع القرار ومراقبة تنفيذه ومساءلة املكلفني بتنفيذه.

ثافـة احلـوار واسـتمراره بـزخم متصـاعد يتميز احلوار اجلاري بدرجة عالية من الـوعي واملسـؤولية.  وتكشـف ك
األمهية اليت يوليها التمع للعملية التنموية واهتمامه مبتابعتها، وتكشف، أيضاً، عـن رغبـة مجاعيـة يف بلـورة 
منظور تنموي فلسطيين يتجاوب مع منظـور سياسـي مناسـب. وميكـن ملـس ذلـك كلـه مـن خـالل املشـاركة 

 و ما تنشره الصحافة الفلسطينية عن هذا احلوار. التمعية الواسعة يف احلوار اجلاري،
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ب  ب ئكهضميغغغغغغغغ لغغغغغغغغظ ةزغغغغغغغغكل ئكزغغغغغغغغكض
ب فيغغئخب ع أهكي زغغ ل ب  ب ئكفكزغغضيمي لكيغغ

لغغغغغهى  لفهغغغغغهل ئكةم ب ةجغغغغغخخ ئك ليغغغغغ ئكةم
لغغغغظ  ؟  ب ؤعغغغغئخب ئكامغغغغئ لغغغغ له لك  كيسغغغغ
ب  لكيغ ـ ع ب هف لي ه لذئذ ئكهعى آل ئزة
لاغغئخذب  ب هإلزغغةعئخب ئك ليغغ ا ئكةم ئزغغةإل

لك  ائكقئ

ب اقيغغغغئل  ب ئكاسغغغغذي ليغغغغ ةةحقغغغغف ئكةم
ب  لكيغغغغغ ب اغغغغغخهذ ئكقئئغغغغغخ ككع ئكزغغغغغكض
م  لغغغغ ب  ب غعئكغغغغ ذق لسغغغغئ ب ها لهيغغغغ ئكةم
ب  ززغ لآ لاغئخى؟ ئك هئكىˇ هعاغذ  ئآل

ب هئ بئكهئصح ؟ك زئ ل  ك



  

 

 استالب التنمية •
تواجــه التنميــة الفلســطينية عمليــة اســتالب وتعطيــل (اســتالب) 

صــــر تــــأثري االســــتالب علــــى تــــؤثر علــــى مجيــــع جوانبهــــا، وال يقت
تشــويهها، ولكنــه يعمــل علــى وقفهــا وقفــاً كــامًال وعلــى تعطيــل 
قــــدرات التمــــع علــــى القيــــام بــــا، و/أو يعمــــل علــــى توظيفهــــا 
خلدمــة مصــاحل القــوى الفاعلــة الــيت تقــف وراء االســتالب. ويــتم 
ــــــــك حبرمــــــــان التمــــــــع الفلســــــــطيين مــــــــن قدراتــــــــه السياســــــــية  ذل

انـــات التحـــول البنيـــوي الرشـــيد، واالقتصـــادية، وكـــذلك مـــن إمك
عـــــن طريــــــق اإلجــــــراءات الذاتيـــــة لتصــــــويب املســــــار. ويف حالــــــة 
فلســطني، تشــمل آليــات اســتالب التنميــة عوامــل خارجيــة يــأيت 
يف مقـــــــــدمتها االحـــــــــتالل  مبظـــــــــاهره العســـــــــكرية واالســـــــــتيطانية 
وبإسقاطاته السلبية على عملية التحـول االجتمـاعي والسياسـي 

 ت الناجتة عن ذلك.يف التمع، واملشكال
يـــؤدي االســـتالب إىل تعزيـــز آليـــات اإلفقـــار الفاعلـــة يف التمـــع 
وميــس مجيــع نــواحي احليـــاة االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســـية 
فيــــه ويــــؤدي إىل حالــــة مــــن  الفقــــر العــــام . والرتبــــاط اســــتالب 
التنمية والفقر العام جدليا مع بعضـهما الـبعض، وأل�مـا يـؤثران 

 واحي احلياة املختلفة للفلسطينيني ، كان الرتكيز عليهما يف هذا امللف ضرورياً.جمتمعني على ن
 

 قياس التنمية البشرية في فلسطين 
يُعــّد دليــل التنميــة البشــرية يف حالــة فلســطني أكثــر قصــوراً  عــن تأديــة وظيفتــه مقارنــة بغريهــا مــن البلــدان. 

ل البيانــات ومــا يتعلــق بــا، فقــد نشــأت صــعوبة يف ونظــراً خلصوصــية الوضــع القــائم، وللطبيعــة اخلالفيــة حــو 
القيــاس ويف إنتـــاج دليـــل فلســـطيين دقيـــق للتنميـــة البشــرية. ومـــن أجـــل عـــرض التباينـــات بشـــكل واضـــح، مت 

 اللجوء إىل فكفكة املؤشرات الدالة عليها.
ئمـة لـن يفـي املعطيـات القاوبناء على ما تقدم، فإن أي دليل إمجايل للتنمية البشرية جيـري حسـابه يف ظـل 

بغرض رصد عملية التنميـة وقياسـها بشـكل مشـويل ودقيـق، إّال أن الفائـدة ملثـل هـذا الـدليل تنبـع مـن قيمتـه 
النسـبية. فحسـابه وتقدميــه يف امللـف يسـمح مبقاربــة حمـدودة ملســار اسـتالب التنميـة يف إطــار الواقـع القــائم، 

 وإجراء املقارنات املستقبلية.
 

 منهجية إعداد الملف
د إنتاج امللف منهجيـة قائمـة علـى مسـارين متـداخلني جـدلياً مـع بعضـهما الـبعض. املسـار األول هـو اعتم

املسار البحثي املعتمد على البيانات والتحليل واستقراء الواقع. ويقوم املسار الثاين علـى التعـرف علـى آراء 
 املؤسسات الرمسية واألهلية وعلى آراء األفراد.

اإلحصـــاء املركزيـــة دائـــرة امللـــف بشـــكل كبـــري علـــى اإلحصـــاءات الصـــادرة عـــن  وضـــمن املســـار األول اعتمـــد
ـــدائرة  الفلســـطينية، ويف الوقـــت ذاتـــه اعتمـــد علـــى مصـــادر إحصـــائية أخـــرى عنـــدما مل تتـــوفر إحصـــاءات ال
املــذكورة أو تناقضــت معهــا بشــكل ملفــت للنظــر .  واعتمــد امللــف علــى البيانــات الــيت وردت يف األوراق 

احثون بطلــب مــن املشــروع وخاصــة يف مواضــيع البيئــة والتعلــيم الصــحة واملأسســة اإلداريــة. الــيت أعــدها البــ
وتــتم اإلشــارة إىل هــذه املصــادر يف الــنب ويف قائمــة املراجــع املســتخدمة. مــع العلــم بــأن هنــاك العديــد مــن 

 )1-1اإلطار (
 تعريف الفقر 

هو الفقر غري امللموس ملسا مباشـرا  الفقر الكامن:
نتيجـــــــة االســـــــتالب والتغريـــــــب والتبعيـــــــة، وكـــــــذلك 
نتيجــــة الســــتنزاف املصـــــادر احملليــــة بــــوترية تتجـــــاوز 
وتــــــرية جتــــــددها و/ أو كنتيجــــــة اإلخــــــالل بــــــالتوازن 

، و/ أو كمحصــــــله لتنــــــامي األميــــــة. الفقــــــر البيئــــــي
الكــــــامن موجــــــود ودائــــــم التحفــــــز للظهــــــور عنــــــدما 
تتغيـــــب القـــــدرة علـــــى احملافظـــــة علـــــى التـــــوازن بـــــني 

 مكونات التنمية البشرية.
ـــع: هـــو الفقـــر املســـترت بـــنظم التكافـــل  الفقـــر المقن

االجتماعي التقليديـة والغـوث املمأسـس واحملجـوب 
 بالعمل غري املنتج.

ــــامالفقــــر ال : يتمثــــل الفقــــر العــــام، باإلضــــافة إىل ع
الفقر االقتصادي يف التغريب والشرذمة وتدمري بنية 
التمع األصلية وحرمان أفراده من ممارسة حقـوقهم 

 الطبيعية وتنمية قدراتم.

ز  ب كقيغغئ زغغا لمئ ة  م ةضغغهيذ ءكيغغئ ؤ
ب  ب ئكاسغذي ليغ ب هصظ ئكةم شي شه خ
لغغغغغغغئي  له شغغغغغغغاج  م آ غغغغغغغغى غكزغغغغغغغضي

 هصذهذيئ



  

لـى اإلحصـاءات البيانات اليت مت اشتقاقها مـن قبـل فريـق البحـث العامـل يف مشـروع التنميـة البشـرية بنـاًء ع
 املتوفرة.

علــــى املشــــاركة التمعيــــة، وذلــــك باالســــتعانة بــــاإلعالم وضــــمن املســــار الثــــاين مت اإلعتمــــاد 
املكتــوب واملســموع واملرئــي،  ومــن خــالل اللقــاءات وعقــد ورشــات العمــل وإقامــة النــدوات 
وتبــادل اآلراء مــع الشــرائح الواســعة مــن التمــع. أثــارت هــذه النشــاطات اهتمــام املشــاركني 

خضـــــعت إعـــــداد امللـــــف لعمليـــــة تقيـــــيم بالتنميـــــة البشـــــرية وبأمهيـــــة اســـــتبطا�ا يف التمـــــع، وأ
) 152ومراجعــة مســتمرتني علــى املســتويات التمعيــة املختلفــة.  فقــد أجــرى فريــق العمــل (

) ورشـة عمـل  23مقابله مع مسؤولني يف أجهزة السلطة وباقي مؤسسات التمع،  وعقد (
) 5) اجتماعــــــــــات للجنــــــــــة الفنيــــــــــة االستشــــــــــارية و(6) لقــــــــــاءات متخصصــــــــــة و (10و (

 ات للجنة الوزارية ملراجعة مواد امللف. اجتماع
عمــل فريــق البحــث علــى التوســع يف القيــاس للحــاالت التمعيــة املتعــددة كلمــا أمكــن ذلــك 
إحصــائياً ومنهجيــاً، بــدف اخلــروج بصــورة أوضــح للواقــع الفلســطيين، وبنــاء عليــه مت اللجــوء 

2Fعــامإىل عمــل مســوحات حمــدودة وإىل اســتخدام نتــائج اســتطالعات الــرأي ال

، وإىل تنظــيم 3
جمموعــــات حبثيــــة متخصصــــة اعتنــــت بالكشــــف عــــن التــــداخل والتشــــابك بــــني القطاعــــات 

 احلياتية املختلفة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
العام مت اقتباسها من استطالعات قام با مشروع التنمية البشرية بالتعاون مع مركز القدس لالتصال واإلعالم (كانون أول  النتائج املتعلقة بالرأي 3

 نابلس. -)، وكذلك مت استخدام نتائج االستطالعات الدورية اليت جيريها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية1996

 ) 2-1اإلطار (
 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية

ـــــــات اإلحصـــــــائية عـــــــن  ـــــــدائرة املرجـــــــع الرمســـــــي للبيان تعتـــــــرب ال
فلســطني.  مت إنشــاؤها بقــرار مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ومت افتتاحهـــا باســـم مركـــز اإلحصـــاء الفلســـطيين الـــذي باشـــر 

.  مــارس املركــز 1993بر تشــرين الثــاين/ أكتــو  1أعمالــه يف 
نشـــاطاته مـــن خـــالل مكاتبـــه يف الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة 

.  مت حتويلـــه 1994وفقـــا لقـــانون اإلحصـــاءات العامـــة لعـــام 
كـــــــــــانون   2إىل دائــــــــــرة اإلحصـــــــــــاء املركزيــــــــــة الفلســـــــــــطينية يف 

بقـــرار رئاســـي. تنقســـم الـــدائرة إىل عـــدة  1995الثاين/ينـــاير 
صــــــــــــاءات الســــــــــــكانية إدارات وهــــــــــــي: اإلدارة العامــــــــــــة لإلح

واالجتماعيـــــــة ، اإلدارة العامـــــــة لإلحصـــــــاءات االقتصـــــــادية، 
اإلدارة العامة لإلحصاءات اجلغرافية، اإلدارة العامـة للمسـوح 
والعمـــــــــــل امليـــــــــــداين ، اإلدارة العامـــــــــــة ألنظمـــــــــــة املعلومـــــــــــات 

 واحلاسوب، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية.
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 مقدمه 
يتعـــرض هـــذا الفصـــل للبيئـــة التنمويـــة يف فلســـطني. والغـــرض 

هــود التنمويــة مــن ذلــك حتديــد احليــز الــذي جتــري ضــمنه اجل
الراهنـــة، بأبعادهـــا الســـكانية والطبيعيـــة واجلغرافيـــة. ويبحـــث 
هذا الفصل يف التجربة التنموية قبل نشوء السلطة، ويوضح 
صــالحياتا مبوجــب اتفاقيــة إعــالن املبــادئ (أوســلو) املوقعــة 

 .1993تشرين أول/نوفمرب  13يف 
 

 الواقع السكاني
 8أحنـاء العـامل بـــ  يقدر عدد السـكان الفلسـطينيني يف مجيـع

ــــون نســــمه. أمــــا يف الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة فيقــــدر  ملي
% 52)؛  1996ألـف نسـمة ( 534عددهم مبليونني و 

ألف نسمه) يف باقي الضفة الغربية،  317منهم (مليون و 
ألــــــف نســــــمه) يف قطــــــاع غــــــزة، و  963% مــــــنهم (38و 

ألــــــــف نســــــــمة) يف مدينــــــــة القــــــــدس  254% مــــــــنهم (10
 وضواحيها. 

ميـــز التمـــع الفلســـطيين بأنـــه جمتمـــع فـــيت، حيـــث وصـــلت يت
ســـــنة إىل  15نســـــبة الســـــكان الـــــذين تقـــــل أعمـــــارهم عـــــن 

%. وحســــب توقعــــات دائــــرة اإلحصــــاء الفلســــطينية 46.9
، يف قطــــــاع غــــــزة 2006ستصــــــبح هــــــذه النســــــبة يف العــــــام 

ـــــة 51.5 ـــــؤدي الســـــمة 43.5%، ويف الضـــــفة الغربي %. ت
فــاع معــدالت اإلعالــة الشــبابية للمجتمــع الفلســطيين إىل ارت

معال لكـل فـرد عامـل أو قـادر علـى  4.65واليت تصل إىل 
العمـــــــل، وإىل زيـــــــادة يف الكثافـــــــة الســـــــكانية ويف معـــــــدالت 
االستهالك، مما سـيرتك بصـمات علـى املسـتقبل التنمـوي يف 

 فلسطني.

  )3-1اإلطار (
 جغرافية الضفة الغربية وقطاع غزة (فلسطين)

ـــــــاقي ا ـــــــا القـــــــدس و ب ـــــــة وقطـــــــاع غـــــــزة.* تشـــــــمل فلســـــــطني كمـــــــا تعـــــــرف هن  لضـــــــفة الغربي
* ال يوجــد اتصــال جغــرايف مباشــر بــني الضــفة والقطــاع وهنــاك مشــكالت يف االتصــال بــني 
القـــدس وبقيـــة أجـــزاء الضـــفة الغربيـــة بســـبب الطـــوق الـــذي فرضـــته إســـرائيل عليهـــا ومنعـــت 

 وصول الفلسطينيني إليها
ليــل ورام اهللا ونــابلس) * تتنــوع طبوغرافيــة فلســطني مــا بــني جبــال عاليــة نســبيا ( منــاطق اخل

وأكثــر املنــاطق اخنفاضــا عــن ســطح البحــر يف العــامل ( وادي األردن) وشــريط ســاحلي ضــيق 
 يف قطاع غزه يطل على البحر األبيض املتوسط.

* موارد فلسطني املعدنية واملائيـة حمـدودة. وبـرغم أ�ـا متتلـك ربـع البحـر امليـت والـذي حيـوي 
 أ�ا غري قادرة على التصرف فيه ألسباب سياسية.أمالحا ذات قيمة اقتصادية، إالّ 

% مـنهم يف اخلـدمات و 51.9% من العاملني الفلسطينيني يف الزراعـة و 13.9* يعمل 
 % منهم يف البناء والتشييد.16.8% منهم يف الصناعة و 17.4

* حتيط إسرائيل بالضـفة الغربيـة مـن الشـمال واجلنـوب ومـن الغـرب أمـا مـن الناحيـة الشـرقية 
يحـــدها �ــــر األردن الـــذي يرســــم احلـــدود بينهــــا وبـــني اململكــــة األردنيـــة اهلامشيــــة. وخيتلــــف ف

الوضع يف قطاع غزه إذ حتيط به  إسـرائيل مـن الشـمال والشـرق وحتـده مصـر مـن اجلنـوب و 
 يطل من الغرب على البحر األبيض املتوسط.

يف ذلــــك ســــطح  ألــــف دومن ( مبــــا 187مليــــون و  6* تبلــــغ املســــاحة اإلمجاليــــة لالراضــــي 
ألــف دومن يف  365ألــف دومن يف الضـفة الغربيــة و  822ماليــني و  5البحـر امليــت) منهـا 

 قطاع غزة.
% 74* تبلغ نسبة األراضي اليت تسيطر عليها السلطة الوطنيـة الفلسـطينية يف قطـاع غـزة  

أ)   من جممل املساحة، يف حني تبلـغ األراضـي الـيت تسـيطر عليهـا يف الضـفة الغربيـة (منـاطق
3.% 

منهـــا يف الضـــفة الغربيـــة،  9منهـــا يف قطـــاع غـــزة و  5حمافظـــة،  14* تتكـــون فلســـطني مـــن 
 وهنـــــاك منطقتـــــني مل يتخـــــذ القـــــرار بشـــــأ�ما العتبارمهـــــا حمافظـــــات (وزارة احلكـــــم احمللـــــي).

 



  

   
   

ربية وقطاع غزة (     1996( 
فة الغربية      

     
عربية      

ية وقطاع غزة (% من جمموع الفلسطينيني)     
سكان (الضفة الغربية)      

سكان (قطاع غزة)      
ع  ي   

  
   
   

   
   

غربية)     
ة)     
ل     
ت     

 نسمة 2534000
52% 
38% 
10% 
30% 
27% 
64% 

3.9% 
2.0% 

 طفل 6.24
 لكل ألف نسمه 41.8

 لكل ألف نسمة 6.3
 فرد 7.06
 2فرد لكل كم 300

 2فرد لكل كم 2700
 ) مليون1(
 ) مليون4( 

  )4-1اإلطار (
 القــــدس

 
تشـــمل القـــدس حســـب التعريـــف اإلســـرائيلي هلـــا (القـــدس) أجـــزاء مـــن الضـــفة الغربيـــة. والقـــدس (القـــدس العربيـــة) 

وحبدودها املعروفة كما كانت قبل االحـتالل اإلسـرائيلي هلـا يف حزيـران  موضوع البحث هي القدس جبزئها الشرقي
. وبسبب اخـتالف  تـأثري االحـتالل اإلسـرائيلي علـى القـدس العربيـة عـن تـأثريه علـى الضـفة الغربيـة (نـوع 1967

سـاحة الـيت القوانني واإلجراءات املطبقـة يف املنطقتـني) تنشـأ صـعوبة يف احلـديث عـن القـدس العربيـة دون حتديـد امل
 يشملها التعريف وجنسية السكان الذين يقيمون فيها.

  
 فصل القدس العربية عن فلسطين: البعد الجغرافي

) لســنة 11بــدأت اإلجــراءات اإلســرائيلية لفصــل القــدس العربيــة  عــن الضــفة الغربيــة بصــدور  القــانون بتعــديل قــانون الســلطة والقضــاء  (التعــديل رقــم 
أ)  عـن  8(إضـافة املـادة  1967 - * 5727) لسـنة 19ب)  وبصدور  القـانون بتعـديل قـانون البلـديات (11ادة ( إضافة امل 1967-*5727

منــه أصــدر وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي أمــراً إداريــاً بضــم القــدس العربيــة إىل اجلــزء  28. ويف 1967حزيــران/ يونيــو  27الكنيســت اإلســرائيلي بتــاريخ 
القدس “ل جملس األمانة (اللس البلدي) الفلسطيين. وتعزز الفصل بتبين الكنيست اإلسرائيلي للقانون األساسي: اليهودي من املدينة وتلى ذلك ح

املقدم من احلكومة اإلسرائيلية. واستنادا إىل التعـديالت الـيت أدخلـت علـى القـوانني املـذكورة أعـاله  1980متوز/ يونيو  30بتاريخ ” عاصمة إسرائيل
ا وقضــاءها وإدارتــا علــى القــدس العربيــة، مبــا يف ذلــك إخضــاع تنظيمهــا احلضــري للقــوانني واألنظمــة واملعــايري والسياســات الــيت فرضــت إســرائيل ســلطته

. وبإجراءاتــا هــذه، عملــت إســرائيل علــى تغيــري طــابع القــدس العربيــة إىل طــابع يهــودي وإحلاقهــا 1965تتبناهــا وخاصــة قــانون التنظــيم والبنــاء للعــام 
؛ وسعت كذلك إىل فـرض الواقـع املسـتجد علـى التمـع الـدويل بغـرض إسـقاط مجيـع الـدعاوى الـيت 1967كانت تسيطر عليه قبل العام باجلزء الذي  

التعريـف تعترب اإلجراءات اإلسـرائيلية فيهـا غـري شـرعية و/أو تعتـرب  اجلـزء الشـرقي منهـا خاضـعا لقـرارات األمـم املتحـدة. تتـوزع أراضـى القـدس (حسـب 
كانـت حتـت  %35.2حتـت السـيطرة األردنيـة و  1967% مـن املسـاحة كانـت حـىت حزيـران  5.6حلدودها احلالية) على النحو التايل:  اإلسرائيلي

% فهو جزء مقتطـع مـن الضـفة الغربيـة. وباإلضـافة إىل إنشـاء املسـتوطنات اليهوديـة حـول  59.2السيطرة اإلسرائيلية وأما اجلزء الباقي والبالغة نسبته 
عزيـــز عمليـــة تطويقهـــا وحصـــارها وعزهلـــا عــن حميطهـــا الفلســـطيين، قامـــت إســـرائيل بإنشـــاء شــبكة واســـعة مـــن الطـــرق االلتفافيـــة حوهلـــا لتخـــدم القــدس لت

مـيش الطـرق هدفني: ربط املستوطنات اليهودية  القائمة ببعضها البعض وبإسرائيل؛ وجتاوز املواقع السكنية الفلسطينية يف القدس. ونتيجة لذلك مت ت
 القدس. قليدية وإمهاهلا  مما ترتب عليه  خلخلة يف التواصل بني التجمعات السكانية الفلسطينية حولالت
 

 تنظيم القدس العربية
) بضـم القـدس العربيـة 1967كيلـومرتاً مربعـاً قبـل  العـام   38حتقيقا لألهداف اليت سعت إىل فرضها، وسعت إسرائيل حدود بلديتها (كانـت حـوايل 

كيلومرتات مربعة مبـا فيهـا البلـدة القدميـة ومسـاحتها حـوايل كيلـومرت مربـع واحـد) إليهـا لتصـبح املسـاحة   7نة  (بلدية)  القدس (حوايل كما حددتا أما
شـار إليهـا كيلومرتاً مربعاً. واستناداً إىل الصالحية املعطاة لـوزير الداخليـة مبوجـب التعـديالت القانونيـة امل   44الكلية للقدس مع القدس الغربية حوايل  

كيلــومرتا   123تعرفهــا إســرائيل اآلن حــوايل  مــن الضــفة الغربيــة إىل القــدس لتصــبح املســاحة كمــا 1967كيلــومرتا مربعــا يف العــام   72ضــمت إســرائيل 
بيــة تبلــغ مربعــا.  وفضــال عــن ذلــك متــت إحاطــة القــدس مبجموعــة مــن املســتوطنات اليهوديــة مقامــة علــى أراض مصــادرة يف القــدس العربيــة والضــفة الغر 

 ألف مستوطن يهودي. 165مرت مربع) يعيش فوقها  حوايل  1000دومنا (الدومن  23378مساحتها 
 

منطقه تنظيمية تستوعب كـل منهـا حـداً أعلـى مـن املسـاكن ال ميكـن جتـاوزه. ومبوجـب النظـام املتعلـق بـا  19تقسم البلدية منطقة القدس العربية  إىل 
قة االستيعابية الكاملة. وتشري اإلحصاءات الـيت توفرهـا دائـرة الدراسـات والبحـوث يف جملـس اإلسـكان الفلسـطيين من هذه املناطق إيل الطا 7وصلت 

 10وحدة.  وحسب النظـام املشـار إليـه يبقـى مـن حـق الفلسـطينيني بنـاء  20749إىل أن جمموع الوحدات السكنية املوجودة يف القدس العربية هي 
. وبعــد اســتيفاء احلــد األعلــى للبنــاء فيهــا يكتمــل نصــاب املنــاطق التنظيميــة يف اجلــزء العــريب مــن  12قيــة وعــددها آالف وحــدة ســكن يف املنــاطق البا

نية املشـار املدينة من الوحدات السكنية. وبسبب اسـتحالة متـدد البنـاء الفلسـطيين أفقيـا وعموديـا و التمـدد السـكاين خـارج املنـاطق التنظيميـة الفلسـطي
الستيطاين وكذلك بسبب التقليد السائد يف إسرائيل مبنـع الفلسـطينيني مـن السـكن يف األحيـاء اليهوديـة) تتنـامى أزمـة اإلسـكان إليها (بسبب الطوق ا

وقــف الــيت يعــاين منهــا  الفلســطينيون يف القــدس وتتفــاقم. ترتــب علــى إنشــاء املســتوطنات املشــار إليهــا تطويــق القــدس وفصــلها عــن حميطهــا اجلغــرايف و 
 الفلسطيين إىل الشمال والشرق واجلنوب منها، واحلـد مـن تطـور الريـف الفلسـطيين احملـيط بـا وإضـعاف اتصـاله بـا. ويف خطابـه أمـام التوسع السكاين

فريــق جلنــة القــدس، أفــاد نائــب رئــيس البلديــة الســابق مــريون بنفنســيت  بأنــه مت إخضــاع إعــادة ختطــيط املدينــة لــرأي السياســي أكثــر مــن إخضــاعه لــرأي  
 املهين**. التخطيط

__________________________________ 
 الرقم ميثل السنة العربية  كما ورد يف النب األصلي.*  

  مـن شخصـيات مرموقـة يف عـامل الفـن واألدب والـدين. 1967** راجع حمضر الدورة الثالثة للجنة القدس. ( جلنة القدس هي اللجنة اليت شكلها رئيس البلديـة اإلسـرائيلي يف العـام 
 كانت مهمة اللجنة استشارية احتفالية)

 الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس
 

أعلـن وزيـر العــدل اإلسـرائيلي أمـام الكنيســت أن سـكان القـدس العربيــة  1968آذار/ مـارس  12يف 
(املقدسيني) ال ميلكون حق املواطنة يف املدينة. ويف متوز/ يوليـو مـن السـنة نفسـها أصـدرت الكنيسـت 

ألحــوال القانونيـة واإلداريــة الـذي اســقط عـن املقدســيني صـفة رعايــا معـادين وأعفــاهم مـن صــفة نظـام ا
، و اســقط النظــام كــذلك النصــوص  1950الغــائبني الــيت يــنب عليهــا  قــانون أمــالك الغــائبني لســنة 

 أعلنــت وزارة 1968تشــرين الثــاين/ نــوفمرب  29الــيت تعتــرب القــدس العربيــة  أرضــا غــري اســرائيلية. ويف 
الداخلية اإلسرائيلية عن عزمها على إصدار هويـات إسـرائيلية لسـكان القـدس الـذين مشلهـم اإلحصـاء 

ال ميلــك حــق  اإلســرائيلي. نصــت اهلويــة الــيت أصــدرتا الســلطة  اإلســرائيلية صــراحة علــى أن حاملهــا
ق ألي (يعطـي القــانون احلــ 1952الـدخول إىل إســرائيل مبوجـب قــانون  الــدخول إىل إسـرائيل  للعــام 

 يهودي باهلجرة والعيش يف إسرائيل يف أي وقت يشاء).
ـــــة مسحـــــت الســـــلطات اإلســـــرائيلية للســـــكان الفلســـــطينيني باحلصـــــول علـــــى اجلنســـــية  ـــــة ثاني مـــــن ناحي
 اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلية بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيفاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

 * إعالن الوالء الكامل لدولة إسرائيل.
 * التخلي عن أية جنسية أخري حيملها  الشخب.

 رفة اللغة العربية.* مع
ويف حالــة اختيــارهم عــدم التجــنس باجلنســية اإلســرائيلية أو عــدم متكــنهم مــن ذلــك، منحــتهم إســرائيل  

 1952وضـــع  املقيمـــني الـــدائمني يف إســـرائيل  وفـــق قـــانون الـــدخول إىل إســـرائيل الصـــادر يف العـــام 
 وبشروط منها:

 إضايف. * حق اإلقامة والعمل يف إسرائيل دون احلاجة إىل تصريح
* حـــق مغـــادرة الـــبالد (إســـرائيل والقـــدس العربيـــة جـــزء منهـــا حســـب التعريـــف اإلســـرائيلي) والبقـــاء يف 
اخلــارج (مبــا يف ذلــك الســكن يف الضــفة الغربيــة أو قطــاع غــزة) مــع االحتفــاظ حبــق اإلقامــة يف إســرائيل 

ة مســتمرة مــع بشــرط أن ال تزيــد مــدة الغيــاب عــن ســبع ســنوات متواصــلة، وبشــرط إبقــاء املغــادر صــل
 السلطات املختصة وعدم احلصول على حق اإلقامة أو احلصول على حقوق املواطنة يف دولة أخرى.

ويف املراحل الالحقة واجه املقدسـيون ضـغوطا  إسـرائيلية، منهـا: قضـايا الـزواج بـني املقدسـيني وآخـرين 
ملواليد يف سجل الوالـدين، من خارج إسرائيل مبا يف ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وصعوبة تسجيل ا

و إصدار هويات بدل املفقودة. وأثار تسارع سحب إسرائيل اهلويـات مـن املقدسـيني خـوفهم وقلقهـم 
مل يسـكن القـدس العربيـة  1967الشديدين على مستقبلهم ومستقبل أبنـائهم يف املدينـة. يف حزيـران 

مــن ســكان البلــدة  القدميــة   آالف نســمه 10أي يهــودي. ويف العــام نفســه قامــت إســرائيل  بــإخراج 
آالف يهودي. وكانت السـلطات اإلسـرائيلية قـد هـدمت حـارة الشـرف   5من الفلسطينيني وإسكان 

. وكـان قـد صـدر 1968كانون أول/ ديسمرب   24يف البلدة القدمية وشرعت يف إعادة البناء فيها يف 
وحقـــا مكتســـبا للدولـــة بغـــض  باعتبـــار املنطقـــة منطقـــة يهوديـــة 1967قـــرار رمســـي إســـرائيلي يف أيلـــول 

النظر عن حقوق امللكيـة الثابتـة مبوجـب السـجالت الرمسيـة للفلسـطينيني. ويف الوقـت نفسـه منـع  غـري 
من حق السكن فيها. وكانـت اللجنـة الوزاريـة اإلسـرائيلية لشـؤون القـدس قـد حـددت يف العـام  *اليهود

ي اإلسرائيلي للفلسطينيني من الـديانات احلد األعلى لنسبة السكان غري اليهود (التعبري الرمس 1967
% .  وتعزيزا هلذا النهج شكلت احلكومة 24اإلسالمية واملسيحية) يف القدس إىل جمموع السكان بــ 

حتطــيم نــواة الســكن “جلنــة  مرتبطــة بــدائرة أراضــى إســرائيل للقيــام مبهمــة  1973اإلســرائيلية يف العــام 
لـــك]  مـــن خـــالل تشـــجيع ســـكا�ا علـــى االنتقـــال منهـــا إىل اإلســـالمية داخـــل البلـــدة القدميـــة ... [وذ

منــاطق بيــت حنينــا، وبــدو، وبيــت ســوريك [قــرى فلســطينية يف حمــيط القــدس] ، وكــذلك مــن خــالل 
إىل  1997لوزارة اإلسكان اإلسـرائيلية للعـام  مخطط العمل السنويودعى ”. 1تشجيع اهلجرة منها للخارج

 القــدس العربيــة بغــرض مضــاعفة عــدد ســكان مســتوطنة ألــف وحــدة ســكنية  اســتيطانية يف 20إقامــة 
آالف وحـــده ســـكنيه). و  5ألـــف مســـتوطن يعيشـــون يف  23مـــرات (يعـــدون اآلن  3معاليـــه أدومـــيم 
أكــدت جلنــة رمسيــة إســرائيلية (جلنــه مــن وزارة ”   1995آذار/ مــارس  24 كــول هــاعير“حســب جريــدة 

يف  2020 القــدس ســوف تكــون يف العــام الداخليــة باســم جلنــة كوبرســكي) علــى أن نســبة اليهــود يف
% بشرط توفري مناخ حمفز  لليهود لالنتقال مـن إسـرائيل والعـيش يف املسـتوطنات اليهوديـة 77حدود 

% 40كانت نسبة املستوطنني اليهود يف القـدس العربيـة   1983.  ويف العام 2يف القدس ويف حميطها
%. أمــا يف العــام 49تصــل إىل مــا يقــارب ارتفعــت النســبة ل 1990مــن جممــوع الســكان. ويف العــام 

%. وإذا مــــا اســــتمر الزحــــف االســــتيطاين يف 50فوصــــلت نســــبتهم إىل مــــا يزيــــد قلــــيال عــــن  1993
الصــعود  واســتمرت وزارة الداخليــة اإلســـرائيلية يف التضــييق علــى الوجـــود الفلســطيين يف املدينــة، فمـــن 

إىل حــوايل  2000لقــدس العربيــة يف العــام املتوقـع أن تصــل نســبة املســتوطنني إىل جممــوع الســكان يف ا
%. وتفيــد اإلحصــاءات الصــادرة عــن مجعيــة الدراســات العربيــة أن عــدد الســكان الفلســطينيني يف 53

ألـف وحـده سـكنيه مقامــة  20ألـف نســمة يسـكنون يف  160كـان   1995القـدس العربيـة يف العـام 
ألــف مقدســي مهــددين بســحب  50كيلــومرتاً مربعــاً. مــع العلــم أن هنــاك   49علــى مســاحة مقــدارها 

  37ألــف نســمة يســكنون يف  165هويــاتم. ويف املقابــل وصــل عــدد املســتوطنني يف العــام نفســه إىل 
ا  قدا ة  ا ل  ة  قا ة  ك دة  ا   24ألف  ة إىل  ا القد ال ًا حت اً  ل ك

              
                

              



  

 المصادر الطبيعية
تفتقر فلسطني إىل مصادر طبيعية جيدة. واملعلومات املتوفرة التنيبء  مبفاجآت تستبطنها أرضها. وفضـال 

 ا زال اجلزء األكرب من أراضيها ومياهها وساحلها حمتًال.عن ذلك م
% 3% مـن مسـاحة قطـاع غـزة و 74% مـن األراضـي، (7.2تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على  

% مـــن 85-%80مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة  منطقـــة أ )، بينمـــا تســـيطر إســـرائيل علـــى البـــاقي وعلـــى 
للسـلطة باسـتغالل حصـتها مـن أمـالح البحـر امليـت وال باسـتخدام املصادر املائية الفلسطينية، وال تسـمح 

الفضاء اجلوي الفلسطيين، وحتد من حقوق استخدام السلطة ملياهها اإلقليمية. يتم كل ذلك على خلفيـة 
%مـن األراضـي، بينمـا خضـعت بـاقي 21.7نشاط استيطاين وعسكري يهودي سيطر على مـا يزيـد عـن 

عســكرية والتنظيميــة. ونتيجــة التفــاق أوســلو وبعــد انســحاب إســرائيل مــن األراضــي ملقتضــيات اإلحــتالل ال
مدن فلسطني، (ما عدا القدس واالنسحاب اجلزئي من اخلليل)  فرضت إسرائيل قيـوداً علـى حركـة التنقـل 
بـــني املـــدن، وعزلتهـــا عـــن بعضـــها الـــبعض. وقـــد ترتـــب علـــى هـــذا الواقـــع تفكـــك نســـيج فلســـطني اجلغـــرايف 

ملنـــاطق املعزولــــة عـــن بعضــــها الـــبعض للواقــــع الـــذي يفرضــــه االســـتيطان اليهــــودي و وخضـــوع التنقـــل بــــني ا
 الشروط اليت حتددها سلطة اإلحتالل.

 
% مــن جممــوع املســاحة الكليــة للقطــاع، بينمــا حتتــل 49تشــغل األراضــي الزراعيــة يف قطــاع غــزة مــا يقــارب 

% مـن إمجــايل 18.9مـا يقـارب %، وتشـكل املنـاطق الســكنية 3.3الغابـات واملنـاطق املشـجرة مــا نسـبته 
% 35%، وتشغل األراضي املالئمة للزراعـة مـا يقـارب 28.8املساحة، وحتتل الكثبان الرملية ما يقارب 

مـن أمجــايل مسـاحة الضــفة الغربيـة. أمــا البــاقي فهـي أراض ال تصــلح للزارعـة، بينمــا يصـلح بعضــها للرعــي. 
) داخـل 2آالف نسـمة لكـل كيلـو مـرت مربـع (كـم 10وترتفع معـدالت الكثافـة السـكانية إىل مـا يزيـد عـن 

شـخب  1300داخـل مـدن الضـفة الغربيـة، واىل  2آالف نسمة لكـل كـم 5مدن وخميمات قطاع غزة و 
 يف التجمعات الواقعة يف مناطق (ب). 2لكل كم

 المياه وشبكات المجاري •
يف ظــــل الســــيطرة تعتــــرب امليــــاه اجلوفيــــة املصــــدر األساســــي للميــــاه يف الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، وخاصــــة 

اإلسرائيلية الكاملة علـى ميـاه �ـر األردن وحرمـان الفلسـطينيني مـن حقهـم الطبيعـي يف اسـتخدام حصـتهم 
) كميـات االسـتخراج 2-1منها. وهناك ثالثة أحواض جوفيـة رئيسـيه يف الضـفة الغربيـة. ويبـني اجلـدول ( 

يف قطــاع غــزة فتقــدر كميــات امليــاه  املتفــق عليهــا مــن هــذه األحــواض كمــا جــاءت يف اتفاقيــة أوســلو.  أمــا

) سنويا يف حني يتم استخراج اكثـر مـن 3مليون مرت مكعب (م 60املتجددة من احلوض الساحلي حبوايل 
 من هذا احلوض األمر الذي أدى إىل تسرب مياه البحر املاحلة إليه. 3مليون م 100

 
% مـــن 20لســـكان الفلســـطينيني حبـــوايل تقـــدر كميـــة امليـــاه املســـتهلكة حاليـــاً يف الضـــفة الغربيـــة مـــن قبـــل ا

، بينمـا 3م100الفـرد الفلسـطيين للميـاه جلميـع األغـراض  الكميات احملددة سنويا.  يقدر معـدل اسـتهالك
 للفرد يف السنة. 3م500يقدر االستهالك الكلي يف إسرائيل حبوايل 

 

  )2-1اجلدول رقم (
 كميات االستخراج من المياه الجوفية كما جاءت في اتفاقية

 أوسلو (مليون متر مكعب)
 غري مستغل فلسطني     إسرائيل 

 78  54    40 احلوض الشرقي
 ــــــــ 42   103 احلوض الشمايل الشرقي

 ــــــــ 22    340 احلوض الغريب
 78    118 483 الموع

ب  ة ئكقتئغغغغغغ لعغغغغغخإل ةذةفغغغغغظ 
م  لئ يريخ ع ب ئكو  ئكزقئمي

ش كقغغغغغغك  10 ـ سغغغغغغخ ءإل
ذاظ (قل ل لةذ  ) غى 2قيكه 

ة فضئظ غغرب  لئ م هلخي لخ
ش كقك قل5ه ـ سخ  2ءإل

بˇ ب ئكغذايغغ م ئكصغف لغغخ  غغى 
ش كقغغ 1300هئكغغو  ك سغغخ
ة  2قغغغغغغغل لعغغغغغغغئ غغغغغغغغى ئكةج

ا) لمئضف ( ب غى   ئكهئفع



  

% وال 50-%40منهـا تعترب معظم شبكات مياه الشرب احلالية يف فلسـطني قدميـة ويبلـغ معـدل الفاقـد 
% مـن األسـر الفلسـطينية مـن نقـب يف 16% مـن املسـاكن. بينمـا تعـاين 20تتوفر شبكات مياه حلـوايل 

امليـــاه. أمـــا بالنســـبة للميـــاه العادمـــة، فتتـــوفر شـــبكات للصـــرف الصـــحي لتجميـــع امليـــاه العادمـــة ملـــا يقـــارب 
فتخـدم الشـبكات احلاليـة مـا يقـارب % من األسر الفلسطينية يف الضفة الغربية. أمـا يف قطـاع غـزة 28.7

 % من جمموع األسر.47
 الطرق 

مل تنفذ سلطة االحتالل إّال ترميمات بسيطة للطرق الـيت كانـت قائمـة بـني املـدن 
والقرى الفلسطينية، وقامت يف املقابل ببناء شبكة من الطـرق يف فلسـطني خلدمـة 
أغراض االستيطان اليهودي.  أما حالة معظم الطرق الرئيسية والفرعية الـيت ختـدم 

فهــي ســيئة وحباجــة إىل الصــيانة و التحــديث وإعــادة التعبيــد املنــاطق الفلســطينية 
كــــم مــــن الطــــرق   54.5واإلنــــارة الكافيــــة؛ هــــذا باإلضــــافة إىل وجــــود مــــا يقــــارب 

  300األمنية اليت أنشـأتا سـلطة االحـتالل خلدمـة أغراضـها يف قطـاع غـزة، وحنـو 
 كم من الطرق االلتفافية.

 

 الطاقة
وتصــــل اخلدمـــــة إىل اط ســـــاعة. جيجــــا و  890تبلــــغ كميــــة الطاقـــــة الكهربائيــــة املســـــتهلكة يف الضــــفة الغربيـــــة 

% مـــن الطاقـــة املســـتهلكة عـــن طريـــق 97% مـــن جممـــوع الســـكان. ويـــتم تـــوفري 92.5
% مــــن ســــكان القــــرى بتشــــغيل مولــــدات 14شــــركة الكهربــــاء اإلســــرائيلية، بينمــــا يقــــوم 

خاصـــــة لســـــاعات حمـــــدودة فقـــــط. أمـــــا يف قطـــــاع غـــــزة فتصـــــل كميـــــة الطاقـــــة الكهربائيـــــة 
ســاعة يــتم اســتريادها مــن شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية. جيجــا واط  464املســتهلكة إىل 

يعتــرب ســعر الطاقــة الكهربائيــة يف فلســطني مرتفعــا مقارنــة بالــدول الــاورة ومبعــدل دخــل 
سنتاً أمريكياً لكـل كيلـو واط سـاعة، يف حـني  18-12الفرد فيها، إذ يدفع الفلسطيين 

 سنتاً أمريكياً. 9.2يدفع نظريه اإلسرائيلي 
 

 ت التنموية في فلسطينالمبادرا
تعـــين املبـــادرات التنمويـــة يف فلســـطني أمـــرين متـــداخلني: الفكـــر التنمـــوي بشـــقيه الـــوارد إىل فلســـطني عـــرب 
الوسائل املختلفة، والفكر الذي برز ومنا وتكّيف حتـت ظـروف االحـتالل خـالل العقـود الثالثـة املاضـية يف 

تنموي الذي حتقق حتت هـذه الظـروف وخـالل الفـرتة الزمنيـة جتلياته املتعددة. أما األمر الثاين فهو األداء ال
ذاتا. ويتفاعل هذان األمران تفاعًال جدلياً على صعيد الواقع ، إذ يتعارضان يف بعض الوجوه ويتكـامالن 

 يف وجوه أخرى.
ســوف يــتم الرتكيــز هنــا علــى األداء التنمــوي الــذي حتقــق داخــل فلســطني خــالل الفــرتة الــيت ســبقت قيــام    

 سلطة، ليتم بعد ذلك استعراض دور املنظمة والتجارب اخلارجية يف العملية التنموية.ال
يشكل وصف املبادرة التنموية الفلسطينية داخل فلسطني وخارجها، مهمـة صـعبة، فرسـم تضـاريس الواقـع 
السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي والقيمــي، ورصــد أثــر األحــداث عليهــا ليســت باملهمــة الســـهلة. وإذا 

ضــفنا مهمــة وصــف جتربــة التمــع يف الشــتات الفلســطيين وجتربــة القيــادة إىل وصــف التجربــة يف فلســطني أ
ورســم مالحمهمــا والتفاعــل املتبــادل بينهمــا، تتضــح الصــعوبة جبــالء أكثــر. ورغــم ذلــك هنــاك واقــع نشــأ لــه 

يــة الفلســطينية مــن صــفات ومالمــح حباجــة إىل تبيــان وتوضــيح. فالتجربتــان متمايزتــان ضــمن املبــادرة التنمو 
حيــث األداء والنتــائج املرتتبــة علــى الســلوك واألمنــاط الفكريــة يف كــل منهمــا، ومهــا متكاملتــان علــى صــعيد 
ســــعيهما إل�ــــاء االحــــتالل وإقامــــة الدولــــة الفلســــطينية املســــتقلة وتطبيــــق قــــرارات األمــــم املتحــــدة اخلاصــــة 

 بالالجئني.  

   
     

باقي الضفة   
 الغربية

قطاع  
 غزة

    1255                282.7 
   2556 396.4 

     276   22.6 
 ـــــــــ 452       

    
    

ة    قطاع غزة      
   500 18 

    000 32 
    500 1 
    000 20 
    000 20 



  

حــوافز حمليـــة أصــيلة وبتــأثري خـــارجي متعــدد األوجــه، وبنتـــائج حتققــت النتــائج التنمويــة يف فلســـطني بتــأثري 
 التفاعل اجلديل بينهما. وميكن رصد ثالثة أشكال من هذا التفاعل، هي:

الصراع بني التمع الفلسـطيين وسـلطة االحـتالل. وهـو صـراع اتصـف بدرجـة عاليـة مـن العنـف واحلـدة  •
 لتعارض األهداف.

هــات املاحنــة. وقــد حتقــق ذلــك بســبب نشــاط هــذه اجلهــات يف االحتكــاك بــني التمــع الفلســطيين واجل •
فلســطني، وبســبب براجمهــا وأهــدافها وطريقــة أدائهــا فيمــا بينهــا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة ثانيــة بســـبب 
درجــــــة اخـــــــتالف أو اتفــــــاق براجمهـــــــا وأهـــــــدافها وطريقــــــة أدائهـــــــا مـــــــع بــــــرامج وأهـــــــداف وطريقـــــــة أداء 

 الفلسطينيني.
منهج عمـل التمـع يف فلسـطني ومـنهج عمـل القيـادة الفلسـطينية، نشـوء السعي املستمر للتكيف بني  •

 السلطة وبعده.
 

المبادرات المحلية الذاتية في 
 فلسطين

تشــــكل جتربــــة التمــــع الفلســــطيين 
حتـــــت االحـــــتالل مـــــدخًال مناســـــباً 
لفهــــــــــــــــم التجربــــــــــــــــة التنمويــــــــــــــــة يف 

ربــــــة فريــــــدة يف فلســــــطني. وهــــــي جت
فكرها ويف مضمو�ا، ويف أهدافها 
الــيت ســعت إىل حتقيقهــا يف غيــاب 
الدولــــــة الفلســــــطينية. فقــــــد حتقــــــق 

فكرها التنموي كاستجابة للمستجدات على أرض الواقع فتشكلت نتيجة لذلك  طريقة حياة  هلا آلياتـا 
 وأصوهلا ومنظوماتا الفكرية والقيمية.

عار التنميــة مــن اجــل الصــمود.  عقــد مــؤمتر حتــت الشــعار ذاتــه امتــد نشــاط ويف بدايــة الثمانينــات ظهــر شــ
ندواته إىل عدة أشهر اختتمها بتوصيات شاركت يف صوغها معظم املؤسسـات احملليـة والقيـادات الوطنيـة. 

عقــد مــؤمتر حــول التمويــل ملناقشــة مصــادره وحتديــد موقــف منهــا ومــن اخلطــط التنمويــة  1986ويف العــام 
 الت املؤمترات والندوات التنموية يف أحناء خمتلفة من فلسطني بعد ذلك.اخلارجية وتت

 الفرتة ذاتا بدأت اجتاهات فكرية متعددة بالتبلور، برز بعضها يف أدبيات املنظمات السياسية ويف
الفلسطينية، وظهر بعضها اآلخر خارج إطار هذه األدبيات وبشكل مستقل عنها.  وظهرت شعارات 

مة والتنمية باحلماية الشعبية وتشجيع االقتصاد املنزيل وغريها.  وشكلت االنتفاضة اليت التنمية املقاو 
 فرصة ملمارسة، ولو جزئية، لألفكار والنظريات املشار إليها. 1987قامت يف العام 

جتلــــت التجربــــة احملليــــة  مبظــــاهر متعــــددة عــــرب الفــــرتة الــــيت تشــــكلت فيهــــا، فقــــد كــــان عليهــــا التعامــــل مــــع 
ت الـــيت أصـــابت البنيـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية، ومـــع مـــا أنتجتـــه مـــن أمنـــاط فكريـــة اإلخـــتالال

وثقافية يف مراحـل خمتلفـة مـن مراحـل الفـرتة اإلحتالليـة. وكـان عليهـا، إىل جانـب ذلـك، مقاومـة االحـتالل 
 وتأمني صمود الفلسطينيني.

 )  5-1اإلطار (
ـــة ،  ـــة فـــي األراضـــي المحتل ـــل التنمي ـــدوة مصـــادر تموي مـــن توصـــيات ن

1986 
[...] ويتوجــه املنتــدون بــدعوة مؤسســاتنا إىل ضــرورة ترشــيد عملهــا وزيــادة  

اجلماهريية للتغلب على املشكالت تعاو�ا وإعمال الفكر البتكار الوسائل 
القائمة. ويدعو املنتدون كافة أبنـاء شـعبنا يف املنـاطق احملتلـة إىل نبـذ وحماربـة 
الذهنيــــة االســـــتهالكية وزيــــادة اســـــتغالل املصــــادر احملليـــــة وتطــــوير القـــــدرات 

 الذاتية لإلسهام يف تدعيم وتالحم إرادة االستمرار والوجود.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امللتقى  -12/9/1986ندوة مصادر التمويل -مصادر متويل التنمية يف األراضي احملتلة  
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مـــن اجلوانــــب الـــيت حفلــــت بــــا جتربـــة الــــداخل، تشــــوه املمارســـة الدميقراطيــــة داخــــل 
التمع، وتصاعد املواجهة بينه وبني سلطة االحتالل وحتوهلا إىل اشـتباكات عنيفـة،  

أبرزهـــا. وتؤكـــد تقـــارير مؤسســـات حقـــوق اإلنســـان تزايـــد  1987انتفاضـــة  كانـــت
عنف االحتالل خالهلا كماً ونوعاً بشكل غري مسبوق، مما أدى إىل أحداث إعاقـة 
لعـــدد مـــن أفـــراد التمـــع الفلســـطيين. ويف الوقـــت ذاتـــه شـــهدت هـــذه الفـــرتة ظـــواهر 

التقليديـــة وتنـــامي  اجتماعيـــة جديـــدة مثـــل: خـــروج املـــرأة جزئيـــا مـــن إســـار الكـــوابح
مشاركتها يف عدد من القطاعات التمعية املختلفة، وتآكـل العالقـات التقليديـة يف 
التمــع، وضــعف القيــادات السياســية التقليديــة، وختلخــل أســس وأســباب اســتمرار 
العائالت املمتدة. ومـن ناحيـة ثانيـة زاد تآكـل نظـام التكافـل االجتمـاعي التقليـدي 

التمــع الفلســطيين أمــام املخــاطر الــيت أحــدقت بــه. وزاد مــن ممــا زاد مــن انكشــاف 
تأثري ذلـك كلـه علـى التمـع سياسـة االحـتالل يف قطـاع  التعلـيم، خاصـة مـا يتعلـق 
منهــا باملنــاهج وعــدم اســتجابة الطاقــة املدرســية لتزايــد عــدد الطــالب، وعــدم تأهيــل 

وتنــــامي األميــــة  الكـــوادر التعليميــــة. وقــــد أدى كـــل ذلــــك إىل هبــــوط نوعيـــة التعلــــيم
 (وخصوصا األمية الوظيفية)، وخاصة يف فرتة االنتفاضة.

وبسبب التطورات املشـار إليهـا فقـدت مؤسسـات التمـع التقليديـة (العائلـة والـنظم 
االجتماعيـــة) بعـــض قـــدرتا علـــى معاجلـــة املشـــكالت الـــيت اســـتجدت. ومـــع غيـــاب 

ة املختلفـــــة الناشـــــئة مؤسســـــة الدولـــــة قامـــــت املؤسســـــات احملليـــــة (املنظمـــــات األهليـــــ
واجلمعيــــات اخلرييــــة واألحــــزاب السياســــية) جبــــزء مهــــم مــــن املســــؤولية. ورغــــم عــــدم 
اكتمال بنية بعضها وإمتام بلورة منظورها، ورغم تداخل دورها مع دور سـابقاتا مـن املؤسسـات التقليديـة؛ 

تـــوفري االســـتمرارية لـــه. إال أ�ـــا احتلـــت حيـــزاً ملحوظـــاً يف األداء العـــام، وســـاعدت علـــى متاســـك التمـــع و 
وتعرضــت عمليــة الــتخلب مــن الكــوابح املختلفــة وحماولــة اســتعادة املبــادرة ملشــكالت خفضــت مــن جناعــة 
األداء الفلســــطيين. ومــــن هـــــذه املشــــكالت: التنـــــافس الشــــديد داخـــــل التمــــع الفلســـــطيين علــــى الصـــــعيد 

 االجتماعي واملبالغة يف تسييس األداء التنموي وأدجلته. -السياسي 
ــــاء املؤسســــات  ــــة دوراً مهمــــاً يف بن ــــادرات الذاتي ــــة واحلضــــارية، لعبــــت املب يف إطــــار هــــذه التحــــديات احلياتي
والتخفيــف إىل حــد بعيــد مــن نتــائج االنتقــال القســري الســريع مــن الوضــع الــذي ســاد فلســطني قبــل حــرب 

واألحــزاب  إىل الوضــع الـذي اســتجد بعـدها. فقــد عملـت املؤسســات األهليـة الفلســطينية 1967حزيـران 
واملنظمات السياسية على إعـادة ربـط جمتمـع قطـاع غـزة مبجتمـع الضـفة الغربيـة حمييـة بـذلك حمركـات اهلويـة 
الواحدة. وإضافة إىل ذلك سعت املؤسسات األهلية إىل توسيع طاقة السوق احمللية وتقـدمي اخلـدمات الـيت 

 استدعاها االنتقال املشار إليه.
 

 سطينية مبادرات منظمة التحرير الفل
اختلفــت جتربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية يف الشــتات، بشــكل عــام، عــن جتربــة الــداخل بســبب اخــتالف 

إيـــذاناً بلقـــاء جتـــربتني: جتربـــة  1994الظـــروف الـــيت تشـــكلت عربهـــا. وكـــان انتقاهلـــا إىل فلســـطني يف العـــام 
يـــــة املتباينـــــة أحيانـــــاً واملتداخلـــــة الفلســـــطينيني يف الـــــداخل وجتـــــربتهم يف اخلـــــارج، بأمناطهمـــــا الفكريـــــة والثقاف

 واملتكاملة أحياناً أخرى، على أرض فلسطني.
تتميــــز  املنظمــــة عــــن بقيــــة املؤسســــات اخلارجيــــة يف كو�ــــا حركــــة حتريــــر وطــــين باإلضــــافة إىل كو�ــــا املمثــــل  
الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيين واملعــرب عــن طموحاتــه. وبصــفتها هــذه مارســت املنظمــة ســلطة أدبيــة 

عة يف فلســطني علــى الــرغم مــن بعــد قيادتــا عــن التمــع الفلســطيين علــى األرض الفلســطينية ألســباب واســ
قهريــة، وقامـــت بنشــاطات اقتصـــادية واجتماعيـــة مهمــة وســـاعد نشـــاطها يف زيــادة الـــتالحم الفلســـطيين يف 

 .مجيع مناطق تواجد الفلسطينيني (يف فلسطني وخارجها) حول اهداف اسرتاتيجية وطنية واحدة
 

  )6-1اإلطار (
 1982من اجل الصمود مقدمة التوصيات النهائية لمؤتمر التنمية 

ـــــة مـــــن أجـــــل  [...] ويـــــرى املـــــؤمترون أن جنـــــاح تنفيـــــذ أي برنـــــامج للتنمي
الصـمود يعتمـد بشـكل أساسـي علـى الرؤيـة السياسـية الواضـحة واهلادفـة 
يف النتيجــة إىل إجيــاد حــل عــادل ودائــم للمشــكلة يقــوم علــى االعــرتاف 
 الواضـــــح حبقـــــوق الشـــــعب الفلســـــطيين الثابتـــــة. وحـــــىت يـــــتم ذلـــــك، فـــــإن
الوصــــول إىل هــــذا احلــــل علــــى املســــتوى الفلســــطيين يــــتم بالتأكيــــد علــــى 
الوحـدة الوطنيــة وضــرورة بنائهــا علـى أســس دميقراطيــة تأخــذ يف احلســبان 
ظـــروف الـــداخل االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية وطبيعـــة مواجهتـــه 
اليومية مع السلطة احملتلة وعالقـة كـل ذلـك مبجمـل النضـال الفلسـطيين. 

اعة القــــرار الفلســــطيين صــــعوبات خمتلفــــة بســــبب تشــــتت وتكتنــــف صــــن
الشــــعب الفلســــطيين. ولــــذلك فــــإن صــــياغة الشــــق احمللــــي لــــه بأســــلوب 
دميقراطــي، وضــمن وحــدة وطنيــة  ميكــن القيــادة الوحيــدة هلــذا الشــعب [ 

بشــكله العــام  منظمــة التحريــر الفلســطينية] مــن صــياغة القــرار الفلســطيين
 النهائي وامللزم .

_________________ 
 )33، ص (1984 وثائق المؤتمر -مؤتمر التنمية من اجل الصمود  

 1981،1982عقدت ندوات املؤمتر خالل العامني 

ب ئكةحذيغغغغغغذ  لغغغغغغ لمط ة  لئذزغغغغغغ
ب  ب آخايغغغغغغ ب زغغغغغغكض ئكفكزغغغغغغضيمي
م عكغغغغو  ب غغغغغى غكزغغغغضي هئزغغغغع
م  م اعغغخ فيئخةهغغئ عغغ لغغ ئكغغذغل 
ا  لغظ ئكفكزغغضيمى آلزغغائ لجة ئك

ب  فهذي



  

 المبادرات العربية والدولية
يقصد باملبادرات العربية والدولية  ما قامـت بـه جهـات خارجيـة  متعـدده يف حقـل التنميـة الفلسـطيين، مبـا 
فيها األقطار العربيـة وخباصـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة (األردن) ومنظمـات عربيـة واسـالمية مثـل الصـندوق 

عي، وبنــك التنميــة اإلسـالمي، ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، وغريهــا مــن العـريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتمــا
املنظمات، وكذلك نشاط املؤسسات الدولية وخباصة األمم املتحدة والموعـة األوروبيـة ( االحتـاد األورويب 

 فيما بعد).
يـة، أي ميكن تصنيف املبادرات اخلارجيـة إىل صـنفني. يغطـي الصـنف األول النشـاطات التنمويـة شـبه الرمس

تلك اليت عملت املؤسسات الطوعية األجنبيـة كغطـاء لنشـاط حكوماتـا يف التنميـة يف فلسـطني. و يغطـي 
الصــنف الثــاين مبــادرات هــذه املؤسســات الطوعيــة األجنبيــة  الــيت اعتمــدت يف متويلهــا علــى مصــادر غــري 

ـــــدوافع خاصـــــة ( إنســـــانية  ـــــت مدفوعـــــة للعمـــــل يف فلســـــطني ب ـــــة ، وكان ـــــة أو حكومي وايديولوجيـــــه حكومي
 وخالفها).

وفرت املبادرات اخلارجية، عرب نشاطاتا املتعددة، تدريباً وسيولة مالية للمجتمع الفلسطيين اسـتخدمها يف 
حتســني أدائــه العــام. ولكنهــا مل تتــّنب، مــن الناحيــة العمليــة، منظــوراً تنمويــاً واحــداً، وال عملــت علــى صــوغ 

فها وبراجمهــا غيــاب التكامـــل بــني نشــاطاتا. وأدى غيـــاب مثــل هــذا املنظــور. وترتـــب علــى اخــتالف أهـــدا
املنظـــور املشـــار إليـــه وغيـــاب منظـــور فلســـطيين نظـــري لـــه إىل تكيـــف أداء املنظمـــات الفلســـطينية مـــع بـــرامج 

 اجلهات املاحنة املتعددة مما كان له تأثري سليب على األداء الفلسطيين.
وضع الدول األكثـر رعايـة يف تصـدير منتوجاتـا إىل أسـواق جاء قرار الموعة األوروبية مبنح األرض احملتلة 

) حــامًال أكثــر مــن 1980حزيــران/ يونيــو 13) بعــد قــرار البندقيــة (1987شــباط /فربايــر  23الموعــة (
جمـــرد مـــدلول تنمـــوي. وصـــدر القـــرار األمريكـــي بـــدعم األرض احملتلـــة مـــن الكـــونغرس قبـــل ذلـــك، يف العـــام 

نتقاداً فلسطينياً وآخر إسـرائيلياً بنـاء علـى اخللفيـة السياسـية لكـل مـن ، حامًال مدلوالت واجهت ا1975
 الطرفني.

سامهت منظمات األمم املتحدة يف النشاط التنموي الفلسطيين بتقـدمي الـدعم املـادي لـه وبـأجراء  سلسـلة 
 مـــن الدراســـات والبحـــوث ويف رصـــد األحـــوال االقتصـــادية، واالجتماعيـــة، والصـــحية والتعليميـــة، وأوضـــاع
حقـــوق اإلنســـان الفلســـطيين حتـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي، ومـــا زالـــت مؤسســـاتا تعمـــل عـــرب وكالـــة األمـــم 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.و  UNRWA)املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني (الوكالة) (



  

وعلـــى صـــعيد آخـــر متيـــز دور األردن، عـــن دور الـــدول العربيـــة األخـــرى بعـــدة أمـــور، فقـــد مسحـــت عالقتـــه 
) علــى جناحــه يف إبقــاء نفــوذه فيهــا حيــاً،  فــأبقى 1967 - 1948السـابقة مــع الضــفة الغربيــة بالــذات (

األوقـــاف اإلســـالمية واحملـــاكم الشـــرعية وإدارة املقدســـات اإلســـالمية واجلمعيـــات التعاونيـــة الزراعيـــة مرتبطـــة 
ر يف دفـع رواتـب مـوظفي بإدارته يف عمـان. وحـافظ علـى عالقاتـه مـع الرئاسـات الروحيـة املسـيحية. واسـتم

، وفـــتح حـــدوده معهـــا، وحـــافظ علـــى دور الـــدينار 1988جهـــازه اإلداري يف الضـــفة الغربيـــة حـــىت العـــام 
) عـــّزز األردن دوره مـــن 1978األردين يف االقتصـــاد الفلســـطيين .وبعـــد مـــؤمتر القمـــة العربيـــة يف بغـــداد ( 

احملتلــــة (اللجنــــة املشــــرتكة). ويف العــــام  خــــالل اللجنــــة األردنيــــة الفلســــطينية املشــــرتكة لــــدعم صــــمود األرض
تبــىن األردن   برنــامج اخلطــة اخلمســية األردنيــة لتطــوير املنــاطق احملتلــة اقتصــاديا واجتماعيــا للفــرتة  1985
1986-1990.  

مـــن ناحيتهــــا قــــدمت الــــدول العربيــــة الــــدعم املــــادي 
اشـــرة وعـــن طريـــق واملعنـــوي للمجتمـــع الفلســـطيين مب

املنظمــة، وكــذلك عــرب اللجنــة املشــرتكة ومــن خــالل 
البلــــديات (مشــــروع التوأمــــة الــــذي توقــــف يف العــــام 

ــــــــدول 1987 ) واملؤسســــــــات األهليــــــــة. ســــــــارت ال
العربيــــــــــة يف دعمهــــــــــا للمجتمــــــــــع الفلســــــــــطيين دون 
االسرتشـــاد بربنـــامج أو/ومنظـــور تنمـــوي حمـــدد. فلـــم 

وي املباشــــر. ختـــرج يف أدائهـــا إىل دائــــرة الفعـــل التنمـــ
وجــاء إســهامها، يف الكثــري مــن األحيــان، ألســـباب 
سياســية أكثــر منــه ألســباب تنمويــة. ورغــم ذلــك مل 
تلتـــزم مجيـــع الـــدول العربيـــة بتحويـــل مســـامهاتا الـــيت 

 وعدت با كاملة لألسباب نفسها.
وكصـــاحبة دور مفـــروض يف العمليـــة التنمويـــة متيـــزت 

ليـة، فقـد سلطة األحـتالل بـدورها الكـابح هلـذه العم
ــــــة  محلــــــت منظــــــوراً سياســــــياً ملســــــتقبل الضــــــفة الغربي
وقطـــــاع غـــــزة  ووفـــــرت هلـــــذا املنظـــــور إطـــــاراً قانونيـــــاً 

أمــراً عســكرياً وإداريــاً، ووفــرت  2652صــاغته عــرب 
اآلليـــة لتنفيـــذه. واســـتناداً إىل هـــذا اإلطـــار ســـيطرت 
إســـرائيل علـــى معظـــم املصـــادر الطبيعيـــة واحتكـــرت 

 كهربائيــــاً بشــــبكتها إنتــــاج الطاقــــة وربطــــت فلســــطني
القطريـــة، وأحكمـــت قبضـــتها علـــى وســـائل التمويـــل 
واالســــــــــــتثمار، وأحلقــــــــــــت االقتصــــــــــــاد الفلســــــــــــطيين 

 باقتصادها.
 

 الصالحيات التي توفرها اتفاقية إعالن المبادئ للسلطة الوطنية الفلسطينية
يلي علــى مــرحلتني: نصــت اتفاقيــة إعــالن املبــادئ علــى إجــراء مفاوضــات بــني اجلــانبني الفلســطيين واإلســرائ

مفاوضـــات لالتفـــاق علـــى ترتيبـــات مرحلـــة انتقاليـــة مـــدتا مخـــس ســـنوات تـــتمخض عـــن إعـــادة  ى،األول
انتشار اجليش اإلسرائيلي يف مناطق الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وانسـحابه منهـا إىل مواقـع عسـكرية حمـددة 

لطة الوطنية وجملس تشريعي لتـويل يتم االتفاق عليها، كما تتمخض عن إجراء انتخابات عامة لرئاسة الس
 مسؤولية احلكم يف تلك املناطق خالل الفرتة االنتقالية.

والثانيـة، مفاوضـات املرحلـة النهائيـة لالتفـاق علـى الوضـع النهـائي للمنـاطق الفلسـطينية احملتلـة مبـا يف ذلـك 
علــى مغــادرة وطــنهم  مســألة القــدس واملســتوطنات واألمــن واحلــدود والالجئــني الفلســطينيني الــذين أرغمــوا

 خالل احلرب.

  )7-1اإلطار (
 السيطرة اإلسرائيلية على شركة كهرباء محافظة القدس 

از الشــــركة أقــــرت احلكومــــة اإلســــرائيلية بامتيــــ 1967يف العــــام 
وصادرت بلدية القدس اإلسـرائيلية أسـهم أمانـة القـدس العربيـة 

% مــن رأمســال الشــركة). أقــدم وزيــر 8(كانــت متثــل اكثــر مــن 
ـــــاير   22و  6الطاقـــــة اإلســـــرائيلي يف   1987كـــــانون الثاين/ين

علـى إصـدار تعليمـات طـوارئ مسحـت بتزويـد الكهربـاء ملنطقــة 
زيــر الطاقــة وملــدة ال االمتيــاز عــن طريــق أوامــر عمــل يصــدرها و 

) عامــــــاً، وبإحالــــــة تزويــــــد كافــــــة املســــــتوطنات 12تزيــــــد عــــــن (
ومشاريع اإلسكان اليهودية والتابعة المتياز الشركة علـى شـركة 
الكهربــــاء القطريــــة اإلســــرائيلية. فقــــدت الشــــركة مبوجــــب هــــذه 

% مــن عــدد مشــرتكيها ومــا يقــارب 35التعليمــات مــا يعــادل 
ذلـــك بنـــت شـــركة الكهربـــاء % مـــن مبيعاتـــا. وفضـــالً عـــن 55

القطريـــة خطـــوط نقـــل كهربـــائي ملعســـكرات اجلـــيش اإلســـرائيلية 
ضـــمن منطقــــة االمتيـــاز وحرمــــت الشـــركة مــــن حقهـــا يف توليــــد 
الطاقــة، ومنعتهــا مــن تشــغيل املولــدات اخلمســة الــيت اســتوردتا 

) ماليـــــني دينـــــار أردين. تســـــتورد شـــــركة  4والـــــيت جـــــاوز مثنهـــــا (
% مــــن 97لشــــركة اإلســــرائيلية كهربــــاء حمافظــــة القــــدس مــــن ا

احتياجاتـــا حاليـــا بعـــد أن كــــان إنتاجهـــا مـــن مولـــداتا يغطــــي 
 % منها.100 1967حىت العام 

________________________ 
 -من رسالة وجهتها شركة كهرباء حمافظة القدس اىل املشروع 



  

 

 نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية
ــــة  1995أيلــــول/ ســــبتمرب  28يف  ــــة املرحلــــة االنتقالي توصــــل اجلانبــــان الفلســــطيين واإلســــرائيلي إىل اتفاقي

ذايت فلسـطيين مـن  (طابا) بينهما. ومبوجب االتفاقيـة املرحليـة املـذكورة مت االتفـاق علـى إقامـة سـلطة حكـم
خالل انتخاب جملس فلسطيين يف انتخابات حرة وعامة ومباشـرة، ميثـل الشـعب الفلسـطيين يف قطـاع غـزة 

 والضفة الغربية مبا فيها القدس العربية ، ويتوىل مسؤولية احلكم يف الفرتة االنتقالية يف فلسطني.
 الوالية على األرض

ة ) مـن االتفاقيـة املرحليـ11اعتربت املادة (
الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وحـــدة إقليميـــة 
واحـــــــدة يتوجـــــــب احلفـــــــاظ علـــــــى وضـــــــعها 
ووحــدة أراضــيها خـــالل املرحلــة االنتقاليـــة.  
كمـا نصـت املـادة املـذكورة علـى أن ختضـع 
أراضــــــــــي فلســــــــــطني للواليــــــــــة الفلســــــــــطينية 
ــــــيت ســــــيتم التفــــــاوض  باســــــتثناء القضــــــايا ال

 عليها يف مفاوضات املرحلة النهائية.
ة علــــــى األرض إىل قســــــمني تقســــــم الواليــــــ

رئيســــــــيني يتعلــــــــق األول بــــــــإدارة األراضــــــــي 
وتنظـــيم وحتديـــد أوجـــه اســـتعماهلا للغايـــات 
املختلفــــــــة مــــــــن ســــــــكنية وجتاريــــــــة وزراعيــــــــة 
وصــــــناعية وحمميــــــات طبيعيــــــة ومتنزهــــــات. 
وتقـــــــــوم بـــــــــذه املهمـــــــــات جلـــــــــان التنظـــــــــيم 
املختلفــة املنصــوص عليهــا يف قــانون تنظــيم 

 .1966لسنة  79املدن والقرى رقم 
يتعلــق القســم الثــاين بتوثيــق حقــوق امللكيــة 
والتصــــرف وتســــجيل األرض يف ســــجالت 

األراضي بأمساء مالكيها وأصـحاب حقـوق التصـرف فيهـا وتوثيـق معـامالت البيـع والـرهن واإلجيـار الطويلـة 
 ومجيع أنواع التصرفات األخرى املتعلقة باألراضي واليت توجب القوانني تسجيلها يف تلك السجالت.

متتــد الواليــة الفلســطينية علــى األرض مبوجــب االتفاقيــة املرحليــة  بصــورة تدرجييــة وتتــزامن مــع مراحــل إعــادة 
 االنتشار واالنسحاب كما يلي:

 متارس السلطة الوالية الكاملة على األرض يف املنطقة (أ). •
املبينـــة يف يف املنطقـــة (ب) حتـــّدد واليـــة الســـلطة علـــى األرض مبوجـــب بروتوكـــوالت نقـــل الصـــالحيات  •

امللحــق الثالــث مــن االتفاقيــة املرحليــة. وأهــم مــا تشــمله هــذه الواليــة صــالحية التنظــيم ووضــع املشــاريع 
 اهليكلية.

يف املنطقـــة (ج) متتـــد الواليـــة علـــى األرض مـــع مراحـــل االنســـحاب التـــدرجيي منهـــا واملقـــرر اســـتكماله  •
مــا مـدى وحــدود الواليـة فظلــت رهنــا شــهراً مـن تــويل اللـس الفلســطيين املنتخــب ملهامـه. أ 18خـالل 

 بنتائج املفاوضات على مراحل االنسحاب التدرجيي.
تســتثىن مــن الواليــة علــى األرض الــيت تتوالهــا الســلطة يف املرحلــة االنتقاليــة القضــايا املرتوكــة ملفاوضــات  •

إلسـرائيلية املرحلة النهائية؛ وتشمل مـن بـني مـا تشـمله منـاطق االسـتيطان اليهـودي واملواقـع العسـكرية ا
 اليت مل يتم االتفاق على حتديد مواقعها ومساحاتا، ومعابر  احلدود مع األردن ومصر، واملياه.

 )8-1اإلطار (
 عملية التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي واالتفاقات الناتجة عنه 
شــــارك فيــــه  -: مــــؤمتر مدريــــد  1991تشــــرين ثــــان / نــــوفمبر  30*

عضواً ضمن وفـد مشـرتك مـع  14اجلانب الفلسطيين بوفد يتكون من 
 ين .الوفد األرد

: توقيــع اتفاقيــة إعــالن املبــادئ (اتفاقيــة 1993أيلول/ســبتمبر  13*
أوسلو) بني منظمة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل يف الواليـات املتحـدة 

 األمريكية.
) القاضـــية 1: توقيـــع اتفاقيـــة القـــاهرة (القـــاهرة 1994أيار/مـــايو  4*

 رحيا أوًال.أ-بإعادة االنتشار يف مدينة أرحيا وغزة ومسي باتفاق غزة 
) 2: توقيــــع اتفاقيــــة القــــاهرة (القــــاهرة 1994آب/ أغســــطس  29*

الـــيت تـــنب علــــى نقـــل مخـــس صــــالحيات إىل الفلســـطينيني ( التعلــــيم، 
 الصحة، الشؤون االجتماعية، السياحة ،الضرائب).

) 3: توقيــــع اتفاقيــــة القــــاهرة (القــــاهرة 1995آب /أغســــطس  27*
الزراعة ، التجـارة ، الصـناعة بنقل صالحيات أخرى إىل الفلسطينيني (

 ، العمل، الطاقة، اإلحصاء، الشؤون احمللية ، اخلدمات الربيدية).
) وتتعلــق 2: االتفاقيــة املرحليــة (اوســلو1995أيلــول /ســبتمبر  28*

 باملرحلة الثانية من إعادة االنتشار.
: توقيع اتفـاق اخلليـل القاضـي بإعـادة 1997كانون ثان /يناير   13*

اخلليـــل واالنتشـــار يف بـــاقي املنـــاطق الفلســـطينية واالتفـــاق  االنتشـــار يف
 على البدء مبرحلة احلل الدائم .



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالحيات والمسؤوليات المدنية 
مبوجـــب االتفاقيـــة املرحليـــة يـــتم نقـــل وتســـليم الصـــالحيات واملســـؤوليات املدنيـــة مـــن احلكومـــة اإلســـرائيلية 

ســـليمها إىل اللـــس الفلســـطيين بشـــكل متـــزامن مـــع مراحـــل إعـــادة االنتشـــار يف املنطقـــة وإدارتـــا املدنيـــة وت
(ج)، يكون للمجلس والية وظيفية فيما يتعلق بالصالحيات واملسؤوليات، وال تشمل القضايا اليت سـيتم 

لبنـوك االتفـاق عليهـا يف مفاوضـات الوضـع النهـائي. وتشـمل هـذه الواليـة الزراعـة، واآلثـار، والتخمينـات وا
والنقـــد، واملـــوظفني، والتجـــارة والصـــناعة، ومراقبـــة احلســـابات والضـــرائب املباشـــرة وغـــري املباشـــرة، والتعلـــيم، 
والكهربـــاء، والبيئـــة، وصـــيد األمســـاك، والغابـــات، والغـــاز والوقـــود والبـــرتول، و أراضـــي احلكومـــة والغـــائبني، 

ضــي، واحلكــم احمللــي، واحملميــات الطبيعيــة والصــحة ،والتــأمني، والشــؤون الداخليــة، والعمــل، وتســجيل األرا
واملتنزهــات، وتنظــيم املــدن والقــرى، وســجل الســكان، واخلــدمات الربيديــة، واألشــغال العامــة، واإلســكان، 
واحملـــــاجر واملنـــــاجم، والشـــــؤون الدينيـــــة، والشـــــؤون االجتماعيـــــة، واإلحصـــــاء ومســـــح األراضـــــي، والســـــياحة 

دير بالــذكر أن الصـالحيات الفلســطينية يف هـذه الــاالت متدرجــة واملواصـالت، واخلزينــة، وامليـاه. ومــن اجلـ
 وليست مطلقة. فهي ختتلف من منطقه إىل أخرى وتشاركها إسرائيل فيها بدرجات متفاوتة.

 

  الوالية الفلسطينية في شؤون األمن
ر مت تقســيم املنــاطق الفلســطينية إىل ثــالث منــاطق هــي ( أ،ب،ج) تتناســب مــع مراحــل إعــادة االنتشــا •

 ).5واالنسحاب. ( انظر اخلارطه املرفقة يف امللحق رقم 
تتوىل السلطة  مسؤولية احلفاظ على األمن الداخلي والنظام العام ومحاية النـاس كافـة يف املنطقتـني (أ)  •

و(ب) ومت االتفــاق علــى حتديــد مراكــز معينــة لقــوات األمــن الفلســطيين يف املنطقــة (ب) وعلــى وضــع 
وات،  مبـا يف ذلـك إعـالم السـلطات اإلسـرائيلية املسـبق بـذه التحركـات. ويف قيود علـى حتـرك هـذه القـ

الوقت نفسه احتفظت إسرائيل بالسلطة العليا لألمـن يف املنطقـة (ب) حبيـث تـتمكن قواتـا العسـكرية 
مــن الــدخول إليهــا عنــدما تقتضــي دواعــي احملافظــة علــى األمــن العــام ذلــك. وتشــمل املنطقــة (أ) املــدن 

الرئيسـية مـا عـدا القـدس، أمـا املنطقـة (ب) فتشـمل القـرى والتجمعـات السـكنية األخـرى.  الفلسطينية
 % تقريبا من األراضي الفلسطينية احملتلة.30وتشكل املنطقتان (أ) و (ب) ما نسبته 

  )9-1اإلطار (
 وجهات نظر إسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة من الناحية القانونية

تشـريعاتا وإدارتـا علـى ...] أنا اعترب إسرائيل صاحبة سيادة كافية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ... مبعـىن أن إسـرائيل متلـك احلـق يف تطبيـق قانو�ـا و [ *
تلـك املنـاطق الـيت كانـت خاضـعة  -يهودا والسامرة إذا رغبـت يف ذلـك... والعـامل اخلـارجي مـن ناحيتـه اعـرتف ببسـط إسـرائيل سـيادتا علـى منـاطق مـن فلسـطني

ليـل الغـريب لالنتداب وهي متارس فيها سلطة فعلية ...فإسرائيل متارس سلطة فعلية علـى منـاطق فلسـطني الـيت كانـت ، حسـب الدولـة خـارج حـدود إسـرائيل كاجل
رة ومطار بن غوريون الدويل ويافا  وبني وضع يهودا والسا مـرة ، ومطار بن غوريون الدويل... أنا ال أرى من الناحية القانونية فرقا بني وضع اجلليل الغريب والناص

 مبا فيها شرقي القدس.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الفرعية للهجرة والتجنس  أمام  س)برفيسور يهودا بلوم ( ممثل إسرائيل يف األمم املتحدة سابقا وأستاذ القانون الدويل يف اجلامعة العربية، القد شهادة
 .17،18/10/1977 مجلس الشيوخ األمريكي (الكونغرس الخامس والتسعون) -المتفرعة عن اللجنة التضامنية 

 

 موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي (بنيامني نتانياهو)* 
تنـا بإعـادة أجـزاء مـن الـبالد . وحنـن الشـعب اليهـودي لـيس أمامنـا مكـان  السؤال الذي يطـرح علـى الـدوام هـو أيـن سـيتوقف انسـحابنا وأيـن سـيكفون عـن مطالب

ليـل تسـكنه أغلبيـة نذهب إليه، فهذه بالدنا ، ومع أن اعتبارنا أغرابا فيها نابع من وجود عدد كبري من السـكان، إال أن ذلـك لـيس برهانـا علـى حقهـم فيـه، فاجل
 ناء أمام الضغوط واملوافقة بشكل تدرجيي على تقاسم البالد وفقدان حقنا فيها. عربية، وجمرد االستجابة ملثل هذه النظرية يعين االحن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22/11/1996 - جريدة األياميف حوار مع أوري شبيط ( جريدة هآرتس) املنشور  يف 

 



  

تشــــمل املنطقــــة (ج)  األراضــــي الواقعــــة خــــارج املنطقتــــني (أ) و (ب) .تتنــــامى مســــؤولية الســــلطة يف  •
الـداخلي والنظـام العـام يف األجـزاء الـيت ختليهـا إسـرائيل وبالقـدر الـذي تتخلـى عـن  احلفـاظ علـى األمـن
 مسؤولياتا هناك.

وحســب نصـــوص االتفاقيـــة املرحليـــة فـــان مســـؤولية الســلطة عـــن األمـــن ال تشـــمل األجـــواء الفلســـطينية  •
 إلسرائيلية .واحلدود واملعابر واألمن اخلارجي ومناطق املستوطنات اليهودية  واملناطق العسكرية ا

كما تـنب االتفاقيـة علـى تشـكيل دوريـات إسـرائيلية فلسـطينية مشـرتكة للحفـاظ علـى األمـن الـداخلي  •
 على الطرق الرئيسية اليت متر عرب املدن أو مبحاذاتا.

 
 الوالية التشريعية والقضائية

) مـن اتفاقيـة إعـالن 9يتوىل اللس الفلسطيين املنتخب صالحية وضع القوانني واألنظمة  مبوجـب املـادة (
املبادىء يستثىن مـن ذلـك مـا يتعلـق بالقضـايا املرتوكـة ملفاوضـات املرحلـة النهائيـة. وتشـمل القضـايا املشـار 
إليهـــا صـــالحية تعـــديل وإلغـــاء األوامـــر العســـكرية الـــيت وضـــعتها إســـرائيل منـــذ احتالهلـــا األرض الفلســـطينية 

لــــة ملفاوضــــات املرحلـــــة النهائيــــة. وجيــــوز يف املرحلـــــة ) باســــتثناء مــــا يتعلــــق منهـــــا بالقضــــايا  املؤج1967(
 االنتقالية االتفاق على إعادة النظر فيها من قبل اجلانبني سواء باإللغاء أو بالتعديل.

 
تشـــمل الواليـــة القضـــائية اختصاصـــني رئيســـيني: األول االختصـــاص اجلنـــائي، والثـــاين االختصـــاص املـــدين. 

اصـيها املـذكورين علـى مجيـع األرض، وعلـى مجيـع السـكان مـن واألصل أن متـارس السـلطة القضـائية اختص
وطنيــني وأجانــب. غــري أنــه، يف ظــل االتفاقيــة املرحليــة، مت حتديــد صــالحية الســلطة الفلســطينية يف هــذين 

 الالني على النحو التايل:
 

 االختصاص الجنائي
وغـري اإلسـرائيليني يف املنطقتـني يشمل هذا االختصاص مجيع املخالفات اجلنائية اليت يقرتفهـا الفلسـطينيون 

(أ) و (ب) .كمــا يشــمل املخالفــات الــيت يقرتفهــا الفلســطينيون يف املنطقــة (ج) ويف منــاطق املســتوطنات 
اليهودية بشـرط أّال تكـون هـذه املخالفـات ذات صـلة باملصـاحل اإلسـرائيلية. ويف حـال  ارتكـاب جرميـة مـن 

السلطة الفلسطينية، فإنه ميكن توقيفه مـن قبـل قـوات األمـن قبل إسرائيلي يف املناطق املشمولة باختصاص 
 الفلسطيين على أن يسلم للسلطات اإلسرائيلية اليت متلك صالحية حماكمته.

 
 االختصاص المدني

يشمل هذا االختصاص مجيـع املنازعـات املدنيـة الناشـئة بـني الفلسـطينيني أو بـني الفلسـطينيني واألجانـب. 
لــيت يكــون أحــد أطرافهــا إســرائيلي، فــال متلــك احملــاكم الفلســطينية النظــر يف هــذه أمــا بالنســبة للمنازعــات ا

 املنازعات إالّ يف األحوال التالية:
إذا كــان موضــوع الــدعوى عمــال إســرائيليا قائمــا يف املنطقــة، مثــل شــركة إســرائيلية مســجلة يف املنــاطق  •

 اخلاضعة للسلطة الفلسطينية.
 قائمة أو موجودة يف املناطق املذكورة. إذا كان موضوع الدعوى ملكية خاصة  •
 إذا كان الطرف اإلسرائيلي قد وافق على صالحية احملاكم الفلسطينية كتابة. •
 

مــا زالــت واليــة الســلطة علــى األرض الفلســطينية، يف مراحلهــا األوىل، واليــة حمــدودة. ومــن ناحيــة قانونيــة 
هائيـة حـول األمـور املهمـة املـذكورة، فقـد صرفة، وبغض النظر عمـا قـد تـتمخض عنـه مفاوضـات املرحلـة الن

علــــى املنــــاطق  338و  242التزمــــت إســــرائيل مبعاهــــدة دوليــــة تــــنب علــــى تطبيــــق قــــراري جملــــس األمــــن 
، وتشـمل مجيــع 1967الفلسـطينية احملتلــة، وهـي املنــاطق الـيت وقعــت حتـت االحــتالل اإلسـرائيلي يف العــام 

 ملرحلة النهائية.القضايا اليت تركها اجلانبان لنتائج مفاوضات ا

م  ب ئعغغغغغإل ةفغغغغغذص ئةفئفيغغغغغ
لاغغغئخى؟ ( ) عكغغغو 1993ئك

ب  ب ئكزغغغغغغغغغغغغغغكض ئكهضميغغغغغغغغغغغغغغ
لهيغغغغغغئي  ب خهيٍئ ةم ئكفكزغغغغغغضيمي
لغغغغك  لقئاغغغغك ةع لقيغغغغخئي. هائك
ب عكغغغو ئإلزغغغةفئخن  ئكزغغغكض
م ئكحيغغغغغغغر  لغغغغغغغ شغغغغغغغهو  ئكق

لةئج كهئ     ئك
 



  

مبوجب هـذه االتفاقـات ال متلـك السـلطة ممارسـة حقـوق السـيادة الكاملـة. وباختصـار فهـي ال متلـك حريـة 
فهي  ليست دولة باملفهوم القانوين، وإمنا هي سلطة فلسطينية متارس دوراً تنموياً مقيداً. . التصرف املطلق

عــــة مــــع إســــرائيل ويف ظــــل التواجــــد الفيزيــــائي ويعــــين ذلــــك ممارســــة التنميــــة حتــــت ســــقوف االتفاقــــات املوق
 والسكاين اليهودي يف فلسطني.  

 
 تحديات المرحلة االنتقالية

باســتعادة الفلســطينيني جلــزء مــن املبــادرة التنمويــة،  -مرحلــة مــا بعــد قيــام الســلطة  -تتميــز املرحلــة احلاليــة 
طنيــة أمـام حتــد مـن نــوع جديـد، يفــرض وهـذا أمــر إجيـايب. وتضــع هـذه امليــزة التمـع الفلســطيين وسـلطته الو 

عليهمـــا صـــوغ عالقـــة جديـــدة ومرنـــة تأخـــذ الظـــروف املســـتجدة والواقـــع املتحقـــق بعـــني االعتبـــار، وتســـعى 
للــتخلب مــن الســلبيات الــيت تراكمــت ألســباب خارجــة عــن إرادتمــا. وبــذلك مل يعــد ممكنــا التنصــل مــن 

ســؤولية عــن أي تــأخري، بعــد اآلن، ال ميكــن إلقاؤهــا مســؤولية البنــاء واإلعمــار يف احلــدود املتاحــة هلمــا. فامل
على االحتالل وحده وإمنا تتحملها السلطة أيضاً فهي متتلك الشرعية لقيادة العمليـة التنمويـة يف فلسـطني 

)،  و قيادتـــــا ضـــــمن القيـــــود 1996واالنتخابـــــات التشـــــريعية  1994(قـــــرار اللـــــس املركـــــزي للمنظمـــــة 
 املفروضة عليها. 

لصــالحيات يف املنــاطق الفلســطينية وتبــاين األوضــاع القانونيــة فيهــا، إضــافة إىل الغمــوض الــذي إن تبــاين ا
اتسمت به بنود االتفاقات االقتصـادية، والقيـود املفروضـة علـى حريـة التنقـل داخـل املنـاطق الـيت تقـع حتـت 

 إدارة السلطة، تشكل مجيعاً عقبات أمام حتقيق تنمية هلا صفة االستدامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعلـــى صـــعيد آخـــر تواجـــه الســـلطة بـــطء تنفيـــذ املـــاحنني لوعـــودهم الـــيت قطعوهـــا علـــى أنفســـهم يف مـــؤمتر 
وما رافقها مـن ختلـف يف االسـتثمار يف البنيـة التحتيـة ويف خلـق  1993واشنطن يف تشرين الثاين/ نوفمرب 

3Fفرص عمل تولد زمخا تنمويا

املعيشية واألمنية     إذا  . وهناك شعور متنام بالقلق من استفحال املشكلة 4
 استمر الوضعان، السياسي والتنموي، على حاهلما من اجلمود.  

                                                 
 األول  املساعدات الدولية للتفاصيل: راجع القسم الثاين من الفصل 2  

 )10-1ر (
 شكالت التي تواجه عملية التنمية في ظل السلطة 

 ه التنمية يف ظل السلطة مشكالت عديدة وتعقيدات. من أمهها:
 استمرار اإلحتالل    •
 نشوء السلطة وتسلمها زمام األمور يف الكثري من الاالت دون استعداد كاف. حداثة •
لـى يف املنطقـة اختالف مستوى صالحيات السلطة يف املناطق الثالث ا،ب،ج. فعلى سبيل املثال تتمتع املؤسسات الرمسية واالهلية الفلسطينية حبريـة عمـل أع •

 تتمتع حبرية حمدودة يف مناطق (ب،جـ) وخاصة يف جماالت أخرى كالتنظيم واملياه واألمن.(ا) ويف جماالت حياة حمددة كالتعليم والصحة ، و 
مـن  اولويــات  التـداخل اجلـاري بـني صـالحيات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية  يف املنـاطق الفلســطينية املختلفـة (أ،ب،ج) وبـني سـلطة االحـتالل ومـا يفـرزه ذلـك •

 ناطق الثالث، وكذلك ما يفرزه من تباين يف الرأي حول اجنع الوسائل لتحقيق تنمية فلسطينية متكاملة.فلسطينية خمتلفة، ورمبا متعارضة بني امل
بينهمـا. وتضـيف العالقـات االحتكاكات اجلارية بني الفريقني الفلسطيين واالسرائيلي، وتلك املرتتبة على التفسريات املتعارضة لالتفاقات والربوتوكـوالت املوقعـة  •

 التفاقات األخرى اليت وقعتها السلطة مع كل من األردن، ومصر، ومع اجلهات املاحنة،  مزيدا من الصعوبة يف رسم صالحيات السلطة.اليت تفرضها ا
ت ك فصل السـلطامراوحة نظام احلكم الفلسطيين القائم بني غياب املأسسة والسعي إلقامة قواعد سليمة  هلا. وقد ساعد بطء املأسسة  حىت اآلن، مبا يف ذل •

حيات الــثالث: التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة، وغيــاب وصــف وظيفــي واضــح للمؤسســات الفلســطينية الرمسيــة، ويف كــل مؤسســة، وكــذلك رســم تفــويض للصــال
 واملساءلة عنها يف صعوبة إحداث تنمية مناسبة ويف رصد نتائج االداء التنموي.

 الغربية وقطاع غزة، وكذلك بني حمافظات الضفة الغربية من جهة وحمافظات القطاع من جهة أخرى. التفاوت يف التطور بني احملافظات الفلسطينية يف الضفة •
 



  

تتزامن هـذه التحـديات مـع انتقـال النخـب الفلسـطينية مـن اخلـارج (مـع األجهـزة املتعـددة مبـا فيهـا األجهـزة 
يف البيئـــة الفلســـطينية األمنيـــة والنقابيـــة واالحتـــادات النوعيـــة) ومشـــاركة بعضـــها يف إدارة مؤسســـات الســـلطة 

احملليـــة الـــيت نشـــأت حتـــت ظـــروف االحـــتالل املباشـــر، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تفـــاعالت واحتكاكـــات 
نشأت وتنشأ بني فئات التمع املختلفة. ويضيف التكيف اجلاري بني االحتادات النوعية (العمال، املـرأة، 

ت العائــــدة وســــيطرة املفــــاهيم السياســــية علــــى الكتــــاب، املعلمــــني...اخل) و بــــني القيــــادات احملليــــة والقيــــادا
املفــــاهيم النقابيــــة واملهنيــــة، حتــــديات إضــــافية أمــــام إعــــادة صــــياغة العالقــــة علــــى صــــعيد التمــــع يف إطــــار 
تشـــكيالت فلســـطينية متمـــايزة اجتماعيـــا.  فباإلضـــافة للفـــروق االجتماعيـــة القائمـــة بـــني كـــل مـــن الضـــفة 

ن التمايز االجتماعي، ويضـيف التمـايز يف هـذه احلالـة، تعقيـداً مـن والقطاع، يقدم التمع الالجا مزيداً م
نــوع آخــر. ففــي الوقــت الــذي ال تتجــاوز فيــه نســبة الالجئــني إىل جممــوع الســكان يف بــاقي الضــفة الغربيــة 

%. والتمــع الالجــا، الــذي مــا زال مقيمــا يف خميمــات 64% ترتفــع هــذه النســبة يف قطــاع غــزة إىل 27
4Fالرمسيـــــة مالجـــــا مؤقتـــــة تعتـــــرب مـــــن الناحيـــــة 

هـــــو جمتمـــــع متمـــــايز يف بعـــــض أولوياتـــــه (التطلـــــع للعـــــودة ،  5
 ،ومشكالت السكن، والبيئة ...اخل)، ويف دوره االقتصادي ويف عالقاته الداخلية.

ــــة  ــــة املوروث مــــن ناحيتهــــا تعمــــل الســــلطة، باإلضــــافة ملســــؤولياتا  األخــــرى علــــى مقاومــــة  الكــــوابح التنموي
ك إىل تعزيــــز اجلهــــود الراميـــــة إىل إعــــادة بنــــاء الـــــوطن وحتســــني األداء التنمـــــوي واملســــتجدة، وتســــعى كـــــذل

الفلســــطيين ومنهجتــــه. ويف ســــعيها هــــذا، تواجــــه الســــلطة معارضــــة ملنهجهــــا مــــن قبــــل املنظمــــات األهليــــة 
الفلســـطينية وبعـــض القـــوى السياســـية والتمعيـــة. وتـــرى هـــذه الموعـــات يف املـــدخل الـــذي تتبنـــاه الســـلطة 

ميــة يف فلســطني مــدخًال فوقيــاً، وتستشــهد علــى ذلــك بنوعيــة القــوانني الــيت تســعى الســلطة إىل إلحــداث تن
 تطبيقها وبأداء بعض أجهزتا.

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة تواجـــه عمليـــة التخطـــيط يف فلســـطني، كمـــا تواجـــه عمليـــة التنفيـــذ، مشـــكالت يـــأيت يف 
تنمويـــة ختطيطـــاً وتنفيـــذاً. وتتعثـــر عمليـــة مقـــدمتها غيـــاب البنيـــة املؤسســـية القـــادرة علـــى القيـــام باملهمـــات ال

املأسسة ألسباب متعددة، يعود بعضها إىل خربة السلطة احملدودة يف هذا الال، ويعود بعضها اآلخـر إىل 
تردد الكوادر املهنية الفلسطينية املؤهلة للخدمة يف جهاز السلطة اإلداري والفين لعدم توفر املناخ اجلـاذب 

ية واخلدميـــه وممارســـة احلريـــات الفرديـــة والسياســـية. ويعـــود ذلـــك، أيضـــاً، إىل عـــدم هلـــم مـــن النـــواحي املعيشـــ
 وضوح صورة املستقبل الفلسطيين.

ويف ظــل القيــود القائمــة واملراوحــة الــيت اتســم بــا األداء الفلســطيين واســتمرار ســيطرة البيئــة السياســية علــى 
ألمــوال اخلارجيــة. وكــان مــن نتــائج هــذا الواقــع البيئــة التنمويــة نشــأ منــاخ اســتثماري قليــل اجلاذبيــة لــرؤوس ا

تعزيــز وجهــة النظــر الســائدة والعاملــة علــى تغليــب هــدف حتقيــق االســتقرار السياســي علــى هــدف متكــني 
 الفلسطينيني من استعادة املبادرة التنموية وزيادة االعتماد على الذات. 

نظمـــة والســـلطة إجنـــازات هامـــة. فقـــد رغـــم املشـــكالت املشـــار إليهـــا، الذاتيـــة منهـــا واخلارجيـــة، حققـــت امل
اللـــس الفلســـطيين للتنميـــة واألعمـــار (بكـــدار) كهيئـــة عامـــة تتمتـــع بالشخصـــية  1993أنشــأت يف العـــام 

االعتباريـة واالســتقالل املــايل واإلداري باعتبـاره أداة للتنميــة االقتصــادية واألعمـار يف األراضــي الفلســطينية.  
الفلسطيين لتوفري البيانات واملعلومـات اإلحصـائية، وخصصـت وزارة  وأنشأت يف العام ذاته مركز اإلحصاء

أنيطـــت بـــا املهمـــات التخطيطيـــة،  1994للتخطـــيط والتعـــاون الـــدويل  يف أول جملـــس للســـلطة يف العـــام 
وأنشــــأت هيئــــات (ســــلطة) للنقــــد وللطاقــــة وللميــــاه وللبيئــــة ،وأضــــافت وزارات باختصاصــــات متعــــددة يف 

ــــات تشــــريعية فلســــطينية. وباشــــر اللــــس املنتخــــب  1996م مراحــــل متتابعــــة. ويف العــــا متــــت أول انتخاب
مهماتـــه، وكـــان يف مقـــدمتها العمـــل علـــى إصـــدار قـــانون أساســـي (دســـتور). وســـاعد التحســـن البطـــيء يف 
األداء احلكــومي، علــى حمدوديتــه، علــى ضــبط وتقنــني كثــري مــن أوجــه النشــاط الفلســطيين.  فقــد صــدرت 

اريــة واألنظمــة، ومــا زالــت بعــض مشــاريع القــوانني يف مرحلــة الدراســة واملراجعــة جمموعــة مــن القــرارات اإلد
والنقـــاش يف اللـــس التشـــريعي متهيـــداً إلصـــدارها. ومتكنـــت بعـــض الـــوزارات مـــن إجنـــاز خططهـــا القطاعيـــة 
 املرحليــة، وهــي تقــوم بتطــوير بعــض القــوانني عــرب النقــاش مــع املعنيــني يف التمــع الفلســطيين (قــانون اخلدمــة

                                                 
 )1948كانون أول / ديسمرب 11الصادر يف  194(قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم  3

لى  لغغغئ ئخغغغد ئكةمغغغئ ئدئ 
م  ئكعغغئكى كعغغخخ ئكزغغقئ
م  م اعغغغغغي ئكفكزغغغغغضيميي
ب  ذ هئكضايعغغغغغغ ئإلعةاغغغغغغئ
شغغغاج  ن كهغغغلˇ ي ئكسغغغئا
م  لغغ ئكخغغذهثˇ اميهيغغئˇ 
ئكهصغغغظ ئكقغغغئئل ئقتغغغذ 

 ئكحئحئ

ب اغض؟ ةمفيغد  ن ئكزغكض ةهئج
م لغغغئمحي هل ئكةغغغى  ئك كهعغغغهخ

فضعههغغئ عكغغو ئمفزغغهل غغغى 
م غغغغغغغغى  ذ هئسغغغغغغغمض ل أة لغغغغغغغ
ذ  لا م/ مغغغغغغهغ م تغغغغغغئ ةسغغغغغغذي

م  1993 لغغغغغ هلغغغغغئ ذئغقهغغغغغئ 
ذ غغغى  لئ ـ غغغى ئإلزغغةت ةخكغغ
ب هغغغى خكغغف  ب ئكةحةيغغ ئكاميغغ
م سغغغئمهئ  لغغغ لغغغك  غغغغذش ع

لهى  ةهكيخ رخل ةم



  

االجتماعيــة، اســرتاتيجية املــرأة، اســرتاتيجية الطفــل، مشــاريع قــوانني: العمــل، اجلمعيــات، األحــزاب، قــانون 
وزارة الرتبيــة والتعلــيم، قــانون التعلــيم العــايل، خطــة وزارة الثقافــة...اخل). وعلــى صــعيد التخطــيط اإلقليمــي 

والتنفيـذ، كمخطـط بلديـة غـزة علـى  متت بعض اإلجنازات. فقـد وصـل بعضـها إىل مرحلـة املراجعـة النهائيـة
ســـبيل املثـــال، وذلـــك رغـــم التســـاؤل الـــذي تثـــريه الفرضـــيات الـــيت متـــت علـــى أساســـها الدراســـات (خضـــوع 
منطقة املستوطنات للتنظيم من قبل السلطة وحريـة التنظـيم يف سـاحل غـزة وخاصـة سـاحل رفـح والـتحكم 

 مبصادر املياه...اخل).
 

 نشوء منظور التنمية الفلسطيني 
ســببت الصــعوبات املشــار إليهــا ســابقاً يف عــدم وجــود منظــور تنمــوي فلســطيين. حــاول وزيــر التخطــيط ت

والتعاون الدويل توضيح بعض أبعاد وجهة النظر التنموية للسلطة فجاء توضيحه على شـكل سـؤال حيمـل 
وبالتــــايل  معـــىن االختيــــار:  إّمــــا القبــــول بـــدخل مرتفــــع نســــبيا مــــع حرمــــان حقيقـــي مــــن احلريــــة االقتصــــادية

آليـات حتـاول نقـل هـذه العالقـة   -السياسية، وإّما البحث عن آليـات أخـرى للتعـايش يف ظـل التفاوتـات 
علــى قــدر اهلــامش الــذي يتــيح  -مــن إطــار مفهــوم الســيطرة واهليمنــة والتبعيــة إىل وضــع التــوازن مــا أمكــن 

زير رأيه حـول دور املعونـات يف التنميـة للطرفني (الفلسطيين واإلسرائيلي)... االعتماد املتبادل . وأبدى الو 
وأكــد أنــه شخصــيا ال يبــين  الكثــري مــن األوهــام  عليهــا. وأضــاف أن مــا يشــغله هــو  كيفيــة تعبئــة طاقــة 

اقتصــــاد انتقــــائي موجــــه للســــوق العامليــــة والتصــــدير  -اإلنســــان الفلســــطيين لبنــــاء اقتصــــاد عــــايل اإلنتاجيــــة 
مبا هو يف مقدور الفلسطينيني، ومبا مييـزهم، وبإسـرتاتيجية  للخارج من خالل آلية ذاتية تسمح بالتخصب

 حتقق اكرب قدر من االستقالل واملشاركة يف الداخل .
أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الـدويل  اسـرتاتيجية التنميـة يف فلسـطني  1995ويف كانون الثاين/ يناير 

 علــــى املــــدى املتوســــط   هــــدفت، حســــبما جــــاء يف مقــــدمتها، إىل  وضــــع تصــــور أويل1996-1998
لتعريف الدول املاحنة بالطريقة اليت تنتهجها السلطة الوطنية الفلسطينية وحتديد أهدافها التنمويـة باملشـاركة 
مع الشعب الفلسطيين ، وكذلك لتذكري الدول املاحنة، أيضا، باملعضالت اليت تواجه االقتصـاد الفلسـطيين 

 )1995، وصانعي السياسات . (جملة قضايا فلسطينية
ومل ختــــرج االســــرتاتيجية عــــن كو�ــــا جمــــرد  وثيقــــة مرحليــــة . وقــــد وعــــدت وزارة التخطــــيط والتعــــاون الــــدويل 
بإصـــدار   وثيقـــة اكثـــر تفصـــيال   يف وقـــت الحـــق. والوثيقـــة، كمـــا تشـــري هـــي نفســـها، كانـــت مقدمـــه إىل 

 .1998-1996مليون دوالر أمريكي للفرتة  1320الدول املاحنة للموافقة على رصد مبلغ 
 

، والـذي 1997ويؤكد وزير التخطيط والتعـاون الـدويل يف معـرض حديثـه عـن الربنـامج االسـتثماري للعـام 
ــــاريس ( ــــوفمرب  20-19قــــدم إىل الموعــــة االستشــــارية يف اجتماعهــــا يف ب ــــان /ن )، أن 1996تشــــرين ث

تــه وضــعت أخــريا البنــك الــدويل كــان يضــع للســلطة خططهــا ويقــوم هــو بتنفيــذها. ويضــيف الــوزير أن وزار 
خطــــة فلســــطينية مت عرضــــها علــــى الــــدول املاحنــــة ممــــا دعاهــــا إىل اإلعــــراب عــــن ثقتهــــا الكاملــــة بالســــلطة 

 )1996الفلسطينية بعد إطالعها عليها وزادت من اعتماداتا املالية هلا. (الصحافة احمللية، 
 

يل. فما زالت السلطة تعاين من ولكن الواقع املتحقق ال يتفق مع ما صرح به وزير التخطيط والتعاون الدو 
غيــاب توجــه تنمــوي واضــح ومازالــت يف أدائهــا تــرتاوح مكا�ــا يف دائــرة رد الفعــل، مل ختــرج منــه إىل دائــرة 
ممارسة املبادرة إّال بشكل جزئـي حـىت اآلن. ويف هـذا اإلطـار ترغـب السـلطة يف تشـجيع التنميـة عـن طريـق 

ســطني. فقــد عقــدت هيئــات أهليــة وحكوميــة عــدة مــؤمترات القطــاع اخلــاص وحتفيــزه علــى االســتثمار يف فل
ـــــيت افرزهـــــا مـــــؤمتر مدريـــــد يف العـــــام  اقتصـــــادية هلـــــذا الغـــــرض، وشـــــاركت الســـــلطة يف املـــــؤمترات التنمويـــــة ال

ويف عمـــان يف  1994ويف مـــؤمترات تنميـــة الشـــرق األوســـط يف الـــدار البيضـــاء/ املغـــرب يف العـــام 1991
وباإلضــافة إىل تصــرحيات املســـؤولني الفلســطينيني املؤيـــدة .  1996، ويف القــاهرة يف العـــام 1995العــام 

هلذا االجتاه  تعمل السلطة على إصدار قوانني معززة له  (مسـودة قـانون تشـجيع االسـتثمار نيسـان/ إبريـل 

ب كةسغغجيظ  ةزغغعو ئكزغغكض
ب  ة ئكفذخيغغغغغغغغغغغ لاغغغغغغغغغغغئخذئ ئك
ش غغغغغغى  هئكقضغغغغغئظ ئكخغغغغغئ
شغغئخى. هإل  م ئإلفة ليغغخئ ئك

لغغغغغئتإلي ةقغغغغغخل ةسغغغغغجيعئي  ل
هكى هئكعئل م ئآل  ككقضئعي



  

وقانون الوكاالت التجارية وغريها). مل تقدم بعد السلطة تشجيعا مماثال للقطاعني األهلـي والعـام  1995
. 

قطاعـــات هامـــة يف التمـــع يف تـــزامن تعثـــر بنـــاء القطـــاع العـــام مـــع املبالغـــة يف الرتكيـــز علـــى القطـــاع  وتـــرى
اخلـــاص، دون تقنـــني كـــاٍف ودون مراقبـــة مناســـبة، مصـــدراً للقلـــق. فالقطـــاع الصـــحي اخلـــاص، علـــى ســـبيل 

ص مبعاجلـة القضـايا املثال، ال يبدي اهتماما يذكر بالرعاية الصحية األوليـة.  واهتمـام قطـاع اإلسـكان اخلـا
البيئية وحل مشكالت السكن للطبقـات املعـوزة حمـدود. ويتخـوف الرتبويـون مـن املبالغـة يف إعطـاء القطـاع 
 اخلاص دوراً واسعاً يف التعليم مشريين إىل الفرز املرتتب على ذلك يف التمع على أسس تعليمية ومالية .
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 مقدمه 
ــــة يف فلســــطني.  ــــة التنموي يتعــــرض هــــذا الفصــــل للبيئ
والغــرض مــن ذلــك حتديــد احليــز الــذي جتــري ضــمنه 
اجلهود التنموية الراهنة، بأبعادها السكانية والطبيعية 
واجلغرافية. ويبحـث هـذا الفصـل يف التجربـة التنمويـة 
قبــــل نشــــوء الســــلطة، ويوضــــح صــــالحياتا مبوجــــب 

ــــــة إعــــــالن امل ــــــادئ (أوســــــلو) املوقعــــــة يف اتفاقي  13ب
 .1993تشرين أول/نوفمرب 

 
 الواقع السكاني

يقـــــدر عـــــدد الســـــكان الفلســـــطينيني يف مجيـــــع أحنـــــاء 
مليـــــون نســـــمه. أمـــــا يف الضـــــفة الغربيـــــة  8العـــــامل بـــــــ 

ألـــف  534وقطـــاع غـــزة فيقـــدر عـــددهم مبليـــونني و 
 317% مـــنهم (مليـــون و 52)؛  1996نســـمة (

% 38الغربيــــــة، و ألــــــف نســــــمه) يف بــــــاقي الضــــــفة 
% 10ألف نسمه) يف قطـاع غـزة، و  963منهم (

ألــــــــف نســــــــمة) يف مدينــــــــة القــــــــدس  254مــــــــنهم (
 وضواحيها. 

يتميــــز التمــــع الفلســــطيين بأنــــه جمتمــــع فــــيت، حيــــث 
 15وصلت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 

ـــــــــــرة 46.9ســـــــــــنة إىل  %. وحســـــــــــب توقعـــــــــــات دائ
العــام  اإلحصــاء الفلســطينية ستصــبح هــذه النســبة يف

%، ويف الضـــــــــفة 51.5، يف قطـــــــــاع غـــــــــزة 2006
%. تــؤدي الســمة الشــبابية للمجتمــع 43.5الغربيــة 

الفلســطيين إىل ارتفــاع معــدالت اإلعالــة والــيت تصــل 
معـــال لكـــل فـــرد عامـــل أو قـــادر علـــى العمـــل، وإىل زيـــادة يف الكثافـــة الســـكانية ويف معـــدالت االســـتهالك، ممـــا ســـيرتك  4.65إىل 

 بل التنموي يف فلسطني.بصمات على املستق

  )3-1اإلطار (
 جغرافية الضفة الغربية وقطاع غزة (فلسطين)

ـــــــة وقطـــــــاع غـــــــزة. ـــــــاقي الضـــــــفة الغربي ـــــــا القـــــــدس و ب  * تشـــــــمل فلســـــــطني كمـــــــا تعـــــــرف هن
* ال يوجــد اتصــال جغــرايف مباشــر بــني الضــفة والقطــاع وهنــاك مشــكالت يف االتصــال بــني 

ســـرائيل عليهـــا ومنعـــت القـــدس وبقيـــة أجـــزاء الضـــفة الغربيـــة بســـبب الطـــوق الـــذي فرضـــته إ
 وصول الفلسطينيني إليها

* تتنــوع طبوغرافيــة فلســطني مــا بــني جبــال عاليــة نســبيا ( منــاطق اخلليــل ورام اهللا ونــابلس) 
وأكثــر املنــاطق اخنفاضــا عــن ســطح البحــر يف العــامل ( وادي األردن) وشــريط ســاحلي ضــيق 

 يف قطاع غزه يطل على البحر األبيض املتوسط.
املعدنية واملائيـة حمـدودة. وبـرغم أ�ـا متتلـك ربـع البحـر امليـت والـذي حيـوي  * موارد فلسطني

 أمالحا ذات قيمة اقتصادية، إالّ أ�ا غري قادرة على التصرف فيه ألسباب سياسية.
% مـنهم يف اخلـدمات و 51.9% من العاملني الفلسطينيني يف الزراعـة و 13.9* يعمل 
 يف البناء والتشييد.% منهم 16.8% منهم يف الصناعة و 17.4

* حتيط إسرائيل بالضـفة الغربيـة مـن الشـمال واجلنـوب ومـن الغـرب أمـا مـن الناحيـة الشـرقية 
فيحـــدها �ــــر األردن الـــذي يرســــم احلـــدود بينهــــا وبـــني اململكــــة األردنيـــة اهلامشيــــة. وخيتلــــف 

و الوضع يف قطاع غزه إذ حتيط به  إسـرائيل مـن الشـمال والشـرق وحتـده مصـر مـن اجلنـوب 
 يطل من الغرب على البحر األبيض املتوسط.

ألــــف دومن ( مبــــا يف ذلــــك ســــطح  187مليــــون و  6* تبلــــغ املســــاحة اإلمجاليــــة لالراضــــي 
ألــف دومن يف  365ألــف دومن يف الضـفة الغربيــة و  822ماليــني و  5البحـر امليــت) منهـا 

 قطاع غزة.
% 74فلسـطينية يف قطـاع غـزة * تبلغ نسبة األراضي اليت تسيطر عليها السلطة الوطنيـة ال 

من جممل املساحة، يف حني تبلـغ األراضـي الـيت تسـيطر عليهـا يف الضـفة الغربيـة (منـاطق أ)  
3.% 

منهـــا يف الضـــفة الغربيـــة،  9منهـــا يف قطـــاع غـــزة و  5حمافظـــة،  14* تتكـــون فلســـطني مـــن 
 حمللـــــي).وهنـــــاك منطقتـــــني مل يتخـــــذ القـــــرار بشـــــأ�ما العتبارمهـــــا حمافظـــــات (وزارة احلكـــــم ا
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 نسمة 2534000
52% 
38% 
10% 
30% 
27% 
64% 

3.9% 
2.0% 

 طفل 6.24
 لكل ألف نسمه 41.8

 لكل ألف نسمة 6.3
 فرد 7.06
 2فرد لكل كم 300

 2فرد لكل كم 2700
 ) مليون1(
 ) مليون4( 

  )4-1اإلطار (
 القــــدس

 
ســـرائيلي هلـــا (القـــدس) أجـــزاء مـــن الضـــفة الغربيـــة. والقـــدس (القـــدس العربيـــة) تشـــمل القـــدس حســـب التعريـــف اإل

موضوع البحث هي القدس جبزئها الشرقي وحبدودها املعروفة كما كانت قبل االحـتالل اإلسـرائيلي هلـا يف حزيـران 
بيـة (نـوع . وبسبب اخـتالف  تـأثري االحـتالل اإلسـرائيلي علـى القـدس العربيـة عـن تـأثريه علـى الضـفة الغر 1967

القوانني واإلجراءات املطبقـة يف املنطقتـني) تنشـأ صـعوبة يف احلـديث عـن القـدس العربيـة دون حتديـد املسـاحة الـيت 
 يشملها التعريف وجنسية السكان الذين يقيمون فيها.

  
 فصل القدس العربية عن فلسطين: البعد الجغرافي

) لســنة 11الضــفة الغربيــة بصــدور  القــانون بتعــديل قــانون الســلطة والقضــاء  (التعــديل رقــم بــدأت اإلجــراءات اإلســرائيلية لفصــل القــدس العربيــة  عــن 
أ)  عـن  8(إضـافة املـادة  1967 - * 5727) لسـنة 19ب)  وبصدور  القـانون بتعـديل قـانون البلـديات (11( إضافة املادة  1967-*5727

أصــدر وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي أمــراً إداريــاً بضــم القــدس العربيــة إىل اجلــزء  منــه 28. ويف 1967حزيــران/ يونيــو  27الكنيســت اإلســرائيلي بتــاريخ 
القدس “اليهودي من املدينة وتلى ذلك حل جملس األمانة (اللس البلدي) الفلسطيين. وتعزز الفصل بتبين الكنيست اإلسرائيلي للقانون األساسي: 

احلكومة اإلسرائيلية. واستنادا إىل التعـديالت الـيت أدخلـت علـى القـوانني املـذكورة أعـاله  املقدم من 1980متوز/ يونيو  30بتاريخ ” عاصمة إسرائيل
الــيت  فرضــت إســرائيل ســلطتها وقضــاءها وإدارتــا علــى القــدس العربيــة، مبــا يف ذلــك إخضــاع تنظيمهــا احلضــري للقــوانني واألنظمــة واملعــايري والسياســات

. وبإجراءاتــا هــذه، عملــت إســرائيل علــى تغيــري طــابع القــدس العربيــة إىل طــابع يهــودي وإحلاقهــا 1965 تتبناهــا وخاصــة قــانون التنظــيم والبنــاء للعــام
؛ وسعت كذلك إىل فـرض الواقـع املسـتجد علـى التمـع الـدويل بغـرض إسـقاط مجيـع الـدعاوى الـيت 1967باجلزء الذي كانت تسيطر عليه قبل العام 
ة و/أو تعتـرب  اجلـزء الشـرقي منهـا خاضـعا لقـرارات األمـم املتحـدة. تتـوزع أراضـى القـدس (حسـب التعريـف تعترب اإلجراءات اإلسـرائيلية فيهـا غـري شـرعي

كانـت حتـت  %35.2حتـت السـيطرة األردنيـة و  1967% مـن املسـاحة كانـت حـىت حزيـران  5.6اإلسرائيلي حلدودها احلالية) على النحو التايل: 
% فهو جزء مقتطـع مـن الضـفة الغربيـة. وباإلضـافة إىل إنشـاء املسـتوطنات اليهوديـة حـول  59.2الغة نسبته السيطرة اإلسرائيلية وأما اجلزء الباقي والب

 القــدس لتعزيـــز عمليـــة تطويقهـــا وحصـــارها وعزهلـــا عــن حميطهـــا الفلســـطيين، قامـــت إســـرائيل بإنشـــاء شــبكة واســـعة مـــن الطـــرق االلتفافيـــة حوهلـــا لتخـــدم
ئمة ببعضها البعض وبإسرائيل؛ وجتاوز املواقع السكنية الفلسطينية يف القدس. ونتيجة لذلك مت تمـيش الطـرق هدفني: ربط املستوطنات اليهودية  القا

 القدس. التقليدية وإمهاهلا  مما ترتب عليه  خلخلة يف التواصل بني التجمعات السكانية الفلسطينية حول
 

 تنظيم القدس العربية
) بضـم القـدس العربيـة 1967كيلـومرتاً مربعـاً قبـل  العـام   38إسرائيل حدود بلديتها (كانـت حـوايل حتقيقا لألهداف اليت سعت إىل فرضها، وسعت 

كيلومرتات مربعة مبـا فيهـا البلـدة القدميـة ومسـاحتها حـوايل كيلـومرت مربـع واحـد) إليهـا لتصـبح املسـاحة   7كما حددتا أمانة  (بلدية)  القدس (حوايل 
كيلومرتاً مربعاً. واستناداً إىل الصالحية املعطاة لـوزير الداخليـة مبوجـب التعـديالت القانونيـة املشـار إليهـا    44ايل  الكلية للقدس مع القدس الغربية حو 

كيلــومرتا   123تعرفهــا إســرائيل اآلن حــوايل  مــن الضــفة الغربيــة إىل القــدس لتصــبح املســاحة كمــا 1967كيلــومرتا مربعــا يف العــام   72ضــمت إســرائيل 
ذلــك متــت إحاطــة القــدس مبجموعــة مــن املســتوطنات اليهوديــة مقامــة علــى أراض مصــادرة يف القــدس العربيــة والضــفة الغربيــة تبلــغ  مربعــا.  وفضــال عــن

 ألف مستوطن يهودي. 165مرت مربع) يعيش فوقها  حوايل  1000دومنا (الدومن  23378مساحتها 
 

كـل منهـا حـداً أعلـى مـن املسـاكن ال ميكـن جتـاوزه. ومبوجـب النظـام املتعلـق بـا   منطقه تنظيمية تستوعب 19تقسم البلدية منطقة القدس العربية  إىل 
من هذه املناطق إيل الطاقة االستيعابية الكاملة. وتشري اإلحصاءات الـيت توفرهـا دائـرة الدراسـات والبحـوث يف جملـس اإلسـكان الفلسـطيين  7وصلت 

 10وحدة.  وحسب النظـام املشـار إليـه يبقـى مـن حـق الفلسـطينيني بنـاء  20749ة هي إىل أن جمموع الوحدات السكنية املوجودة يف القدس العربي
. وبعــد اســتيفاء احلــد األعلــى للبنــاء فيهــا يكتمــل نصــاب املنــاطق التنظيميــة يف اجلــزء العــريب مــن  12آالف وحــدة ســكن يف املنــاطق الباقيــة وعــددها 

الفلسـطيين أفقيـا وعموديـا و التمـدد السـكاين خـارج املنـاطق التنظيميـة الفلسـطينية املشـار  املدينة من الوحدات السكنية. وبسبب اسـتحالة متـدد البنـاء
اإلسـكان إليها (بسبب الطوق االستيطاين وكذلك بسبب التقليد السائد يف إسرائيل مبنـع الفلسـطينيني مـن السـكن يف األحيـاء اليهوديـة) تتنـامى أزمـة 

تفــاقم. ترتــب علــى إنشــاء املســتوطنات املشــار إليهــا تطويــق القــدس وفصــلها عــن حميطهــا اجلغــرايف ووقــف الــيت يعــاين منهــا  الفلســطينيون يف القــدس وت
ه أمـام التوسع السكاين الفلسطيين إىل الشمال والشرق واجلنوب منها، واحلـد مـن تطـور الريـف الفلسـطيين احملـيط بـا وإضـعاف اتصـاله بـا. ويف خطابـ

الســابق مــريون بنفنســيت  بأنــه مت إخضــاع إعــادة ختطــيط املدينــة لــرأي السياســي أكثــر مــن إخضــاعه لــرأي  فريــق جلنــة القــدس، أفــاد نائــب رئــيس البلديــة 
 التخطيط املهين**.

__________________________________ 
 الرقم ميثل السنة العربية  كما ورد يف النب األصلي.*  

مـن شخصـيات مرموقـة يف عـامل الفـن واألدب والـدين.   1967ي اللجنة اليت شكلها رئيس البلديـة اإلسـرائيلي يف العـام ** راجع حمضر الدورة الثالثة للجنة القدس. ( جلنة القدس ه
 كانت مهمة اللجنة استشارية احتفالية)

 الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس
 

ربيــة أعلـن وزيـر العــدل اإلسـرائيلي أمـام الكنيســت أن سـكان القـدس الع 1968آذار/ مـارس  12يف 
(املقدسيني) ال ميلكون حق املواطنة يف املدينة. ويف متوز/ يوليـو مـن السـنة نفسـها أصـدرت الكنيسـت 
نظـام األحــوال القانونيـة واإلداريــة الـذي اســقط عـن املقدســيني صـفة رعايــا معـادين وأعفــاهم مـن صــفة 

كــذلك النصــوص ، و اســقط النظــام   1950الغــائبني الــيت يــنب عليهــا  قــانون أمــالك الغــائبني لســنة 
أعلنــت وزارة  1968تشــرين الثــاين/ نــوفمرب  29الــيت تعتــرب القــدس العربيــة  أرضــا غــري اســرائيلية. ويف 

الداخلية اإلسرائيلية عن عزمها على إصدار هويـات إسـرائيلية لسـكان القـدس الـذين مشلهـم اإلحصـاء 
ال ميلــك حــق  أن حاملهــا اإلســرائيلي. نصــت اهلويــة الــيت أصــدرتا الســلطة  اإلســرائيلية صــراحة علــى

(يعطـي القــانون احلــق ألي  1952الـدخول إىل إســرائيل مبوجـب قــانون  الــدخول إىل إسـرائيل  للعــام 
 يهودي باهلجرة والعيش يف إسرائيل يف أي وقت يشاء).

ـــــة مسحـــــت الســـــلطات اإلســـــرائيلية للســـــكان الفلســـــطينيني باحلصـــــول علـــــى اجلنســـــية  ـــــة ثاني مـــــن ناحي
 فاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلية بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

 * إعالن الوالء الكامل لدولة إسرائيل.
 * التخلي عن أية جنسية أخري حيملها  الشخب.

 * معرفة اللغة العربية.
ويف حالــة اختيــارهم عــدم التجــنس باجلنســية اإلســرائيلية أو عــدم متكــنهم مــن ذلــك، منحــتهم إســرائيل  

ـــ  1952دخول إىل إســـرائيل الصـــادر يف العـــام وضـــع  املقيمـــني الـــدائمني يف إســـرائيل  وفـــق قـــانون ال
 وبشروط منها:

 * حق اإلقامة والعمل يف إسرائيل دون احلاجة إىل تصريح إضايف.
* حـــق مغـــادرة الـــبالد (إســـرائيل والقـــدس العربيـــة جـــزء منهـــا حســـب التعريـــف اإلســـرائيلي) والبقـــاء يف 

الحتفــاظ حبــق اإلقامــة يف إســرائيل اخلــارج (مبــا يف ذلــك الســكن يف الضــفة الغربيــة أو قطــاع غــزة) مــع ا
بشــرط أن ال تزيــد مــدة الغيــاب عــن ســبع ســنوات متواصــلة، وبشــرط إبقــاء املغــادر صــلة مســتمرة مــع 
 السلطات املختصة وعدم احلصول على حق اإلقامة أو احلصول على حقوق املواطنة يف دولة أخرى.

: قضـايا الـزواج بـني املقدسـيني وآخـرين ويف املراحل الالحقة واجه املقدسـيون ضـغوطا  إسـرائيلية، منهـا
من خارج إسرائيل مبا يف ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وصعوبة تسجيل املواليد يف سجل الوالـدين، 
و إصدار هويات بدل املفقودة. وأثار تسارع سحب إسرائيل اهلويـات مـن املقدسـيني خـوفهم وقلقهـم 

مل يسـكن القـدس العربيـة  1967دينـة. يف حزيـران الشديدين على مستقبلهم ومستقبل أبنـائهم يف امل
آالف نســمه  مــن ســكان البلــدة  القدميــة  10أي يهــودي. ويف العــام نفســه قامــت إســرائيل  بــإخراج 

آالف يهودي. وكانت السـلطات اإلسـرائيلية قـد هـدمت حـارة الشـرف   5من الفلسطينيني وإسكان 
. وكـان قـد صـدر 1968كانون أول/ ديسمرب   24 يف البلدة القدمية وشرعت يف إعادة البناء فيها يف

باعتبـــار املنطقـــة منطقـــة يهوديـــة وحقـــا مكتســـبا للدولـــة بغـــض  1967قـــرار رمســـي إســـرائيلي يف أيلـــول 
النظر عن حقوق امللكيـة الثابتـة مبوجـب السـجالت الرمسيـة للفلسـطينيني. ويف الوقـت نفسـه منـع  غـري 

وزاريـة اإلسـرائيلية لشـؤون القـدس قـد حـددت يف العـام من حق السكن فيها. وكانـت اللجنـة ال *اليهود
احلد األعلى لنسبة السكان غري اليهود (التعبري الرمسي اإلسرائيلي للفلسطينيني من الـديانات  1967

% .  وتعزيزا هلذا النهج شكلت احلكومة 24اإلسالمية واملسيحية) يف القدس إىل جمموع السكان بــ 
حتطــيم نــواة الســكن “جلنــة  مرتبطــة بــدائرة أراضــى إســرائيل للقيــام مبهمــة  1973اإلســرائيلية يف العــام 

اإلســـالمية داخـــل البلـــدة القدميـــة ... [وذلـــك]  مـــن خـــالل تشـــجيع ســـكا�ا علـــى االنتقـــال منهـــا إىل 
منــاطق بيــت حنينــا، وبــدو، وبيــت ســوريك [قــرى فلســطينية يف حمــيط القــدس] ، وكــذلك مــن خــالل 

إىل  1997لوزارة اإلسكان اإلسـرائيلية للعـام  مخطط العمل السنويودعى  ”.1تشجيع اهلجرة منها للخارج
ألــف وحــدة ســكنية  اســتيطانية يف القــدس العربيــة بغــرض مضــاعفة عــدد ســكان مســتوطنة  20إقامــة 

آالف وحـــده ســـكنيه). و  5ألـــف مســـتوطن يعيشـــون يف  23مـــرات (يعـــدون اآلن  3معاليـــه أدومـــيم 
أكــدت جلنــة رمسيــة إســرائيلية (جلنــه مــن وزارة ”   1995مــارس آذار/  24 كــول هــاعير“حســب جريــدة 

يف  2020الداخليــة باســم جلنــة كوبرســكي) علــى أن نســبة اليهــود يف القــدس ســوف تكــون يف العــام 
% بشرط توفري مناخ حمفز  لليهود لالنتقال مـن إسـرائيل والعـيش يف املسـتوطنات اليهوديـة 77حدود 

% 40كانت نسبة املستوطنني اليهود يف القـدس العربيـة   1983 .  ويف العام2يف القدس ويف حميطها
%. أمــا يف العــام 49ارتفعــت النســبة لتصــل إىل مــا يقــارب  1990مــن جممــوع الســكان. ويف العــام 

%. وإذا مــــا اســــتمر الزحــــف االســــتيطاين يف 50فوصــــلت نســــبتهم إىل مــــا يزيــــد قلــــيال عــــن  1993
ة يف التضــييق علــى الوجـــود الفلســطيين يف املدينــة، فمـــن الصــعود  واســتمرت وزارة الداخليــة اإلســـرائيلي

إىل حــوايل  2000املتوقـع أن تصــل نســبة املســتوطنني إىل جممــوع الســكان يف القــدس العربيــة يف العــام 
%. وتفيــد اإلحصــاءات الصــادرة عــن مجعيــة الدراســات العربيــة أن عــدد الســكان الفلســطينيني يف 53

ألـف وحـده سـكنيه مقامــة  20ألـف نســمة يسـكنون يف  160كـان   1995القـدس العربيـة يف العـام 
ألــف مقدســي مهــددين بســحب  50كيلــومرتاً مربعــاً. مــع العلــم أن هنــاك   49علــى مســاحة مقــدارها 

  37ألــف نســمة يســكنون يف  165هويــاتم. ويف املقابــل وصــل عــدد املســتوطنني يف العــام نفســه إىل 
ا  قدا ة  ا ل  ة  قا ة  ك دة  ا ك  24ألف  ة إىل  ا القد ال ًا حت اً  ل

              
                

              
    

 



  

 المصادر الطبيعية
فتقر فلسطني إىل مصادر طبيعيـة جيـدة. واملعلومـات املتـوفرة التنـيبء  مبفاجـآت تسـتبطنها أرضـها. وفضـال عـن ذلـك مـا زال اجلـزء ت

 األكرب من أراضيها ومياهها وساحلها حمتًال.
غربيـة % من مساحة الضـفة ال3% من مساحة قطاع غزة و 74% من األراضي، (7.2تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على  

% من املصادر املائية الفلسطينية، وال تسمح للسلطة باستغالل 85-%80 منطقة أ )، بينما تسيطر إسرائيل على الباقي وعلى 
حصتها من أمالح البحر امليت وال باستخدام الفضاء اجلوي الفلسطيين، وحتد من حقوق استخدام السلطة ملياههـا اإلقليميـة. يـتم  

%مــن األراضــي، بينمــا خضــعت بــاقي 21.7ســتيطاين وعســكري يهــودي ســيطر علــى مــا يزيــد عــن كــل ذلــك علــى خلفيــة نشــاط ا
األراضــي ملقتضــيات اإلحــتالل العســكرية والتنظيميــة. ونتيجــة التفــاق أوســلو وبعــد انســحاب إســرائيل مــن مــدن فلســطني، (مــا عــدا 

ني املــدن، وعزلتهــا عــن بعضــها الــبعض. وقــد القــدس واالنســحاب اجلزئــي مــن اخلليــل)  فرضــت إســرائيل قيــوداً علــى حركــة التنقــل بــ
ترتب على هذا الواقع تفكك نسيج فلسطني اجلغرايف وخضـوع التنقـل بـني املنـاطق املعزولـة عـن بعضـها الـبعض للواقـع الـذي يفرضـه 

 االستيطان اليهودي و الشروط اليت حتددها سلطة اإلحتالل.
 

جممـوع املسـاحة الكليـة للقطـاع، بينمـا حتتـل الغابـات واملنـاطق املشـجرة % مـن 49تشغل األراضي الزراعية يف قطاع غزة مـا يقـارب 
ــــاطق الســــكنية مــــا يقــــارب 3.3مــــا نســــبته  ــــة مــــا يقــــارب 18.9%، وتشــــكل املن ــــان الرملي ــــل الكثب % مــــن إمجــــايل املســــاحة، وحتت

اقي فهـي أراض ال تصـلح % من أمجـايل مسـاحة الضـفة الغربيـة. أمـا البـ35%، وتشغل األراضي املالئمة للزراعة ما يقارب 28.8
آالف نســمة لكــل كيلــو مــرت مربــع  10للزارعــة، بينمــا يصــلح بعضــها للرعــي. وترتفــع معــدالت الكثافــة الســكانية إىل مــا يزيــد عــن 

 2شـخب لكـل كـم 1300داخـل مـدن الضـفة الغربيـة، واىل  2آالف نسمة لكـل كـم 5) داخل مدن وخميمات قطاع غزة و 2(كم
 اطق (ب).يف التجمعات الواقعة يف من

 المياه وشبكات المجاري •
تعترب املياه اجلوفية املصدر األساسي للمياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة يف ظل السيطرة اإلسرائيلية الكاملة علـى ميـاه �ـر 

غربيـة. األردن وحرمان الفلسطينيني من حقهم الطبيعي يف استخدام حصتهم منها. وهناك ثالثة أحواض جوفية رئيسيه يف الضفة ال
) كميــات االســتخراج املتفــق عليهــا مــن هــذه األحــواض كمــا جــاءت يف اتفاقيــة أوســلو.  أمــا يف قطــاع غــزة 2-1ويبــني اجلــدول ( 

) ســنويا يف حــني يــتم اســتخراج اكثــر مــن 3مليــون مــرت مكعــب (م 60فتقــدر كميــات امليــاه املتجــددة مــن احلــوض الســاحلي حبــوايل 

 لذي أدى إىل تسرب مياه البحر املاحلة إليه.من هذا احلوض األمر ا 3مليون م 100
 

% مــن الكميــات احملــددة ســـنويا.  20تقــدر كميــة امليــاه املســتهلكة حاليــاً يف الضــفة الغربيــة مـــن قبــل الســكان الفلســطينيني حبــوايل 
 3م500ل حبـوايل ، بينما يقـدر االسـتهالك الكلـي يف إسـرائي3م100الفرد الفلسطيين للمياه جلميع األغراض  يقدر معدل استهالك

 للفرد يف السنة.
 

 % وال تتوفر شبكات مياه حلوايل50-%40تعترب معظم شبكات مياه الشرب احلالية يف فلسطني قدمية ويبلغ معدل الفاقد منها 
% مــن األســر الفلســطينية مــن نقــب يف امليــاه. أمــا بالنســبة للميــاه العادمــة، فتتــوفر شــبكات 16% مــن املســاكن. بينمــا تعــاين 20

% مــن األســر الفلســطينية يف الضــفة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة فتخــدم 28.7صــرف الصــحي لتجميــع امليــاه العادمــة ملــا يقــارب لل
 % من جمموع األسر.47الشبكات احلالية ما يقارب 

  )2-1اجلدول رقم (
كميات االستخراج من المياه الجوفية كما جاءت في اتفاقية 

 أوسلو (مليون متر مكعب)
 غري مستغل فلسطني     إسرائيل 

 78  54    40 احلوض الشرقي
 ــــــــ 42   103 احلوض الشمايل الشرقي

 ــــــــ 22    340 احلوض الغريب
 78    118 483 الموع
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 الطرق 
مل تنفــذ ســـلطة االحــتالل إّال ترميمـــات بســيطة للطـــرق الــيت كانـــت قائمـــة 
بـني املــدن والقـرى الفلســطينية، وقامــت يف املقابـل ببنــاء شـبكة مــن الطــرق 

ني خلدمة أغـراض االسـتيطان اليهـودي.  أمـا حالـة معظـم الطـرق يف فلسط
الرئيســـية والفرعيـــة الـــيت ختـــدم املنـــاطق الفلســـطينية فهـــي ســـيئة وحباجـــة إىل 
الصــيانة و التحــديث وإعــادة التعبيــد واإلنــارة الكافيــة؛ هــذا باإلضــافة إىل 

ــــيت أنشــــأتا ســــلطة   54.5وجــــود مــــا يقــــارب  ــــة ال كــــم مــــن الطــــرق األمني
كــــم مــــن الطــــرق   300خلدمــــة أغراضــــها يف قطــــاع غــــزة، وحنــــو االحــــتالل 
 االلتفافية.

 

 الطاقة
% مـن جممـوع السـكان. 92.5وتصـل اخلدمـة إىل جيجـا واط سـاعة.  890تبلغ كمية الطاقة الكهربائية املسـتهلكة يف الضـفة الغربيـة 

% مــن الطاقــة املســتهلكة عــن طريــق شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية، 97ويــتم تــوفري 
مولـدات خاصـة لسـاعات حمـدودة % مـن سـكان القـرى بتشـغيل 14بينما يقـوم 

 464فقـــط. أمـــا يف قطـــاع غـــزة فتصـــل كميـــة الطاقـــة الكهربائيـــة املســـتهلكة إىل 
جيجــــا واط ســــاعة يــــتم اســــتريادها مــــن شــــركة الكهربــــاء اإلســــرائيلية. يعتــــرب ســــعر 
الطاقــة الكهربائيــة يف فلســطني مرتفعــا مقارنــة بالــدول الــاورة ومبعــدل دخــل الفــرد 

ـــاً لكـــل كيلـــو واط ســـاعة، يف  18-12يين فيهـــا، إذ يـــدفع الفلســـط ســـنتاً أمريكي
 سنتاً أمريكياً. 9.2حني يدفع نظريه اإلسرائيلي 

 

 المبادرات التنموية في فلسطين
تعين املبادرات التنموية يف فلسطني أمرين متداخلني: الفكر التنموي بشقيه الوارد إىل فلسطني عرب الوسائل املختلفة، والفكر الذي 

كّيف حتت ظروف االحتالل خالل العقود الثالثة املاضية يف جتلياته املتعددة. أما األمر الثاين فهـو األداء التنمـوي الـذي برز ومنا وت
حتقــق حتــت هــذه الظــروف وخــالل الفــرتة الزمنيــة ذاتــا. ويتفاعــل هــذان األمــران تفــاعًال جــدلياً علــى صــعيد الواقــع ، إذ يتعارضــان يف 

 وه أخرى.بعض الوجوه ويتكامالن يف وج
ســوف يــتم الرتكيــز هنــا علــى األداء التنمــوي الــذي حتقــق داخــل فلســطني خــالل الفــرتة الــيت ســبقت قيــام الســلطة، ليــتم بعــد ذلــك    

 استعراض دور املنظمة والتجارب اخلارجية يف العملية التنموية.
ضــاريس الواقــع السياســي واالقتصــادي يشــكل وصــف املبــادرة التنمويــة الفلســطينية داخــل فلســطني وخارجهــا، مهمــة صــعبة، فرســم ت

واالجتمـــاعي والقيمـــي، ورصـــد أثـــر األحـــداث عليهـــا ليســـت باملهمـــة الســـهلة. وإذا أضـــفنا مهمـــة وصـــف جتربـــة التمـــع يف الشـــتات 
الفلســطيين وجتربــة القيــادة إىل وصــف التجربــة يف فلســطني ورســم مالحمهمــا والتفاعــل املتبــادل بينهمــا، تتضــح الصــعوبة جبــالء أكثــر. 
ورغم ذلك هناك واقع نشأ له صفات ومالمح حباجـة إىل تبيـان وتوضـيح. فالتجربتـان متمايزتـان ضـمن املبـادرة التنمويـة الفلسـطينية 
من حيث األداء والنتائج املرتتبة على السلوك واألمناط الفكرية يف كل منهما، ومها متكاملتان على صعيد سعيهما إل�اء االحـتالل 

 ينية املستقلة وتطبيق قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني.  وإقامة الدولة الفلسط
حتققــت النتـــائج التنمويــة يف فلســـطني بتــأثري حـــوافز حمليــة أصـــيلة وبتـــأثري خــارجي متعـــدد األوجــه، وبنتـــائج التفاعــل اجلـــديل بينهمـــا. 

 وميكن رصد ثالثة أشكال من هذا التفاعل، هي:
 االحتالل. وهو صراع اتصف بدرجة عالية من العنف واحلدة لتعارض األهداف.الصراع بني التمع الفلسطيين وسلطة  •
االحتكاك بـني التمـع الفلسـطيين واجلهـات املاحنـة. وقـد حتقـق ذلـك بسـبب نشـاط هـذه اجلهـات يف فلسـطني، وبسـبب براجمهـا  •

تفاق براجمها وأهـدافها وطريقـة أدائهـا وأهدافها وطريقة أدائها فيما بينها من ناحية؛ ومن ناحية ثانية بسبب درجة اختالف أو ا
 مع برامج وأهداف وطريقة أداء الفلسطينيني.

 السعي املستمر للتكيف بني منهج عمل التمع يف فلسطني ومنهج عمل القيادة الفلسطينية، نشوء السلطة وبعده. •

   
     

    
 

  
 

                     
     

         
         

    
    

          
     

      
      
      
      



  

 

 فلسطينالمبادرات المحلية الذاتية في 
تشـــكل جتربـــة التمـــع الفلســـطيين حتـــت االحـــتالل مـــدخًال مناســـباً 
لفهم التجربة التنموية يف فلسطني. وهي جتربة فريـدة يف فكرهـا ويف 
مضـــمو�ا، ويف أهـــدافها الـــيت ســـعت إىل حتقيقهـــا يف غيـــاب الدولـــة 
الفلســـطينية. فقـــد حتقـــق فكرهـــا التنمـــوي كاســـتجابة للمســـتجدات 

لت نتيجـة لـذلك  طريقـة حيـاة  هلـا آلياتـا علـى أرض الواقـع فتشـك
 وأصوهلا ومنظوماتا الفكرية والقيمية.

ويف بداية الثمانينـات ظهـر شـعار التنميـة مـن اجـل الصـمود.  عقـد 
مؤمتر حتت الشعار ذاته امتد نشاط ندواته إىل عدة أشـهر اختتمهـا 

عقــد مــؤمتر حــول التمويــل ملناقشــة  1986. ويف العــام بتوصــيات شــاركت يف صــوغها معظــم املؤسســات احملليــة والقيــادات الوطنيــة
مصـادره وحتديـد موقــف منهـا ومــن اخلطـط التنمويـة اخلارجيــة وتتالـت املــؤمترات والنـدوات التنمويـة يف أحنــاء خمتلفـة مــن فلسـطني بعــد 

 ذلك.

الفلسطينية، وظهر بعضها اآلخر  سيةالفرتة ذاتا بدأت اجتاهات فكرية متعددة بالتبلور، برز بعضها يف أدبيات املنظمات السيا ويف
خارج إطار هذه األدبيات وبشكل مستقل عنها.  وظهرت شعارات التنمية املقاومة والتنمية باحلماية الشعبية وتشجيع االقتصاد 

 يها.فرصة ملمارسة، ولو جزئية، لألفكار والنظريات املشار إل 1987املنزيل وغريها.  وشكلت االنتفاضة اليت قامت يف العام 
جتلــت التجربــة احملليــة  مبظــاهر متعــددة عــرب الفــرتة الــيت تشــكلت فيهــا، فقــد كــان عليهــا التعامــل مــع اإلخــتالالت الــيت أصــابت البنيــة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ومـع مـا أنتجتـه مـن أمنـاط فكريـة وثقافيـة يف مراحـل خمتلفـة مـن مراحـل الفـرتة اإلحتالليـة. وكـان 

 نب ذلك، مقاومة االحتالل وتأمني صمود الفلسطينيني.عليها، إىل جا
رســـة الدميقراطيــــة مـــن اجلوانــــب الـــيت حفلــــت بـــا جتربــــة الـــداخل، تشــــوه املما

داخـــل التمـــع، وتصـــاعد املواجهـــة بينـــه وبـــني ســـلطة االحـــتالل وحتوهلـــا إىل 
أبرزهـا. وتؤكـد تقـارير مؤسسـات  1987اشتباكات عنيفة، كانت انتفاضـة 

حقــــوق اإلنســــان تزايــــد عنــــف االحــــتالل خالهلــــا كمــــاً ونوعــــاً بشــــكل غــــري 
الفلسـطيين. ويف  مسبوق، مما أدى إىل أحداث إعاقة لعدد من أفـراد التمـع

الوقت ذاته شهدت هذه الفرتة ظـواهر اجتماعيـة جديـدة مثـل: خـروج املـرأة 
جزئيا من إسار الكوابح التقليدية وتنامي مشاركتها يف عـدد مـن القطاعـات 
التمعية املختلفة، وتآكل العالقات التقليدية يف التمع، وضعف القيادات 

اســـتمرار العـــائالت املمتـــدة.  السياســـية التقليديـــة، وختلخـــل أســـس وأســـباب
ومـن ناحيـة ثانيـة زاد تآكـل نظــام التكافـل االجتمـاعي التقليـدي ممـا زاد مــن 
انكشـاف التمــع الفلسـطيين أمــام املخــاطر الـيت أحــدقت بـه. وزاد مــن تــأثري 
ذلك كله على التمع سياسة االحتالل يف قطاع  التعليم، خاصة ما يتعلـق 

الطاقــة املدرســية لتزايــد عــدد الطــالب، وعــدم منهــا باملنــاهج وعــدم اســتجابة 
تأهيــــل الكــــوادر التعليميــــة. وقــــد أدى كــــل ذلــــك إىل هبــــوط نوعيــــة التعلــــيم 

 وتنامي األمية (وخصوصا األمية الوظيفية)، وخاصة يف فرتة االنتفاضة.
وبسـبب التطـورات املشـار إليهـا فقـدت مؤسسـات التمـع التقليديـة (العائلــة 

ض قـدرتا علـى معاجلـة املشـكالت الـيت اسـتجدت. والـنظم االجتماعيـة) بعـ
ومــع غيــاب مؤسســة الدولــة قامــت املؤسســات احملليــة (املنظمــات األهليــة املختلفــة الناشــئة واجلمعيــات اخلرييــة واألحــزاب السياســية) 

بقاتا مـن املؤسسـات جبزء مهم من املسؤولية. ورغم عدم اكتمال بنية بعضها وإمتام بلورة منظورها، ورغم تداخل دورها مـع دور سـا
التقليديــة؛ إال أ�ــا احتلــت حيــزاً ملحوظــاً يف األداء العــام، وســاعدت علــى متاســك التمــع وتــوفري االســتمرارية لــه. وتعرضــت عمليــة 
الــتخلب مــن الكــوابح املختلفــة وحماولــة اســتعادة املبــادرة ملشــكالت خفضــت مــن جناعــة األداء الفلســطيين. ومــن هــذه املشــكالت: 

 االجتماعي واملبالغة يف تسييس األداء التنموي وأدجلته. -لشديد داخل التمع الفلسطيين على الصعيد السياسي التنافس ا

 )  5-1اإلطار (
ـــة ،  ـــة فـــي األراضـــي المحتل ـــل التنمي ـــدوة مصـــادر تموي مـــن توصـــيات ن

1986 
...] ويتوجــه املنتــدون بــدعوة مؤسســاتنا إىل ضــرورة ترشــيد عملهــا وزيــادة [ 

تعاو�ا وإعمال الفكر البتكار الوسائل اجلماهريية للتغلب على املشكالت 
القائمة. ويدعو املنتدون كافة أبنـاء شـعبنا يف املنـاطق احملتلـة إىل نبـذ وحماربـة 

ليـــــة وتطــــوير القـــــدرات الذهنيــــة االســـــتهالكية وزيــــادة اســـــتغالل املصــــادر احمل
 الذاتية لإلسهام يف تدعيم وتالحم إرادة االستمرار والوجود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امللتقى  -12/9/1986ندوة مصادر التمويل -مصادر متويل التنمية يف األراضي احملتلة  

 .34القدس، ص  -الفكري العريب

  )6-1اإلطار (
 1982مقدمة التوصيات النهائية لمؤتمر التنمية من اجل الصمود 

ـــــة مـــــن أجـــــل  [...] ويـــــرى املـــــؤمترون أن جنـــــاح تنفيـــــذ أي برنـــــامج للتنمي
الصـمود يعتمـد بشـكل أساسـي علـى الرؤيـة السياسـية الواضـحة واهلادفـة 

إجيــاد حــل عــادل ودائــم للمشــكلة يقــوم علــى االعــرتاف  يف النتيجــة إىل
الواضـــــح حبقـــــوق الشـــــعب الفلســـــطيين الثابتـــــة. وحـــــىت يـــــتم ذلـــــك، فـــــإن 
الوصــــول إىل هــــذا احلــــل علــــى املســــتوى الفلســــطيين يــــتم بالتأكيــــد علــــى 
الوحـدة الوطنيــة وضــرورة بنائهــا علـى أســس دميقراطيــة تأخــذ يف احلســبان 

دية والسياســـية وطبيعـــة مواجهتـــه ظـــروف الـــداخل االجتماعيـــة واالقتصـــا
اليومية مع السلطة احملتلة وعالقـة كـل ذلـك مبجمـل النضـال الفلسـطيين. 
وتكتنــــف صــــناعة القــــرار الفلســــطيين صــــعوبات خمتلفــــة بســــبب تشــــتت 
الشــــعب الفلســــطيين. ولــــذلك فــــإن صــــياغة الشــــق احمللــــي لــــه بأســــلوب 

لشــعب [ دميقراطــي، وضــمن وحــدة وطنيــة  ميكــن القيــادة الوحيــدة هلــذا ا
بشــكله العــام  منظمــة التحريــر الفلســطينية] مــن صــياغة القــرار الفلســطيين

 النهائي وامللزم .
_________________ 

 )33، ص (1984 وثائق المؤتمر -مؤتمر التنمية من اجل الصمود  
 1981،1982عقدت ندوات املؤمتر خالل العامني 



  

يف إطــار هــذه التحــديات احلياتيــة واحلضــارية، لعبــت املبــادرات الذاتيــة دوراً مهمــاً يف بنــاء املؤسســات والتخفيــف إىل حــد بعيــد مــن 
إىل الوضـع الـذي اسـتجد بعـدها. فقـد  1967ع الـذي سـاد فلسـطني قبـل حـرب حزيـران نتائج االنتقال القسـري السـريع مـن الوضـ

عملت املؤسسات األهلية الفلسطينية واألحزاب واملنظمات السياسية على إعادة ربط جمتمع قطاع غزة مبجتمع الضفة الغربية حميية 
وســيع طاقــة الســوق احملليــة وتقــدمي اخلــدمات الــيت بــذلك حمركــات اهلويــة الواحــدة. وإضــافة إىل ذلــك ســعت املؤسســات األهليــة إىل ت

 استدعاها االنتقال املشار إليه.
 

 مبادرات منظمة التحرير الفلسطينية 
اختلفــت جتربــة منظمــة التحريــر الفلســطينية يف الشــتات، بشــكل عــام، عــن جتربــة الــداخل بســبب اخــتالف الظــروف الــيت تشــكلت 

إيــــذاناً بلقــــاء جتــــربتني: جتربــــة الفلســــطينيني يف الــــداخل وجتــــربتهم يف اخلــــارج،  1994 عربهــــا. وكــــان انتقاهلــــا إىل فلســــطني يف العــــام
 بأمناطهما الفكرية والثقافية املتباينة أحياناً واملتداخلة واملتكاملة أحياناً أخرى، على أرض فلسطني.

�ـــا املمثـــل  الشـــرعي الوحيـــد للشـــعب تتميـــز  املنظمـــة عـــن بقيـــة املؤسســـات اخلارجيـــة يف كو�ـــا حركـــة حتريـــر وطـــين باإلضـــافة إىل كو 
الفلسـطيين واملعــرب عــن طموحاتــه. وبصــفتها هــذه مارســت املنظمــة ســلطة أدبيــة واســعة يف فلســطني علــى الــرغم مــن بعــد قيادتــا عــن 
التمع الفلسطيين على األرض الفلسطينية ألسباب قهرية، وقامت بنشاطات اقتصادية واجتماعية مهمة وسـاعد نشـاطها يف زيـادة 

 التالحم الفلسطيين يف مجيع مناطق تواجد الفلسطينيني (يف فلسطني وخارجها) حول اهداف اسرتاتيجية وطنية واحدة.
 

 المبادرات العربية والدولية
يقصــد باملبــادرات العربيــة والدوليــة  مــا قامــت بــه جهــات خارجيـــة  متعــدده يف حقــل التنميــة الفلســطيين، مبــا فيهــا األقطــار العربيـــة 

ململكة األردنية اهلامشية (األردن) ومنظمات عربية واسالمية مثل الصـندوق العـريب لإلمنـاء االقتصـادي واالجتمـاعي، وبنـك وخباصة ا
التنميــة اإلســالمي، ومنظمـــة املــؤمتر اإلســالمي، وغريهـــا مــن املنظمــات، وكـــذلك نشــاط املؤسســات الدوليـــة وخباصــة األمــم املتحـــدة 

 ورويب فيما بعد).والموعة األوروبية ( االحتاد األ
ميكــــن تصــــنيف املبــــادرات اخلارجيــــة إىل صــــنفني. يغطــــي الصــــنف األول النشــــاطات التنمويــــة شــــبه الرمسيــــة، أي تلــــك الــــيت عملــــت 
املؤسســات الطوعيــة األجنبيــة كغطــاء لنشــاط حكوماتــا يف التنميــة يف فلســطني. و يغطــي الصــنف الثــاين مبــادرات هــذه املؤسســات 

اعتمــدت يف متويلهــا علــى مصــادر غــري حكوميــة أو حكوميــة ، وكانــت مدفوعــة للعمــل يف فلســطني بــدوافع الطوعيــة األجنبيــة  الــيت 
 خاصة ( إنسانية وايديولوجيه وخالفها).

وفــرت املبــادرات اخلارجيــة، عــرب نشــاطاتا املتعــددة، تــدريباً وســيولة ماليــة للمجتمــع الفلســطيين اســتخدمها يف حتســني أدائــه العــام. 
، من الناحية العملية، منظوراً تنموياً واحداً، وال عملت على صوغ مثل هذا املنظور. وترتب علـى اخـتالف أهـدافها ولكنها مل تتنبّ 

وبراجمها غياب التكامل بني نشاطاتا. وأدى غياب املنظور املشار إليه وغياب منظـور فلسـطيين نظـري لـه إىل تكيـف أداء املنظمـات 
 ة املتعددة مما كان له تأثري سليب على األداء الفلسطيين.الفلسطينية مع برامج اجلهات املاحن

شــباط  23جــاء قــرار الموعــة األوروبيــة مبــنح األرض احملتلــة وضــع الــدول األكثــر رعايــة يف تصــدير منتوجاتــا إىل أســواق الموعــة (
وي. وصــدر القــرار األمريكــي ) حــامًال أكثــر مــن جمــرد مــدلول تنمــ1980حزيــران/ يونيــو 13) بعــد قــرار البندقيــة (1987/فربايــر 

، حـامًال مــدلوالت واجهــت انتقــاداً فلسـطينياً وآخــر إســرائيلياً بنــاء 1975بـدعم األرض احملتلــة مــن الكـونغرس قبــل ذلــك، يف العــام 
 على اخللفية السياسية لكل من الطرفني.

وبـأجراء  سلسـلة مـن الدراسـات والبحـوث سامهت منظمات األمم املتحدة يف النشاط التنموي الفلسطيين بتقدمي الدعم املـادي لـه 
ويف رصد األحوال االقتصادية، واالجتماعية، والصحية والتعليمية، وأوضاع حقوق اإلنسان الفلسطيين حتت االحـتالل اإلسـرائيلي، 

تحـــدة برنـــامج األمـــم املو  UNRWA)ومـــا زالـــت مؤسســـاتا تعمـــل عـــرب وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــني (الوكالـــة) (
 اإلمنائي.

ب ئكةحذيغغغغغغذ  لغغغغغغ لمط ة  لئذزغغغغغغ
ب ئك ب آخايغغغغغغ ب زغغغغغغكض فكزغغغغغغضيمي

م عكغغغغو  ب غغغغغى غكزغغغغضي هئزغغغغع
م  م اعغغخ فيئخةهغغئ عغغ لغغ ئكغغذغل 
ا  لغظ ئكفكزغغضيمى آلزغغائ لجة ئك

ب  فهذي



  

وعلــى صــعيد آخــر متيــز دور األردن، عــن دور الــدول العربيــة األخــرى بعــدة أمــور، فقــد مسحــت عالقتــه الســابقة مــع الضــفة الغربيــة 
) علـــــى جناحـــــه يف إبقـــــاء نفـــــوذه فيهـــــا حيـــــاً،  فـــــأبقى األوقـــــاف اإلســـــالمية واحملـــــاكم الشـــــرعية وإدارة 1967 - 1948بالـــــذات (

معيات التعاونية الزراعية مرتبطة بإدارته يف عمـان. وحـافظ علـى عالقاتـه مـع الرئاسـات الروحيـة املسـيحية. املقدسات اإلسالمية واجل
، وفتح حدوده معها، وحافظ على دور الـدينار 1988واستمر يف دفع رواتب موظفي جهازه اإلداري يف الضفة الغربية حىت العام 

) عــــّزز األردن دوره مــــن خــــالل اللجنــــة األردنيــــة 1978العربيــــة يف بغــــداد (  األردين يف االقتصــــاد الفلســــطيين .وبعــــد مــــؤمتر القمــــة
تبىن األردن   برنامج اخلطة اخلمسية األردنيـة  1985الفلسطينية املشرتكة لدعم صمود األرض احملتلة (اللجنة املشرتكة). ويف العام 

  .1990-1986لتطوير املناطق احملتلة اقتصاديا واجتماعيا للفرتة 
مــــن ناحيتهــــا قــــدمت الــــدول العربيــــة الــــدعم املــــادي واملعنــــوي للمجتمــــع الفلســــطيين 
مباشـــرة وعـــن طريـــق املنظمـــة، وكـــذلك عـــرب اللجنـــة املشـــرتكة ومـــن خـــالل البلـــديات 

) واملؤسسـات األهليـة. سـارت الـدول 1987(مشروع التوأمة الذي توقف يف العـام 
للمجتمــع الفلســطيين دون االسرتشــاد بربنــامج أو/ومنظــور تنمــوي العربيــة يف دعمهــا 

حمـــدد. فلـــم ختـــرج يف أدائهـــا إىل دائـــرة الفعـــل التنمـــوي املباشـــر. وجـــاء إســـهامها، يف 
الكثــري مـــن األحيـــان، ألســباب سياســـية أكثـــر منـــه ألســباب تنمويـــة. ورغـــم ذلـــك مل 

 كاملة لألسباب نفسها.تلتزم مجيع الدول العربية بتحويل مسامهاتا اليت وعدت با  
وكصــاحبة دور مفــروض يف العمليــة التنمويــة متيــزت ســلطة األحــتالل بــدورها الكــابح 
هلذه العملية، فقد محلت منظوراً سياسياً ملستقبل الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة  ووفـرت 

أمــراً عســكرياً وإداريــاً، ووفــرت اآلليــة  2652هلــذا املنظــور إطــاراً قانونيــاً صــاغته عــرب 
يـــذه. واســـتناداً إىل هـــذا اإلطـــار ســـيطرت إســـرائيل علـــى معظـــم املصـــادر الطبيعيـــة لتنف

واحتكـــرت إنتـــاج الطاقـــة وربطـــت فلســـطني كهربائيـــاً بشـــبكتها القطريـــة، وأحكمـــت 
 قبضتها على وسائل التمويل واالستثمار، وأحلقت االقتصاد الفلسطيين باقتصادها.

 

للسلطة الوطنية  الصالحيات التي توفرها اتفاقية إعالن المبادئ
 الفلسطينية

نصـــــت اتفاقيـــــة إعـــــالن املبـــــادئ علـــــى إجـــــراء مفاوضـــــات بـــــني اجلـــــانبني الفلســـــطيين 
مفاوضـــــات لالتفــــاق علـــــى ترتيبـــــات مرحلـــــة  ى،واإلســــرائيلي علـــــى مـــــرحلتني: األول

انتقاليــــة مــــدتا مخــــس ســــنوات تــــتمخض عــــن إعــــادة انتشــــار اجلــــيش اإلســــرائيلي يف 
ة، وانســـحابه منهـــا إىل مواقـــع عســـكرية حمـــددة يـــتم منـــاطق الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــز 

االتفــاق عليهـــا، كمــا تـــتمخض عـــن إجــراء انتخابـــات عامـــة لرئاســة الســـلطة الوطنيـــة 
 وجملس تشريعي لتويل مسؤولية احلكم يف تلك املناطق خالل الفرتة االنتقالية.

لفلســـــطينية احملتلـــــة مبـــــا يف ذلـــــك مســـــألة القـــــدس والثانيـــــة، مفاوضـــــات املرحلـــــة النهائيـــــة لالتفـــــاق علـــــى الوضـــــع النهـــــائي للمنـــــاطق ا
 واملستوطنات واألمن واحلدود والالجئني الفلسطينيني الذين أرغموا على مغادرة وطنهم خالل احلرب.

  )7-1( اإلطار
 السيطرة اإلسرائيلية على شركة كهرباء محافظة القدس 

أقــــرت احلكومــــة اإلســــرائيلية بامتيــــاز الشــــركة  1967يف العــــام 
وصادرت بلدية القدس اإلسـرائيلية أسـهم أمانـة القـدس العربيـة 

% مــن رأمســال الشــركة). أقــدم وزيــر 8(كانــت متثــل اكثــر مــن 
ـــــاير كـــــانون الث  22و  6الطاقـــــة اإلســـــرائيلي يف   1987اين/ين

علـى إصـدار تعليمـات طـوارئ مسحـت بتزويـد الكهربـاء ملنطقــة 
االمتيــاز عــن طريــق أوامــر عمــل يصــدرها وزيــر الطاقــة وملــدة ال 

) عامــــــاً، وبإحالــــــة تزويــــــد كافــــــة املســــــتوطنات 12تزيــــــد عــــــن (
ومشاريع اإلسكان اليهودية والتابعة المتياز الشركة علـى شـركة 

ية. فقــــدت الشــــركة مبوجــــب هــــذه الكهربــــاء القطريــــة اإلســــرائيل
% مــن عــدد مشــرتكيها ومــا يقــارب 35التعليمــات مــا يعــادل 

% مـــن مبيعاتـــا. وفضـــالً عـــن ذلـــك بنـــت شـــركة الكهربـــاء 55
القطريـــة خطـــوط نقـــل كهربـــائي ملعســـكرات اجلـــيش اإلســـرائيلية 
ضـــمن منطقــــة االمتيـــاز وحرمــــت الشـــركة مــــن حقهـــا يف توليــــد 

ات اخلمســة الــيت اســتوردتا الطاقــة، ومنعتهــا مــن تشــغيل املولــد
) ماليـــــني دينـــــار أردين. تســـــتورد شـــــركة  4والـــــيت جـــــاوز مثنهـــــا (

% مــــن 97كهربــــاء حمافظــــة القــــدس مــــن الشــــركة اإلســــرائيلية 
احتياجاتـــا حاليـــا بعـــد أن كــــان إنتاجهـــا مـــن مولـــداتا يغطــــي 

 % منها.100 1967حىت العام 

________________________ 
 -اء حمافظة القدس اىل املشروع من رسالة وجهتها شركة كهرب



  

 

 نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية
قيـــة املرحلـــة االنتقاليـــة (طابـــا) بينهمـــا. ومبوجــــب توصـــل اجلانبـــان الفلســـطيين واإلســـرائيلي إىل اتفا 1995أيلـــول/ ســـبتمرب  28يف 

االتفاقية املرحلية املذكورة مت االتفاق على إقامة سلطة حكم ذايت فلسـطيين مـن خـالل انتخـاب جملـس فلسـطيين يف انتخابـات حـرة 
ســؤولية احلكــم يف الفــرتة وعامــة ومباشــرة، ميثــل الشــعب الفلســطيين يف قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس العربيــة ، ويتــوىل م

 االنتقالية يف فلسطني.
 الوالية على األرض

) من االتفاقية املرحليـة الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة وحـدة 11اعتربت املادة (
إقليمية واحدة يتوجب احلفاظ علـى وضـعها ووحـدة أراضـيها خـالل املرحلـة 

 للوالية االنتقالية. كما نصت املادة املذكورة على أن ختضع أراضي فلسطني
ــــيت ســــيتم التفــــاوض عليهــــا يف مفاوضــــات  الفلســــطينية باســــتثناء القضــــايا ال

 املرحلة النهائية.
تقسم الوالية على األرض إىل قسمني رئيسيني يتعلق األول بـإدارة األراضـي 
وتنظــــيم وحتديــــد أوجـــــه اســــتعماهلا للغايـــــات املختلفــــة مـــــن ســــكنية وجتاريـــــة 

نزهــات. وتقــوم بــذه املهمــات جلــان وزراعيــة وصــناعية وحمميــات طبيعيــة ومت
 79التنظــيم املختلفــة املنصــوص عليهــا يف قــانون تنظــيم املــدن والقــرى رقــم 

 .1966لسنة 
يتعلـــق القســـم الثـــاين بتوثيـــق حقـــوق امللكيـــة والتصـــرف وتســـجيل األرض يف 
سجالت األراضي بأمساء مالكيهـا وأصـحاب حقـوق التصـرف فيهـا وتوثيـق 

جيـــار الطويلـــة ومجيـــع أنـــواع التصـــرفات األخـــرى معـــامالت البيـــع والـــرهن واإل
 املتعلقة باألراضي واليت توجب القوانني تسجيلها يف تلك السجالت.

ــــة  بصــــورة  ــــة املرحلي ــــة الفلســــطينية علــــى األرض مبوجــــب االتفاقي ــــد الوالي متت
 تدرجيية وتتزامن مع مراحل إعادة االنتشار واالنسحاب كما يلي:

 على األرض يف املنطقة (أ). متارس السلطة الوالية الكاملة •
يف املنطقة (ب) حتـّدد واليـة السـلطة علـى األرض مبوجـب بروتوكـوالت نقـل الصـالحيات املبينـة يف امللحـق الثالـث مـن االتفاقيـة  •

 املرحلية. وأهم ما تشمله هذه الوالية صالحية التنظيم ووضع املشاريع اهليكلية.
شــهراً مــن تــويل  18مراحــل االنســحاب التــدرجيي منهــا واملقــرر اســتكماله خــالل يف املنطقــة (ج) متتــد الواليــة علــى األرض مــع  •

 اللس الفلسطيين املنتخب ملهامه. أما مدى وحدود الوالية فظلت رهنا بنتائج املفاوضات على مراحل االنسحاب التدرجيي.
املرتوكة ملفاوضات املرحلة النهائية؛ وتشمل من  تستثىن من الوالية على األرض اليت تتوالها السلطة يف املرحلة االنتقالية القضايا •

بـني مــا تشـمله منــاطق االسـتيطان اليهــودي واملواقـع العســكرية اإلســرائيلية الـيت مل يــتم االتفـاق علــى حتديـد مواقعهــا ومســاحاتا، 
 ومعابر  احلدود مع األردن ومصر، واملياه.

 )8-1اإلطار (
 عملية التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي واالتفاقات الناتجة عنه 
شــــارك فيــــه  -: مــــؤمتر مدريــــد  1991مبر تشــــرين ثــــان / نــــوف 30*

عضواً ضمن وفـد مشـرتك مـع  14اجلانب الفلسطيين بوفد يتكون من 
 الوفد األردين .

: توقيــع اتفاقيــة إعــالن املبــادئ (اتفاقيــة 1993أيلول/ســبتمبر  13*
أوسلو) بني منظمة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل يف الواليـات املتحـدة 

 األمريكية.
) القاضـــية 1: توقيـــع اتفاقيـــة القـــاهرة (القـــاهرة 1994أيار/مـــايو  4*

 أرحيا أوًال.-بإعادة االنتشار يف مدينة أرحيا وغزة ومسي باتفاق غزة 
) 2: توقيــــع اتفاقيــــة القــــاهرة (القــــاهرة 1994آب/ أغســــطس  29*

الـــيت تـــنب علــــى نقـــل مخـــس صــــالحيات إىل الفلســـطينيني ( التعلــــيم، 
 ة ،الضرائب).الصحة، الشؤون االجتماعية، السياح

) 3: توقيــــع اتفاقيــــة القــــاهرة (القــــاهرة 1995آب /أغســــطس  27*
بنقل صالحيات أخرى إىل الفلسطينيني (الزراعة ، التجـارة ، الصـناعة 

 ، العمل، الطاقة، اإلحصاء، الشؤون احمللية ، اخلدمات الربيدية).
) وتتعلــق 2: االتفاقيــة املرحليــة (اوســلو1995أيلــول /ســبتمبر  28*

 حلة الثانية من إعادة االنتشار.باملر 
: توقيع اتفـاق اخلليـل القاضـي بإعـادة 1997كانون ثان /يناير   13*

االنتشـــار يف اخلليـــل واالنتشـــار يف بـــاقي املنـــاطق الفلســـطينية واالتفـــاق 
 على البدء مبرحلة احلل الدائم .



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالحيات والمسؤوليات المدنية 
فاقيـة املرحليــة يـتم نقــل وتسـليم الصــالحيات واملسـؤوليات املدنيــة مـن احلكومــة اإلسـرائيلية وإدارتــا املدنيـة وتســليمها إىل مبوجـب االت

اللــــس الفلســـــطيين بشـــــكل متــــزامن مـــــع مراحـــــل إعـــــادة االنتشــــار يف املنطقـــــة (ج)، يكـــــون للمجلـــــس واليــــة وظيفيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 
يا الـــيت ســـيتم االتفـــاق عليهـــا يف مفاوضـــات الوضـــع النهـــائي. وتشـــمل هـــذه الواليـــة بالصـــالحيات واملســـؤوليات، وال تشـــمل القضـــا

الزراعة، واآلثـار، والتخمينـات والبنـوك والنقـد، واملـوظفني، والتجـارة والصـناعة، ومراقبـة احلسـابات والضـرائب املباشـرة وغـري املباشـرة، 
والوقـود والبـرتول، و أراضـي احلكومـة والغـائبني، والصـحة ،والتـأمني،  والتعليم، والكهرباء، والبيئة، وصيد األمساك، والغابـات، والغـاز

والشــؤون الداخليــة، والعمــل، وتســجيل األراضــي، واحلكــم احمللــي، واحملميــات الطبيعيــة واملتنزهــات، وتنظــيم املــدن والقــرى، وســجل 
ون الدينيـة، والشـؤون االجتماعيـة، واإلحصـاء السكان، واخلدمات الربيدية، واألشغال العامة، واإلسـكان، واحملـاجر واملنـاجم، والشـؤ 

ومســـح األراضــــي، والســـياحة واملواصــــالت، واخلزينـــة، وامليــــاه. ومـــن اجلــــدير بالـــذكر أن الصــــالحيات الفلســـطينية يف هــــذه الــــاالت 
 متدرجة وليست مطلقة. فهي ختتلف من منطقه إىل أخرى وتشاركها إسرائيل فيها بدرجات متفاوتة.

 

  ية في شؤون األمنالوالية الفلسطين
مت تقســـيم املنـــاطق الفلســـطينية إىل ثـــالث منـــاطق هـــي ( أ،ب،ج) تتناســـب مـــع مراحـــل إعـــادة االنتشـــار واالنســـحاب. ( انظـــر  •

 ).5اخلارطه املرفقة يف امللحق رقم 
ومت االتفـاق علـى  تتوىل السلطة  مسؤولية احلفاظ على األمن الداخلي والنظام العام ومحاية النـاس كافـة يف املنطقتـني (أ) و(ب) •

حتديــد مراكــز معينــة لقــوات األمــن الفلســطيين يف املنطقــة (ب) وعلــى وضــع قيــود علــى حتــرك هــذه القــوات،  مبــا يف ذلــك إعــالم 
السلطات اإلسرائيلية املسبق بذه التحركات. ويف الوقت نفسه احتفظت إسرائيل بالسلطة العليا لألمن يف املنطقـة (ب) حبيـث 

رية مــن الــدخول إليهــا عنــدما تقتضــي دواعــي احملافظــة علــى األمــن العــام ذلــك. وتشــمل املنطقــة (أ) املــدن تــتمكن قواتــا العســك
الفلسـطينية الرئيسـية مـا عـدا القـدس، أمـا املنطقـة (ب) فتشـمل القـرى والتجمعـات السـكنية األخـرى. وتشـكل املنطقتـان (أ) و 

 % تقريبا من األراضي الفلسطينية احملتلة.30(ب) ما نسبته 
تشــمل املنطقــة (ج)  األراضــي الواقعــة خــارج املنطقتــني (أ) و (ب) .تتنــامى مســؤولية الســلطة يف احلفــاظ علــى األمــن الــداخلي  •

 والنظام العام يف األجزاء اليت ختليها إسرائيل وبالقدر الذي تتخلى عن مسؤولياتا هناك.
شـــمل األجـــواء الفلســـطينية واحلـــدود واملعـــابر واألمـــن وحســـب نصـــوص االتفاقيـــة املرحليـــة فـــان مســـؤولية الســـلطة عـــن األمـــن ال ت •

 اخلارجي ومناطق املستوطنات اليهودية  واملناطق العسكرية اإلسرائيلية .

  )9-1اإلطار (
 وجهات نظر إسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة من الناحية القانونية

لضفة الغربية] ... مبعـىن أن إسـرائيل متلـك احلـق يف تطبيـق قانو�ـا وتشـريعاتا وإدارتـا علـى [...] أنا اعترب إسرائيل صاحبة سيادة كافية على يهودا والسامرة [ا *
تلـك املنـاطق الـيت كانـت خاضـعة  -يهودا والسامرة إذا رغبـت يف ذلـك... والعـامل اخلـارجي مـن ناحيتـه اعـرتف ببسـط إسـرائيل سـيادتا علـى منـاطق مـن فلسـطني

...فإسرائيل متارس سلطة فعلية علـى منـاطق فلسـطني الـيت كانـت ، حسـب الدولـة خـارج حـدود إسـرائيل كاجلليـل الغـريب  لالنتداب وهي متارس فيها سلطة فعلية
بني وضع يهودا والسا مـرة ، ومطار بن غوريون الدويل... أنا ال أرى من الناحية القانونية فرقا بني وضع اجلليل الغريب والناصرة ومطار بن غوريون الدويل ويافا  و 

 ا فيها شرقي القدس.مب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الفرعية للهجرة والتجنس  أمام  برفيسور يهودا بلوم ( ممثل إسرائيل يف األمم املتحدة سابقا وأستاذ القانون الدويل يف اجلامعة العربية، القدس) شهادة
 .17،18/10/1977 مجلس الشيوخ األمريكي (الكونغرس الخامس والتسعون) -امنية المتفرعة عن اللجنة التض

 

 موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي (بنيامني نتانياهو)* 
ن مامنـا مكـا السؤال الذي يطـرح علـى الـدوام هـو أيـن سـيتوقف انسـحابنا وأيـن سـيكفون عـن مطالبتنـا بإعـادة أجـزاء مـن الـبالد . وحنـن الشـعب اليهـودي لـيس أ

ليـل تسـكنه أغلبيـة نذهب إليه، فهذه بالدنا ، ومع أن اعتبارنا أغرابا فيها نابع من وجود عدد كبري من السـكان، إال أن ذلـك لـيس برهانـا علـى حقهـم فيـه، فاجل
 حقنا فيها.  عربية، وجمرد االستجابة ملثل هذه النظرية يعين االحنناء أمام الضغوط واملوافقة بشكل تدرجيي على تقاسم البالد وفقدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22/11/1996 - جريدة األياميف حوار مع أوري شبيط ( جريدة هآرتس) املنشور  يف 

 



  

كما تنب االتفاقية على تشكيل دوريـات إسـرائيلية فلسـطينية مشـرتكة للحفـاظ علـى األمـن الـداخلي علـى الطـرق الرئيسـية الـيت  •
 متر عرب املدن أو مبحاذاتا.

 
 لوالية التشريعية والقضائيةا

) من اتفاقية إعالن املبادىء يستثىن من ذلك 9يتوىل اللس الفلسطيين املنتخب صالحية وضع القوانني واألنظمة  مبوجب املادة (
عسـكرية الـيت ما يتعلـق بالقضـايا املرتوكـة ملفاوضـات املرحلـة النهائيـة. وتشـمل القضـايا املشـار إليهـا صـالحية تعـديل وإلغـاء األوامـر ال

) باستثناء مـا يتعلـق منهـا بالقضـايا  املؤجلـة ملفاوضـات املرحلـة النهائيـة. 1967وضعتها إسرائيل منذ احتالهلا األرض الفلسطينية (
 وجيوز يف املرحلة االنتقالية االتفاق على إعادة النظر فيها من قبل اجلانبني سواء باإللغاء أو بالتعديل.

 
ختصاصــني رئيســيني: األول االختصــاص اجلنــائي، والثــاين االختصــاص املــدين. واألصــل أن متــارس الســلطة تشــمل الواليــة القضــائية ا

القضائية اختصاصيها املذكورين على مجيع األرض، وعلى مجيع السكان من وطنيني وأجانـب. غـري أنـه، يف ظـل االتفاقيـة املرحليـة، 
 لى النحو التايل:مت حتديد صالحية السلطة الفلسطينية يف هذين الالني ع

 
 االختصاص الجنائي

يشمل هذا االختصاص مجيع املخالفات اجلنائية اليت يقرتفها الفلسطينيون وغري اإلسرائيليني يف املنطقتني (أ) و (ب) .كمـا يشـمل 
الفـات ذات صـلة املخالفات اليت يقرتفها الفلسطينيون يف املنطقة (ج) ويف منـاطق املسـتوطنات اليهوديـة بشـرط أالّ تكـون هـذه املخ

باملصـاحل اإلسـرائيلية. ويف حــال  ارتكـاب جرميــة مـن قبــل إسـرائيلي يف املنــاطق املشـمولة باختصــاص السـلطة الفلســطينية، فإنـه ميكــن 
 توقيفه من قبل قوات األمن الفلسطيين على أن يسلم للسلطات اإلسرائيلية اليت متلك صالحية حماكمته.

 
 االختصاص المدني
اص مجيــع املنازعــات املدنيــة الناشــئة بــني الفلســطينيني أو بــني الفلســطينيني واألجانــب. أمــا بالنســبة للمنازعــات يشــمل هــذا االختصــ

 اليت يكون أحد أطرافها إسرائيلي، فال متلك احملاكم الفلسطينية النظر يف هذه املنازعات إالّ يف األحوال التالية:
نطقـــــة، مثـــــل شـــــركة إســـــرائيلية مســـــجلة يف املنـــــاطق اخلاضـــــعة للســـــلطة إذا كـــــان موضـــــوع الـــــدعوى عمـــــال إســـــرائيليا قائمـــــا يف امل •

 الفلسطينية.
 إذا كان موضوع الدعوى ملكية خاصة قائمة أو موجودة يف املناطق املذكورة.  •
 إذا كان الطرف اإلسرائيلي قد وافق على صالحية احملاكم الفلسطينية كتابة. •
 

مراحلها األوىل، والية حمدودة. ومن ناحية قانونية صرفة، وبغض النظر عما قـد  ما زالت والية السلطة على األرض الفلسطينية، يف
تتمخض عنه مفاوضات املرحلة النهائية حول األمور املهمة املذكورة، فقـد التزمـت إسـرائيل مبعاهـدة دوليـة تـنب علـى تطبيـق قـراري 

يت وقعــــت حتــــت االحــــتالل اإلســــرائيلي يف العــــام علــــى املنــــاطق الفلســــطينية احملتلــــة، وهــــي املنــــاطق الــــ 338و  242جملــــس األمــــن 
 ، وتشمل مجيع القضايا اليت تركها اجلانبان لنتائج مفاوضات املرحلة النهائية.1967

فهــي  . مبوجــب هــذه االتفاقــات ال متلــك الســلطة ممارســة حقــوق الســيادة الكاملــة. وباختصــار فهــي ال متلــك حريــة التصــرف املطلــق
، وإمنـــا هـــي ســـلطة فلســـطينية متـــارس دوراً تنمويـــاً مقيـــداً. ويعـــين ذلـــك ممارســـة التنميـــة حتـــت ســـقوف ليســـت دولـــة بـــاملفهوم القـــانوين

 االتفاقات املوقعة مع إسرائيل ويف ظل التواجد الفيزيائي والسكاين اليهودي يف فلسطني.  
 

 تحديات المرحلة االنتقالية
ة الفلسطينيني جلزء من املبادرة التنموية، وهذا أمر إجيايب. وتضع هـذه باستعاد -مرحلة ما بعد قيام السلطة  -تتميز املرحلة احلالية 

امليـــزة التمـــع الفلســـطيين وســـلطته الوطنيـــة أمـــام حتـــد مـــن نـــوع جديـــد، يفـــرض عليهمـــا صـــوغ عالقـــة جديـــدة ومرنـــة تأخـــذ الظـــروف 
اب خارجـة عـن إرادتمـا. وبـذلك مل املستجدة والواقع املتحقـق بعـني االعتبـار، وتسـعى للـتخلب مـن السـلبيات الـيت تراكمـت ألسـب

يعد ممكنا التنصل من مسؤولية البناء واإلعمار يف احلدود املتاحة هلما. فاملسؤولية عن أي تـأخري، بعـد اآلن، ال ميكـن إلقاؤهـا علـى 

م  ب ئعغغغغغإل ةفغغغغغذص ئةفئفيغغغغغ
لاغغغئخى؟ ( ) عكغغغو 1993ئك

ب  ب ئكهضميغغغغغغغغغغغغغغ ئكزغغغغغغغغغغغغغغكض
لهيغغغغغغئي  ب خهيٍئ ةم ئكفكزغغغغغغضيمي
لغغغغك  لقئاغغغغك ةع لقيغغغغخئي. هائك

ب عكغغغو ئإلزغغغةفئخن  ئكزغغغكض
م ئكحيغغغغغغغر  لغغغغغغغ شغغغغغغغهو  ئكق

لةئج كهئ     ئك
 



  

لـس املركـزي للمنظمـة االحتالل وحده وإمنا تتحملها السلطة أيضاً فهي متتلك الشرعية لقيادة العملية التنموية يف فلسـطني (قـرار ال
 )،  و قيادتا ضمن القيود املفروضة عليها. 1996واالنتخابات التشريعية  1994

إن تباين الصالحيات يف املناطق الفلسطينية وتباين األوضاع القانونية فيها، إضافة إىل الغمـوض الـذي اتسـمت بـه بنـود االتفاقـات 
اخل املناطق اليت تقع حتت إدارة السلطة، تشكل مجيعاً عقبـات أمـام حتقيـق تنميـة االقتصادية، والقيود املفروضة على حرية التنقل د

 هلا صفة االستدامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى صعيد آخر تواجه السلطة بطء تنفيذ املاحنني لوعودهم اليت قطعوها على أنفسهم يف مؤمتر واشنطن يف تشرين الثاين/ نوفمرب 
5Fتثمار يف البنية التحتية ويف خلق فرص عمل تولـد زمخـا تنمويـاوما رافقها من ختلف يف االس 1993

. وهنـاك شـعور متنـام بـالقلق  6
 من استفحال املشكلة املعيشية واألمنية     إذا استمر الوضعان، السياسي والتنموي، على حاهلما من اجلمود.  

املتعددة مبا فيها األجهزة األمنية والنقابية واالحتـادات  تتزامن هذه التحديات مع انتقال النخب الفلسطينية من اخلارج (مع األجهزة
النوعيـة) ومشـاركة بعضـها يف إدارة مؤسســات السـلطة يف البيئـة الفلسـطينية احملليــة الـيت نشـأت حتـت ظــروف االحـتالل املباشـر، ومــا 

اجلــاري بــني االحتــادات  ترتــب علــى ذلــك مــن تفــاعالت واحتكاكــات نشــأت وتنشــأ بــني فئــات التمــع املختلفــة. ويضــيف التكيــف
يم النوعية (العمال، املرأة، الكتاب، املعلمني...اخل) و بني القيادات احمللية والقيادات العائدة وسيطرة املفاهيم السياسـية علـى املفـاه

ة اجتماعيــا.  النقابيـة واملهنيـة، حتـديات إضــافية أمـام إعـادة صــياغة العالقـة علـى صــعيد التمـع يف إطـار تشــكيالت فلسـطينية متمـايز 
فباإلضافة للفروق االجتماعيـة القائمـة بـني كـل مـن الضـفة والقطـاع، يقـدم التمـع الالجـا مزيـداً مـن التمـايز االجتمـاعي، ويضـيف 
التمايز يف هذه احلالة، تعقيداً من نـوع آخـر. ففـي الوقـت الـذي ال تتجـاوز فيـه نسـبة الالجئـني إىل جممـوع السـكان يف بـاقي الضـفة 

%. والتمــع الالجــا، الــذي مــا زال مقيمــا يف خميمــات تعتــرب مــن الناحيــة 64% ترتفــع هــذه النســبة يف قطــاع غــزة إىل 27الغربيــة 
6Fالرمسيـــة مالجـــا مؤقتـــة 

هـــو جمتمـــع متمـــايز يف بعـــض أولوياتـــه (التطلـــع للعـــودة ،ومشـــكالت الســـكن، والبيئـــة ...اخل)، ويف دوره ،  7
 االقتصادي ويف عالقاته الداخلية.

ا تعمـل السـلطة، باإلضـافة ملسـؤولياتا  األخـرى علـى مقاومـة  الكـوابح التنمويـة املوروثـة واملسـتجدة، وتسـعى كـذلك إىل من ناحيتهـ
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إعــادة بنــاء الــوطن وحتســني األداء التنمــوي الفلســطيين ومنهجتــه. ويف ســعيها هــذا، تواجــه الســلطة معارضــة 

ة الفلســطينية وبعــض القــوى السياســية والتمعيــة. وتــرى هــذه الموعــات يف املــدخل الــذي تتبنــاه ملنهجهــا مــن قبــل املنظمــات األهليــ
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 شكالت التي تواجه عملية التنمية في ظل السلطة 

 ه التنمية يف ظل السلطة مشكالت عديدة وتعقيدات. من أمهها:
 استمرار اإلحتالل    •
 عداد كاف.حداثة نشوء السلطة وتسلمها زمام األمور يف الكثري من الاالت دون است •
لـى يف املنطقـة اختالف مستوى صالحيات السلطة يف املناطق الثالث ا،ب،ج. فعلى سبيل املثال تتمتع املؤسسات الرمسية واالهلية الفلسطينية حبريـة عمـل أع •

 يم واملياه واألمن.(ا) ويف جماالت حياة حمددة كالتعليم والصحة ، وتتمتع حبرية حمدودة يف مناطق (ب،جـ) وخاصة يف جماالت أخرى كالتنظ
مـن  اولويــات  التـداخل اجلـاري بـني صـالحيات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية  يف املنـاطق الفلســطينية املختلفـة (أ،ب،ج) وبـني سـلطة االحـتالل ومـا يفـرزه ذلـك •

 ل لتحقيق تنمية فلسطينية متكاملة.فلسطينية خمتلفة، ورمبا متعارضة بني املناطق الثالث، وكذلك ما يفرزه من تباين يف الرأي حول اجنع الوسائ
بينهمـا. وتضـيف العالقـات االحتكاكات اجلارية بني الفريقني الفلسطيين واالسرائيلي، وتلك املرتتبة على التفسريات املتعارضة لالتفاقات والربوتوكـوالت املوقعـة  •

 اجلهات املاحنة،  مزيدا من الصعوبة يف رسم صالحيات السلطة.اليت تفرضها االتفاقات األخرى اليت وقعتها السلطة مع كل من األردن، ومصر، ومع 
ك فصل السـلطات مراوحة نظام احلكم الفلسطيين القائم بني غياب املأسسة والسعي إلقامة قواعد سليمة  هلا. وقد ساعد بطء املأسسة  حىت اآلن، مبا يف ذل •

للمؤسســات الفلســطينية الرمسيــة، ويف كــل مؤسســة، وكــذلك رســم تفــويض للصــالحيات  الــثالث: التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة، وغيــاب وصــف وظيفــي واضــح
 واملساءلة عنها يف صعوبة إحداث تنمية مناسبة ويف رصد نتائج االداء التنموي.

 افظات القطاع من جهة أخرى.التفاوت يف التطور بني احملافظات الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك بني حمافظات الضفة الغربية من جهة وحم •
 

لى  لغغغئ ئخغغغد ئكةمغغغئ ئدئ 
م  ئكعغغئكى كعغغخخ ئكزغغقئ
م  م اعغغغغغي ئكفكزغغغغغضيميي
ب  ذ هئكضايعغغغغغغ ئإلعةاغغغغغغئ
شغغغاج  ن كهغغغلˇ ي ئكسغغغئا
م  لغغ ئكخغغذهثˇ اميهيغغئˇ 
ئكهصغغغظ ئكقغغغئئل ئقتغغغذ 

ئ ئ  ئك

ب اغض؟ ةمفيغد  ن ئكزغكض ةهئج
هل ئكةغغغى  م كهعغغغهخ لغغغئمحي ئك
فضعههغغئ عكغغو ئمفزغغهل غغغى 
م غغغغغغغغى  ذ هئسغغغغغغغمض ل أة لغغغغغغغ

م/  م تغغغغغغئ ذ ةسغغغغغغذي لا مغغغغغغهغ
م  1993 لغغغغغ هلغغغغغئ ذئغقهغغغغغئ 

ذ غغغى  لئ ـ غغغى ئإلزغغةت ةخكغغ
ب هغغغى خكغغف  ب ئكةحةيغغ ئكاميغغ
م سغغغئمهئ  لغغغ لغغغك  غغغغذش ع

لهى  ةهكيخ رخل ةم



  

الســلطة إلحــداث تنميــة يف فلســطني مــدخًال فوقيــاً، وتستشــهد علــى ذلــك بنوعيــة القــوانني الــيت تســعى الســلطة إىل تطبيقهــا وبــأداء 
 بعض أجهزتا.

، كما تواجه عملية التنفيذ، مشكالت يأيت يف مقـدمتها غيـاب البنيـة املؤسسـية ومن ناحية ثانية تواجه عملية التخطيط يف فلسطني
القــادرة علــى القيــام باملهمــات التنمويــة ختطيطــاً وتنفيــذاً. وتتعثــر عمليــة املأسســة ألســباب متعــددة، يعــود بعضــها إىل خــربة الســلطة 

الفلسـطينية املؤهلـة للخدمـة يف جهـاز السـلطة اإلداري والفـين  احملدودة يف هذا الال، ويعـود بعضـها اآلخـر إىل تـردد الكـوادر املهنيـة
لعــدم تــوفر املنــاخ اجلــاذب هلــم مــن النــواحي املعيشــية واخلدميــه وممارســة احلريــات الفرديــة والسياســية. ويعــود ذلــك، أيضــاً، إىل عــدم 

 وضوح صورة املستقبل الفلسطيين.
ء الفلســطيين واســتمرار ســيطرة البيئــة السياســية علــى البيئــة التنمويــة نشــأ منــاخ ويف ظــل القيــود القائمــة واملراوحــة الــيت اتســم بــا األدا

اســتثماري قليــل اجلاذبيــة لــرؤوس األمــوال اخلارجيــة. وكــان مــن نتــائج هــذا الواقــع تعزيــز وجهــة النظــر الســائدة والعاملــة علــى تغليــب 
 بادرة التنموية وزيادة االعتماد على الذات. هدف حتقيق االستقرار السياسي على هدف متكني الفلسطينيني من استعادة امل

 1993رغـــم املشـــكالت املشـــار إليهـــا، الذاتيـــة منهـــا واخلارجيـــة، حققـــت املنظمـــة والســـلطة إجنـــازات هامـــة. فقـــد أنشـــأت يف العـــام 
ري باعتبـــاره أداة اللـــس الفلســـطيين للتنميـــة واألعمـــار (بكـــدار) كهيئـــة عامـــة تتمتـــع بالشخصـــية االعتباريـــة واالســـتقالل املـــايل واإلدا

للتنمية االقتصادية واألعمار يف األراضي الفلسطينية.  وأنشأت يف العام ذاته مركز اإلحصاء الفلسطيين لتـوفري البيانـات واملعلومـات 
أنيطـت بـا املهمـات التخطيطيـة،  1994اإلحصائية، وخصصت وزارة للتخطيط والتعاون الدويل  يف أول جملس للسلطة يف العام 

هيئـــات (ســـلطة) للنقـــد وللطاقـــة وللميـــاه وللبيئـــة ،وأضـــافت وزارات باختصاصـــات متعـــددة يف مراحـــل متتابعـــة. ويف العـــام  وأنشـــأت
متــت أول انتخابـــات تشــريعية فلســـطينية. وباشــر اللـــس املنتخــب مهماتـــه، وكــان يف مقـــدمتها العمــل علـــى إصــدار قـــانون  1996

احلكـــومي، علـــى حمدوديتـــه، علـــى ضـــبط وتقنـــني كثـــري مـــن أوجـــه النشـــاط أساســـي (دســـتور). وســـاعد التحســـن البطـــيء يف األداء 
الفلســطيين.  فقــد صــدرت جمموعــة مــن القــرارات اإلداريــة واألنظمــة، ومــا زالــت بعــض مشــاريع القــوانني يف مرحلــة الدراســة واملراجعــة 

طاعيــة املرحليــة، وهــي تقــوم بتطــوير والنقــاش يف اللــس التشــريعي متهيــداً إلصــدارها. ومتكنــت بعــض الــوزارات مــن إجنــاز خططهــا الق
بعــض القـــوانني عـــرب النقـــاش مـــع املعنيــني يف التمـــع الفلســـطيين (قـــانون اخلدمـــة االجتماعيــة، اســـرتاتيجية املـــرأة، اســـرتاتيجية الطفـــل، 

لثقافـة...اخل). وعلـى مشاريع قوانني: العمـل، اجلمعيـات، األحـزاب، قـانون وزارة الرتبيـة والتعلـيم، قـانون التعلـيم العـايل، خطـة وزارة ا
صعيد التخطيط اإلقليمي متت بعض اإلجنازات. فقد وصل بعضها إىل مرحلة املراجعة النهائيـة والتنفيـذ، كمخطـط بلديـة غـزة علـى 
سـبيل املثــال، وذلـك رغــم التسـاؤل الــذي تثـريه الفرضــيات الـيت متــت علـى أساســها الدراسـات (خضــوع منطقـة املســتوطنات للتنظــيم 

 وحرية التنظيم يف ساحل غزة وخاصة ساحل رفح والتحكم مبصادر املياه...اخل). من قبل السلطة
 

 نشوء منظور التنمية الفلسطيني 
ســببت الصــعوبات املشــار إليهــا ســابقاً يف عــدم وجــود منظــور تنمــوي فلســطيين. حــاول وزيــر التخطــيط والتعــاون الــدويل توضــيح ت

يحه علـى شـكل سـؤال حيمـل معـىن االختيـار:  إّمـا القبـول بـدخل مرتفـع نسـبيا بعض أبعاد وجهة النظر التنموية للسلطة فجاء توض
آليـات   -مع حرمان حقيقي من احلرية االقتصادية وبالتايل السياسـية، وإّمـا البحـث عـن آليـات أخـرى للتعـايش يف ظـل التفاوتـات 

علــى قــدر اهلــامش الــذي يتــيح  -زن مــا أمكــن حتــاول نقــل هــذه العالقــة مــن إطــار مفهــوم الســيطرة واهليمنــة والتبعيــة إىل وضــع التــوا
للطــرفني (الفلســطيين واإلســرائيلي)... االعتمــاد املتبــادل . وأبــدى الــوزير رأيــه حــول دور املعونــات يف التنميــة وأكــد أنــه شخصــيا ال 

 -اد عـايل اإلنتاجيـة يبين  الكثري من األوهام  عليها. وأضاف أن ما يشغله هو  كيفية تعبئـة طاقـة اإلنسـان الفلسـطيين لبنـاء اقتصـ
اقتصاد انتقائي موجه للسوق العاملية والتصدير للخارج من خالل آلية ذاتية تسمح بالتخصب مبا هو يف مقدور الفلسطينيني، ومبا 

 مييزهم، وبإسرتاتيجية حتقق اكرب قدر من االستقالل واملشاركة يف الداخل .
  1998-1996والتعـــاون الـــدويل  اســـرتاتيجية التنميـــة يف فلســـطني أصـــدرت وزارة التخطـــيط  1995ويف كـــانون الثـــاين/ ينـــاير 

هدفت، حسبما جاء يف مقدمتها، إىل  وضع تصور أويل على املدى املتوسط لتعريف الدول املاحنة بالطريقة الـيت تنتهجهـا السـلطة 
ري الــدول املاحنــة، أيضــا، باملعضــالت الوطنيــة الفلســطينية وحتديــد أهــدافها التنمويــة باملشــاركة مــع الشــعب الفلســطيين ، وكــذلك لتــذك

 )1995اليت تواجه االقتصاد الفلسطيين وصانعي السياسات . (جملة قضايا فلسطينية، 
ومل خترج االسرتاتيجية عن كو�ا جمرد  وثيقة مرحلية . وقد وعدت وزارة التخطيط والتعـاون الـدويل بإصـدار   وثيقـة اكثـر تفصـيال   

مليــون دوالر  1320ا تشـري هـي نفسـها، كانـت مقدمـه إىل الـدول املاحنـة للموافقـة علـى رصـد مبلـغ يف وقـت الحـق. والوثيقـة، كمـ
 .1998-1996أمريكي للفرتة 

 

ب كةسغغجيظ  ةزغغعو ئكزغغكض
ب  ة ئكفذخيغغغغغغغغغغغ لاغغغغغغغغغغغئخذئ ئك
ش غغغغغغى  هئكقضغغغغغئظ ئكخغغغغغئ
شغغئخى. هإل  م ئإلفة ليغغخئ ئك
لغغغغغئتإلي  ل ةقغغغغغخل ةسغغغغغجيعئي 
هكى هئكعئل م ئآل  ككقضئعي



  

، والــــذي قــــدم إىل الموعــــة 1997ويؤكــــد وزيــــر التخطــــيط والتعــــاون الــــدويل يف معــــرض حديثــــه عــــن الربنــــامج االســــتثماري للعــــام 
)، أن البنك الدويل كان يضـع للسـلطة خططهـا ويقـوم 1996تشرين ثان /نوفمرب  20-19االستشارية يف اجتماعها يف باريس (

هــو بتنفيــذها. ويضــيف الــوزير أن وزارتــه وضــعت أخــريا خطــة فلســطينية مت عرضــها علــى الــدول املاحنــة ممــا دعاهــا إىل اإلعــراب عــن 
 )1996لية هلا. (الصحافة احمللية، ثقتها الكاملة بالسلطة الفلسطينية بعد إطالعها عليها وزادت من اعتماداتا املا

 
ولكــن الواقــع املتحقــق ال يتفــق مــع مــا صــرح بــه وزيــر التخطــيط والتعــاون الــدويل. فمــا زالــت الســلطة تعــاين مــن غيــاب توجــه تنمــوي 

حـىت اآلن. ويف واضح ومازالت يف أدائها تـرتاوح مكا�ـا يف دائـرة رد الفعـل، مل ختـرج منـه إىل دائـرة ممارسـة املبـادرة إالّ بشـكل جزئـي 
هذا اإلطار ترغب السـلطة يف تشـجيع التنميـة عـن طريـق القطـاع اخلـاص وحتفيـزه علـى االسـتثمار يف فلسـطني. فقـد عقـدت هيئـات 
أهليـــة وحكوميـــة عـــدة مـــؤمترات اقتصـــادية هلـــذا الغـــرض، وشـــاركت الســـلطة يف املـــؤمترات التنمويـــة الـــيت افرزهـــا مـــؤمتر مدريـــد يف العـــام 

، ويف القــاهرة 1995ويف عمــان يف العــام  1994نميــة الشــرق األوســط يف الــدار البيضــاء/ املغــرب يف العــام ويف مــؤمترات ت1991
وباإلضافة إىل تصرحيات املسؤولني الفلسطينيني املؤيدة هلذا االجتاه  تعمل السلطة على إصدار قـوانني معـززة لـه  .  1996يف العام 

وقـانون الوكـاالت التجاريـة وغريهـا). مل تقـدم بعـد السـلطة تشـجيعا ممـاثال  1995 (مسودة قانون تشجيع االستثمار نيسان/ إبريـل
 للقطاعني األهلي والعام .

وترى قطاعات هامة يف التمع يف تزامن تعثر بناء القطاع العام مع املبالغة يف الرتكيز علـى القطـاع اخلـاص، دون تقنـني كـاٍف ودون 
الصـــحي اخلـــاص، علـــى ســـبيل املثـــال، ال يبـــدي اهتمامـــا يـــذكر بالرعايـــة الصـــحية األوليـــة.  مراقبـــة مناســـبة، مصـــدراً للقلـــق. فالقطـــاع 

واهتمــام قطــاع اإلســكان اخلــاص مبعاجلــة القضــايا البيئيــة وحــل مشــكالت الســكن للطبقــات املعــوزة حمــدود. ويتخــوف الرتبويــون مــن 
 فرز املرتتب على ذلك يف التمع على أسس تعليمية ومالية .املبالغة يف إعطاء القطاع اخلاص دوراً واسعاً يف التعليم مشريين إىل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  )2-2اإلطار ( 

7Fاإلغالق اإلسرائيلي لفلسطين

8 
) كثفـت احلكومـة 3-2اتبعت إسرائيل سياسة إغالق األراضي الفلسطينية كوسيلة للتحكم يف تطورها، وكمـا يتضـح مـن اجلـدول (

،(باســتثناء شــهر كــانون  1995 اإلســرائيلية مــن اســتخدامها هلــذه السياســة خــالل الســنوات األخــرية،  فقــد شــهدت مجيــع اشــهر 
أول/ديسمرب) فرتات إغالق ملدد متفاوتة. بلغ عدد املرات اليت مت فيها اإلعالن عن حصار كامل تسع مرات يف السنة نفسـها. أمـا 

% مــن عــدد أيــام الســنة. وكــان ارتفــاع 38يومــاً، أي حنــو   138فبلــغ عــدد أيــام اإلغــالق (الكامــل أو اجلزئــي)  1996يف العــام 
 ت البطالة بني الفلسطينيني النتيجة األبرز لإلغالق.معدال

 الخسائر االقتصادية

                                                 
ا من يقصد باإلغالق هنا إغالق احلدود  بني فلسطني وإسرائيل ومنع العمال الفلسطينيني من الدخول إىل إسرائيل ومنع البضائع من الدخول إليه 8

ض فلسطني أو اخلروج منها إىل منطقة السلطة.  يشمل العدد اإلمجايل أليام اإلغالق إغالقات جزئية وأخرى شاملة. فضال عن ذلك، مت فرض بع
داخل اإلغالقات على منطقة دون أخرى. وهناك اختالفات بني عدد أيام اإلغالق يف قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت بعض اإلغالقات على احلركة 

 املناطق الفلسطينية نفسها باإلضافة إلغالق احلدود مع إسرائيل.

  )3-2جدول (
اإلغالقات اإلسـرائيلية لفلسـطين 
حســـــــــب الســـــــــنة وعـــــــــدد أيـــــــــام 
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د تـأثرت العوائـد الـيت حيصـل عليهـا مليون دوالر أمريكي، فقـ 6.1تزيد اخلسائر اليومية الناجتة عن فرض احلصار على فلسطني عن 
العـاملون الفلســطينيون نتيجـة لعملهــم يف إسـرائيل بدرجــه عاليـة مــن اإلغـالق. أمــا التـأثري األكــرب لـه فكــان التـأثري غــري املباشـر الــذي 

 يؤدي إىل اخنفاض ملحوظ يف الناتج احمللي اإلمجايل.
 تسويق المنتوجات الزراعية

، بعـد أن  1995مليـون دوالر يف العـام  35وإىل  1994مليون دوالر يف العـام  45سطينية إىل اخنفضت الصادرات الزراعية الفل
. (وزارة الزراعــــة واللــــس الفلســــطيين للتنميــــة 1993و  1992مليــــون دوالر يف كــــل مــــن العــــامني  70كانــــت قــــد وصــــلت إىل 

ائر الزراعيـة النامجـة عـن إغـالق فرضـته السـلطة ). وحسب مصادر رمسية يف وزارة الزراعة الفلسطينية، قدرت اخلس1996واألعمار 
 اإلسرائيلية على قطاع غزة ملدة أربعة أيام مبليوين دوالر أمريكي، أي مبعدل نصف مليون دوالر يوميا.

8Fالمساعدات الدولية

9 
ت األهلية الفلسـطينية. كمـا وعـدت هـذه الـدول ، منذ وقت طويل تشارك جمموعة الدول املاحنة يف متويل الوكالة ( األنروا) واملنظما

باإلضـــافة إىل ذلـــك، بتقـــدمي املســـاعدات 
املاليـــــــة للســـــــلطة. وبعـــــــد توقيـــــــع اتفاقيـــــــة 
إعـــــــالن املبـــــــادئ يف واشـــــــنطن يف العـــــــام 

  802بلغــــت قيمــــة التعهـــــدات  1993
 753، و 1994مليـــــــون دوالر للعـــــــام 
 831، و 1995مليـــــــون دوالر للعـــــــام 
 888، و 1996مليـــــــون دوالر للعـــــــام 

ـــــدول 1997مليـــــون للعـــــام  . وقامـــــت ال
% مـــن 93املاحنـــة بـــااللتزام بـــدفع نســـبة 

ـــــــــيت مت التعهـــــــــد بـــــــــا لألعـــــــــوام  املبـــــــــالغ ال
 .   1996% حىت �اية آب/أغسطس 50، وصرفت منها  1994-1996

                                                 
 معظم البيانات مقتبسه من: 9

Matrix of Donors, Assistance to the West Bank and Gaza (Analysis) , Fourth Revision, August 1996. 

 )4-2جدول (
مجمـــوع الخســـائر المباشـــرة الناتجـــة عـــن اإلغـــالق 

 اإلسرائيلي لفلسطين (مليون دوالر أمريكي)
 4/96-4إىل  2-25 نوع اخلسائر

متوســـط اخلســـارة  الموع 
 اليومي

.151 الناتج احمللي اإلمجايل
1 

3.8 

ــــــــــــــــة يف  ــــــــــــــــة الرمسي العمال
 إسرائيل

60.0 1.5 

ــــة يف  ــــة غــــري الرمسي العمال
 إسرائيل

18.4 0.46 

 0.36 14.4 السياحة يف القدس
.244 كافة اخلسائر

3 
6.1 
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 )4-2الشكل (
 1996-1994انحة من حيث التعهد وااللتزام والصرف الفعلي  مساعدات الدول الم 

% 



  

 
وبشكل عام  تركز الدول املاحنة مساعداتا، من حيـث 

االســـــــتثمارية  كالبنيـــــــة التحتيـــــــة، املبـــــــدأ، يف  املشـــــــاريع 
داخــــل حــــدود املــــدن والقــــرى وال تتعــــداها. وبالتــــايل ال 
ميكــن النظــر إىل هــذه املشــاريع علــى أ�ــا شــاملة وتــربط 
أجـــــزاء فلســـــطني. ومـــــن األمثلـــــة علـــــى هـــــذه املشـــــاريع: 

 اخلدمات البلدية املتعلقة بالطرق والاري واملياه.
 

 
 -5( 

اعدات حسب مج  (مليون دوالر أمريكي) 1996-1994ال الصرف  
 % الصرف    % االلتزام   % الصرف   % االلتزام   % الصرف   % االلتزام  

ثمارية   444   57 200   45 362   58 240   49 55
9   
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. 1996% يف العـام 68إىل  1994% يف عام 57ارتفعت خمصصات الدول املاحنة  اليت مت االلتزام با لبند البنية التحتية من  
% منهـا  46للمسـاعدات الفنيـة  و  دعـم املرحلـة االنتقاليـة ، و “% من املساعدات الفعلية لــ 54قد خصب أما عند الصرف ف

. وكـرد فعـل علــى اسـتمرار اإلغـالق، أضــيف بنـد جديـد يف برنــامج املسـاعدات حتــت 1996 للمشـاريع االسـتثمارية  إىل يف العــام 
ق. وقــد وصــل عــدد العــاملني يف بــرامج الطــوارئ  أعلــى قيمــة لــه يف عنــوان  خلــق فــرص عمــل  ملواجهــة البطالــة النامجــة عــن اإلغــال

 ألف عامل يف أعمال التنظيف وبعض املشاريع احملدودة األجل واهلامشية. 25. إذ مت يف حينه تشغيل 1996أيلول/سبتمرب 

رتكـــز يف دعـــم رواتـــب مـــوظفي الســـلطة، ويف البنيـــة التحتيـــة وبنـــاء أمـــا الـــاالت احملـــددة الـــيت تصـــرف عليهـــا املســـاعدات الدوليـــة فت
املؤسســات احلكوميــة والتعلــيم والصــحة والقطــاع اخلــاص والشــرطة. أمــا قطاعــات الزراعــة والســياحة فتحظــى باهتمــام قليــل مــن قبــل 

 ).6-2املاحنني أنظر الشكل (

دف خلـق فـرص عمـل متناميـة ومتجاوبـة مـع احلاجـات التنمويـة مل حتقق اجلهـات املاحنـة بالتعـاون مـع السـلطة واملنظمـات األهليـة هـ
للفلســـطينيني. وجتاوبـــا مـــع الرغبـــة يف ختفيـــف األزمـــات و احلاجـــة االجتماعيـــة والسياســـية امللحـــة، واىل حتقيـــق اســـتقرار مســـتمر يف 

د األورويب ودول أوروبيــة أخــرى فلســطني، تزايــد اهتمــام مؤسســات األمــم املتحــدة (الوكالــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي) واالحتــا
بتوسيع برامج توليد فرص العمـل للفلسـطينيني. ومـع أن جـزءاً كبـرياً مـن األمـوال املرصـودة لتنميـة األراضـي الفلسـطينية قـد مت صـرفها 

 تـأثرياً  -) 1996كما يقول تقريـر املنسـق اخلـاص لألمـم املتحـدة يف فلسـطني (  -ملكافحة آفة البطالة، فقد تركت اجلهود املبذولة 
اقتصــادياً حمــدوداً أو غــري مباشــر ومل يتصــف باالســتدامة . وبســبب هــذه النتــائج دعــى املنســق إىل االنتقــال مباشــرة إىل تعزيــز اجلهــود 

 التنموية يف اجتاه توليد فرص عمل أكثر استدامة وحتدث أثراً تنموياً أكرب  عندما تتهيأ الظروف .
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 )3-2اإلطار(
  المساعدات الدولية

عــن ل ختلــف برنــامج املســاعدات الطارئــة للشــعب الفلســطيين الــذي يشــرف عليــه البنــك الــدويل تــأثريات حقيقيــة علــى البنيــة االقتصــادية الفلســطينية و يشـك
 امياإلســـهام يف توســـيع القاعـــدة التشـــغيلية مصـــدر قلـــق حقيقـــي.  ومـــن مظـــاهر هـــذا التخلـــف تـــدين نســـب وفـــاء الـــدول املاحنـــة بالتزامهـــا بالربنـــامج، وتنـــ
ي يف املخصصـات الفعليـة لتغطيــة اإلنفـاق اجلـاري علــى حسـاب اإلنفــاق االسـتثماري وبـروز ظــاهرة التحـول مــن املـنح إىل القـروض، وكــذلك التحـول اجلــار 

رتاجـع ثقـة النـاس اجتاه برنامج املساعدات الطارئة من متويل لعملية التأهيل إىل متويل ملواجهة األزمات الناشئة عن سياسة اإلغالق. ويف ظل هذا الوضـع ت
سـاعدتم جبدوى املساعدات الدولية يف إحداث حتوالت جذرية ونوعيـة يف ظـروف حيـاتم، أو يف مسـاعدتم علـى اسـتعادة املبـادرة عـرب تعزيـز قـدراتم وم

 على وقف آليات تعطيل  التنمية اليت يعانون منها.

 )5-2الشكل (
 1996-1994توزيع المساعدات الفعلية حسب القطاع  

  ) 6-2الشكل (
 1996أيلول/سبتمبر  -1993تشرين أول/أكتوبر -التوزيع النسبي للمساعدات الدولية حسب القطاعات المختلفة 



  

 
 العمالة والتوظيف

 % يف العــــــــــــــــــام53ا فــــــــــــــــــوق) إىل جممــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــكان ســــــــــــــــــنه فمــــــــــــــــــ 15بلغــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــبة القــــــــــــــــــوى البشــــــــــــــــــرية (األفــــــــــــــــــراد 
% يف 41.8% وتتــوزع هــذه النســبة بواقـــع 40.3. وكانــت نســبة القــوى العاملــة املشــاركة مـــن القــوى البشــرية 1996 -1995

% يف قطاع غزة. توفر املدن  الغالبية العظمى من الوظائف خصوصا يف قطاع غزة. بينما توفر القـرى  36.8الضفة الغربية وحوايل 
وخصوصــا يف الضــفة الغربيــة ) بعــض فــرص العمــل. أمــا املخيمــات فــدورها حمــدود جــدا يف هــذا الــال وخاصــة يف الضــفة الغربيــة.  (

 ). 6-2هذا وتتوزع القوى العاملة الفلسطينية على النحو املبني يف جدول (



  

 سوق العمل 
عجز االقتصاد الفلسطيين عن استيعاب القوة العاملـة الفلسـطينية، وأدى ذلـك إىل توجـه العمالـة الفلسـطينية إىل األسـواق اخلارجيـة 

إلســرائيلي. بــرزت أمهيــة الســوق اإلســرائيلي للعمالــة الفلســطينية بصــورة واضــحة منــذ مثــل أســواق دول اخللــيج العــريب وســوق العمــل ا
بدايــة االحــتالل، حيــث وصــل عــدد العــاملني فيــه إىل أكثــر مــن 

ألـف عامـل قبــل انطالقـة االنتفاضــة الفلسـطينية يف العــام  120
1987. 

بلـــــغ املتوســـــط الشـــــهري لعـــــدد العـــــاملني يف  1994ويف العـــــام 
 786بلــــغ  1996ويف العــــام  46 105الســــوق اإلســــرائيلي 

، وتراوحــــت نســــبة العــــاملني الفلســــطينيني يف ســــوق العمــــل 30
% مــــــــــــن إمجــــــــــــايل العــــــــــــاملني 16% و 9اإلســــــــــــرائيلي بــــــــــــني 

% (يف قطـــاع 45باملقارنـــة مـــع  1996الفلســـطينيني يف العـــام 
 .1987% (يف باقي الضفة الغربية)  يف العام 35غزة) و 
 
 البطالة

 الطاقـــــــة التوظيفيـــــــة لالقتصـــــــاد رغـــــــم النمـــــــو الـــــــذي حصـــــــل يف
الفلســطيين، إالّ أ�ــا مــا تــزال عــاجزة عــن اســتيعاب االرتفــاع يف 
معـــدالت البطالـــة النامجــــة عـــن إغــــالق األســـواق اإلســــرائيلية يف 
وجــه العمـــال الفلســـطينيني. ولـــذلك فــإن مشـــكلة البطالـــة تعتـــرب 
مــــن أهــــم املشــــكالت الــــيت تواجــــه التمــــع الفلســــطيين يف هــــذه 

  املرحلة.
ارتفعــــت نســــبة العــــاملني يف القطــــاع احلكــــومي الفلســــطيين مــــن 

. 1996% يف العـــــــــــام 17إىل  1995% يف العــــــــــام 13.2
ويتضح الفرق يف التوظيـف احلكـومي بـني الضـفة الغربيـة وقطـاع 

% مــــن 13.6غـــزة حيـــث توظـــف احلكومـــة يف الضـــفة حـــوايل 
 %.28جمموع العاملني، بينما توظف يف قطاع غزة حوايل 

دالت البطالة تبعا لإلجراءات اإلسـرائيلية  املتخـذة يف تتباين مع
أوقـات خمتلفـة. فهـي ترتفـع يف بعـض األحيـان لتصـل إىل حـوايل 

%. وتشــــــري 29% وتــــــنخفض أحيانــــــا أخــــــرى لتصــــــل إىل 50
البيانــات الــيت توفرهــا مســوحات خمتلفــة إىل تغــريات ذات داللــة 

وما يف معدالت البطالة من حيث ارتباطها بالظروف السياسية 
يـــنجم عنهـــا مـــن إغالقـــات لألســـواق اإلســـرائيلية، كمـــا يوضـــح 

 ).7-2ذلك جدول (
أصــدرت دائــرة اإلحصــاء املركزيــة الفلســطينية  1995ويف العــام 

إىل  1995% يف تشــــرين أول/ أكتــــوبر 18.2بياناتـــا حــــول البطالــــة ومعــــدالتا. وتشــــري البيانــــات إىل ارتفـــاع نســــبة البطالــــة مــــن 
% يف تشــرين أول/اكتــوبر  18.3و  1996% يف تشــرين األول/ أكتــوبر 21.8، بينمــا بلغــت 1996% يف أيــار/ مــايو 28.4

) إىل أن نســبة البطالــة ارتفعــت مــن 1996. وأشــار تقريــر املنســق اخلــاص لألمــم املتحــدة  (1997كــانون الثــاين/ ينــاير   -1996
اع غـزة عنهـا يف بـاقي الضـفة الغربيـة إال يف . هذا وتزيد معدالت البطالـة يف قطـ1996و  1992% بني العامني 30% إىل 10

 حاالت اإلغالق حيث تتقارب املعدالت.
 

                                                 
 1996و 1995مت حساب الوسط احلسايب املرجح بناء على نتائج ثالثة مسوح قامت با دائرة اإلحصاء املركزية  الفلسطينية خالل عامي  10
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من اإلشارة هنا إىل انتشار ظاهرة عمل الكثريين يف غري جماالت ختصصاتم العلمية. وتلعب سياسة التوظيف احلكوميـة دوراً والبد 

واضحًا يف انتشار هذه الظاهرة. وتنتشـر كـذلك ظـاهرة البطالـة اهليكليـة والنامجـة عـن عـدم توافـق مـؤهالت العـاطلني عـن العمـل مـع 
ضافة إىل ذلك بـدأت ظـاهرة البطالـة املقنعـة باالنتشـار مـع توسـع القطـاع احلكـومي، فهنـاك تضـخم مواصفات الشواغر املتوفرة. باإل

 يف عدد املوظفني يف املستويات اإلدارية يف هذا القطاع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7-2جدول (
 (%) 1996كانون أول   - 1994البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة: نظرة مقارنة ،كانون أول 
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 1996-1994املصدر: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، استطالعات دورية 



  

 االقتصاديةالقطاعات 
 الزراعة

تصـــادية يف فلســــطني، يـــأيت قطـــاع الزراعـــة يف مقدمـــة النشـــاطات االق
ويصل متوسط نسـبة مشـاركته يف الـدخل احمللـي اإلمجـايل إىل الثلـث. 
وقــد اخنفضــت نســبة مشــاركة القطــاع الزراعــي، مــع �ايــة الســبعينات 

% عـــــــام 23، حـــــــىت وصـــــــلت إىل أقـــــــل مـــــــن 1988وحـــــــىت العـــــــام 
. وترافــق االخنفــاض مــع جــذب ســوق اخللــيج العــريب للعمــال 1987

ـــة الفلســـطينية يف األســـواق الفلســـطينيني وازديـــاد ا لطلـــب علـــى العمال
 اإلسرائيلية. 

بــــــدأت مشــــــاركة القطــــــاع الزراعــــــي يف التزايــــــد مــــــع بدايــــــة االنتفاضــــــة 
الفلســطينية وذلــك نتيجــة لــدعوة العــودة إىل األرض كبــديل عــن العمــل يف الســوق اإلســرائيلي، وإلغالقــه يف وجــه الكثــري مــن عمــال 

%. ومل 14، إذ بلغـت أقـل مـن 1994قطاع الزراعـي يف الـدخل احمللـي بشـكل واضـح عـام الزراعة. وقد اخنفضت نسبة مشاركة ال
10F% من جمموع العاملني14عن  1996يتجاوز متوسط نسبة العاملني يف هذا القطاع لعام 

11. 

 
 الخدمات والتجارة 

% مــن 12%. يشــارك القطــاع احلكــومي بنســبة 62دمات أمهيــة خاصــة، وتبلــغ مســامهته يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل حيتــل قطــاع اخلــ
%. هذا وكان متوسط نسبة  املشتغلني يف قطـاع 50جمموع اخلدمات. أما املواصالت والتجارة واستئجار العقارات فتشارك بنسبة 

ز أمهية اخلدمات يف القطاع اخلاص يف القدس ويف قطاع غزة أكثر من . وترب 1996%  من جمموع العاملني عام 51.9اخلدمات 
بروزها يف بـاقي الضـفة الغربيـة، مـع العلـم بـأن مشـاركة هـذا القطـاع ارتفعـت بنسـب كبـرية يف املنـاطق كافـة خـالل السـنوات األخـرية. 

 ومن املتوقع أن تستمر يف التزايد مع إنشاء مؤسسات حكومية تقدم اخلدمات للجمهور.
 

 الجهاز المصرفي الفلسطيني
بنكاً ثالثة منها بنوك استثمارية. بدأت سلطة النقد الفلسطينية بانتهاج سياسية جديـدة  17يتكون اجلهاز املصريف الفلسطيين من 

يف، لرتخيب البنوك تتمثل يف الرتكيز على قيام بنوك لالستثمار. وتـدف سـلطة النقـد مـن ذلـك تعزيـز الـدور التنمـوي للجهـاز املصـر 
 مع التحول التدرجيي حنو منط البنوك الشاملة، إذ أن البنوك ال تساهم ، حالياً، يف عملية التنمية باملستوى املطلوب.
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 )8-2جدول (
 ساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة (نسبة مئوية)

 غزه باقي الضفة الغربية القدس نشاط االقتصادي
 13 16.78 2.5 زراعة وصيد األمساك

تعدين، الصناعة التحويلية واملياه 
 لكهرباء

19.66 14.41 11.86 

 7.6 9.73 10.97 إلنشاءات
 52.02 47.72 59.38 قطاع  اخلاص

 15.55 11.36 7.5 طاع اخلدمات العام

 ) 7-2الشكل (
 القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي نسبة مشاركة 

1991 1992 1994 



  

رغــم حداثــة اجلهــاز املصــريف احلــايل إال أنــه ســاهم مســامهة واضــحة يف جتميــع املــدخرات وحتويلهــا إىل ودائــع لــدى البنــوك العاملــة يف  
 1722إىل مــا يعــادل  1994مليــون دوالر أمريكــي يف �ايــة العــام  589د ارتفعــت تلــك الودائــع مــن األراضــي الفلســطينية. فقــ

% مقارنــة بنهايــة العــام الســابق. ورغــم 47% حمققــة بــذلك نســبة منــو تبلــغ 192، أي بزيــادة 1996مليــون دوالر يف �ايــة العــام 
اس علـــى االدخـــار، دون األخـــذ بعـــني االعتبـــار العوامـــل ذلـــك فـــإن اعتمـــاد نســـبة النمـــو يف الودائـــع كمؤشـــر مطلـــق علـــى إقبـــال النـــ

 االقتصادية، سوف يكون مضلًال.
مليـــون دوالر أمريكـــي يف �ايـــة العـــام  163ويف املقابـــل ارتفـــع حجـــم التســـهيالت االئتمانيـــة املمنوحـــة مـــن قبـــل تلـــك البنـــوك مـــن 

 %.164، أي بزيادة 1996مليون دوالر مع �اية كانون األول/ديسمرب  431إىل 1994
 الصناعة

.  وبلــغ 1994% يف العــام 14إىل حــوايل  1992% يف العــام 8ارتفعــت مســامهة قطــاع الصــناعة يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن 
. ومـــع هـــذا النمـــو، مل يـــزد عـــدد املنشـــآت الصـــناعية يف العـــام 1996% يف العـــام 17.4متوســـط نســـبة العـــاملني يف هـــذا القطـــاع 

شخصـــا، ممــا جيعـــل متوســـط عــدد العـــاملني يف املنشـــأة الواحـــدة ال  50 531يهــا حـــوايل منشـــأة يعمـــل ف 11 842عــن  1994
فــرداً. ومــن أجــل زيــادة مشــاركة الصــناعة يف االقتصــاد الفلســطيين تبــذل املســاعي إلنشــاء منــاطق صــناعية يف الضــفة  4.3يتجــاوز 

 الغربية وقطاع غزة.
 البناء والتشييد

خــرية ارتفاعــا يف االســتثمارات يف قطــاع العقــارات. فعلــى ســبيل املثــال، وصــلت نســبة الزيــادة يف هــذا القطــاع إىل شــهدت الفــرتة األ
. مل تنعكس الزيادة يف الطلب على رخب البناء على مسـامهة قطـاع اإلنشـاءات يف 1995-1991% يف الفرتة 180أكثر من 

، وإمنـا انعكسـت يف إحصـائيات قطـاع 1994% يف العـام 10ا القطـاع الناتج احمللي اإلمجايل، حيث مل تتجاوز نسبة مسامهة هـذ
اخلـــدمات اخلاصـــة الداعمـــة هلـــذا القطـــاع والـــيت ارتفعـــت مســـامهتها بشـــكل ملحـــوظ يف الســـنوات األخـــرية. وقـــد بلـــغ متوســـط نســـبة 

 % من جمموع العاملني. 16.7العاملني يف قطاع البناء والتشييد إىل 
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  )8-2الشكل ( 
 1995-1991متر مربع) 1000مساحة البناء المرخصة من قبل بلديات نابلس ورام اهللا والبيرة والخليل ( 

 السنوات



  

 
 الدخل

لي اإلمجايل والناتج القومي اإلمجايل خالل السنوات األربعة األخرية يف الضـفة الغربيـة ويف قطـاع غـزة. وجـاء تقريـر تراجع الناتج احمل 
) ليؤكــد ذلــك. فحســب التقريــر املــذكور ســجل النــاتج القــومي اإلمجــايل احلقيقــي اخنفاضــاً 1996املنســق اخلــاص لألمــم املتحــدة (

الخنفــاض عــن اإلغالقــات الــيت أشــري إليهــا، وعــن منــع اســترياد املــواد األوليــة . ونــتج ا1996-1992% يف الفــرتة 22.7بنســبة 
%. وتبـني دراسـة حتليليـة 3.5الالزمة ومنع       تصـدير البضـائع للخـارج. ويف الفـرتة نفسـها اخنفـض النـاتج احمللـي احلقيقـي بنسـبة 

-1985إلمجــايل شــهد تذبــذباً خــالل الفـــرتة ) أن متوســط نصــيب الفــرد مـــن النــاتج احمللــي ا1997ملركــز التخطــيط الفلســطيين (
 .1996دوالرات يف العام  1304مقابل  1985دوالراً يف العام  2299، حيث بلغ 1996

 
 
 

ورغم استمرار الفجوة بني نصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي ونصـيبه مـن النـاتج القـومي الـيت بـدأت بالتجـذر منـذ بدايـة االحـتالل، إال 
) شهدت احنساراً هلـذه الفجـوة كنتيجـة للرتاجـع الكبـري يف نصـيب الفـرد مـن النـاتج القـومي 1994-1992ن السنوات األخرية (أ

. ويف الوقت نفسه تراجع نصيب الفرد من الناتج احمللـي بنسـبة 1996-1992% يف الفرتة 38.8اإلمجايل الذي تضاءل بنسبة 
) يف حالـــة فــــتح 1994لنــــاتج القـــومي واحمللــــي إىل معـــدالتا الســـابقة (االونكتــــاد %. ومـــن املتوقـــع أن تعــــود الفجـــوة بـــني ا23.6

 األسواق اإلسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية ويف حالة عدم ارتفاع قيمة الناتج احمللي اإلمجايل. 

 الدخل والنمو السكاني
% يف الفــرتة نفســها.   وبلغــت 26.3ســبة مــع زيــادة ســكانية بن 1996-1992ترافــق الرتاجــع يف الــدخل القــومي خــالل الفــرتة 

% يف قطـــاع غـــزة) بـــني 6.2% يف    الضـــفة الغربيـــة و5.7% (5.9نســـبة الزيـــادة الســـنوية الكليـــة يف معـــدالت النمـــو الســـكاين 
% وإىل الزيـادة يف 3.4 . وتعود هذه النسبة يف الضفة الغربية إىل منو سكاين ناتج عـن الزيـادة الطبيعيـة1996و  1994العامني 

 %.1.6% وتلك الناجتة عن العودة 4.6%)، أما يف قطاع غزة، فقد كانت نسبة الزيادة الطبيعية 2.3أعداد العائدين (
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 )9-2الشكل (
 1996-1992نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي ومن الناتج المحلي الحقيقي  



  

 

 مصادر الدخل
لـى العمـل يف إسـرائيل تشكل األجور والرواتب مصدر الـدخل األهـم للسـكان يف قطـاع غـزة. ويعـود ذلـك لالعتمـاد الكبـري نسـبياً ع

) ووكالــة الغـــوث الدوليــة لعــدد كبـــري مــن العــاملني. ينطبـــق التحليــل نفســه علـــى 1994واســتيعاب مؤسســات الســلطة (بعـــد العــام 
11Fالوضع يف املخيمات واملدن يف الضفة الغربيـة حيـث يرتفـع االعتمـاد علـى األجـور والرواتـب، وتعتمـد القـرى الفلسـطينية

يف الضـفة 12
 تعتمد بشكل كبري على التحويالت النقدية ومشاريع األسرة وبشكل أقل على األجور والرواتب. الغربية، فإ�ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
السكان  تقوم دائرة اإلحصاء الفلسطينية باستثناء البدو الرحل من مثل هذه الدراسات وذلك ألسباب خمتلفة متعلقة بالصعوبات العملية. ويبلغ عدد 12

روة احليوانية اليت ميتلكو�ا % من السكان.  وجتد اإلشارة إىل أمهية الث1نسمة،  وبذلك تقل نسبتهم عن  19 400البدو يف حمافظات الضفة الغربية 
 رسالة موجهة إىل املشروع) -القدس  أريج   -ومنتجاتا إذ تقدر هذه الثروة بثالثني مليون دوالر. ( معهد األحباث التطبيقية 

 ن).% معدل اإلنتاج من األلبا20دينار) +  100× مالحظة:  مت حساب الثروة احليوانية على النحو التايل: عدد رؤوس األغنام 
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  )10-2الشكل( 
 1996-1972معدالت النمو السكانية بالمقارنة مع معدالت التغير في قيمة الناتج القومي اإلجمالي 

 1996)  المصدر الرئيس للدخل لألسر  الفلسطينية 11-2الشكل (

 1996سكاني )  المصدر الرئيسي للدخل حسب التجمع  ال12-2الشكل (

 قطاع غزة

% % 

 السنوات

 السنوات



  

 االقتصاديةالقطاعات 
 الزراعة

يـــأيت قطـــاع الزراعـــة يف مقدمـــة النشـــاطات االقتصـــادية يف فلســــطني، 
متوسط نسـبة مشـاركته يف الـدخل احمللـي اإلمجـايل إىل الثلـث. ويصل 

وقــد اخنفضــت نســبة مشــاركة القطــاع الزراعــي، مــع �ايــة الســبعينات 
% عـــــــام 23، حـــــــىت وصـــــــلت إىل أقـــــــل مـــــــن 1988وحـــــــىت العـــــــام 

. وترافــق االخنفــاض مــع جــذب ســوق اخللــيج العــريب للعمــال 1987
ـــة الفلســـط ينية يف األســـواق الفلســـطينيني وازديـــاد الطلـــب علـــى العمال

 اإلسرائيلية. 
بــــــدأت مشــــــاركة القطــــــاع الزراعــــــي يف التزايــــــد مــــــع بدايــــــة االنتفاضــــــة 

الفلســطينية وذلــك نتيجــة لــدعوة العــودة إىل األرض كبــديل عــن العمــل يف الســوق اإلســرائيلي، وإلغالقــه يف وجــه الكثــري مــن عمــال 
%. ومل 14، إذ بلغـت أقـل مـن 1994حمللـي بشـكل واضـح عـام الزراعة. وقد اخنفضت نسبة مشاركة القطاع الزراعـي يف الـدخل ا

12F% من جمموع العاملني14عن  1996يتجاوز متوسط نسبة العاملني يف هذا القطاع لعام 

13. 

 
 الخدمات والتجارة 

% مــن 12%. يشــارك القطــاع احلكــومي بنســبة 62مســامهته يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل حيتــل قطــاع اخلــدمات أمهيــة خاصــة، وتبلــغ 
%. هذا وكان متوسط نسبة  املشتغلني يف قطـاع 50جمموع اخلدمات. أما املواصالت والتجارة واستئجار العقارات فتشارك بنسبة 

اع اخلاص يف القدس ويف قطاع غزة أكثر من . وتربز أمهية اخلدمات يف القط1996%  من جمموع العاملني عام 51.9اخلدمات 
بروزها يف بـاقي الضـفة الغربيـة، مـع العلـم بـأن مشـاركة هـذا القطـاع ارتفعـت بنسـب كبـرية يف املنـاطق كافـة خـالل السـنوات األخـرية. 

 ومن املتوقع أن تستمر يف التزايد مع إنشاء مؤسسات حكومية تقدم اخلدمات للجمهور.
 

 نيالجهاز المصرفي الفلسطي
بنكاً ثالثة منها بنوك استثمارية. بدأت سلطة النقد الفلسطينية بانتهاج سياسية جديـدة  17يتكون اجلهاز املصريف الفلسطيين من 

لرتخيب البنوك تتمثل يف الرتكيز على قيام بنوك لالستثمار. وتـدف سـلطة النقـد مـن ذلـك تعزيـز الـدور التنمـوي للجهـاز املصـريف، 
 حنو منط البنوك الشاملة، إذ أن البنوك ال تساهم ، حالياً، يف عملية التنمية باملستوى املطلوب.مع التحول التدرجيي 

 

                                                 
 تشمل نسبة العاملني يف القطاعات املختلفة، العاملني يف األسواق الفلسطينية واإلسرائيلية. 13
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 )8-2جدول (
 ساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة (نسبة مئوية)

 غزه ةباقي الضفة الغربي القدس نشاط االقتصادي
 13 16.78 2.5 زراعة وصيد األمساك

تعدين، الصناعة التحويلية واملياه 
 لكهرباء

19.66 14.41 11.86 

 7.6 9.73 10.97 إلنشاءات
 52.02 47.72 59.38 قطاع  اخلاص

 15.55 11.36 7.5 طاع اخلدمات العام

 ) 7-2الشكل (
 نسبة مشاركة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 

1991 1992 1994 



  

رغــم حداثــة اجلهــاز املصــريف احلــايل إال أنــه ســاهم مســامهة واضــحة يف جتميــع املــدخرات وحتويلهــا إىل ودائــع لــدى البنــوك العاملــة يف  
 1722إىل مــا يعــادل  1994مليــون دوالر أمريكــي يف �ايــة العــام  589 األراضــي الفلســطينية. فقــد ارتفعــت تلــك الودائــع مــن

% مقارنــة بنهايــة العــام الســابق. ورغــم 47% حمققــة بــذلك نســبة منــو تبلــغ 192، أي بزيــادة 1996مليــون دوالر يف �ايــة العــام 
خـــذ بعـــني االعتبـــار العوامـــل ذلـــك فـــإن اعتمـــاد نســـبة النمـــو يف الودائـــع كمؤشـــر مطلـــق علـــى إقبـــال النـــاس علـــى االدخـــار، دون األ

 االقتصادية، سوف يكون مضلًال.
مليـــون دوالر أمريكـــي يف �ايـــة العـــام  163ويف املقابـــل ارتفـــع حجـــم التســـهيالت االئتمانيـــة املمنوحـــة مـــن قبـــل تلـــك البنـــوك مـــن 

 %.164، أي بزيادة 1996مليون دوالر مع �اية كانون األول/ديسمرب  431إىل 1994
 الصناعة

.  وبلــغ 1994% يف العــام 14إىل حــوايل  1992% يف العــام 8امهة قطــاع الصــناعة يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن ارتفعــت مســ
. ومـــع هـــذا النمـــو، مل يـــزد عـــدد املنشـــآت الصـــناعية يف العـــام 1996% يف العـــام 17.4متوســـط نســـبة العـــاملني يف هـــذا القطـــاع 

ممــا جيعـــل متوســـط عــدد العـــاملني يف املنشـــأة الواحـــدة ال شخصـــا،  50 531منشـــأة يعمـــل فيهــا حـــوايل  11 842عــن  1994
فــرداً. ومــن أجــل زيــادة مشــاركة الصــناعة يف االقتصــاد الفلســطيين تبــذل املســاعي إلنشــاء منــاطق صــناعية يف الضــفة  4.3يتجــاوز 

 الغربية وقطاع غزة.
 البناء والتشييد

ارات يف قطــاع العقــارات. فعلــى ســبيل املثــال، وصــلت نســبة الزيــادة يف هــذا القطــاع إىل شــهدت الفــرتة األخــرية ارتفاعــا يف االســتثم
. مل تنعكس الزيادة يف الطلب على رخب البناء على مسـامهة قطـاع اإلنشـاءات يف 1995-1991% يف الفرتة 180أكثر من 

، وإمنـا انعكسـت يف إحصـائيات قطـاع 1994% يف العـام 10الناتج احمللي اإلمجايل، حيث مل تتجاوز نسبة مسامهة هـذا القطـاع 
اخلـــدمات اخلاصـــة الداعمـــة هلـــذا القطـــاع والـــيت ارتفعـــت مســـامهتها بشـــكل ملحـــوظ يف الســـنوات األخـــرية. وقـــد بلـــغ متوســـط نســـبة 

 % من جمموع العاملني. 16.7العاملني يف قطاع البناء والتشييد إىل 
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  )8-2الشكل ( 
 1995-1991متر مربع) 1000مساحة البناء المرخصة من قبل بلديات نابلس ورام اهللا والبيرة والخليل ( 

 السنوات



  

 
 الدخل

ومي اإلمجايل خالل السنوات األربعة األخرية يف الضـفة الغربيـة ويف قطـاع غـزة. وجـاء تقريـر تراجع الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الق 
) ليؤكــد ذلــك. فحســب التقريــر املــذكور ســجل النــاتج القــومي اإلمجــايل احلقيقــي اخنفاضــاً 1996املنســق اخلــاص لألمــم املتحــدة (

يت أشــري إليهــا، وعــن منــع اســترياد املــواد األوليــة . ونــتج االخنفــاض عــن اإلغالقــات الــ1996-1992% يف الفــرتة 22.7بنســبة 
%. وتبـني دراسـة حتليليـة 3.5الالزمة ومنع       تصـدير البضـائع للخـارج. ويف الفـرتة نفسـها اخنفـض النـاتج احمللـي احلقيقـي بنسـبة 

-1985ل الفـــرتة ) أن متوســط نصــيب الفــرد مـــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل شــهد تذبــذباً خــال1997ملركــز التخطــيط الفلســطيين (
 .1996دوالرات يف العام  1304مقابل  1985دوالراً يف العام  2299، حيث بلغ 1996

 
 
 

ورغم استمرار الفجوة بني نصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي ونصـيبه مـن النـاتج القـومي الـيت بـدأت بالتجـذر منـذ بدايـة االحـتالل، إال 
) شهدت احنساراً هلـذه الفجـوة كنتيجـة للرتاجـع الكبـري يف نصـيب الفـرد مـن النـاتج القـومي 1994-1992أن السنوات األخرية (

. ويف الوقت نفسه تراجع نصيب الفرد من الناتج احمللـي بنسـبة 1996-1992% يف الفرتة 38.8اإلمجايل الذي تضاءل بنسبة 
) يف حالـــة فــــتح 1994 معـــدالتا الســـابقة (االونكتــــاد %. ومـــن املتوقـــع أن تعــــود الفجـــوة بـــني النــــاتج القـــومي واحمللــــي إىل23.6

 األسواق اإلسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية ويف حالة عدم ارتفاع قيمة الناتج احمللي اإلمجايل. 

 الدخل والنمو السكاني
ها.   وبلغــت % يف الفــرتة نفســ26.3مــع زيــادة ســكانية بنســبة  1996-1992ترافــق الرتاجــع يف الــدخل القــومي خــالل الفــرتة 

% يف قطـــاع غـــزة) بـــني 6.2% يف    الضـــفة الغربيـــة و5.7% (5.9نســـبة الزيـــادة الســـنوية الكليـــة يف معـــدالت النمـــو الســـكاين 
% وإىل الزيـادة يف 3.4 . وتعود هذه النسبة يف الضفة الغربية إىل منو سكاين ناتج عـن الزيـادة الطبيعيـة1996و  1994العامني 

 %.1.6% وتلك الناجتة عن العودة 4.6أما يف قطاع غزة، فقد كانت نسبة الزيادة الطبيعية %)، 2.3أعداد العائدين (
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 )9-2الشكل (
 1996-1992ي الحقيقي ومن الناتج المحلي الحقيقي نصيب الفرد من الناتج القوم 



  

 

 مصادر الدخل
تشكل األجور والرواتب مصدر الـدخل األهـم للسـكان يف قطـاع غـزة. ويعـود ذلـك لالعتمـاد الكبـري نسـبياً علـى العمـل يف إسـرائيل 

) ووكالــة الغـــوث الدوليــة لعــدد كبـــري مــن العــاملني. ينطبـــق التحليــل نفســه علـــى 1994تيعاب مؤسســات الســلطة (بعـــد العــام واســ
13Fالوضع يف املخيمات واملدن يف الضفة الغربيـة حيـث يرتفـع االعتمـاد علـى األجـور والرواتـب، وتعتمـد القـرى الفلسـطينية

يف الضـفة 14
 تحويالت النقدية ومشاريع األسرة وبشكل أقل على األجور والرواتب.الغربية، فإ�ا تعتمد بشكل كبري على ال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
السكان  تقوم دائرة اإلحصاء الفلسطينية باستثناء البدو الرحل من مثل هذه الدراسات وذلك ألسباب خمتلفة متعلقة بالصعوبات العملية. ويبلغ عدد 14

% من السكان.  وجتد اإلشارة إىل أمهية الثروة احليوانية اليت ميتلكو�ا 1نسمة،  وبذلك تقل نسبتهم عن  19 400ة البدو يف حمافظات الضفة الغربي
 رسالة موجهة إىل املشروع) -القدس  أريج   -ومنتجاتا إذ تقدر هذه الثروة بثالثني مليون دوالر. ( معهد األحباث التطبيقية 

 % معدل اإلنتاج من األلبان).20دينار) +  100× على النحو التايل: عدد رؤوس األغنام  مالحظة:  مت حساب الثروة احليوانية
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  )10-2الشكل( 
 1996-1972معدالت النمو السكانية بالمقارنة مع معدالت التغير في قيمة الناتج القومي اإلجمالي 

 1996)  المصدر الرئيس للدخل لألسر  الفلسطينية 11-2الشكل (

 1996المصدر الرئيسي للدخل حسب التجمع  السكاني   )12-2الشكل (

 قطاع غزة

% % 

 السنوات

 السنوات



  

 
 الفصل الثاني

 مؤشرات الوضع التعليمي

 رياض األطفال
 التعليم المدرسي

 الطلبة
 القيد وااللتحاق

 نسبة الطلبة لكل معلم
 التسرب 
 الرسوب

 المعلمون
 حصيل العلمي للمعلمنيالت

 األحوال املادية واالجتماعية واألكادميية للمعلمني
 البنية التحتية

 نوعية املرافق املوجودة
 معدل االزدحام

 المناهج واألساليب التربوية
 التعليم ما بعد المدرسة

 كليات التمع
 اجلامعات



  

 
 مقدمة 

مـي جبميـع مراحلـه، مـن حيـث الطلبـة واملعلمـني والبنيـة التحتيـة واملنـاهج. يستعرض هذا الفصل أهم املؤشرات املتعلقة بالوضع التعلي
تتكـــون مراحـــل التعلـــيم يف فلســـطني مـــن مرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة، ومرحلـــة التعلـــيم املدرســـي: األساســـي (عشـــر ســـنوات) والثـــانوي 

طـــاع التعلـــيم جبميـــع مراحلـــه وبفروعـــه (ســـنتان)، ومرحلـــة التعلـــيم مـــا بعـــد املدرســـي (كليـــات التمـــع املتوســـطة واجلامعات).وخيـــدم ق
 % من السكان ما بني موظف وطالب.37.5الثالثة، احلكومي واخلاص والتابع لوكالة الغوث، 

 
 طفالرياض األ

ال يوجــــد للقطــــاع احلكــــومي أي دور يــــذكر يف قطــــاع التعلــــيم مــــا قبــــل املدرســــة (ريــــاض 
ســــات أهليــــة طوعيــــة األطفــــال) حيــــث يشــــرف علــــى هــــذا القطــــاع بشــــكل رئيســــي مؤس

%). ومــن امللفــت للنظــر الــنقب الشــديد لريــاض 99وأخــرى خاصــة (بنســبة تزيــد عــن 
األطفــال يف قطــاع غــزة، حيــث ال يتجــاوز عــدد ريــاض األطفــال يف القطــاع مــن المــوع 

بـني القـرى %، تشـرف علـى معظمهـا وكالـة الغـوث الدوليـة. تتـوزع غالبيـة ريـاض األطفـال يف فلسـطني 2.5الكلي لرياض األطفـال 
 % من الموع.6%)، وتتواجد يف املخيمات بنسبة ال تتجاوز 39%) واملدن (55(

طفــًال. ويصــل هــذا العــدد إىل أكثــر مــن  29بلــغ معــدل عــدد األطفــال لكــل شــعبة 
 31طفــال لكــل شــعبة يف بعــض احلــاالت. وتبلــغ نســبة األطفــال إىل املعلمــني  40

العلــم أن هنــاك ريــاض أطفـــال  ) هــذا مــع13-2طفــًال لكــل معلــم (أنظــر اجلــدول 
 وحضانات غري مسجلة وال ختضع ألسس الرقابة احلكومية.

 
 التعليم المدرسي

%  من السكان ما بني موظـف 22.2خيدم قطاع التعليم املدرسي احلكومي 
ــــب، وهــــي نســــبة تزيــــد قلــــيال عــــن املعــــدل العــــاملي (الــــذي يبلــــغ  % 20وطال

تقريبـا). تقــع املســؤولية األساسـية للتعلــيم علــى عـاتق وزارة الرتبيــة والتعلــيم الــيت 
تـــدير املـــدارس احلكوميـــة مـــن املرحلـــة األساســـية وحـــىت �ايـــة املرحلـــة الثانويـــة، 

اخلاصـة ومـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة مـن حيـث وتشرف أيضا على املـدارس 
 املناهج والتوجيه العام.

       
     
     

     

  
      

    
    

  

 
 

 
 

 
  

   
    

        
        

       
        

        
       

       
   



  

% مـــن طلبـــة املـــدارس 63.4يشـــرف قطـــاع التعلـــيم احلكـــومي علـــى 
(مبــــا فيهــــا ريــــاض األطفــــال)، بينمــــا يشــــرف القطــــاع اخلــــاص ووكالــــة 
الغوث على الباقي. وتعترب مشاركة القطاعات غـري احلكوميـة مرتفعـة 

 احلكومي.مقارنة بقطاع التعليم 

% مــــن مــــدارس 80تــــدير وزارة الرتبيــــة والتعلــــيم الفلســــطينية حــــوايل 
الضفة الغربية، يف حني أن أكثـر مـن نصـف مـدارس قطـاع غـزة تـابع 

 املدارس، اليت تتواجد يف معظمها يف مناطق وسط الضفة الغربية.% من 10للوكالة. أما القطاع اخلاص فيشرف على 
 
 

 الطلبة

 القيد وااللتحاق
 1996/1997يف العام الدراسي 

بلــغ عــدد الطلبــة امللتحقــني يف مجيــع 

طالبــا وطالبــة،   719 593املراحــل املدرســية (األساســية والثانويــة) 
وهذا يعين أن معدل القيد اإلمجايل للتعليم املدرسي يصل إىل حوايل 

%. وتنخفض نسبة القيـد مـع تقـدم املرحلـة الدراسـية لتصـل إىل 90
% للمرحلـــــة الثانويـــــة. وبينمــــا تتســـــاوى نســـــب القيـــــد 50أقــــل مـــــن 

(تقريبــــا) بـــــني اإلنـــــاث والـــــذكور يف املراحــــل األساســـــية، فـــــإن الفـــــرق 
ور يصــــبح أكثــــر وضــــوحا يف املرحلــــة الثانويــــة، إذ تصــــل لصــــاحل الــــذك

% وللـــذكور 46.9نســبة االلتحــاق بـــني اإلنــاث يف املرحلـــة الثانويــة 
هـــــــذا، وتزيــــــــد نســــــــبة الــــــــذكور عــــــــن نســــــــبة اإلنــــــــاث يف  %.51.9

ت التحـاق التخصصات العلمية واملهنية يف املدارس كمحصلة الختالف التوجيه الذي يتلقونـه مـن املعلمـني واألهـل. وتصـل معـدال
. وباملعـــدل يصـــل  القيـــد 14F15%15الطلبـــة مـــن مـــدارس الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة يف اجلامعـــات (داخـــل فلســـطني وخارجهـــا) إىل 

 %.64اإلمجايل جلميع املراحل التعليمية إىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 35و هذه النسبة غري مؤكدة وقد مت حسابا بناء على عدد الطلبة امللتحقني يف جامعات وكليات الضفة الغربية وقطاع غزة والذين يبلغ عددهم حن 15

طالب)  9 000قديرات عدد طلبة الضفة الغربية وقطاع غزة امللتحقني يف جامعات يف اخلارج (حنو باإلضافة لت 1995/1996ألفاً  للعام اجلامعي 
 نسمة). 297 528(حوايل  23-18مقسوما على عدد السكان للفئة العمرية من 

 )18-2الشكل (
مشاركة القطاعات المختلفة في التعليم كنسبة من المجموع العام للطلبة 

1995/1996 
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  )19-2الشكل (
 1995/1996عدد المدارس حسب الجهة المشرفة والمنطقة 

 ) 20-2الشكل (
-1995نسبة االلتحاق في التعليم المدرسي حسب الجنس 

 



  

 
  

 
  )6-2اإلطار (

 معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة
عامــا) خــالل العقــود األربعــة املاضــية  15ام بــالقراءة والكتابــة بــني الرجــال (فــوق ســن ارتفعــت معــدالت اإلملــ

مــــرات خــــالل الفــــرتة نفســــها (فــــافو،  8مــــرتني، وباملقابــــل ارتفعــــت معــــدالت املعرفــــة بــــالقراءة والكتابــــة بــــني النســــاء 
مـاعي واملنطقـة، فالنسـاء يف ). من ناحية ثانية، ختتلف معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة حبسـب النـوع االجت1993

الضفة الغربية هن األقـل إملامـا بـالقراءة والكتابـة تلـيهن 
النساء يف قطاع غزة. والفجوة عميقة بـني األجيـال يف 
هــذا الــال، وخصوصــا بــني النســاء. تــرتاوح معــدالت 
اإلملــــــام بــــــالقراءة والكتابــــــة بــــــني النســــــاء اللــــــوايت تزيــــــد 

عـــــــة % للمجمو 47ســـــــنة بـــــــني  45أعمـــــــارهن عـــــــن 
ـــــــــة ( ـــــــــار يف 12ســـــــــنة)، و   55-45العمري % للكب

العمــــر. تزيــــد معــــدالت اإلملــــام بــــالقراءة والكتابــــة بــــني 
ســـــــنة) لتبلـــــــغ  19-15اإلنـــــــاث يف الفئـــــــة العمريـــــــة (

% . وتكــــاد تـــــزول الفجــــوة بــــني اإلنـــــاث 97حــــوايل 
 سنة.  35-15والذكور يف الفئة العمرية بني 

  

 

 

قراءة والكتابة، إال أن الرتبويني حيذرون من انتشار ظاهريت األمية املقنعة والوظيفية وخصوصا بني األجيال ورغم االرتفاع الظاهر يف معدالت اإلملام بال
يف �اية املرحلة اجلديدة. وتبني الدارسة أن أعداداً كبرية من الطلبة الذين ليس لديهم إملام بأسس القراءة والكتابة ومباديء احلساب وذلك رغم وجودهم 

 األساسية*.

___________________________________ 
 .1996. ومركز تطوير املناهج، 1990* انظر دراسة مؤسسة تامر للتعليم التمعي، اليت تقييم مهارات الطلبة يف اللغة العربيةوالرياضيات يف مناطق وسط الضفة الغربية، 
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 مشكلة ناتج العملية التعليمية
لبــــة مــــن الثانويــــة العامــــة دون املســــتوى املطلــــوب يتخــــرج الط

مقارنـــــة بالـــــدول املتقدمـــــة، فـــــالكثري مـــــنهم غـــــري قـــــادر علـــــى 
التحليـــــل النقـــــدي واملنطقـــــي والبحـــــث العلمـــــي املبـــــين علـــــى 
تقصـــــي احلقـــــائق، كمـــــا أ�ـــــم يعـــــانون مـــــن عـــــدم اســـــتقاللية 
التفكري وعدم اإلحساس باملسؤلية. وهـذا يرجـع إىل تقليديـة 

وسائل التقييم، وعدم مشاركة األهـل والتمـع طرق التعليم و 
ــــــيم، وحاجــــــة املدارســــــني  ــــــة التعل ــــــيم، ومركزي ــــــة التعل يف عملي
واإلداريــــني الرتبــــويني إىل تــــدريب حــــديث متطــــور يف علـــــوم 

 1996مركز تطوير املناهج الفلسطينية الرتبية والتعليم.                  

  )21-2الشكل (
 1993القدرة على الكتابة حسب المنطقة والجنس 



  

 نسبة الطلبة لكل معلم
لباً لكـل معلـم. وكمـا هـو طا 31يبلغ متوسط نسبة الطلبة إىل املعلمني 

) فــــإن هـــــذا العـــــدد يزيــــد يف مـــــدارس وكالـــــة 22-2مبــــني يف الشـــــكل (
 الغوث وينخفض يف املدارس اخلاصة.

ختتلف نسبة الطلبة لكل معلم بني الطلبة الذكور واإلنـاث، حيـث تبلـغ 
 طالبــة 36طالبــاً لكــل معلــم، بينمــا تبلــغ بالنســبة لإلنــاث  29للــذكور 

لكل معلمة وذلك يف املـدارس احلكوميـة ومـدارس وكالـة الغـوث. وتعـود 
ــــاث والــــذكور، أساســــاً، إىل اخنفــــاض عــــدد املعلمــــات  الفجــــوة بــــني اإلن
باملقارنة مـع عـدد املعلمـني يف املرحلـة  املدرسـية.  تصـل نسـبة املعلمـات 

% 63% مــن اهليئــة التدريســية يف القطــاع احلكــومي، وتزيــد إىل 43.5
س اخلاصـة، بينمـا تصـل نسـبة املعلمـات يف ريـاض األطفـال إىل يف املدار 

 % من اهليئات التعليمية.98

 

 
 
 
 

 
 

 التسرب
% 7% ، وبلغـت 2.7التسرب السنوية للطلبـة مـن املـدارس  بلغ الموع الكلي ملعدالت

للمرحلــة الثانويــة. وعلــى الــرغم مــن أن معــدالت التســرب لإلنــاث والــذكور متســاوية تقريبــا 
ــــزداد بشــــكل أكــــرب يف املرحلــــة  يف املرحلــــة األساســــية إّال أن معــــدالت التســــرب لإلنــــاث ت

يف القـرى وقـرى حمافظـة اخلليـل  الثانويـة، وتسـجل هـذه املعـدالت قيمـة قياسـية بـني اإلنـاث
بشكل خاص. ومن املالحـظ أن املعـدالت السـنوية ختفـي حجـم املشـكلة احلقيقـي إذ يـتم 
حساب هذه املعدالت من خالل مراقبة السجالت املدرسية يف بداية السنة الدراسـية ويف 

م. يتضـح �ايتها، وبذلك ال يتم حساب الطلبة الذين مل يعودوا إىل املدرسـة يف بدايـة العـا
حجـــم مشـــكلة التســـرب مـــن خـــالل مراقبـــة أفـــواج الطلبـــة عـــرب الســـنوات، (تبـــدأ معـــدالت 

% يف املرحلــة الثانويــة). ومــن أهــم أســباب التســرب للــذكور: 50% يف املرحلــة األساســية األوىل وتصــبح حــوايل 100االلتحــاق بـــ 
للجوء للعقوبات البدنية (مـع العلـم أن هنـاك قـوانني متنعهـا). الرسوب املتكرر، واحلاجة إىل العمل، وإساءة استخدام املعلم ملوقعه وا

أما أهم أسباب التسـرب لإلنـاث فكانـت: الـزواج املبكـر (خصوصـا يف الصـفني العاشـر واحلـادي عشـر)، وبعـد مسـافة املسـكن عـن 
ة باإلنـاث)، ورغبـة األهـل يف املدرسة، وعدم توفر األجواء املرحية هلن يف بعض املدارس املختلطة (مثل عدم تـوفر دورات ميـاه خاصـ

 احلصول على مساعدتن يف العمل املنزيل أو الزراعي. هذا وتعاين األسر ذات احلجم الكبري من التسرب أكثر من غريها.
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 )7-2اإلطار (
 فجوة تعليمية في محافظة الخليل

يف  42لنسـبة إىل تزيد نسبة عدد الطلبة إىل املعلمني يف مدارس حمافظة اخلليل عن بـاقي املـدارس يف احملافظـات األخـرى، حيـث تصـل هـذه ا
طالبـــا لكـــل معلــم يف مـــدارس وكالــة الغـــوث. وتتضـــح الفجــوة التعليميـــة يف حمافظـــة  64طالبـــة لكـــل معلمــة و  56املعــدل. وتزيـــد لتصــل إىل 

طالبـا، ويزيـد عـن ذلـك  60اخلليل بالنظر إىل معدالت االزدحـام يف املـدارس حيـث يصـل عـدد الطلبـة لكـل شـعبة يف املـدارس احلكوميـة إىل 
 طالبا للشعبة. 73مدارس وكالة الغوث ليصل إىل يف 

  
     

     

    

    

    

     

  )22-2الشكل (
 1995/1996عدد الطلبة لكل معلم حسب القطاع والجنس 

  )23-2الشكل (
الهيئات التعليمية حسب النوع االجتماعي في القطاعات 

 1995/1996التعليمية المختلفة 



  

 الرسوب

%، ويعـود هـذا إىل سياسـة الرتفيـع التلقـائي الـيت تتبعهـا وزارة 4ارس الفلسطينية يف املراحل املختلفـة ال تتعدى نسبة الرسوب يف املد
الرتبيــة والتعلــيم مــن أجــل التخفيـــف مــن العــبء النــاتج عــن الطلـــب املتزايــد علــى املــدارس وعــدم قـــدرتا علــى تــأمني أمــاكن لطلبـــة 

15Fالصــفوف االبتدائيــة

لسياســة  ترفيــع كثــري مــن الطــالب إىل الصــفوف األعلــى مــع تــدين قــدرتم . إن النتيجــة الطبيعيــة ملثــل هــذه ا16
احلقيقية على االلتحاق بذه الصفوف، مما يرتتب عليه ضعف الطالب وعدم قدرته على مواصلة التعليم، ويرتتب عليـه أيضـاً تعزيـز 
األميـــة املقنعـــة.  تعـــود سياســـة 
الرتفيـــــــــــع التلقـــــــــــائي هـــــــــــذه إىل 
معـــــــــــدالت الزيـــــــــــادة الســـــــــــنوية 

رتفعـــة للطلبـــة الـــيت تصـــل إىل امل
% يف الضــــــفة الغربيـــــــة و 5.7
% يف قطـــاع غـــزة.  فقـــد 6.2

ــــــــى عــــــــدد  حصــــــــل ارتفــــــــاع عل
ـــــة  الطلبـــــة يف املـــــدارس احلكومي

% بــــــــني األعــــــــوام 67بنســــــــبة 
، ويف 1996و  1985

دحـام وفـرتات % لـنفس الفـرتة تـؤدي هـذه الظـاهرة إىل تزايـد معـدالت االز 170%، ويف املدارس اخلاصة 48مدارس وكالة الغوث 
 التدريس وارتفاع عدد الطلبة لكل معلم حيث مل تتجاوب الزيادة يف أعداد املعلمني والشعب مع الزيادة يف عدد الطلبة.

 
 

 المعلمـــون
 التحصيل العلمي للمعلمين

% مـنهم 37وحـوايل % من املعلمني شهادة الدبلوم املتوسط 55تتباين درجة التحصيل العلمي للعاملني يف التعليم. حيمل حوايل 
% ونســبة محلــة الشــهادات العليــا 6حيملــون شــهادة البكــالوريوس، وتصــل نســبة محلــة شــهادة الثانويــة العامــة (أو أقــل) إىل حــوايل 

%. وتزيد نسب التحصيل العلمي بني املعلمني الذكور عنها بني اإلناث، حيـث تصـل نسـبة محلـة 2.2(فوق البكالوريوس) حوايل 
 % بني اإلناث.30% بينما تصل إىل 48دات العليا بني الذكور إىل البكالوريوس والشها

ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أن وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم الفلســـطينية رفعـــت نســـبة امللتحقـــني بســـلك التعلـــيم يف التعيينـــات اجلديـــدة مـــن محلـــة 
ملعلمــني مبتابعــة دراســتهم اجلامعيــة % بالتــدريج وبــدأت مبطالبــة ا100%، علــى أن يــتم الوصــول إىل نســبة 80البكــالوريوس لتبلــغ 

 إل�اء درجة البكالوريوس واحلصول على تدريب متخصب يف جمال الرتبية والتعليم.
 

 األحوال المادية واالجتماعية واألكاديمية للمعلمين

                                                 
بة عليا  لرتسيب الطلبة تبلغ حددت مذكرة موجهة من مديريات الرتبية والتعليم  إىل مديري ومديرات املدارس نس 1995/1996يف العام الدراسي 16
6.% 

ب ئكغخهئل غغى  ة مزغا شك ه
ز ككعغغئل ئكخذئزغغى  لغغخئذ ئك

ؤكغغغغغغغغغغغغغغو   1995/1996
% 100حغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهئكى 

م  لغغغ لغغغظ آفغغغك  ب  ذمغغغ لقئ ائك
% ككعغغغغغغئل ئكخذئزغغغغغغى 65

ب (ئكزغغغغغغغم 1987/1988
ب)  ئآلهكو كإلمةفئص

 -8( 
هني    

 18  أن التعلــيم املهــين يعتــرب أحــد املتطلبــات الرئيســية يف التنميــة، إال أنــه ال جيــد العنايــة الكافيــة. فهنــاك 
هنية فقط، منها  ملهـين فهنـاك مدارس أهلية أو أجنبية. أما بالنسبة للتـدريب ا 8مدارس حكومية، و  10   

حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية، والباقي تشرف عليه  12منها حتت إشراف وزارة العمل و  13  
%) 3  الالجئني واملؤسسات األهلية الفلسـطينية ومؤسسـات غـري حكوميـة أجنبيـة. اجتهـت نسـبة قليلـة (

احلكومـة  للتعلـيم املهـين مجـيعهم تقريبـا مـن الـذكور. أمـا اإلنـاث    الكلـي لطلبـة املرحلـة الثانويـة يف مـدارس
ن مدارس مهنية مناسبة وكافيـة.  واالخنـراط يف التعلـيم املهـين بيـنهن حمـدود وموجـه باألسـاس حنـو األدوار     

يت تقوم با النساء يف التمع الفلسطيين عادة.   

شغغك  لعكغغل ئكحئ يةكقغغو ئك
ب  لعيغغغ عكغغغو سغغغهئخب جئ
ن ذئةاغغئي  لكغغ ب ع عمغغخ اخئيغغ

م   375سغغهذيئي يقغغك عغغ
لغغغغغغغغظ  ذيقيغغغغغغغغئيˇ  ل خهإلذئي آ

م حغغغغخ ئ كفقغغغغذ ئكعكغغغغل اغغغغآ
ة  ا ئكةقغغغغغغغغغغخيذئ (حزغغغغغغغغغغ
ب  قهمغغغغ ل ئكغغغغخميئ) آلزغغغغذب 

م  شغغك ؤكغغو  6لغغ آغغغذئخ ي
خهإلذ  500حغغغغغغغغغغغغغغغهئكى 

 سهذيئ



  

اً شــهرياً يقــل عــن يعــاين املعلمــون الفلســطينيون مــن تــدين الــدخل. يتلقــى املعلــم احلاصــل علــى شــهادة جامعيــة عنــد بدايــة عملــه راتبــ
دوالر  500أفـراد يصـل إىل حـوايل  6دوالراً أمريكياً، مع العلم بأن حد الفقر (حسب التقديرات الدنيا) ألسرة مكونة مـن  375

شهريا. ولذلك، يعمل عدد من املعلمني يف وظائف أخرى بعد االنتهاء من الدوام املدرسي، األمر الذي أدى إىل تـدين أداء املعلـم 
الرفيعة اليت كان يتميز با يف التمع. وكذلك فإن نسبة غري قليلة من املعلمني غري مدربني تدريباً  يتالءم مع التغريات اليت ومكانته 

 ).1996جتري يف التمع والعامل (مركز تطوير املناهج، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتيه

 )9-2اإلطار (
 1995/1996التعليم في مدينة القدس 

طالبا وطالبة ضمن مجيع املراحل الدراسية مبا يف  55  831خيدم القطاع التعليمي يف القدس  •
 ذلك رياض األطفال والتعليم العايل.

ختضع ثلث املدارس يف القدس العربية لسلطيت وزارة املعارف اإلسرائيلية وبلدية القدس ويتعلم  •
 % من الطلبة.44يف هذه املدارس أكثر من 

 بية الفلسطينية.مت ضم مجيع  مدارس األوقاف اإلسالمية إىل إشراف الرت  •
 %.18% وبني اإلناث 12تبلغ نسبة األمية بني الذكور  •
 % من أبنية املدارس اليت مت ضمها لوزارة الرتبية والتعليم مستأجرة.38 •
% منها وزارة املعارف اإلسرائيلية وتشرف على 15وتشرف على  79يبلغ عدد رياض األطفال  •

 الباقي جلان ومجعيات فلسطينية.
دمة هي املناهج األردنية املستخدمة يف باقي مدارس الضفة الغربية، باستثناء املناهج املستخ •

 مدارس وزارة املعارف اإلسرائيلية اليت تستخدم مناهج خمتلطة من املناهج األردنية واإلسرائيلية.
 مدارس للتعليم املهين. 5كليات متوسطة و   3يوجد يف القدس  جامعتان و  •
 

ختارة حول مدارس ال  قدس العربية حسب الجهة المشرفة 
شرفة عدد   

 المدارس
عدد 

 الطلبة 
طالب/ش

 عبة
طالب/مع

 لم
رياض 
 أطفال

رف   
 وبلدية 

 

33 20439 32 21 12 

سطينية    19 6124 27 19 -- 
و أفراد   37 17145 32 22 67 

ث الدولية    8 2613 33 35 -- 
 97 46831 32 21 79 

 .، وإحصاءات وزارة الرتبية والتعليم1996منشورات وزارة اإلعالم، سفيان كمال، * 
 



  

 نوعية المرافق الموجودة
% 43اء ودورات امليــاه. تعــاين تفتقـر املــدارس الفلســطينية إىل الكثـري مــن اخلــدمات األساسـية مثــل تــوفر امليـاه بصــفة دائمــة والكهربـ

من املدارس مـن نقـب يف واحـدة أو أكثـر مـن هـذه اخلـدمات الرئيسـة. وال تتـوفر املرافـق الرتبويـة مثـل غـرف املكتبـة واملختـرب والرسـم 
ال تتـوفر إالّ  واملوسيقى وغريها إّال يف عدد حمدود من املدارس، وبالذات الثانوية منها. أما فيما خيب تقنيات التعلـيم املختلفـة فهـي

يف عــدد قليــل جــداً مــن مــدارس الضــفة والقطــاع. وبــالرغم مــن وجــود ســاحات للعــب يف غالبيــة املــدارس، إال أن أغلبهــا غــري الئــق، 
 ويتوفر فيها عدد حمدود من املالعب اخلاصة بكرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم.

 

 معدل االزدحام
، وذلك حسـب القطـاع التعليمـي 55إىل  20يرتاوح عدد الطلبة لكل شعبة بني 

واملســتوى التعليمــي واملنطقــة.  تــنخفض معــدالت االزدحــام يف الصــفوف الثانويــة 
يف املــدارس اخلاصــة بينمــا ترتفــع يف مــدارس وكالــة الغــوث ويف املــدارس احلكوميــة. 

طالبــــــاً يف مجيــــــع املراحــــــل  36.8لبــــــة يف الشــــــعبة ويبلــــــغ املعــــــدل العــــــام لعــــــدد الط
الدراســـية. وهنـــاك مؤشـــرات تـــدل علـــى أن معـــدل االزدحـــام يف تزايـــد. ورغـــم بنـــاء 
مدارس جديدة إّال أن طاقتهـا االسـتيعابية عـاجزة عـن اإلسـتجابة للطلـب املتزايـد. 
وهناك ارتفاع ملحوظ يف الطلب على املدارس اخلاصة حيث يزيد عـدد الطلبـة يف 

 ) 24-2طالباً كما يتضح يف الشكل (40صفوف التمهيدية يف بعضها عن ال
 

أما بالنسبة ملعدل املساحة املخصصة لكل طالب يف املدرسة، فقد تبني أ�ا قليلـة 
ية يف الضـــفة الغربيـــة ويف املـــرحلتني األساســـية والثانويـــة يف قطـــاع يف املرحلـــة األساســـ

مـرتاً  1.3مرتاً مربعـاً ويف املرحلـة الثانويـة  1.1غزة، فقد بلغت يف املرحلة األساسية 
 مرتاً مربعاً. 1.75و 1.5مربعاً، وذلك باملقارنة مع النسبة العاملية اليت تبلغ 

 

  )15-2جدول (
 1995/1996ا رياض األطفال) ، توفر الخدمات الرئيسية في المدارس (بما فيه

 المقصف الكهرباء المياه املنطقة
 ال يتوفر يتوفر ال تتوفر  تتوفر ال تتوفر غري دائمة دائمة 

 922 759 341 1340 44 414 1223 باقي الضفة الغربية
 47 274 5 316 1 2 318 قطاع غزة
 969 1033 346 1656 45 416 1541 المجموع

36.8 35.8
44.5
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  )24-2الشكل (
 1996-1995عدد الطالب لكل شعبة حسب القطاع 



  

 المناهج واالساليب التربوية

اد منـاهج تتناسـب مـع واقـع ومتطلبـات التمـع الفلسـطيين املعاصـر، وقـد مت ما زال الرتبويـون الفلسـطينيون يف مرحلـة التحضـري العـد
قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية اســتخدام منــاهج التــدريس األردنيــة (يف بــاقي الضــفة الغربيــة) واملصــرية (يف قطــاع غــزة) بعــد أن قامــت 

 .سلطات اإلحتالل بإلغاء بعض املواد التدريسية من املناهج لتتوافق مع منظورها
 

تعترب طرق وأساليب التدريس احلاليـة  تقليديـة ، فهـي نظريـة أو لفظيـة ال ميدانيـة وال جتريبيـة.  إذ يعتمـد املعلـم يف تدريسـه أسـلوب 
التلقــني يف أغلــب األحيــان، ويســتخدم أحيانــاً أســلوب األســئلة واألجوبــة، وقلمــا يلجــأ إىل اســتخدام الوســائل التعليميــة إذا تــوفرت. 

الفرديــة بــني التالميــذ االهتمــام الكــايف مــن قبــل املعلــم .وال يركــز مــنهج التعلــيم احلــايل علــى تعلــيم مهــارات التفكــري  وال تلقــى الفــروق
) وكـــذلك فـــإن املنـــاهج مازالـــت تكـــرس األدوار 1996والتحليـــل املنطقـــي اىل جانـــب تعلـــيم حمتـــوى املـــواد.(مركز تطـــوير املنـــاهج، 

 تناسب مع أدوارها اجلديدة.التقليدية للنساء وتظهرها مبظهر ضعف ال ي
 

 التعليم ما بعد المدرسة
لتستكمل اجلهود اليت قـام بـا جملـس التعلـيم العـايل الفلسـطيين الـذي بـدأ عملـه عـام  1996مت استحداث وزارة للتعليم العايل عام 

ني مثـــاين جامعـــات، كمنظمــة أهليـــة تنســـق جهـــود القـــائمني علــى املعاهـــد واجلامعـــات. وقـــد بلـــغ عــدد اجلامعـــات يف فلســـط  1977
وتوجـد أربــع كليـات جامعيــة متــنح درجـة البكــالوريوس.مع العلـم أن هنــاك ثالثــني طلبـاً مقــدماً لـوزارة التعلــيم العــايل مـن أجــل املوافقــة 

 على فتح جامعات خاصة.

 كليات المجتمع
% 54طالبـا وطالبـة  4110كلية، التحـق فيهـا   19بلوم بلغ عدد كليات التمع املتوسطة واليت متنح شهادات د 1994يف عام 

%مـــنهم متفرغـــون. وال تعـــرتف اجلامعـــات الفلســـطينية 63عضـــو هيئـــة تـــدريس  498مـــنهم طالبـــات. ويعمـــل يف هـــذه الكليـــات 
سـتهم بالشهادات الـيت متنحهـا كليـات التمـع وال يسـتطيع خرجيـو هـذه الكليـات، باسـتثناء العـاملني يف حقـل التـدريس، إكمـال درا

 اجلامعية.
 

 

 

 

 

 

 

ة  ب ؤعغغغغغغخئخ لغغغغغغئ رئكغغغغغغ لكيغغغغغغ ع
ب  ث غكزغغغضيمي ه لمغغغئ هةضغغغهيذ 
ب  لئخب ئكخذئزي لئ ئك ذب. آ ل زة ل
ئكهحيغغغخب ئكةغغغى ةغغغل ؤصغغغئغةهئ 
لهجغغغغغهخب غهغغغغغى  ث ئك ه لمغغغغغئ كك
لغغظ  هغغدئ  ب."  ب ئكهضميغغ "ئكةذايغغ
ث  ل ذئ ب ا ن إل ةهجخ آي ئكعكل اآم
ة  ب كغغغغغغدهى ئكحئجغغغغغغئ ليغغغغغغ ةعكي

م) لعئفي لتك ئك ب ( ش  ئكخئ
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ب ئألمغغغغغغغئت  ة مزغغغغغغغا اكغغغغغغغغ
لغغغغغغغهظ 42.8 لج م  لغغغغغغغ  %

م  لعيي ب ئكجغغغغغغغغغغغغئ ئكضكاغغغغغغغغغغغغ
م ككعغغغغغغغغغغغغغغئل  زغغغغغغغغغغغغغغجكي ل ئك

1995/1996 

  )25-2الشكل (
 1995/1996والتخصصالطلبة في الجامعات حسب الجنس 



  

 



  

 الجامعات
، مــــــــنهم 37094بلــــــــغ عــــــــدد الطلبــــــــة اجلــــــــامعيني املســــــــجلني يف اجلامعــــــــات الفلســــــــطينية  1995/1996يف العــــــــام اجلــــــــامعي 

طالبــة وبــذلك تبلــغ نســبة اإلنــاث مــن المــوع  15904طالبــاً و 21190
ـــــــــة امللتحقـــــــــني يف اجلا42.8 ـــــــــع الطلب ـــــــــة %. ويكشـــــــــف توزي معـــــــــات ملرحل

البكالوريوس عن التوجـه التعليمـي السـائد، إذ احتلـت الكليـات االجتماعيـة 
واإلنســــانية (آداب، تربيــــة، شــــريعة) املرتبــــة األوىل مــــن حيــــث عــــدد الطلبــــة 

ــــــات 19.6% مــــــن جممــــــوع الطلبــــــة). والتحــــــق 53امللتحقــــــني ( % بالكلي
 % يف الكليات العلمية والتطبيقية.27اإلدارية و 

 
طالبــاً  49تــرتاوح نســبة الطلبــة إىل أعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــات بــني 

و هيئــة تــدريس (علــى اخــتالف درجــاتم العلميــة). طــالب لكــل عضــ 10و
وبشكل عام كانت النسبة منخفضـة يف معظـم اجلامعـات وقريبـة مـن النسـبة 

طالباً لكل عضو هيئة تدريس) واجلامعة اإلسالمية  49الدولية باستثناء جامعة األزهر (
دريس طالباً لكل عضو هيئة تدريس). أما بالنسبة لعدد الطلبة لكل عضو هيئة تـ 35(

من محلة شهادة الدكتوراة فهي أكثـر مـن ضـعف املعـدالت املـذكورة أعـاله. ويعـود ذلـك 
%) حيملــون شــهادات املاجســتري فمــا 53.5إىل أن غالبيــة أعضــاء اهليئــات التدريســية (

% مــن جممــوع 12.4دون. وتصــل نســبة النســاء العــامالت يف حقــل التــدريس اجلــامعي 
% حسـب بيانــات 6.7درسـني محلـة الـدكتوراه اىل املدرسـني. بينمـا تقـل نسـبتهن بــني امل

 .1995/1996العام اجلامعي
كتابـاً لكـل طالـب، وترتفـع   26يبلغ متوسط عدد الكتـب املتـوفرة يف املكتبـات اجلامعيـة 

ـــاً لكـــل طالـــب يف كليـــة العلـــوم الرتبويـــة وتـــنخفض إىل    39هـــذه النســـبة لتصـــل إىل  كتاب
العلـم أن الغالبيـة العظمـى مـن الكتـب  كتاب واحـد لكـل طالـب يف جامعـة األزهـر. مـع

ـــــدوريات يف مكتبـــــات اجلامعـــــات قدميـــــة وال تعـــــاجل األوضـــــاع واملشـــــكالت احلديثـــــة.  وال
 وكذلك فإن الكثري من املختربات تفتقر إىل األجهزة والوسائل التعليمية احلديثة.
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 )26-2الشكل ( 
العاملون في التدريس الجامعي موزعون حسب المؤهالت 

 1995/1996العلمية 

% 



  

 

 الفصل الثالث
 مؤشرات الحالة الصحية 
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 مقدمه 

يــرتبط الوضــع الصــحي مبتغــريات اجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة كالــدخل واملكانــة االجتماعيــة وتــوفر امليــاه والصــرف الصــحي واملســكن 

املالئم، باإلضافة للوعي الصحي. ويتأثر كذلك بطبيعة اخلدمات الصـحية املتـوفرة ونوعيتهـا وتوزيعهـا حسـب املنـاطق واألفـراد. هـذا 
واقـع الفلسـطيين بطبيعتـه االنتقاليـة ويتسـم بازدواجيـة حتمـل يف بعـض جنباتـا صـفات الوضـع الصـحي  التقليديـة  املوجـودة ويتميز ال

يف العـــامل الثالـــث حيـــث ترتفـــع معـــدالت اخلصـــوبة وتنتشـــر بعـــض األمـــراض مثـــل االســـهاالت واألمـــراض املعديـــة. ويف الوقـــت نفســـه 
 صر احلديث كأمراض القلب والسرطان والسكري والضغط.تتكاثر فيه أمراض ترتبط مباشرة مبظاهر الع

حتســنت بعــض املؤشــرات الصــحية (مثــل معـــدل وفيــات األطفــال، والعمــر املتوقــع عنـــد املــيالد، وانتشــار التطعــيم) بشــكل ملحـــوظ 
لـى التجـاوب خالل العقود األربعة األخرية. وحتقق هذا التحسن علـى حسـاب البنيـة التحتيـة للجهـاز الصـحي الفلسـطيين وقدرتـه ع

مع احلاجات املستجدة. وترافق هذا التحسن مع تدهور يف البىن االقتصادية واالجتماعية والبيئية، الشيء الـذي جيعـل مـن الصـعب 
علــى التمــع الفلســطيين إعــادة بنــاء النظــام الصــحي بــدون التعامــل مــع اإلشــكاليات املتعــددة الــيت تــؤثر يف الوضــع الصــحي نفســه.  

دت التغــريات يف األمنــاط االقتصــادية واالجتماعيــة إىل التحســن األوضــاع الغذائيــة مــن حيــث كميــات األطعمــة ففــي الوقــت الــذي أ
املســـتهلكة ومـــن حيـــث التنـــوع، إّال أن التوجـــه الســـائد حنـــو األغذيـــة املصـــنعة واملعلبـــة أدى إىل أنـــواع شـــىت مـــن التعقيـــدات الصـــحية 

 معها.  واألمراض املعاصرة اليت تتطلب تطوير نظام يتجاوب
يستعرض هذا الفصل احلالة الصـحية يف فلسـطني مـن خـالل النظـر يف املؤشـرات املتعلقـة باألوضـاع الصـحية وتلـك املتعلقـة باجلهـاز 

 الصحي واالرتباط بينهما. باإلضافة إىل ذلك سيتم الرتكيز على صحة الطفل واملرأة والتوزيع اجلغرايف للمؤشرات الصحية.
 

 األوضاع الصحية

 األطفالوفيات  
يعد معدل وفيات الرضع واألطفال من أكثر املعدالت الـيت عليهـا خـالف بـني املؤسسـات املعنيـة بالصـحة. تشـري مصـادر إسـرائيلية 

-1971(وزارة الصـــحة اإلســـرائيلية،  1980حالـــة لكـــل ألـــف مولـــود للعـــام  28إىل أن معـــدل وفيـــات الرضـــع وصـــل إىل حـــوايل 

  )12-2اإلطار ( 
 اإلغالق واألوضاع الصحية

ال تقتصـــر اخلســـائر الناجتـــة عـــن اإلغالقـــات املتكـــررة علـــى 
النـــواحي االقتصـــادية فحســـب بـــل متـــس قطاعـــات احليــــاة 
احليوية مثل التعليم والصـحة. فقـد تـأثرت صـحة اإلنسـان 

ات مــــن الفلســـطيين بــــذه اإلغالقــــات، وبنــــاء علــــى معطيــــ
 16مصـادر رمسيــة يف وزارة الصـحة الفلســطينية فقـد تــويف 

إىل أواســــط  1996فلســــطينياً منــــذ أواخــــر شــــباط/فرباير 
بســــــــــــبب اإلغــــــــــــالق ولـــــــــــــرفض  1996آب/اغســــــــــــطس 

السلطات اإلسرائيلية إصدار تصاريح ملرضى احتـاجوا إىل 
عـــالج يف مستشـــفيات داخـــل إســـرائيل، أو بســـبب إعاقـــة 

احلـــــــواجز األمنيـــــــة للمركبـــــــات اجلنـــــــود اإلســـــــرائيليني علـــــــى 
وســـــــيارات اإلســـــــعاف املتوجهـــــــة إىل املستشـــــــفيات (وزارة 

) وقــــد عكســـت ســــجالت 1996الصـــحة الفلســـطينية، 
املستشفيات الفلسطينية يف القدس أثر اإلغالقات.  فقـد 
أظهـــرت اخنفاضـــا يف عـــدد اإلدخـــاالت مـــن بـــاقي منـــاطق 
 الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، وكـــذلك يف منـــع العـــاملني يف
القطاعـــــات الصـــــحية مـــــن الوصـــــول إىل أمـــــاكن عملهـــــم. 
وتتضـح تبعيـة النظـام الصــحي الفلسـطيين للنظـام الصــحي 
اإلســرائيلي يف أمـــور كثــرية منهـــا علـــى ســبيل املثـــال أغطيـــة 
األســـرة الـــيت يـــتم غســـلها وتعقيمهـــا يف مغاســـل إســـرائيلية، 
ويف حالــــة اإلغــــالق فــــإن وضــــع النظافــــة يف املستشــــفيات 

 ن موضع تساؤل.الفلسطينية يكو 



  

) إىل أن هــذا املعــدل وصــل يف العــام 1992د منــذ ذلــك العــام. وتشـري تقــارير اليونســيف () وأن هـذا املعــدل آخــذ باالزديــا1994
حالــة.  وتشــري بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة  48حالــة لكــل ألــف مولــود بينمــا وصــل يف القــرى إىل أكثــر مــن  41إىل  1992

د حــي وأن املعــدل آخــذ بالتحســن، مــع طفــًال لكــل ألــف مولــو  28) إىل أن معــدل وفيــات الرضــع وصــل إىل 1996الفلســطينية (
) 1996). وتشـري دراسـة حديثـة (16-2العلم أن هناك تناقضات عدة يف هذا الال يف بيانات الدائرة كما يتضـح مـن جـدول (

إىل أن حــدوث تغــريات إجيابيــة جذريــة يف هــذا الــال مل تكــن ممكنــة خــالل الســنوات الســابقة، حيــث مل حيصــل أي تغيــري مهــم يف 
ت املعيشــــة أو يف نوعيــــة وكميــــة اخلـــــدمات مســــتويا

 ).1996الصحية املتوفرة (برغوثي ولينوك، 
تشـــــري غالبيـــــة اإلحصـــــاءات املقدمـــــة أعـــــاله إىل أن 
معــــدل وفيــــات الرضــــع يف قطــــاع غــــزة أقــــل منــــه يف 
باقي الضفة الغربية. وتؤكد اإلحصـاءات املتـوفرة أن 
معـــدل وفيـــات الرضـــع يزيـــد يف قـــرى الضـــفة الغربيـــة 
عن أي جتمع آخـر مـن التجمعـات السـكانية. وقـد 

لـــك إىل عـــدم تــوفر الرعايـــة الصـــحية األوليـــة يعــود ذ
يف عدد من التجمعات القرويـة وبعـد املراكـز الطبيـة 
عنهــا، وذلــك بعكــس املــدن واملخيمــات الــيت تتــوفر 
فيهـــا هـــذه اخلـــدمات. تنـــتج أكثـــر وفيـــات األطفـــال 
عــــن أمــــراض التهابــــات اجلهــــاز التنفســــي والنــــزالت 

 املعوية (اجلفاف الناتج عن اإلسهال).
ـــــــــات األطفـــــــــال [حتـــــــــت ســـــــــن أمـــــــــا نســـــــــب  5ة وفي

لكـــــل ألـــــف  35.4)] فقــــد وصـــــلت إىل 1995(
مولود، وهي نسبة قريبة من نظرياتا يف دول جمـاورة 

 مثل سوريا ولبنان.
 

 

 

 العمر المتوقع عند الميالد
تضـمنة يف حسـاب سـنة. ويعـود هـذا التبـاين للتناقضـات امل 71.7سـنة و  66تتباين البيانـات حـول العمـر املتوقـع عنـد املـيالد بـني 

معدالت وفيات الرضع واألطفال . ومن املعتقد أن العديد من وفيات الرضع (خصوصا بني عمر يـوم واحـد وشـهر) ال يـتم التبليـغ 
) تفاصـيل هـذه البيانـات لألعـوام 17-2عنها للجهات الرمسية، مما يثري الشكوك حول احلد األعلى للعمر املتوقع. ويبـني اجلـدول (

 حسب املنطقة ومصدر البيانات. 1996حىت  1992
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 )17-2جدول (
 العمر المتوقع عند الميالد 

 املصدر العمر املتوقع السنة
199

2 
 مركز اإلحصاء اإلسرائيلي باقي الضفة الغربية  72يف قطاع غزة و  68.5

199
2 

 مركز البحث والتخطيط الضفة الغربية 60يف قطاع غزة و  60.5

199
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 اليونيسف لفلسطني 66

199
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 دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية للرجال 70للنساء و  73.5لفلسطني، و  71.7

199
6 

 برغوثي و لينوك لفلسطني 66



  

 
 صحــة الـــمرأة

 معدالت الخصوبة
 6.24مازالــــــت معــــــدالت اخلصــــــوبة يف فلســــــطني مرتفعــــــة، وتصــــــل إىل 
هــا مــن مولــوداً لكــل امــرأة. وتتفــوق فلســطني يف هــذه املعــدالت علــى غري 

 ).27-2الدول العربية الاورة، كما يتضح من الشكل (
تــــرتبط معــــدالت اخلصــــوبة بعوامــــل كثــــرية منهــــا مكــــان اإلقامــــة ومســــتوى 

ليم لألم. ويتضـح مـن البيانـات املتـوفرة أن معـدالت اخلصـوبة تزيـد يف التع
املخيمــــات والقــــرى عنهــــا يف املــــدن. وكــــذلك تظهــــر العالقــــة بــــني درجــــة 
التحصـــيل املدرســــي لــــألم ومعــــدالت اخلصــــوبة، فكلمــــا ارتفــــع التحصــــيل 

 ).18-2املدرسي لألم كلما اخنفض معدل اخلصوبة. أنظر اجلدول (
ضـــفة الغربيـــة، مـــع وجـــود يف  بـــاقي ال 5.61مولـــوداً لكـــل امـــرأة باملقارنـــة مـــع  7.44ترتفـــع معـــدالت اخلصـــوبة يف قطـــاع غـــزة  إىل 

مؤشرات اخنفـاض يف معـدالت اإلخصـاب يف الضـفة 
الغربيــــة، إال أن الوضــــع يف قطــــاع غــــزة ال يــــدل علــــى 
وجــود اخنفـــاض يـــذكر. واعتمـــادا علـــى معـــدل املواليـــد 

) أن املعــــدل يف 28-2اخلــــام يتضــــح مــــن الشــــكل (
قطـــاع غـــزة مل يظهـــر اخنفاضـــا  ملموســـا يف الســـنوات 

 األخرية.
% مــن الفلســطينيات قبــل بلــوغ 37مــن  تتــزوج أكثــر

). وتشـــــري البيانـــــات 1993الســـــابعة عشـــــرة (فـــــافو، 
اإلحصــائية إىل أن متوســط الفــرتة الزمنيــة بــني الــوالدة 

% مــن النســاء وضــعن مولــوداً بعــد أقــل مــن ســنة علــى آخــر والدة. وتصــل نســبة 13.9واألخــرى تزيــد عــن الســنتني بقليــل، ولكــن 
% بــني 31.8% باملقارنــة مــع 39.4شــهرا علــى آخــر والدة  إىل  18اللــوايت وضــعن قبــل مــرور  النســاء الالجئــات يف قطــاع غــزة

% يف ســـوريا (مـــؤمتر القـــاهرة للســـكان، 12.8% يف لبنـــان و 26% يف األردن و 28.8النســـاء الالجئـــات يف الضـــفة الغربيـــة و 
ر علـــيهن (احلـــاج حيـــىي وآخـــرون، % ممـــا يزيـــد مـــن اخلطـــ39-%30عامـــا  18). وتبلـــغ نســـبة اللـــوايت حيملـــن حتـــت ســـن 1994
1995.( 
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  )18-2جدول (
معدالت الخصوبة الكلية حسب مكان  

 اإلقامة والتعليم لألم
 5.81 مدينة
 6.39 قرية
 6.85 خميم

 6.62 أقل من ثانوي
 5.57 ثانوي

 4.72 أكثر من ثانوي
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 )27-2الشكل (
 مقارنة مع دول عربية مجاورة -معدالت الخصوبة  

  )28-2الشكل (
 معدالت المواليد الخام (لكل الف) في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة (سنوات مختارة)

  )29-2الشكل ( 
 1994 -شهرا  على الوالدة السابقة  18نسبة النساء الالجئات اللواتي وضعن قبل مرور 

    



  

 الوفيات النفاسية
ألـــف مولـــود. وتعتـــرب هـــذه النســـبة أقـــل مـــن تلـــك  100حالـــة لكـــل  80و  70تـــرتاوح نســـبة الوفيـــات النفاســـية بـــني النســـاء  بـــني 

رة، هـذا مـع الـتحفظ مـن كفايـة توثيـق الوفيـات النفاسـية عنـد حتديـد سـبب الوفـاة وذلـك لغيـاب املعـايري املوجودة يف دول عربيـة جمـاو 
 املوحدة يف تعريف هذه الوفيات وتوثيقها يف دوائر الصحة املختلفة.

فيات ودور يعـــود االخنفـــاض النســـيب يف معـــدالت الوفيـــات النفاســـية إىل تزايـــد إقبـــال النســـاء الفلســـطينيات علـــى الوضـــع يف املستشـــ
% يف الضـــــفة 15الـــــوالدة. فبينمـــــا كانـــــت نســـــبة االجنـــــاب يف املستشـــــفيات 

% و 68، أصبحت هذه النسبة1970% يف قطاع غزة عام 10الغربية و 
. وســــــاعد علــــــى ختفــــــيض معــــــدالت 1990% علــــــى التــــــوايل يف عــــــام 80

الوفيـــــات النفاســـــية االنتشـــــار النســـــيب لعيـــــادات الرعايـــــة األوليـــــة الـــــيت وفرتـــــا 
ات األهليـة ووكالــة الغـوث، وإقبــال النسـاء علـى تلقــي الرعايـة الصــحية املنظمـ

 األولية أثناء احلمل.
 

 نساء الحواملالرعاية الصحية المقدمة لل
% مـــن احلوامـــل بـــأ�ن قمـــن بـــإجراء ثـــالث فحـــوص أو أكثـــر 69صـــرحت 

% مــــنهن بـــإجراء فحـــب أو اثنــــني، 22خـــالل فـــرتة احلمــــل، بينمـــا قامـــت 
).  1993%) مل يتلقــني أي نــوع مـــن الرعايــة الصــحية (فـــافو، 9والبــاقي (

) أن 1996يـــــــة الفلســــــــطينية (ويظهـــــــر مـــــــن أرقـــــــام دائــــــــرة االحصـــــــاء املركز 
%  مـــن النســـاء احلوامـــل تلقـــني رعايـــة صـــحية خـــالل فـــرتة احلمــــل. 80.3

وعلــــى صــــعيد آخــــر كانــــت نســــبة احلوامــــل اللــــوايت تلقــــني عنايــــة صــــحية يف 
جنوب الضفة الغربيـة ومشاهلـا أقـل مـن نسـبة اللـوايت تلقينهـا يف وسـط الضـفة 

مــل يف القــرى عنايــة أقــل الغربيــة ويف قطــاع غــزة. وكــذلك تلقــت النســاء احلوا
 من مثيالتن يف املدن واملخيمات.
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 )13-2اإلطار (
 تنظيم األسرة والتخطيط السكاني 

تعتـــرب بـــرامج تتنظـــيم األســـرة احـــدى الوســـائل للتخفيـــف مـــن النمـــو الســـكاين. وبـــرغم أمهيـــة هـــذه الـــربامج يف حتقيـــق هـــذا 
رأة املسـؤولية لتحقيـق ذلـك. وكـذلك فـإن الضـغوط الـيت تتعـرض اهلدف، اال أ�ا تتعرض لإلنتقاد أل�ا تبالغ يف حتميـل املـ

هلــا الســلطة الفلســطينية مــن أجــل تنظــيم األســرة ال ميكــن هلــا أن حتقــق أهــدافها إال إذا ترافقــت مــع تبــين سياســة ســكانية 
 املناســـب، شـــاملة تأخـــذ بعـــني االعتبـــار األبعـــاد االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية للنمـــو الســـكاين والتوزيـــع اجلغـــرايف

 وترتافق مع برامج وظروف صحية مناسبة.   

 ) 31-2الشكل (
 1990-1970نسبة اإلنجاب في المستشفيات او المراكز  الطبية 

 ) 30-2الشكل (
 معدل الوفيات النفاسية لكل مائة ألف مولود



  

 األمراض المعدية والسارية
مت مـــن خـــالل بـــرامج التطعـــيم القضـــاء شـــبه الكامـــل علـــى بعـــض األمـــراض الســـارية مثـــل الـــدفترييا والســـعال الـــديكي والكـــزاز وشـــلل 

% يف حالـة احلصـبة بـني األطفـال الـذين 74% بينمـا اخنفضـت إىل 84.3عدالت التطعـيم لشـلل األطفـال حنـو األطفال. بلغت م
 سنوات.  5مل يتجاوز عمرهم 

 

فريوسـي واجلـدري واحلصـبة األملانيـة واحلصـبة واحلمـى املالطيـة والنكـاف. ومـن أكثـر األمـراض مـن األمـراض الشـائعة التهـاب الكبـد ال
) زيــادة 21-2شــيوعا وخصوصــا بــني األطفــال  اإلســهال  املوجــود بشــكل أكــرب بــني الالجئــني يف قطــاع غــزة. ويكشــف اجلــدول (

 عدد احلاالت املرضية السارية يف قطاع غزة عنها يف الضفة الغربية.
تصــر األمــراض الســارية علــى األمــراض العضــوية، وإمنــا تشــمل أمراضــاً نفســية ترتبــت علــى  التجــارب الــيت عاشــها الفلســطينيون ال تق

نتيجـــة للممارســـات غـــري اإلنســـانية لالحـــتالل اإلســـرائيلي. وتتميـــز فلســـطني عـــن غريهـــا مـــن دول العـــامل، واألوروبيـــة منهـــا، بارتفـــاع 
ــــــــــــــــــــل باضــــــــــــــــــــطرا  بات النــــــــــــــــــــوم والكــــــــــــــــــــوابيس والقلــــــــــــــــــــق واالكتئــــــــــــــــــــاب والصــــــــــــــــــــداع.معــــــــــــــــــــدالت الضــــــــــــــــــــيق النفســــــــــــــــــــي املتمث

 ).22-2(أنظر جدول 

                                                 
 متت املقارنه مع النرويج لتوفر البيانات ولكو�ا إحدى الدول االسكندنافية اليت يعاين سكا�ا من درجات مرتفعة من الضيق النفسي 17

  
عيم محددة (     1996( 

ن سن اخلامسة   ) شهرا23-12األطفال من (  
 مجيع املطاعيم ثالثي شلل ثالثي حصبة  
   69.5 81.9 94.9 95.8 85.8 
   74.5 91.6 97.5 97.5 96.1 

  70.3 84.6 95.7 96.4 89 
  74 89.9 95.3 94.8 87.9 

 ) 21-2جدول (
ألف نسمة)  100معدالت انتشار األمراض السارية  بين الالجئين (لكل 

1993 
الضفة  املرض

 الغربية
 قطاع غزة

 25544 17844 سنوات 3م عن اإلسهاالت للذين تقل أعماره
 1966 895 سنوات 3اإلسهاالت للذين تزيد أعمارهم عن  

 3691 4888 االنفلونزا
 2147 1822 التهاب امللتحمة

 1131 899 اجلدري
 1401 291 الديزنطاريا (األميبية والعصوية)

   1994املصدر: مؤمتر القاهرة للسكان 

 ) 22-2دول (
16Fتكرار أعراض الضيق النفسي في فلسطين بالمقارنة مع النرويج (نسبة مئوية من المجيبين)

17 

 )1992فلسطني ( )1985النرويج ( األعراض
 نساء رجال الموع الموع 

 36 34 35 16 اضطرابات نوم و/أو كوابيس
 49 44 46 15 هيجانات عصبية و/أو قلق

 47 36 42 25 صداع
 30 28 29 10 اكتئاب

 52 47 50 16 تعب عام
 1993املصدر: فافو، 

 



  

 

 الوضع الغذائي
% مـن األطفـال الفلسـطينيني يعـانون مـن 15بالرغم من التقدم النسيب احلاصل يف مستويات التغذية، فإن التقـديرات تشـري إىل أن 

)، بينمـا تشــري بيانـات دائـرة اإلحصــاء املركزيـة الفلسـطينية إىل أن الوضــع يف فلسـطني يقــع 1996يف التغذيـة (برغــوثي ولينـوك  سـوء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورة   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول العربي

 ). 23-2(أنظر جدول 
 

 

 
 
 

 )23-2جدول (
قاً لألرقام القياسية األنثروبومترية لحالة التغذية النسبة المئوية لألطفال الذين تم تصنيفهم على اعتبار أن لديهم سوء تغذية طب 
)1996( 

 نقب الوزن (الوزن مقابل العمر) اهلزال (الوزن مقابل الطول) قصر القامة (الطول مقابل العمر) املنطقة
 3.9 2.2 6.7 الضفة الغربية

 5.2 3.7 8.2 قطاع غزة
 4.4 2.7 7.2 فلسطني
 6.4 2.8 19.3 )1990األردن (

  )14-2ار (اإلط
 واقع األمن الغذائي في فلسطين 

لغـــذائي. فقـــد عملـــت السياســـة ا تعتـــرب الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، بـــرأي برنـــامج الغـــذاء العـــاملي، مـــن املنـــاطق الـــيت تعـــاين مـــن فقـــدان مـــزمن لألمـــن
اطق الفلسطينية، على تفشي البطالة وارتفـاع األسـعار اإلسرائيلية، وخاصة ما يتعلق منها بإغالق احلدود و التحكم يف دخول املواد الضرورية إىل املن

ألرز فيهـا. وبســبب الظــروف املفروضــة املشـار إليهــا، تضــطر فلســطني إىل اســترياد معظـم املــواد الغذائيــة مــن اخلـارج. فهــي تســتورد الطحــني والســكر وا
الغـذاء احليــواين مـن دول اجلـوار ومـن إسـرائيل بشـكل خــاص. والزيـت النبـايت ( ماعـدا زيـت الزيتـون) وكميـات كبــرية مـن اللحـوم و الـدجاج واحلليـب و 

دير ويعتمـد املزارعـون يف معاشــهم علـى الـدخول الــيت حيققهـا هلــم تصـدير فـوائض اإلنتــاج الزراعـي، كاخلضــار والفواكـه والبـيض. وتتوقــف حـركيت التصــ
 املنــاطق تجــاري بــني الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزه. وملــا كانــت طاقــةواالســترياد يف حــاالت إغــالق احلــدود املتكــررة واملفاجئــة، ويتوقــف معهــا التبــادل ال

التخزينيــة ال تــوفر للمجتمــع مــن حاجاتــه الغذائيــة إال مــا يكفيــه ألســبوع واحــد فقــط، فــإن تكــرار عمليــات اإلغــالق غــري املتوقعــة يصــبح  الفلســطينية
ز شـبكة احلمايـة االجتماعيـة املدعومـة مـن السـلطة الفلسـطينية عـن عامال أساسيا يف زيادة حالة االنكشاف الغـذائي. و يرتافـق هـذا الوضـع مـع عجـ

فعــات االسـتجابة حلاجــات العــائالت الفقــرية املتناميــة. هـذا مــع العلــم أن وزارة الشــؤون االجتماعيــة تقــدم حزمـة مكونــة مــن التــأمني الصــحي و/ أو د
، يقـدم برنـامج الغـذاء العـاملي مسـاعدات غذائيـة 1996كانون ثان/ يناير   نقدية للعائالت غري الالجئة واليت تعاين من احلرمان. ومن ناحيته، ومنذ

تقــع ونقديــة حلــاالت احلرمــان املســجلة لــدى الــوزارة وخاصــة يف قطــاع غــزة. كمــا قــدمت وكالــة الغــوث (أونــروا) حزمــة غذائيــة لعــائالت الالجئــني الــيت 
 ضمن فئة احملرومني.

____________________________ 
 .1996الضفة الغربية وقطاع غزة،  -العاملي  برنامج الغذاء



  

 الجهاز الصحي
لسـلطة االحـتالل اإلسـرائيلي. وحـىت فـرتة تسـلم السـلطة الوطنيـة لزمـام األمـور،  1967خضع اجلهاز الصحي الفلسـطيين بعـد عـام 

ات الدوليـة والقطـاع اخلـاص الـيت كان قد تشكل قطاع من املنظمـات األهليـة الطبيـة الفلسـطينية وانضـم اليهـا عـدد آخـر مـن املنظمـ
 عنيت بدعم القطاع الصحي.

 

 الجهات المشرفة على القطاع الصحي
عيـادة للرعايـة الصـحية األوليـة يف  178تشرف وزارة الصحة الفلسـطينية علـى القطـاع الصـحي احلكـومي وتـدير يف الوقـت احلاضـر 

ـــــة و  ن القطـــــاع األهلـــــي (املؤسســـــات يف قطـــــاع غـــــزة. وكـــــا 29الضـــــفة الغربي
. وقـــد نقــب عـــدد هـــذه 1992عيــادات عـــام  210األهليــة) يشـــرف علـــى 

عيــادة مــع نشــوء الســلطة الفلســطينية. وعلــى الــرغم مــن  128العيــادات إىل 
االخنفــاض امللحــوظ يف التمويــل للقطــاع األهلــي، إال أنــه مــا زال قائمــا بـــدور 

ال املستشـفيات فهـو يشــرف ملحـوظ يف جمـال الرعايـة الصـحية األوليـة ويف جمـ
ســـريراً  1959علـــى أكثـــر مـــن ثلـــث أســـرّة املستشـــفيات الـــيت يبلـــغ جمموعهـــا 

 ).1996(برغوثي ولينوك، 
وتشــارك وكالــة الغــوث الدوليــة يف تقــدمي اخلــدمات الصــحية، إذ تشــرف علــى 

قــدم عيــادة يف قطــاع غــزة. وت 11عيــادة طبيــة يف بــاقي الضــفة الغربيــة و 22
هـــذه العيـــادات خـــدمات جمانيـــة يف جمـــال الرعايـــة الصـــحية وخصوصـــا األوليـــة 
منهــا. وبــرغم االنتقــادات املوجهــة لعمــل وكالــة الغــوث الدوليــة يف هــذا الــال 
مــن حيــث نوعيــة اخلــدمات وعــدم كفايتهــا، إالّ أن دورهــا يف ختفــيض معــدل 

نــة مــع املنـــاطق وفيــات األطفــال والعنايـــة بالنســاء احلوامــل يف املخيمـــات مقار 
األخرى (خصوصا القرى النائية يف مناطق مشال الضفة الغربية وجنوبا) كان 

 ملحوظا.
يســـاهم القطـــاع اخلـــاص، الـــذي نشـــط بشـــكل ملحـــوظ يف الســـنوات األربعـــة 
األخرية، يف تقدمي جزء من اخلدمات الصحية . ومييل هذا القطاع للعمل يف 

ات نوعيـــــة وبأســـــعار مرتفعـــــة اخلـــــدمات الصـــــحية الثانويـــــة وإىل تقـــــدمي خـــــدم
 جتتذب القادرين مالياً إليها.
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 ) العيادات الصحية حسب الجهة المشرفة عليها 32-2الشكل ( 

 الضفة  الغربية



  

 
 العاملون

آالف نســمة، مقارنــة  10طبيبــاً لكــل  12بلغــت نســبة األطبــاء إىل عــدد الســكان 
نســمة.   1400 إســرائيل. ويتــوفر ممــرض واحــد لكــل يف 28يف األردن و  24مــع 

% من العـاملني يف الصـحة ضـمن القطـاع األهلـي واخلـاص. ومـن بـني 63.6يعمل 
% مـــن املمرضـــات و 40% يف القطـــاع احلكـــومي، ويعمـــل 30.7األطبـــاء، يعمـــل 

% مــــن اإلداريــــني يف القطــــاع نفســــه. وقــــد شــــهدت الســــنوات األخــــرية عمليــــة 56
وزارة الصحة الفلسطينية وخصوصا يف األجهـزة اإلداريـة مـن توظيف مكثفة من قبل 

 أجل سد النقب يف هذا الال.
 

 التأمين الصحي
%، 40مت خالل السـنوات األخـرية خفـض رسـوم التـأمني الصـحي احلكـومي بنسـبة 

%، 61.1ومشـــل التـــأمني مجيـــع العـــاملني احلكـــوميني. بلغـــت نســـبة املـــؤمنني صـــحيا 
% يشــملهم التــأمني الصــحي 18.4احلكــومي و  % يشــملهم التــأمني38.9مــنهم 

لوكالة الغوث. أما الباقي فمشمولون ضمن التأمني اخلاص أو الضمان االجتماعي. 
وبرغم أمهية التحوالت األخرية يف جمال التأمني الصحي، إالّ أن نسبة غـري قليلـة مـن 
الســـكان مـــا زالـــت حمرومـــة مـــن أي نـــوع مـــن التـــأمني، حيـــث بلغـــت هـــذه النســـبة يف 

%.  وكذلك فإن هناك مؤشرات تدل على فجوة يف هذا الال يف املناطق القروية يف الضفة الغربية.  وكذلك 45.3الضفة الغربية 
هناك تساؤالت حول التغطية اليت يقدمها الـتأمني احلكومي من حيث سقفها املنخفض والذي يقارب التغطية اليت يقـدمها القطـاع 

 ليت يقدمها.اخلاص ومن حيث نوع اخلدمات ا

 الرعاية الصحية األولية
جـرى حتـول واضـح يف املسـؤولية عـن قطـاع الرعايـة الصــحية األوليـة خـالل سـنوات االحـتالل. فقـد اخنفضـت مسـؤولية املســامهة لقـد 

. واخنفضــت كــذلك مســامهة وكالــة الغــوث مــن 1992% يف العــام 28إىل  1967% يف العــام 75احلكوميــة عــن العيــادات مــن 
ظم النمو يف قطاع الرعاية الصحية األولية، خـالل أعـوام االحـتالل، قـد % خالل الفرتة ذاتا. ويعود ذلك إىل أن مع4% إىل 17

). 1992% يف الفـــرتة نفســـها (جقمـــان، 68% إىل 8لـــي، والـــذي ارتفعـــت مســـامهته مـــن أجنـــز مـــن قبـــل القطـــاع الفلســـطيين احمل
 وشهدت السنوات األخرية اخنفاضا يف مشاركة القطاع األهلي يف هذا الال كما هو مذكور يف جزء سابق من امللف.

يف  1316عـــامًال، مـــنهم  2265يزيـــد عـــدد العـــاملني يف عيـــادات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة عـــن 
يف قطـــــاع غـــــزة. وتبلـــــغ نســـــبة األطبـــــاء (العـــــاملون واملتخصصـــــون وأطبـــــاء  949ضـــــفة الغربيـــــة و ال

%، والبـاقي 30%. أمـا اإلداريـون فيشـكلون حـوايل 16األسنان) من بني هـؤالء العـاملني حـوايل 
مــن املمرضــات والقــابالت والعـــاملني. وبــذلك جنــد أن التثقيــف الصـــحي يكــاد يكــون معـــدوما يف 

17Fهــــذه العيــــادات

مــــا بالنســـــبة للرعايــــة الصــــحية األوليــــة املقدمـــــة مــــن مراكــــز األمومــــة والطفولـــــة .أ18
والعيـــادات احلكوميـــة، فـــيالحظ أن هنـــاك إقبـــاًال متزايـــداً عليهـــا ســـواء علـــى مســـتوى الزيـــارات إىل 

 أخصائيي األطفال أو من حيث رعاية النساء احلوامل قبل الوالدة.

                                                 
 تقوم بعض املنظمات االهلية مثل جلان اإلغاثة  الطبية، بنشاطات التثقيف الصحي وخصوصا بني النساء. 18

    
       

     
   

     
 
  
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

     
      
    
     
    
   

   
 



  

 الكفاية السريرية 
ســريراً لكــل ألــف نســمة.  تتــوزع أســّرة املستشــفيات بــني القطــاع احلكــومي واألهلــي ووكالــة  1.1ري اإلحصــاءات إىل أن هنــاك تشــ

% يف مستشـفيات وكالـة 2% يف املستشـفيات األهليـة و 37% يف املستشـفيات احلكوميـة و 61الغوث. تصـل نسـبة األسـرّة إىل 
 الغوث.

ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن كفايـــــــة عـــــــدد األســـــــرّة يف املستشـــــــفيات يف  وعل
فلســطني، إالّ أن هنــاك ســوءاً يف التوزيــع اجلغــرايف هلــا ويف طبيعـــة 

ســــريراً لكــــل ألــــف شــــخب يف  2.5اخلــــدمات املقدمــــة، فهنــــاك 
ســـــريراً يف حمافظـــــة اخلليـــــل. ويعـــــود  0.4وســـــط الضـــــفة مقابـــــل 

االرتفــــاع النســــيب يف عــــدد األســــرّة يف وســــط الضــــفة الغربيــــة إىل 
ينية يف مدينـــــــة القـــــــدس، والـــــــيت مشـــــــاركة املستشـــــــفيات الفلســـــــط

أصـــبحت يف وضـــع ال يســـمح هلـــا بتقـــدمي خـــدمات جمزيـــة لبقيـــة 
املنــاطق الفلســطينية بســبب احلصــار الــذي فرضــته إســرائيل علــى 

 مدينة القدس.

 التوزيع الجغرافي للخدمات
 تبعــد عــن أقــرب مركــز صــحي يف تتــوزع املرافــق الصــحية بشــكل غــري متســاو بــني املنــاطق اجلغرافيــة. فبينمــا بلغــت نســبة املســاكن الــيت

% يف منـــاطق الضـــفة الغربيـــة. هـــذا وتعـــاين املنـــاطق القرويـــة مـــن نقـــب يف العيـــادات 22%،  بلغـــت حنـــو 65حمافظـــة اخلليـــل حنـــو 
% من القـرويني إىل خـدمات 9موقعا يقيم فيها  196% من السكان، ويفتقر 14قرية يسكنها  277الصحية حيث ختلو منها 

 ).1993ولية بأي شكل من أشكاهلا (برغوثي ودعيبس، الرعاية الصحية األ
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 1995نسبة األسّرة لكل ألف شخص حسب المنطقة 

 



  

 
 

 مؤشـرات مكملة      الفصل الرابع:

 

0Bالمؤشرات البنيوية 
 املؤشرات البيئية •

3Bمصادر التلوث 
 التنوع احليواين

 اإلسكان •

1Bالمؤشرات اإلنسانية 
 مؤشرات احلالة الثقافية •

4Bالمؤسسات الثقافية 

 املشاركة الشعبية •
 احلريات املدنية والسياسية •

2Bمجموعات وقضايا حيوية 
 النساء  •
 الالجئون  •
 األطفال •
 العمال •
 األسرى واحملررون  •
 املعاقون •
 املسنون •



  

 مؤشرات البنيوية ■
يستعرض هذا الفصل عددًا من المؤشرات البنيوية واالنسانية من اجل رسـم صـورة أوضـح لواقـع التنميـة البشـرية فـي 

عــرض، باختصــار، لعــدد مــن المجموعــات والقضــايا الحيويــة بغــرض لفــت النظــر ألهميتهــا فــي فلســطين. كمــا يــتم الت
 تحقيق التنمية البشرية.

 

  المؤشرات البيئية •
 

تتعرض البيئة فـي فلسـطين إلـى إجـراءات وممارسـات تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي محدثـة تغييـرات جذريـة 
ر في المؤشرات البئية لفلسطين يوضح العالقة العضوية بين التدهور البيئـي في االتزانات الطبيعية القائمة. إن النظ

مــن ناحيــة، والنزاعــات السياســية وغيــاب ســلطة تعنــى بقضــايا البيئــة مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا فــإن المســؤولية تجــاه 
 التدهور البيئي تصبح مشتركة، وخصوصًا بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية . 

 

 ثمصادر التلو 
تتنــوع مصــادر التلــوث فــي فلســطين، بعضــها قــادم مــن المســتوطنات اليهوديــة، والــبعض اآلخــر مــن النــاتج المحلــي. 
ومن األمثلة على ذلك انتقال الملوثات من المناطق الصناعية السـاحلية فـي إسـرائيل، ومـن المصـانع الحدوديـة فيهـا 

 (مناطق طولكرم) على سبيل المثال.
 

هودية األراضي الفلسطينية المحيطة بها كأماكن للتخلص مـن الميـاه العادمـة التـي تنتجهـا، وتستخدم المستوطنات الي
مــع العلــم أن هنــاك تخــوف مــن مشــاريع الــتخلص منهــا فــي فلســطين، ومــن تأثيرهــا علــى الميــاه الجوفيــة واألشــجار 

 جزيء في المليون) 45المثمرة، ومن رفع تركيز النيترات في المياه الجوفية عن الحد المسموح به عالميًا (
 

مصـنعًا) تــدميرًا للبيئــة،  526وفـي فلســطين تشـكل صــناعة الحجــر (تتركـز أساســًا فــي الضـفة الغربيــة التـي نشــأ فيهــا 
مــن الميــاه  3ألــف م 545رغــم أهميــة هــذه الصــناعات لالقتصــاد الــوطني الفلســطيني. ومــن ناحيــة ثانيــة تســتهلك هــذه 

باإلضافة إلى النفايـات الصـلبة الناتجـة عـن الصـناعة، ويلقـي بهـا جميعـًا  سنويًا، تحول بعد استعمالها إلى فضالت،
دون معالجــة. ويلــوث الغبــار النــاتج عــن الكســارات المنــاطق المجــاورة. وهنــاك مجموعــة مــن القــرى تعــاني مــن هــذا 

 التلوث والذي قد يتسبب في هجر هذه المناطق، أو معاناة أصحابها من األمراض المزمنة.
 

، بعد إنشـاء أيـة كسـارات، ومحاولـة الـتخلص 1994ومة اسرائيل، ومن خالل مراقبة الدولة في العام وقد أوصت حك
ــــاق اوســــلو، ســــمحت إســــرائيل بإنشــــاء ( ) كســــارات إضــــافية علــــى األرض 9مــــن الموجــــود منهــــا. إال أنــــه وبعــــد اتف

 الفلسطينية.
 

معصـرة للزيتـون، تنبعـث  300لغربيـة ويعتبر محصول الزيتون في فلسطين من أهم المحاصيل، ويوجـد فـي الضـفة ا
جـزيء فـي المليـون مـن المـواد العضـوية، باإلضـافة إلـى  42000منها نفابات سائلة تتميز باحتوائها على ما يقـارب 

جـزيء فـي المليـون مـن المـواد العالقـة ويـتم الـتخلص منهـا، دون معالجـة، بإلقائهـا بجانـب المعاصـر أو فــي  65000
 الخفر االمتصاصية.

ملوثات في فلسطين، الغازات الصادرة عن المركبات اآلليـة والمحركـات، رغـم البـدء باسـتخدام البنـزين الخـالي ومن ال
مـن الرصـاص علــى نطـاق ضــيق. وال تتـوفر علميـًا وســائل متعـددة للتعامــل مـع النفايـات الصــلبة أو االسـتفادة منهــا. 

ــم أن النفايــات الصــلبة الفلســطينية )، هــذا مــ1996فهــي تجمــع ويجــري الــتخلص منهــا مكبــات مفتوحــة (أريــج  ع العل
 تحوي نسبة عالية من المواد العضوية، مما يسمح بالتفكير في استخدامها النتاج السماد العضوي.

يحـــــــذر المختصـــــــون 
مــــــن مجموعــــــة مـــــــن 
المخــاطر البيئيــة التــي 

امـــة قـــد تـــنجم عـــن إق
 المناطق الصناعية.



  

 

5B) 15-2إطار رقم( 

50Bالمناطق الصناعية الحدودية 

يـة. تعـود تشمل أوجه التعاون اإلقليمـي النـاتج عـن االتفاقـات االقتصـادية خططـا إلنشـاء منـاطق صـناعية حدود
بالفائـــدة علـــى المســـتثمرين وعلـــى المجتمـــع المحلـــي وخصوصـــا فـــي مجـــال التشـــغيل. ويحـــذر المختصـــون مـــن 
مجموعــة مــن المخــاطر التــي قــد تــنجم عــن إنشــاء مثــل هــذه المنــاطق وخصوصــا فــي المواقــع المنــوي إنشــاؤها 

واضح ومفصل) إلى تلـوث بيئـي  عليها. ويتوقع هؤالء أن يؤدي استخدام هذه المناطق (إذا لم يتم تقنينها بشكل
للجو، والمياه الجوفية، فـي فلسـطين، خاصـة وأن إنشـاءها سـوف يـتم علـى أفضـل األراضـي الزراعيـة الخاصـة، 
التي يعتمد عليها الكثير من المزارعين الفلسطينيين. هذا باإلضافة إلى عدم وضوح قوانين العمل التـي سـتطبق 

نسان بشكل عام وحقوق العمال بشكل خاص. وفضًال عن ذلك يحذر في هذه المناطق وتأثيرها على حقوق اإل
 المختصون من احتكار ممتلكات عامة من قبل شركات خاصة .

 
 

ومـن أخطــر أنــواع النفايــات فـي فلســطين، النفايــات الطبيــة والتـي يــتم الــتخلص منهــا فـي الوقــت الحاضــر عــن طريــق 
ا فــي المكبـات العامــة.  وهنــاك بـدايات متواضــعة للتعامــل مــع الحـرق الحــرق ممــا يـؤدي إلــى تلــوث الهـواء، أو بإلقائهــ

 هذا النوع من النفايات، ومن خالل حارقات صغيرة تم تزويد عدد قليل من البلديات بها.



  

 
 

6B)  16-2اإلطار رقم( 

51Bشكاوي فلسطينية وإسرائيلية متبادلة حول التلوث البيئي 

52Bالشكاوي الفلسطينية 
بلـديات، والمؤسسـات تقدم المؤسسـات الرسـمية، وال

األهلية في فلسطين، قائمـة طويلـة مـن المخالفـات 
التــــي تقــــوم بهــــا إســــرائيل والمســــتوطنات اليهوديــــة 
ــــف المنــــاطق،  ــــي مختل ــــة الفلســــطينية ف بحــــق البيئ

الميــــــاه العادمـــــة، ومــــــا  -وتشـــــمل هــــــذه القائمـــــة: 
تحتويه من مواد عضوية وكيماوية، والتـي تصـدر 

 عن المستوطنات.
بة التـــي تلقـــى فـــي مكبـــات قريبـــة النفايـــات الصـــل -

 من المدن والقرى الفلسطينية .
الكســـــــــــارات التـــــــــــي ســـــــــــمحت اإلدارة المدنيـــــــــــة  -

 اإلسرائيلية بإنشائها في المناطق الفلسطينية.
الغــازات التــي تنقلهــا الريــاح الغربيــة مــن منطقــة  -

 الساحل إلى أجواء الضفة الغربية.
 

ير عــام ، رسـالتي مـد17/4/1996رسـالة وكيـل وزارة الصــحة 
دائــــــرة الهندســــــة وأشــــــغال العامــــــة فــــــي وزارة الحكــــــم المحلــــــي 

، رســـــــــــــــالة بلديـــــــــــــــة طوبـــــــــــــــاس 1/7/1997و 16/5/1997
ـــة الخليـــل 17/11/1996 ، رســـالة 28/3/1996، رســـالة بلدي

 .17/7/1994مصلحة مياه محافظة القدس 

53Bالشكاوي اإلسرائيلية 
ـــــــاك اتهامـــــــات رســـــــمية إســـــــرائيلية  ـــــــل هن فـــــــي المقاب

لتلوث القادم من مناطق السلطة، للفلسطينيين حول ا
 وتشمل هذه االتهامات:

ــــــــاطق  - ــــــــاه العادمــــــــة مــــــــن المن حــــــــاالت تســــــــرب المي
 الفلسطينية إلى مصادر المياه الجوفية في إسرائيل.

إتبـاع السـلطة سياسـات بيئيـة، وٕادارة للمنشـآت البيئيــة  -
 تلحق الضرر بالبيئة في إسرائيل.

الجــة رفــض الجهــات الفلســطينية توزيــع الميــاه المع -
 بشكل متساو.

 
 
 
 
 

ــــل ايتــــان فــــي جريــــدة  تصــــريحات وزيــــر البيئــــة اإلســــرائيلي رفائي

الجـــــروزلم  –وليـــــات كـــــولتز  18/3/1997الجـــــروزلم بوســـــت، 
 .6/12/1996بوست 

 

نوعــًا مــن المبيــدات فــي  123وتشــكل المبيــدات الحشــرية مصــدرًا مهمــًا للتلــوث، حيــث يــتم حاليــًا، اســتخدام مــا يقــارب 
أنـواع تعتبـر مـن  7نوعًا منع استخدامها عالميًا من قبل منظمة الصـحة العالميـة، باإلضـافة إلـى  14فلسطين، منها 

مجموعــة "اإلثنتــي عشــرة القــذرة". وتتضـــح خطــورة المبيــدات الحشــرية، التــي يحصـــل عليهــا المــزارع الفلســطيني مـــن 
المــزارع الفلســطيني جــاهًال بهــا. هــذا  إســرائيل، إلــى التعليمــات والتحــذيرات مــن المخــاطر باللغــة العربيــة، ممــا يجعــل
 باإلضافة إلى غياب اإلرشاد الزراعي الصحيح والقوانين الواضحة والملزمة .

 

 التنوع الحيوي
 140نوعـًا، منهـا  2500تتميز فلسطين بدرجـة عاليـة مـن التنـوع الحيـوي، ويبلـغ عـدد أنـواع النبـات البريـة فيهـا نحـو 

نوعــًا مــن الثــديات. تهــدد  80نوعــًا مــن الطيــور و  380لعــالم. كمــا أن هنــاك صــنفًا ال تتواجــد فــي أيــة منطقــة فــي ا
المخــــاطر البيئيـــــة التنـــــوع الحيــــوي بالفنـــــاء، وبتـــــدمير الغطــــاء النبـــــاتي وبتـــــدهور التربــــة. كمـــــا ان الزحـــــف العمرانـــــي 

 رة الصيد.للمستوطنات اليهودية كان له دور في ذلك. وأخيرًا فإن عدم مراعاة القوانين يؤدي إلى تشجيع ظاه



  

 

 ) 24-2جدول رقم (

54Bمؤشرات بيئية مختارة 

 1-0.7 إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة (كغم)
 %75-65 نسبة المواد العضوية من النفايات الصلبة
 %70 توفر خدمة تجميع نفايات (الضفة الغربية)

 %99.4 توفر خدمة تجميع نفايات (قطاع غزة)
 100 لغربية)مكبات للنفايات (الضفة ا

 19 مكبات للنفايات (قطاع غزة)
مشاركة المواطنين في األعباء المادية لجمع 

  
25% 

 502.7 استهالك المبيدات بالطن سنويا (الضفة الغربية)
 282 استهالك المبيدات بالطن سنويا (قطاع غزة)

 0.4 كمية المبيدات (كغم/فرد)
 

 اإلسـكان •
 

ت اإلسكانية في فلسـطين بعـدة عوامـل، يـأتي فـي مقـدمتها سـيطرة  إسـرائيل علـى األراضـي الفلسـطينية ترتبط المؤشرا
وخضــوع التوســع اإلســكاني لمقتضــيات التنظــيم الهيكلــي اإلســرائيلي فــي منــاطق محــددة. فهــي تســيطر علــى التنظــيم 

المــدن الرئيســية (منــاطق أ)  والبنــاء فــي منــاطق ب و ج التــي تشــمل معظــم مســاحة الضــفة الغربيــة. أمــا البنــاء فــي
فيخضع اآلن للسيطرة الفلسطينية (فيما عدا القدس وجزء من الخليـل). تواجـه مهمـة النهـوض باإلسـكان الفلسـطيني، 
باإلضافة لما ذكر، شح التمويل وارتفاع أسعار األراضـي مـواد البنـاء. وقـد تضـاعفت الحاجـة إلـى الوحـدات السـكنية 

 مو السكاني الناجم عن التكاثر الطبيعي وعودة جزء من الفلسطينيين إلى الوطن.في السنوات األخيرة بسبب الن
  

%) يعيشـــون فـــي 81.5) علـــى أن غالبيـــة الفلســـطينيين (1995تـــدل البيانـــات المتـــوفرة (
فيعيشون في بيوت مستأجرة أو تملكها وكالة الغوث أو بدون  بيوت يملكونها، أما الباقي

تتمتـع بالتهويـة  مقابل. مع العلم  أن بعض المساكن تعاني من القدم وعدم التماسك، وال
المطلوبــــة صــــحيًا. وكــــذلك فــــإن عــــددًا منهــــا ال يوجــــد لــــه ســــقف صــــلب. وتصــــل نســــبة 

% ومــــــع تغيــــــر األنمــــــاط 64المســــــاكن ذات الســــــقف االسبســــــتي فــــــي المخيمــــــات إلــــــى 
االجتماعيـــة وتحـــول المجتمـــع الفلســـطيني مـــن مجتمـــع زراعـــي، يعتمـــد فـــي تكوينـــه علـــى 

غير تجاوبًا مـع الطلـب المتزايـد علـى اإلسـكان و العائلة الممتدة، بدأت أنماط اإلسكان تت
ـــد ظـــاهرة الســـكن فـــي بيـــوت  ـــدأت تتزاي غـــالء أســـعار األراضـــي والمـــواد الخـــام. ولـــذلك ب

 ) 25-2جدول رقم (
 (%)1995توزيع األسر الفلسطينية حسب ملكية المسكن والمنطقة  

 فلسطني قطاع غزة باقي الضفة الغربية 
 81.5 80.7 81.8 ملك

 8 5.3 9.3 مستأجرة بأجرة نقدية
 3.4 5.6 2.4 من وكالة الغوث

 7.1 8.4 6.4 سكن بدون مقابل



  

مســتأجرة. وكــذلك الســكن فــي الشــقق علــى حســاب الســكن فــي البيــوت المنفــردة والعائليــة 
 التي شكلت النمط التقليدي للمسكن الفلسطيني.

 

أفــراد أو أكثــر فــي  3يين مــن االزدحــام الشــديد حيــث يعــيش % مــن الفلســطين29يعــاني 
% مــن 39الغرفـة الواحــدة. وتزيـد  معــدالت االزدحــام الشـديد فــي المخيمــات لتطـال نحــو 

ــــين  فــــردا للغرفــــة  2.69 - 2.27الســــكان. وتتــــراوح معــــدالت االزدحــــام فــــي فلســــطين ب
 الواحدة.

 

 ) 26-2جدول رقم (
 (%) 1995ي المسكن والمنطقة  توزيع األسر حسب معدالت االزدحام ف

 فلسطين مخيم قرية مدينة قطاع غزة باقي الضفة الغربية عدد األفراد/غرفة
 8.8 4.7 7.4 12.4 5.8 10.2 0.99حتى 

1 - 1.99 34.1 27.8 36.8 31 25.5 32 
2 - 2.99 29.7 31.7 29.3 30.9 31.2 30.3 

 +3 26 34.7 21.4 30.8 38.7 28.9 
 2.37 2.69 2.45 2.11 2.57 2.27 في المسكن معدل االزدحام

 

% مـــــــــــــــــــــــــن 29يعـــــــــــــــــــــــــاين 
الفلســطينيني مــن االزدحــام 
الشــديد يف مســاكن يعــيش 

أفــراد  3فيهــا حيــث يعــيش 
ــــــــــــــــــــــــر يف الغرفــــــــــــــــــــــــة  أو أكث

 الواحدة.



  

 المؤشرات اإلنسانية ■
  

 مؤشرات الحالة الثقافية   •
ــــة فــــي   ــــة الحاليــــة كقضــــية غاي ــــة الفلســــطينية نفســــها فــــي المرحل ــــة الثقافي تطــــرح التعددي

األهمية.وتسعى األنمـاط الثقافيـة الناشـئة علـى أرض فلسـطين وتلـك الناشـئة فـي الشـتات 
بينهــا لتســتجيب الــى مــا جــاء فــي وثيقــة إعــالن االســتقالل الفلســطينية  إلــى التكيــف فيمــا

) وٕالى مسودة القانون األساسي (الدستور)  للوصول إلى مجتمـع أفضـل. تـنص 1998(
مســودة الدســـتور علــى أن "لكـــل إنســان حـــق فـــي حريــة الفكـــر، والوجــدان، والتعبيـــر عـــن 

أســاليب الفــن، أو غيــر ذلــك مــن رأيــه، أو نشــره بــالقول، أو الكتابــة، أو بــأي أســلوب مــن 
 وسائل التعبير".

 

 المؤسسات الثقافية  

لــم يتوقــف المجتمــع الفلســطيني عــن بنــاء المؤسســات الثقافيــة رغــم الحــواجز التــي أقامهــا  
أفـراد المجتمـع ومنظماتـه األهليـة،  االحتالل اإلسـرائيلي أمـام الثقافـة الفلسـطينية. فقـد قـام

بالمبـــادرة النشـــاء المؤسســـات الشـــبابية والنســـوية الثقافيـــة والترفيهيـــة، ولتنظـــيم النشـــاطات 
مركـزًا شـبابيًا ونسـويًا خـالل فتـرة االحـتالل  366الثقافية المختلفة. فقد تم إنشاء وتطوير 

متعــددة خــالل نفــس  بمبــادرة مــن المجتمــع األهلــي. ونشــأت فــي الشــتات مؤسســات ثقافيــة
الفترة، كاالتحادات، والنوادي والجمعيات ومراكز الدراسات، والفنون، وخصصت منظمة 

 التحرير الفلسطينية دائرة خاصة بالثقافة .
 

 ) 27-2جدول رقم  (
 )1995المراكز النسوية والشبابية التي تمارس نشاطات ثقافية ( 

قطاع  
 غزة

الضفة 
 الغربية

 المجموع

 366 309 57 عدد المراكز
 338 292 46 عدد المركز الشبابية
 28 17 11 عدد المراكز النسوية

مراكز شبابية تفرز هيئة إدارية 
 عن طريق االنتخابات

52% 62% 61% 

مراكز بحاجة القامة مباني 
 جديدة أو ترميم قائمة

53% 73% 70% 



  

تعاني فلسطين من نقص شديد في المكتبـات وغيـاب شـبه كامـل للمكتبـات المخصصـة  

ء بعـــــض المكتبـــــات الصـــــغيرة فـــــي ريـــــاض األطفـــــال ومكتبـــــات عامـــــة لألطفـــــال باســـــتثنا
% من المكتبات عـاجزة عـن تقـديم 56تخصص قسما لألطفال. ومن الجدير بالذكر أن 

 خدمات مكتبية للجمهور.
 

ورغم ذلك هناك رغبة واسـعة للمشـاركة فـي المنـابر المتاحـة المختلفـة ويظهـر ذلـك بـارزا 
ـــدوات المتعلقـــة بجوانـــب ـــة بدرجـــة  فـــي تنظـــيم الن ـــادرات األهلي ـــاة كافـــة. وتتفـــوق المب الحي

واضحة على المبادرات الحكومية في هذا المجال.وقد عكست الندوات التي تـم تنظيمهـا 
فــي الســنوات األخيــرة اهتمامــات المجتمــع بشــكل عــام، حيــث حظيــت المواضــيع التنمويــة 

مـام. وكـان االهتمـام واالقتصادية وتلك المتعلقـة بالديمقراطيـة بالنصـيب األكبـر مـن االهت
ـــة والتعليميـــة  ـــى القضـــايا السياســـية وأوضـــاع المـــرأة والقضـــايا الثقافي منصـــبا، أيضـــا، عل

 والبيئية.
 

ارة الثقافــة الفلسـطينية بعــد قيامهـا، دور واضـح فــي تشـجيع الحركــة الثقافيـة فــي وكـان لـوز 
فلسطين، فقد بادرت حتى اآلن الى تنظيم الندوات الثقافية العامـة والمتخصصـة، واقامـة 

المعـــارض الفنيـــة، والمهرجانـــات الثقافيـــة بأشـــكالها المختلفـــة، وأنشـــأت مراكـــز ثقافيـــة فـــي 
مــا ســاهم فــي تشــجيع المبــادرات الفرديــة والجماعيــة فــي أمــاكن مختلفــة فــي فلســطين،  م

 )28-2جدول (
 1995المكتبات في فلسطين حسب الهدف والمنطقة 

 النسبة العدد 
 %18 24 مكتبات عامة وأندية

 %24 31 مكتبان جامعية
 %8 10 مكتبات أطفال

 %50 64 مكتبات مؤسسات أخرى
 %24 31 مكتبات في قطاع غزة

 %76 98 مكتبات في الضفة الغربية
 %100 129 لمجموع

 1996وزارة الثقافة والمجلس الثقافي البريطاني، 

 )29-2جدول (
 )1996أواسط -1993الجهات المبادرة لتنظيم الندوات (

 %75 منظمات أهلية محلية
 %16 مؤسسات حكومية

 %1 مشتركة (أهلية وحكومية)
 %8 أخرى



  

المجـــاالت اإلبداعيـــة المختلفـــة، وفـــي صـــياغة خطـــط واعيـــة ومتكاملـــة لتشـــجيع الحركـــة 
الثقافية ضمن منظور يربط بين الثقافة من ناحية والتنمية البشـرية المسـتدامة مـن ناحيـة 

 أخرى.
 

 المشاركة الشعبية •
 

تعنـــي المشـــاركة هنـــا إشـــراك المجتمـــع فـــي صـــناعة المواقـــف التـــي تســـتدعيها الظـــروف 

المستجدة. وفي إطار هـذا المفهـوم تتميـز فلسـطين بدرجـة عاليـة مـن المشـاركة الشـعبية. 
ركة الشعبية من خالل النشاطات المختلفة. فقـد شـهدت سـنوات وقد تجلت مظاهر المشا

االنتفاضــة األولــى مشــاركة واســعة مــن الشــرائح االجتماعيــة والفئــات السياســية كافــة. فقــد 
% مـــــن الفلســـــطينيين كـــــان لهـــــم دور مباشـــــر فـــــي 42أظهـــــرت دراســـــة اســـــتطالعية أن 

 النشاطات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لالنتفاضة.
 

7B17-2رقم ( إطار ( 

8Bز ئكةسذيعى لجك ة ئك  ئمةخئائ

9B أول انتخابـــات فلســـطينية عامــــة النتخـــاب أعضـــاء المجلــــس  1996كـــانون أول/ديســــمبر  20جـــرت بتـــاريخ
% مــن أصــحاب حــق 70التشــريعي ورئــيس الســلطة الفلســطينية. وحســب التقــديرات المختلفــة فــإن أكثــر مــن 

أحزاب المعارضة ألسباب سياسية. وقد جرت االنتخابات  االقتراع شاركوا في هذه االنتخابات، بينما قاطعتها
% مــن الفلســطينيين أعربــوا عــن رضــاهم عــن 53فــي جــو يســوده الهــدوء. وحســب اســتطالعات الــرأي، فــإن 

 نتائج االنتخابات، وأعرب الباقي عن عدم رضاهم أو عن رضاهم الجزئي.
 

 
 

 )30-2جدول (
 هلي في مجاالت التعليم والصحةمشاركة المجتمع األ

 رياض األطفال
 لمدارس

 مدارس القدس العربية
 لجامعات

 لدورات التدريبية
 لعاملون في المجال الصحي

 خدمات المستشفيات
 1992لعيادات الصحية 
 1996لعيادات الصحية 
 لمساعدات للفقراء

 %100نحو 
10% 
58% 

 جميع الجامعات باستثناء جامعة واحدة 
 %100 نحو
60% 
49% 

 عيادة 242
 عيادة 210

دور الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة 
 ملحوظ في هذا المجال



  

10B) 18-2إطار رقم ( 

11Bلك ئكةعئهمى  ئكع

12Bا يزال ظاهرة شائعة في المجتمع  تتعدى المؤسسات الرسمية، وتعتبر تجربة جامعـة كان  العمل التعاوني وم
بيرزيت في هـذا المجـال مميـزة. ويـأتي تميزهـا مـن حيـث مأسسـة العمـل التعـاوني وكـذلك مـن حجـم المشـاركة 

ء الناتجة عنه. فقد أصبح العمل التعاوني متطلبا للتخرج وبموجب ذلـك، أصـبح علـى كـل طالـب وطالبـة إنهـا
ساعة عمل خالل سنوات الدراسة. وتقدر الجامعة عدد الساعات التي تم إنجازها خالل العـام الدراسـي  120

ألــف ســاعة عمــل تعــاوني فــي مجــاالت قطــف الزيتــون وزراعــة األشــجار  100بمــا يزيــد عــن  1995/1996
 ونشاطات المؤسسات الوطنية والخيرية األخرى. 

 

 

يخيــا علــى النــواحي السياســية، بــل تعــدتها لتصــل لــم تقتصــر مشــاركة الفلســطينيين تار 
إلــى كافــة نــواحي الحيــاة. فقــد لعبــت المنظمــات األهليــة دورا واضــحا فــي التعامــل مــع 
الســلبيات التــي ترتبــت علــى االحــتالل. ورغــم صــعوبة حصــر عــدد المنظمــات األهليــة 

منظمة. وقد شملت نشاطات المنظمات  1500في فلسطين بدقة،إال أن عددها يقدر 
ـــــيم العـــــالي)  األهليـــــة النشـــــاطات التعليميـــــة (ابتـــــداء مـــــن ريـــــاض األطفـــــال إلـــــى التعل
والنشاطات الصحية واالقتصادية والسياسية واالنتخابات للمؤسسـات النقابيـة والمهنيـة 

ـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة ( ). ولعبـــت دورا  مهمـــا فـــي 1976وانتخابـــات المجـــالس البلدي
 مع.تدعيم الممارسة الديموقراطية في المجت

 

% مــن الفلســطينيين، الــذين تــم اســتطالع أرائهــم،  أنفســهم بــأنهم نشــيطون 29وصــف 
علــى المســتوى االجتمــاعي فــي المؤسســات التطوعيــة والجمعيــات الخيريــة وغيــر ذلــك 

% مـنهم أنفسـهم بـأنهم نشـيطون فـي المجـاالت التجاريـة 23ت. ووصـف من المؤسسا
% مــنهم بــأنهم نشــيطون فــي المجــاالت السياســية ووصــفت نســبة كبيــرة 15ووصــف  

 منهم مشاركتها بأنها متوسطة في المجاالت جميعا.
 

 )31-2ول رقم  (

 ) 1995سبة المئوية للفلسطينيين الذين يصفون أنفسهم بالنشاط في مجاالت الحياة المختلفة (

 %29 يطون في المجاالت االجتماعية

 %23 يطون في المجاالت االقتصادية

 %15 يطون في المجاالت السياسية

 %19  تأثير على مجريات األمور في بلداتهم

ستعدون للتظاهر إذا ما وضعت السلطة الفلسطينية أحد أبناء (بنات) بلدتهم في 

 حبس بسبب آرائه السياسية

50% 



  

ر فـي البلـدة % بأن نشاطهم له تأثير علـى مجريـات األمـو 19ومن ناحية ثانية صرح 
% مــــنهم بــــأنهم يســــتطيعون دائمــــا أو غالبــــا، انتقــــاد 37التــــي يعيشــــون فيهــــا. وشــــعر 
% مــنهم عـــن اســتعدادهم للتظـــاهر إذا مــا وضـــعت 50الســلطة بـــدون خــوف. وأعلـــن 

 السلطة أحد أبناء بلدتهم في الحبس بسبب آرائه السياسية.
 

13B) 19-2إطار رقم ( 

14Bم ئإلعةقئإل ل ب  ة ئكفكزضيمي ـ ئكقيئخئ بلهف م ئكفكزضيمي ا غى ئكزجه بˇ هئكةعدي زي  ة ئكزيئ

 

• 15B في تعقيبه على وفـاة سـجين فلسـطيني، لقـي
ــه فــي  حتفــه بســبب التعــذيب الــذي تعــرض ل
الســــجون الفلســــطينية، أكــــد رئــــيس الســـــلطة 

)علــى أنــه 1996الفلســطينية ياســر عرفــات (
لــــــــــن يتســــــــــاهل إزاء أيــــــــــة مخالفــــــــــة بحــــــــــق 
المـــواطنين، وســـيتم التصـــدي لمرتكبيهـــا فـــي 

 سيادة وسلطة القانون.ظل 

• 16B فــي تعقيبــه علــى مقتــل أحــد الســجناء نتيجــة
التعــــذيب فــــي ســــجون الســــلطة الفلســــطينية، 
أكــد رئــيس المجلــس التشــريعي، أحمــد قريــع 

)، أن تـــــداخل صـــــالحيات األجهـــــزة 1997(
األمنيــة يــدخل اإلنســان الفلســطيني فــي قلــق 

 ويجعله "ال يعرف من أين تأتيه الضربة".

 

17Bيجـــب أن نتهــــاون مــــع أي وقـــال أيضــــًا "أنــــه ال 
 جهاز أمني ينتهك حقوق اإلنسان".

• 18B ــــــس التشــــــريعي الســــــلطة التنفيذيــــــة دعــــــا المجل
لإلســــراع فـــــي إطـــــالق ســـــراح كافـــــة المعتقلـــــين 
الــــذين ال تثبــــت لهــــم عالقــــة بعمليــــات بــــاألمن 

 والنظام .

• 19B تم اعتقـال العديـد مـن الفلسـطينيين، واحتجـازهم
لـك في السجون الفلسطينية، بـدون محاكمـة، وذ

ألسباب سياسية أو أمنية، منهم مـن لقـي حتفـه 
بســبب التعـــذيب. باإلضـــافة إلــى مجموعـــة مـــن 
ــــــــوق  ــــــــي مجــــــــال حق الصــــــــحفيين والعــــــــاملين ف

 اإلنسـان.

20B)ب لحكي ب ئك شحئغ  )ئك
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 الفصل الثاني. –لث أجل تفاصيل إضافية حول الموضوع، أنظر، الجزء المتعلق بالسجناء والمحررين في هذا الفصل والجزء المتعلق بحقوق اإلنسان في القسم الثامن . 19

 ): 32-2ول (
خص لبعض انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني  

 )1996تموز/يوليو  – 1987ر كانون ثاني/يناي 1
 الت القتل

 د أيام منع التجول
 عتقال اإلداري

 د حاالت اإلبعاد 
 )  1995د األشجار المقتلعة(

 )1995وحتى  1993صادرة أراضي (

1502 
14628 
18228 

481 
 7796 

 ألف دونم  120



  

ومــازال االحــتالل فــي إطــار المرحلــة االنتقاليــة الحاليــة، ينتهــك حقــوق اإلنســان فــي  
تـــي يســـيطر عليهـــا (معظـــم األراضـــي الفلســـطينية)، ويمـــنعهم مـــن الحركـــة المنـــاطق ال

والتنقــل والعمــل .وتعــرض األداء الفلســطيني الــداخلي فــي مجــاالت الحريــات وحقـــوق 
اإلنســان، لإلنقــاذ مــن قبـــل منظمــات حقوقيــة محليــة وعالميـــة. وتــم التنويــه مــرارًا إلـــى 

طة الفلسـطينية تجـاه حريـات الخروقات التي تقوم بها عناصر وأجهـزة معينـة فـي السـل
 األفراد وحقوق اإلنسـان.



  

 مجموعات (مهمشة) وقضايا حيوية ■
 

 النساء •
يتسم الواقع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات بنوع من التناقض. فمن ناحيـة، ارتفعـت 
ــــين النســــاء (كمــــا يتضــــح مــــن االرتفــــاع الملحــــوظ فــــي معــــدالت  ــــيم ب مســــتويات التعل

 -أنظــــر القســــم الثــــاني  -فــــي المــــدارس والجامعــــات التحصــــيل المدرســــي وااللتحــــاق
الفصل الثاني)، ومن ناحية ثانية زادت مشاركة  النساء في الحياة السياسية، بما فـي 

امـــرأة فلســـطينية أنفســـهن  28ذلـــك قيـــام حركـــة نســـائية واضـــحة التـــأثير. فقـــد رشـــحت 
 النتخابـــــات المجلـــــس التشـــــريعي الفلســـــطيني. وكانـــــت نســـــيتهن مـــــن بـــــين المرشـــــحين

% مـــن مجمـــوع المرشـــحات، 18نســـاء (أي  5% فـــازت فـــي هـــذه االنتخابـــات، 4.15
) خضـن االنتخابـات ضـمن قـوائم حزبيـة. ومـن أهـم 3اثنتين منهم مسـتقالت والبـاقي (

الســمات التــي بــرزت، قيــام امــرأة فلســطينية بترشــيح نفســها لمنصــب الــرئيس، الشــيء 
 الذي يحصل ألول مرة في العالم العربي .

 

المعطيــات أن الفــرص التــي تتمتــع بهــا النســاء واألدوار التــي يقمــن بهــا فــي تؤكــد هــذه 
تزايــد. ولكــن، وفــي المقابــل، مــا تــزال هنــاك معيقــات جديــة تواجــه قيــامهن بــدورهن فــي 
المجتمـع . وتظهــر بعــض هــذه المعيقــات بشــكل ملفــت للنظــر فــي المعــدالت المرتفعــة 

ا للنسـاء فـي القـوى العاملـة، وفـي والمتواصلة للخصوبة، وفـي المشـاركة المتدنيـة نسـبي
تحيز القانون ضد النساء، وخصوصا في مجاالت األحوال الشخصية، وفي استمرار 

 استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد النساء.
 

21B) 20-2إطار ( 

22B) لغك ؟ هئكع  )1996-1995ئكمزغئ



  

• 23B ،مشــاركة متدنيــة فــي ســوق العمــل المــأجورة
 وتقســـيم عمـــل يقـــوم علـــى النـــوع االجتمـــاعي

 يبخس عمل المرأة وحقها.

• 24B تبلــــــغ نســــــبة مشــــــاركة المــــــرأة فــــــي النشــــــاط
ــــــــة حــــــــوالي  االقتصــــــــادي ذي القيمــــــــة النقدي

14.9. % 

• 25B نســـبة البطالـــة بـــين النســـاء أعلـــى منهـــا بـــين
 الرجال.

• 26B ــــي ــــث النســــاء العــــامالت ف تعمــــل حــــوالي ثل
ــــــي الخــــــدمات  الزراعــــــة، ونحــــــو النصــــــف ف
ـــــيم والصـــــحة والســـــكرتارية). وشـــــكلت  (التعل

% من فئة "المشرعين ومـوظفي 8.7النساء 
% مــــن 29اإلدارة العليـــا" مقابـــل مـــا نســـبته 
 فئة "الفنيين والمختصين والكتبة.

• 27B تعمل نسبة عالية من النسـاء فـي الزراعـة بـدون
أجــــــر، وال يحســــــب عملهــــــن ضــــــمن الحســــــابات 

 القومية.

• 28B ال تبــين معظــم المســموح مســاهمة المــرأة ال تبــين
صــادية فـــي معظــم المســموح مســاهمة المــرأة االقت
 القطاع غير المنظم (مدفوع األجر).

• 29B مـــــن العـــــاطالت عـــــن العمـــــل يتمـــــتعن 54إن %
سنة دراسية فما فـوق)، 13بمستوى تعليمي عال (

% مـــــن العـــــاطلين بـــــين الرجـــــال مـــــن 20مقابـــــل 
 المستوى نفسه.

• 30B بلغـــت نســـبة النســـاء الـــذين لـــم تضـــمنهم حســـابات
"قوة العمل"، بسـبب االنشـغال باألعمـال المنزليـة، 

52.7.% 

• 31B.تتلقى النساء أجورًا أقل من الرجال للعمل نفسه 

 

إن ارتفـــاع معـــدالت الخصـــوبة وانخفـــاض ســـن الـــزواج وغيـــاب نظـــام اجتمـــاعي يـــوفر 
ـــر مـــن  ـــى أن قيـــام النســـاء بتكـــريس الجـــزء األكب ـــال والمســـنين تـــؤدي إل الرعايـــة لألطف

ألمـــر الـــذي حيـــاتهن لإلنجـــاب وللمهـــام التـــي ترافقـــه مـــن مســـؤوليات البيـــت واألســـرة، ا
يسلب الكثير منهن القدرة علـى المشـاركة الفعالـة فـي بـاقي نشـاطات المجتمـع.  ومـن 
المعلــوم أن النســاء يشــكلن حــوالي نصــف القــوى العاملــة المشــاركة فــي القطــاع غيــر 
الرسمي، ويشكلن نسبة أقل بكثير من القوى العاملة في القطـاع الرسـمي (تتـراوح بـين 

ات . هــذا وتسـهم آليـات ســوق العمـل فـي تعزيــز % مـنهن معلمـ40%) تعمـل10-16
التمييــز ضــد النســاء فــي ســوق العمــل. فمــن ناحيــة، قــام العمــال الــذكور بالعمــل فــي 
إسرائيل، بينما لم يسمح للنساء بذلك. ومن ناحية أخرى، تم تهمـيش القطـاع الزراعـي 

التقليـل مـن الذي شكل موقعا تقليديا للمرأة العاملـة. وأدت حالـة االزدواجيـة هـذه  الـى 
 قيمة العمل عمل النساء، ومشاركتهم في اإلنتاج.

 

 الالجئون •
) أن عــــدد الالجئــــين الفلســــطينيين 1995تظهــــر إحصــــاءات وكالــــة الغــــوث الدوليــــة (

نســمة. وقــد أظهــرت دراســات مختلفـــة أن  3.172.641المســجلين فــي ســجالتها هــو 
ســجالت الوكالــة. % مــن الالجئــين الفلســطينيين لــم يــتم تســجيلهم فــي 25هنــاك نســبة 

ألـف  150ماليين الجئ، باإلضافة إلى حـوالي  4وبذلك يكون عدد الالجئين حوالي 



  

ـــة  مرحـــل داخـــل إســـرائيل. يقـــيم الالجئـــون الفلســـطينيون فـــي فلســـطين وفـــي دول عربي
 أخرى، كاألردن ولبنان وسوريا ومصر.

 

مـون فـي % مـن السـكان. أمـا الالجئـون المقي27يشكل  الالجئون في الضـفة الغربيـة 
% من السكان. وتبلغ نسبة الالجئين فـي قطـاع غـزة حـوالي 9مخيماتها فتبلغ نسبتهم 

 %.45%، يشكل سكان المخيمات منهم حوالي 64
 

32B) 21 -2إطار ( 

33Bلظ ئكخهكى لجة إ ئكفكزضيمى هئك  ئكإلج

34B) يـث لـم ) حقـوق الالجئـين الفلسـطينيين. فهـي ح194/ 111لم تحم  القـرارات التـي أصـدرها المجتمـع الـدولي
ــة الغــوث الدوليــة  ــم تعــالج الرعايــة المقدمــة مــن قبــل وكال تســاعدهم حتــى اآلن علــى العــودة أو التعــويض، ول
المشـاكل االقتصـادية التـي يواجهونهـا.  يعـيش حـوالي مليـون الجـئ فـي ظـروف اقتصـادية واجتماعيـة صــعبة 

 عي في أي بلد.في المخيمات، باإلضافة إلى نصف مليون بدون هوية وبال إذن للتواجد الشر 

 
ـــة الغـــوث الدوليـــة حـــول الالجئـــين، فـــي كـــل مـــن الضـــفة  بـــاالطالع علـــى تقريـــر وكال

)، يالحــــظ للوهلــــة األولــــى أن الوضــــع جيــــد.  فــــالتقرير 1996الغربيــــة وقطــــاع غــــزة (
يتحـــدث عـــن إنجـــازات الوكالـــة ومـــا قامـــت بـــه مـــن نشـــاطات. ولكـــن نظـــرة متفحصـــة 

ين أنفســـهم، لـــم يســـتطيعوا تلبيـــة الحاجـــات للتقريـــر تـــدل علـــى أن الالجئـــين الفلســـطيني
ـــة حتـــى فـــي المجـــاالت التـــي يتركـــز عمـــل  ـــة الكميـــة،  و النوعي األساســـية مـــن الناحي
ــــــة. وال يســــــتطيع الالجــــــئ  ــــــة عليهــــــا كــــــالتعليم والصــــــحة والخــــــدمات االجتماعي الوكال
الفلســــطيني المقــــيم فــــي المخيمــــات كســــب العــــيش أو االكتفــــاء الــــذاتي وذلــــك الفتقــــار 

 للبنية االقتصادية.المخيمات 
 

وهنــــاك نقصــــا مــــزمن فــــي األبنيــــة المدرســــية الخاصــــة بــــالالجئين، وفــــي اإلمكانيــــات 
الخاصة بالنشاطات الالزمة . وما زال التوسع الجـاري قاصـرًا علـى تلبيـة الضـرورات 

مليـــون دوالر  192.6التعليميـــة لالجئـــين. وحســـب التقريـــر المـــذكور أعـــاله تـــم إنفـــاق 
فـي المخيمـات ضـمن برنـامج السـالم. ومـع ذلـك  1991منذ العام على البنية التحتية 

% فـي قطـاع غـزة 20% مـن مـدارس الوكالـة فـي الضـفة الغربيـة و 18ما زال هنـاك 



  

مســــتأجرة وغيــــر صــــالحة، وذلــــك الفتقارهــــا لإلضــــاءة والتهويــــة المالئمــــة، باإلضــــافة 
  للنقص الكبير في المرافق المساعدة كالمختبرات والمكتبات والمالعب.

35B) 22 -2إطار( 

36Bم ب غى غكزضي  حهك خهذ ئكهقئك

37B ـــة) قـــد أتمـــت دورهـــا وتـــم "ال تخطـــط (الوكالـــة) لتســـليم مهامهـــا للســـلطة الفلســـطينية إال بعـــد أن تكـــون (الوكال
التوصل إلى حـل عـادل وشـامل لمشـكلة الالجئـين الفلسـطينيين وعندئـذ نسـتطيع القـول أن (الوكالـة) قـد أتمـت 

ليم، ولكن بالطبع إذا توقف المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته فقد نضطر مهمتها. نحن ال نخطط ألي تس
 ألن ترعى السلطة الفلسطينية مهامنا وكذلك الدول األخرى المضيفة في المنطقة".

38B________________________________________________________ 

39B1997شباط/فبراير  14قدس، بيتر هانس، المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (جريدة ال( 
 

ـــاء العـــامين  ـــر إلـــى الضـــغط الكبيـــر علـــى األطب وفـــي المجـــال الصـــحي، يشـــير التقري
استشـــارة لكـــل طبيـــب  94وأطبـــاء األســـنان حيـــث بلغـــت االستشـــارات، فـــي المتوســـط 

% مــــن ســــكان المخيمــــات يتلقــــون خــــدمات اجتماعيــــة 5.4يوميــــًا. ويفيــــد التقريــــر أن 
أســرة فـــي  2506شــديدة، فــي الوقـــت الــذي تعــيش فيـــه ومســاعدات لحــاالت العســـر ال

% منهـا. وتظهـر 25بيوت غير صالحة للسكن لم تستطع الوكالـة اصـالح أكثـر مـن 
دراســات عديــدة أخــرى أن الالجئــين فــي المخيمــات ال يملكــون ممتلكــات ثابتــة وحتــى 
بعـــد مـــرور خمســـين عامـــا علـــى لجـــوئهم، وأن غـــالبيتهم يعـــانون مـــن االزدحـــام وعـــدم 

 ة السكن الحتياجاتهم.مالئم
 

ويشعر الفلسطينيون في الشتات بقلق متزايد نتيجة تأجيل النظر في مفاوضات الحل 
الدائم. ويتعزز هذا القلق عنـد النظـر إلـى مواقـف إسـرائيل مـن قضـية النـازحين، التـي 
يفترض أن تحل في إطار المرحلة االنتقالية، والتي ما يزال الغموض يكتنفها. وتبدي 

 لمضــيفة لالجئــين تخوفهــا مــن التــوطين ورفضــها لــه. وهــي تعمــل علــى تأكيــدالــدول ا

وبممارسـات تهـدف إلـى إفشـاله. ورغـم صـحة موقـف الـدول موقفها هذا مبواقف سياسية معلنـة، 
المضيفة من الناحية السياسية، إال أن اسقاطاتها على حياة الالجئين أنفسهم صعبة.  

ويــات بــين الفلســطينيين داخــل فلســطين ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى اخــتالف األول
وخارجها، وأن يؤثر سلبيًا على توحيـد األولويـات الفلسـطينية بشـكل عـام، ناهيـك عمـا 



  

يخلفـــه عـــدم اليقـــين الـــذي يكتنـــف مســـتقبل الالجئـــين، تنـــامي مـــن عـــدم االســـتقرار فـــي 
 المنطقة.

 

جــــة وفـــي الســــياق نفســـه، تنــــامي مشــــكالت اجتماعيـــة وسياســــية بـــين الفلســــطينيين نتي
امتنــــاع الســــلطة اإلســــرائيلية عــــن جمــــع شــــمل العــــائالت المشــــتتة . وينطلــــق موقــــف 

. فقـــد أســـقطت حـــق المواطنـــة عـــن 1967إســـرائيل مـــن المبـــدأ الـــذي تبنتـــه فـــي العـــام 
الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين بعـد احتاللهـا، وكبـديل لـذلك منحـتهم حـق اإلقامـة 

ســـــرائيلي، يســـــقط حـــــق الفلســـــطينيين الدائمـــــة المشـــــروطة. وبموجـــــب هـــــذا المبـــــدأ اإل
 المتواجدين في الخارج في المواطنة واإلقامة الدائمة في فلسطين.  

و مـــن ناحيـــة أخـــرى يثيـــر الوضـــع الحـــالي لالجئـــين فـــي فلســـطين مشـــكالت متعـــددة. 
فعلــــى صــــعيد التخطــــيط الحضــــري، يواجــــه المخطــــط مشــــكلة التعامــــل مــــع مخيمــــات 

ــــين باعتبارهــــا موائــــل بشــــرية فلســــ ــــرر الالجئ ــــه، وبحكــــم مســــئوليته، أن يق طينية؛ وعلي
 مصيرها في مخططه.

 
 )33-2جدول (

 )1955مؤشرات مختارة ( --الالجئون الفلسطينيون 

 سوريا لبنان األردن قطاع غزة الضفة الغربية 
 10 12 10 8 19 عدد المخيمات

 28.1 53.6 19.6 54 9 الجئون يعيشون داخل المخيمات (%)
 71.9 46.4 80.4 46 91 ج المخيماتالجئون يعيشون خار 

 2.4 10.2 31.5 64 27 نسبة الالجئين إلى العدد اإلجمالي للسكان
 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 وفيات األطفال لكل ألف

 15 40 19 -- -- المخيمات (%)-العاطلون عن العمل 
 94 92 93 85 84 ذكور (%)-يجيدون القراءة والكتابة 

 84 81 83 71 74 إناث (%)-اءة والكتابةيجيدون القر 
نسبة المنازل المربوطة بنظام شبكة مجاري 

 في المخيمات 
-- -- 45 56 85 

نسبة المنازل المربوطة بشبكة مياه في 
 المخيمات

-- -- 92 89 75 

 3انتشار نقص نمو األطفال (أقل من 
 سنوات)

-- -- 1.9 1.1 3.0 

  
 األطفال •

% مـــن 47ســـنة) نحـــو  15نيون (الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن يشـــكل األطفـــال الفلســـطي
السـكان فـي فلسـطين. وقـد تعـرض األطفـال الفلسـطينيون لممارسـات االحـتالل، حيــث 

% مــن أطفــال قطــاع غــزة للمداهمــة الليليــة مــن قبــل قــوات 90تعرضــت اســر ومنــازل 



  

% مـــنهم تعـــرض إلـــى انتهـــاك واضـــح (مركـــز غـــزة 56الجـــيش اإلســـرائيلي. كمـــا أن 
).  وحسب تقارير عديـدة يقبـع عـدد غيـر محـدد مـن األطفـال 1994لنفسية، للصحة ا

الفلســـطينيين فـــي الســـجون اإلســـرائيلية. أمـــا عـــدد األطفـــال الـــذين قتلـــوا خـــالل ســـنوات 
 طفًال. 487االنتفاضة فقد وصل إلى 

 

40B) 23-2إطار( 

41Bة زةسفيئ ل ة ئآلضفئك كك  لذئجعئ

42Bولإلناث 66جعات لألطفال الذكور تصل إلى أشارت إحصائيات عدد من المستشفيات أن نسبة المرا %
% لإلناث في حالة 30%  وتقل إلى 70% من مجموعها. وتزداد نسبة مراجعات الذكور إلى أكثر من 34

 سنوات. 3مرض األطفال الذين يقل عمرهم عن 

 

ــ دة التــي أعــدتها مؤسســات الســلطة والمؤسســات األهليــة ورغــم الخطــط والبــرامج العدي

للنهـــوض بوضـــع الطفـــل الفلســـطيني،  مـــازال الغمـــوض يكتنـــف وضـــعه حتـــى اآلن. 
فهناك غياب شبه تام لحقوق الطفل في القـانون. ويتعـرض بعـض  األطفـال للتعـذيب 
ــــى اآلن  ــــدخل الســــلطة  حت ــــم تت ــــل محيطــــيهم، ل واالنتهــــاك النفســــي والجنســــي مــــن قب

 ات اجتماعية. العتبار 
يعاني الكثير مـن األطفـال الفلسـطينيون مـن أوضـاع اقتصـادية صـعبة،  ويـؤدي ذلـك 
إلى التسرب من المدارس وااللتحاق بسـوق العمـل ضـمن ظـروف عمـل قاسـية وتؤكـد 

 )24-2طار (

44Bب حقهف ئكضفك م ئةفئفي ل ة   لقةضفئ

 45B  تعترف الدول األطراف بحق كل طفل
مالئـــم لنمـــوه البـــدني  بمســـتوى معيشـــي

ــــــــــــــــي والروحــــــــــــــــي والمعنــــــــــــــــوي  والعقل
 واالجتماعي.

 46B تكفــل الــدول األطــراف أال يعــرض أي
طفـــل للتعـــذيب أو لغيـــره مـــن ضـــروب 
المعاملــــــة القاســـــــية أو الالإنســـــــانية أو 

 المهينة.

 47B تكفــل الــدول األطــراف أال يحــرم طــف
ــــة أو  ــــر قانوني ــــه بصــــورة غي مــــن حريت

 تعسفية.



  

) فـــي ســـوق 16-12التقـــارير المختلفـــة أن مشـــاركة األطفـــال الفلســـطينيين (بـــين ســـن 
) أن 1996لمنســـق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة (العمـــل هـــي فـــي ازديـــاد. ويشـــير تقريـــر ا

%. و تبــين دراســة جــرت علــى عينــة 11.5نســبة مشــاركتهم فــي القــوى العاملــة تبلــغ 
% مـــنهم كانـــت رواتـــب معيلـــيهم 30% مـــنهم فقـــد معيلـــوهم عملهـــم، وأن 40مـــنهم أن 

) أن ثلثــي األطفــال العــاملين فــي غــزة 1996منخفضــة. وأشــارت دراســة لليونيســيف (
 ) عندما اشتدت وطأة االغالقات.1995ي العام الماضي (بدءوا العمل ف

  



  

 العمال •
ألــف عامـل فلسـطيني فـي ســوق العمـل اإلسـرائيلي فـي العــام  120عمـل مـا يزيـد عـن 

ـــين 1987 ـــراوح ب ـــك العـــام ليت ألـــف  45-35. وانخفـــض العـــدد بشـــكل واضـــح بعـــد ذل
ي يعيشـــها عامـــل فـــي األعـــوام الثالثـــة األخيـــرة. ومـــن المالحـــظ أن ظـــروف العمـــل التـــ

العمال الفلسطينيون في إسرائيل تتميز بدرجة عالية من االسـتغالل، وهضـم الحقـوق. 
وٕاحــدى أهــم المشــكالت التــي يعــانون منهــا هــي البطالــة، وذلــك بســبب إغــالق أســواق 
ــًا، فــي  العمــل اإلســرائيلية فــي وجــوههم، وعــدم قــدرتهم علــى إيجــاد أعمــال بديلــة محلي

 االقتصاد الفلسطيني .
 

ق القســري فــي ضــياع حقــوق العــاملين. فاالنقطــاع عــن العمــل لمــدة ويتســبب اإلغــال

تزيــد عــن ثالثــة أشــهر، تــؤدي إلــى ضــياع مســتحقاتهم مــن التــأمين الصــحي ومكافــأة 
نهايــة فتــرة الخدمــة. ويلجــأ أصــحاب العمــل اإلســرائيليين إلــى تزويــر عــدد األيــام التــي 

للتهـرب مـن التعويضــات يعملهـا العمـال الفلسـطينيون واألجـور التــي يسـتحقونها وذلـك 
 التي تستحق  عليهم للعمال في حالة اإلصابة أو التقاعد.

 

ال تقتصـــر انتهاكـــات حقـــوق العمـــال علـــى المشـــغلين اإلســـرائيليين، بـــل تمتـــد لتشـــمل 
المشغلين الفلسطينيين . ورغم الدور الذي تقوم به نقابات العمال في تحصـيل حقـوق 

فـي ظـل غيـاب تطبيـق صـارم لقـانون العمـل.  العمال، إال أن هذا الدور يبقى محدودا
وتشـــعر األطــــر النقابيــــة المختلفــــة، ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة، أن هنــــاك حاجــــة ملحــــة 
لوضــع اطــار قــانوني لتنظــيم تكــوين وتســجيل أنشــطة النقابــات، وإلجــراءات المفاوضــة 
والحــــق فــــي االضــــراب، وتســــوية نزاعــــات العمــــل، وكــــذلك لتعريــــف واضــــحا الحقــــوق 

48B) 25-2إطار ( 

49B م غى لئك ئكفكزضيميي ـ صخ ئكع لصئع ليير  ة
ب ة ئكيههخي زةهضمئ ل  ئك

يعــــــــاني العمــــــــال الفلســــــــطينيون فــــــــي المســــــــتوطنات 
ــام لقــوانين  اليهوديــة مــن تمييــز مضــاعف للغيــاب الت
ــــأجور متدنيــــة، وال  ــــاك ب العمــــل، ويعمــــل العمــــال هن
ــــــي  يتقاضــــــون أي مــــــن المنــــــافع أو التعويضــــــات الت

 يستحقونها. 



  

الفرديــــة والجماعيـــة علــــى حـــد ســــواء، تعريفـــا واضــــحا يتمشـــى والمعــــايير  وااللتزامـــات
 المتبعة دوليا.   

 
 )26-2إطار رقم  (

عمل  تنقصها مستلزمات الوقاية والسالمة للعمال   
حــدد مــن العمــال فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بســبب نقــص     

يــــة والســــالمة وبخاصــــة فــــي قطــــاع  البنــــاء ومناشــــير الحجــــر.   
در عــــن اإلدارة العامــــة للتفتــــيش فــــي وزارة العمــــل فقــــد بلغــــت    

هر واحد (أيلول/سبتمبر  إصابة. وأصدرت اإلدارة  62) 1996  
) 1964لعـام  11  تم زيارتها. وال يخول القانون الساري (رقـم  

دوالر )  13دنـــانير (حـــوالي  10ين بـــأكثر مـــن   تغـــريم المخـــالف
.    



  

 

19Fاألسرى والمحررون •

20 
ــ تهم المقاومــة لالحــتالل مــا زال آالف الفلســطينيين يقبعــون فــي الســجون اإلســرائيلية ب

اإلســــــرائيلي. وبــــــالرغم مــــــن أن االتفــــــاق المرحلــــــي بــــــين إســــــرائيل ومنظمــــــة التحريــــــر 
الفلسطينية قد نص علـى اإلفـراج عـنهم، إال أن إسـرائيل لـم تقـم بتنفيـذ التزاماتهـا هـذه. 
هـــذا ويواجـــه األســـرى ممارســـات التعـــذيب النفســـي والجســـدي والعـــزل، وهنـــاك أيضـــا 

لتنقـــل المســـتمر بـــين الســـجون، وتجاهـــل الحـــاالت المرضـــية. وال مشـــاكل االكتظـــاظ وا
تنتهـي مشـاكل األسـرى بـإطالق سـراحهم مـن المعـتقالت، فهـم يواجهـون بعـد خــروجهم 
مــن المعتقــل تحــديات نفســية وصــحية  واجتماعيــة واقتصــادية. وتشــير الدراســات إلــى 

ـــى مصـــادر شخصـــية وعائليـــة لال ـــة األســـرى المحـــررين يعتمـــدون عل نخـــراط أن غالبي
 بشكل فعال في المجتمع.

  

ـــديم خـــدمات  ـــة تقـــوم بتق ـــاك عـــدة منظمـــات أهلي ـــي، فـــإن هن ـــى المســـتوى األهل أمـــا عل
قانونية، وٕارشادية، وتأهيلية لألسرى المحررين. وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية بـدور 
في هذا المجال من خالل برنامج تأهيل المحررين الذي عمل على إشراك عدد منهم 

ات مهنية. أو تقدم لهم الوزارة التأمين الصحي، وامكانيـة لحصـول علـى عمـل في دور 
بدعم من البرنامج. إن مثل هذه البرامج الحديثة العهد ال بد لها مـن الخضـوع لعمليـة 
تقييم مستمرة عن طريق دمج وجهات نظر المحررين أنفسهم فـي أدائهـا، لتبقـى قريبـة 

 من حاجاتهم، ومتطلباتهم، وطموحاتهم.
 

 )  28-2إطار رقم ( 
 الحبس اإلداري

                                                 
 أسري. 4000ىل حوايل . ال ميكن حصر العدد احلقيقي احلايل لألسرى يف السجون اإلسرائيلية، ولكن غالبية اإلحصائيات تشري إىل أن العدد يصل إ20

 ) 27-2إطار (
 المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بالتعذيب

ــــــــــاريخ  ــــــــــا اإلســــــــــرائيلية بت تشــــــــــرين 14ـــدرت محكمــــــــــة العــــــــــدل العلي
قرارهــــا بالســــماح للمخــــابرات اإلســــرائيلية باســــتخدام  1996ي/نوفمبر/

ـــم أن  ـــين. هـــذا مـــع العل يب والضـــغط النفســـي والجســـدي ضـــد المعتقل
ألــف فلســطيني  23ز  األمــن اإلســرائيلي قــام بــالتحقيق مــع أكثــر مــن 

لعــامين  . وقــد تعــرض ثمانيــة آالف فلســطيني للهــز 1994و  1987 
 ف الذي يحظر دوليا.

ال تشــــــــــــمل وثيقــــــــــــة إعــــــــــــالن 
االســـــــــــــــــــتقالل الفلســــــــــــــــــــطيين 

) ذكــــــــــــــــراً حلقــــــــــــــــوق 1998(
املعـــــــــــــاقني، لكـــــــــــــن مشـــــــــــــروع 
القـــــــانون األساســـــــي للســـــــلطة 
ــــــــــــــــة الفلســــــــــــــــطينية، يف  الوطني
املرحلــة االنتقاليــة، يؤكــد علــى 
حقــــــــوق املعــــــــاقني ســـــــــواء، ال 
متييـــــــــــــز بيـــــــــــــنهم يف احلقـــــــــــــوق 
والواجبــــات بســــبب العــــرق أو 
اللغـــة أو الـــدين أو اجلـــنس أو 

 اإلعاقة 



  

تسـتخدم الســلطات اإلســرائيلية سياسـة الحــبس اإلداري ضــد الفلسـطينيين ويعنــي ذلــك اعتقـالهم مــن غيــر توجيــه 
تهم إليهم أو محاكمتهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسـنة كاملـة قابلـة للتجديـد ألكثـر مـن مـرة. هـذا وقـد وصـل 

) مــن بيــنهم طــالب، وأســاتذة جامعــات، 1996طيني (تشــرين أول/أكتــوبر  فلســ 302عــدد المعتقلــين اإلداريــين 
   عاما. 18وأحداث ال يزيد عمر الواحد منهم عن 

 

أما بالنسبة للسجناء السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، فال تتوفر عـنهم أرقـام 
ورة دقيقة. وقد طالبت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والدولية بضر 

توضـــيح وتطـــوير القـــوانين المتعلقـــة باالعتقـــاالت السياســـية وغيرهـــا  وبـــالتزام الســـلطة 
 التنفيذية بتطبيق القانون في هذا المجال.

 المعاقون •
% مـــن مجمـــوع الســـكان فـــي المجتمـــع الفلســـطيني. 3% إلـــى 2يشـــكل المعـــاقون بـــين 

حا أن هنـاك تزايـدًا وتتنوع اإلعاقات لتشمل اإلعاقات العقلية والحركية. وقد كان واض
فــي اإلعاقــات الحركيــة فــي ســنوات االنتفاضــة كنتيجــة لإلصــابات الجســدية ولتعــرض 
الكثيـرين مــنهم للتعــذيب والضــرب. وخــالل العقــود الثالثــة الماضــية كــان هنــاك تغييــب 
لقضايا المعاقين، فلم يكن هناك أية مؤسسات حكوميـة تعنـى بتـأهيلهم ، كمـا لـم يكـن 

امج ترعـــى شـــؤون المعـــاقين. مـــن أجـــل ســـد هـــذا الفـــراغ قامـــت هنـــاك تشـــريعات أو بـــر 
مجموعة من المنظمات األهلية الفلسـطينية بتقـديم بعـض الخـدمات لهـم. وقـد واجهـت 
هــذه المنظمــات تحــديات مــن الســلطة القائمــة حينــذاك، كمــا واجهــت مشــاكل تمويليــة 

معـاقين ونقص في الخبرات. وأدى غياب التنسيق إلى تشـتت الجهـود. يتطلـب دمـج ال
فـــي المجتمـــع تـــوفير الخـــدمات الصـــحية المالئمـــة، باإلضـــافة إلـــى التـــدريب والتأهيـــل 
المجتمعي. وبرغم وجود بوادر لالهتمـام بقضـايا المعـاقين مـن قبـل مؤسسـات السـلطة 
الوطنيـــة، إال أن هـــذا االهتمـــام مـــا زال فـــي مســـتوى الدراســـة، وفـــي إطـــار التخطـــيط. 

لمعـاقين فـي مجـال التوظيـف مسـتمرًا، ويـؤدي وعلى صعيد آخـر مـازال التمييـز ضـد ا
اســـتمرار غيـــاب قـــوانين وتشـــريعات تضـــمن حقـــوقهم فـــي المجتمـــع، إلـــى تقليـــل فـــرص 
المعــاقين فــي الحصــول علــى العنايــة الصــحية، والتعلــيم، و العمــل، و الخــدمات التــي 
تســهل حــركتهم ضــئيلة. هــذا مــع العلــم أن هنــاك بــرامج عديــدة، مثــل برنــامج التأهيــل 

 معي، تعمل على إعادة تأهيلهم.المجت
 

يف محلتـــــــه مـــــــن أجـــــــل توعيـــــــة 
اجلمهور حول قضـايا املعـاقني 
يف التمــع، رفــع االحتــاد العــام 
للمعـــاقني الفلســـطينيني شـــعار 

 لفصل  نعم للدمج، ال ل



  

تعــــاني المــــرأة الفلســــطينية المعاقــــة مــــن التمييــــز المــــزدوج: لكونهــــا امــــرأة مــــن ناحيــــة، 
ـــان تهمـــيش المـــرأة المعاقـــة  ـــتم فـــي معظـــم األحي ـــة. وي ـــة ثاني ولكونهـــا معاقـــة مـــن ناحي
بحرمانها من فرص المشاركة الكاملة والفاعلة في الحيـاة المجتمعيـة، وفـي المجـاالت 

ئيسية ومنها التعليم، والعمل، والعالقات األسرية والشخصية. ويتضح التمييـز ضـد الر 
المرأة المعاقة في أوضـح صـوره فـي مسـألة العالقـات الشخصـية وفـي حقهـا الطبيعـي 

 في الزواج وتكوين األسرة.
 

 المسنون •
 

% من السـكان، مـوزعين 5.2سنة فأكثر) في فلسطين حوالي  60يشكل كبار السن (
ــــاق ــــين ب ــــة (ب ــــد نســــبة النســــاء 4,6%) و قطــــاع غــــزة (5.6ي الضــــفة الغربي %). وتزي

 بالمقارنة مع الرجال.
 

% مـــنهم يتمتعـــون بنـــوع مـــن 44تتنـــوع المشـــكالت التـــي يواجهـــا المســـنون. فأقـــل مـــن 
%) لـــه . وتتفـــاقم المشـــكلة عنـــد معظمهـــم 56التـــأمين الصـــحي، بينمـــا يفتقـــر البـــاقي (
. فهــم ال يســتطيعون العمــل مــن ناحيــة، وفقــدوا بســبب الفقــر الــدائم الــذي يعــانون منــه

مصـــادر الـــدخل التـــي كانـــت متاحـــة لهـــم فـــي ســـني شـــبابهم مـــن ناحيـــة ثانيـــة. وتشـــير 
% مــن مســاعداتها فــي الضــفة الغربيــة 30بيانــات وزارة الشــؤون االجتماعيــة إلــى أن 

تـــي الغـــزة، تـــذهب للمســـنني. ومـــن املشـــكالت الرئيســـة األخـــرى  % مـــن مســـاعداتها فـــي قطـــاع15و
ــــــة البيتيــــــة والعنايــــــة بهــــــم،  يواجههــــــا هــــــؤالء المســــــنون، عــــــدم تــــــوفر خــــــدمات الرعاي
وباحتياجـــاتهم اليوميــــة. وبـــرغم وجــــود بـــرامج مبدعــــة لرعايـــة المســــنين تقـــدم لبعضــــهم 
خـــدمات يوميـــة (تـــوفير وجبـــات ســـاخنة، وغســـل المالبـــس، وتنظيـــف المنـــزل)، إال أن 

ضـع المسـنين الوقـت، نالحـظ هذه الخدمات تقتصر علـى منـاطق محـدودة. ويتـردى و 
الذي بدأ نظام التكافل االجتماعي التقليدي، المتمثل فيما يقدمه أفراد العائلة والجيران 
مــن عنايــة للمســنين، فــي التراجــع. ويــؤدي تنــامي الشــعور بالوحــدة عنــد المســنين إلــى 

 تعقيدات عضوية ونفسية إضافية لهم.
 

ر المجتمع المحلـي (العائلـة والجيـران) وفي ظل هذه األجواء، تبرز الحاجة لتفعيل دو 
والمنظمــات األهليــة فــي تقــديم الرعايــة للمســنين. وكــذلك لمهمــة بلــورة أنظمــة حكوميــة 



  

للضمان االجتماعي والتقاعد للعناية، تأخذ في عين االعتبار الثقافة السائدة ورغبـات 
لـت بحاجـة المسنين أنفسهم. وتبرز في هذا المجال، أهمية بيـوت المسـنين التـي مـا زا

كبيرة للتطوير سواء مـن حيـث قـدرتها علـى االسـتيعاب أو مـن حيـث نوعيـة الخـدمات 
التــي تقــدمها، أو مــن حيــث توزيعهــا علــى المنــاطق المختلفــة. وكمــا هــو واضــح مــن 

بيتا للمسنين، تتركز في معظمها وسط  19) يوجد في فلسطين اآلن 34-2الجدول (
طق األخــرى. وهنــاك تفــاوت كبيــر فــي نوعيــة الضــفة الغربيــة، وتكــاد تخلــو منهــا المنــا

الخدمات التي تقدمها هذه البيوت، والقليل منها يقدم خدمات مناسبة بتكـاليف عاليـة، 
 بينما يقدم الباقي خدمات متدنية تستدعي رقابة مناسبة .
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 )1995توزيع بيوت المسنين حسب المناطق الجغرافية (
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 مقدمه
القسمني األولني اإلطار العام الذي متت يف حدوده مناقشـة املنهجيـة والبيئـة التنمويـة ومؤشـرات التنميـة يف فلسـطني حبث امللف يف 

واملؤشرات املكملة األخرى. ويتناول امللـف يف هـذا القسـم مسـتقبل التنميـة يف فلسـطني، ويبـني العوامـل الـيت تسـهم يف تشـكيل بيئـة 
الدوليــة واحملــددات اإلقليميــة مبــا فيهــا العالقــة بــني فلســطني والفلســطينيني يف اخلــارج (الالجئــون املســتقبل التنمــوي فيهــا.  احملــددات 

وغــري الالجئــني). ويف األقســام الــيت تلــي املــدخل ســتتم مناقشــة التكيــف بــني الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتمــع، ومســألة تعزيــز 
ات دليــل التنميــة البشــرية الــثالث وبعــض املؤشــرات املكملــة هلــا، النســيج االجتمــاعي يف فلســطني وذلــك مــن خــالل مراجعــة مؤشــر 

لينتقــل العــرض بعــد ذلــك إىل إلقــاء الضــوء علــى حبــوث التنميــة يف فلســطني واحلاجــة إىل تأصــيلها وتوجيههــا لتخــدم توســيع مفهــوم 
 ومضمون التنمية البشرية وضمان استدامتها.



  

 
 
 
 

 الفصل األول
 نعناصر البيئة التنموية في فلسطي

 المناخ العام
 احملددات الدولية

 احملددات اإلقليمية
 العالقة بني السلطة والتمع

 المأسسة
 املأسسة الدستورية

 املمارسة الدميوقراطية وفصل السلطات

 السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية
 اللس التشريعي
 السلطة القضائية
 السلطة التنفيذية

 المأسسة اإلدارية والتدريب



  

 
 المناخ العام

مل يســـــَع امللــــــف إىل إجــــــراء نقــــــاش سياســــــي. وال يعــــــين ذلــــــك 
التقليــــل مــــن تــــأثري الفعــــل السياســــي علــــى التنميــــة البشــــرية يف 
فلســــطني. وقـــــد تنبهــــت األمـــــم املتحـــــدة للعالقــــة بـــــني التنميـــــة 
والســــــــيادة السياســــــــية، فأصــــــــدرت يف كــــــــانون أول/ ديســــــــمرب 

. ويعتـرب احلـق يف التنميـة، التنميـة" "إعالن الحق في 1986
مبوجـــب اإلعـــالن املـــذكور، حقـــاً غـــري قابـــل للتصـــرف. وتعتــــرب 
ممارســـــة حـــــق تقريـــــر املصـــــري والســـــيادة الكاملـــــة شـــــرطاً موجبـــــاً 
لتحقيقهـــــا. وبنـــــاء عليـــــه يصــــــبح التغاضـــــي عـــــن التنكـــــر حلــــــق 
الفلسطينيني يف ممارسة السيادة علـى أرضـهم وحلقهـم يف تقريـر 

كوت عــن تعطيــل تنميــة التمــع الفلســطيين أمــراً املصــري، والســ
غــري مفهــوم. وإذا اســتمرت إســرائيل يف الســيطرة علــى املصــادر 
ــــة يف فلســــطني، ويف احــــتالل أجــــزاء مــــن أراضــــيها، إذا  الطبيعي
اســــــــــتمرت يف رفضــــــــــها اإلنســــــــــحاب و/ أو املســــــــــاومة علــــــــــى 
االنســــــحاب منهــــــا ويف اإلبقــــــاء علــــــى ســــــيطرتا علــــــى املعــــــابر 

وف تســـتمر اإلســـقاطات الســـلبية ألدائهـــا هـــذا احلدوديـــة، فســـ
 على واقع التنمية يف فلسطني.

إن نقطـــــة االنطـــــالق لتنميـــــة حتمـــــل صـــــفة االســـــتدامة وحتقـــــق 
االسـتقرار يف فلســطني، هــي إ�ــاء االحــتالل، وممارســة الشــعب 
الفلســـطيين حلقـــه يف تقريـــر مصـــريه علـــى أرضـــه وبســـط ســـيادته 

. ومــن شــأن ذلــك أن عليهــا والتصــرف احلــر مبصــادره الطبيعيــة
يســــــــــهم يف حتقيــــــــــق االســــــــــتقرار السياســــــــــي واالجتمــــــــــاعي يف 
فلسطني، وأن يعزز عوامل النهوض بالبيئة التنموية، وأن يفّعـل 
آليــــات التمــــع، وأن يرّشــــد دور العوامــــل اخلارجيــــة يف صــــياغة 

 مناخ تنموي إجيايب فيها.
تعكـــــس القضـــــايا الـــــيت مازالـــــت تنتظـــــر االتفـــــاق بـــــني املنظمـــــة 

ير الفلسـطينية وإسـرائيل صـورة الواقـع الـذي يفـرض نفسـه التحر 
على املستقبل ويعمل على تشكيله. ويستفاد من جتربة السنتني املاضـيتني أن سـيطرة املنـاخ السياسـي بتعقيداتـه علـى املنـاخ التنمـوي 

ويـل املـدى، وحـىت التخطـيط وما حييط به سـوف تسـتمر يف املسـتقبل املنظـور. وينبـا ذلـك بتعثـر التخطـيط للمسـتقبل الفلسـطيين ط
للمدى املتوسط. وهو يعين كذلك أمورا أخرى منها إلـزام الفلسـطينيني بتوظيـف جـزء هـام مـن طاقـاتم إلدارة األزمـات الناشـئة عـن 

 تسارع التدهور يف األوضاع التمعية، وتلك الناشئة عن االستالب حلقوقهم بدل توظيفها للمباشرة يف تنمية بشرية جمزية.
ب األداء الفلسطيين، ضمن الكوابح املشار إليها ضرورة صوغ منظور تنموي واقعي يأخذ يف اعتباره العوامل السياسـية واملاديـة يتطل

والبشرية املتاحـة والتوظيـف األمثـل هلـا. وسيشـهد املسـتقبل القريـب علـى وزن العوامـل السياسـية وتأثريهـا علـى املنـاخ التنمـوي عنـدما 
 راحل الحقة من إعادة االنتشار. تبدأ  املفاوضات على م

ويف ضـــوء هــــذه احلقـــائق هنــــاك حاجــــة إلعـــادة النظــــر يف األداء التنمــــوي الفلســـطيين الــــذي حتقــــق يف الســـنتني املاضــــيتني، ولدراســــة 
لســـطيين التشـــابك املتوقـــع بـــني األدائـــني السياســـي والتنمـــوي، والتـــأثريات املتبادلـــة بينهمـــا. وتـــدعو احلاجـــة، أيضـــا، ملراجعـــة األداء الف

الــداخلي واخلــارجي سياســياً وتنمويــاً. فخــالل الســنتني املاضــيتني مل تعــط حمــاوالت إحــداث تنميــة يف فلســطني النتــائج اإلجيابيــة الــيت  
كان ينتظرها الفلسطينيون. فقد اتسمت التجربـة الفلسـطينية األوىل بسـلبيات ال ميكـن التغاضـي عنهـا. إّال أن اإلنصـاف يـدعو إىل 

جيابيــات معينــة رافقــت هــذه اإلخفاقــات. ويف إطــار التفاعــل الكبــري بــني السياســة والتنميــة تــرتك املوازنــة بــني صــواب االعــرتاف بــأن إ
 التجربة التنموية الفلسطينية وخطئها، جماًال واسعاً للتساؤل واملساءلة والتربير والتخمني.

يـــة إلعـــادة دراســـة التجربـــة الفلســـطينية قبـــل قيـــام الســـلطة وباإلضـــافة إىل مراجعـــة جتربـــة الســـنتني املاضـــيتني مراجعـــة نقديـــة، هنـــاك أمه
واالسـتفادة مـن إجيابياتـا، فالتجربتـان مهمــا اختلفتـا زمنيـاً ومـن حيــث الظـروف الـيت حتققتـا يف إطارهــا، مهـا جتربتـان فلسـطينيتان متتــا 

وليــة واإلقليميــة للتنميــة يف فلســطني مــن ضــمن الواقــع الفلســطيين، ويف إطــار املراجعــة املقرتحــة والبــد مــن التعــرف علــى احملــددات الد

 )1-3اإلطار (
 "إعالن الحق في التنمية"

يعتـــرب إعـــالن احلـــق يف التنميـــة الصـــادر عـــن اجلمعيـــة العامـــة 
لألمم املتحدة  يف ديباجته انـه مـن حـق اجلميـع  تبـين نظـام 
اجتمــاعي ودويل يتــيح هلــم ممارســة احلقــوق واحلريــات املبينــة 

ر اإلعـالن يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان كاملـة. ويـذّك
يف هـــذا الســـياق جبميـــع االتفاقـــات والقـــرارات والتوصـــيات، 
وغريهــــا مــــن الوســــائل الصــــادرة عــــن األمــــم املتحــــدة، وعــــن 
وكاالتــا املتخصصــة الــيت تعــزز هــذا احلــق؛ و منهــا  اآلليــات 
ـــز واحـــرتام  ـــع التميي ـــة االســـتعمار ومن والوســـائل املتعلقـــة بإزال

علــــى أمهيــــة  حقــــوق اإلنســــان واحلريــــات األساســــية، ويؤكــــد
التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية، وعلــى احلريــات األساســية 
جلميـــع الشـــعوب، ويؤكـــد كـــذلك علـــى ضـــرورة االلتـــزام بـــا. 
ويـــدعو اإلعـــالن إىل تعزيـــز واحـــرتام ومحايـــة احلريـــات املدنيـــة 
والسياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة وتطبيقهــــا. 

قــة  مفادهــا أن وفضــال عــن ذلــك يؤكــد اإلعــالن علــى حقي
تعزيــز واحــرتام بعــض احلقــوق اإلنســانية واحلريــات األساســية 
ــــربر أو يســــمح بــــالتنكر حلقــــوق وحريــــات أخــــرى. ويف  ال ي
مادتـــه األوىل يعتـــرب اإلعـــالن احلـــق يف التنميـــة حقـــا مجاعيـــا 
للشــعوب غــري قابــل للتصــرف، مبــا يف ذلــك ممارســة الســيادة 

ميــة يعــين حــق تقريــر علــى ثرواتــا الطبيعيــة. وأن احلــق يف التن
املصــري للشــعوب. وكــذلك يشــكل احلــق يف التنميــة جــزءا ال 
ـــل الثالـــث مـــن حقـــوق اإلنســـان (كالســـالم  يتجـــزأ مـــن اجلي

 والبيئة) اليت تؤكد على عاملية احلقوق ومشوليتها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـانون أول/ ديسـمرب   4بتـاريخ  41/128قرار صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحـدة (رقـم 
1986( 

لمغغغغغغغغئح  م زغغغغغغغغيضذب ئك ؤ
ن  زغغغغغغى اةعقيخئةغغغغغغ ئكزيئ
لغغغهى  لمغغغئح ئكةم عكغغغو ئك
م ئكةخضغغغيض  ةماغغغى؟ اغغغآ
زغغغةقاك ئكفكزغغغضيمى  ل كك
و هضهيك  لخ لةهزض  ئك

م ذئ ـ يةعت زه و  لخ  ئك



  

حيث أنواعها وحجومها. وستتم  اإلشارة إليها بشكل سريع وذلك للمساعدة على رسم البيئـة الـيت سـوف تـتم يف إطارهـا التنميـة، 
غـم ذلـك يبقـى ولكنـه ر   خاصة وأن ميزان القوى (السياسي واالقتصادي) فيها ما زال متأثراً بدرجة عاليـة بـإرادات القـوى اخلارجيـة.

 مرهوناً يف احملصلة بدرجة االستجابة الفلسطينية هلا والتكيف معها أو رفضها.
 

 المحددات الدولية
يتــــأثر الوضــــع يف فلســــطني باملنــــاخ الــــدويل العــــام. وقــــد حــــدثت يف الســــنوات األخــــرية تغــــريات عميقــــة تركــــت آثارهــــا علــــى القضــــية 

ليــة قــاد الســري فيهــا إىل الوضــع القــائم.  وقــد طرحــت املبــادرة ضــرورة تــوفري حــل الفلســطينية، وفتحــت الطريــق أمــام مبــادرة ســلمية دو 
 ُمرض للصراع العريب اإلسرائيلي، وخاصة للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي.

وكجزء من إسهامها حنو هذا احلـل، تقـدم الـدول املاحنـة الـدعم املـادي للسـلطة. وجتـد السـلطة نفسـها أمـام عوائـق متنـع مـن الوصـول 
احلل الدائم الذي يعيد إىل الفلسطينيني حقوقهم هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة ثانيـة جتـد نفسـها عـاجزة عـن إدارة عمليـة تنمويـة  إىل

للتعامل مـع املشـكالت  جمزية يف الوقت الذي تلزمها الظروف القائمة حبل األزمات املتولدة من افتقار الدور اخلارجي للجدية الكافية
املــاحنون يف األداء  وعلــى ســبيل املثــال يتمــايز أداء االحتــاد األورويب عــن أداء الواليــات املتحــدة األمريكيــة.  ويتمــايز أداء السياســية وال يتســاوى 

 أعضاء االحتاد األورويب فيما بينهم. 
ى األداء وعلى صعيد آخر تضيف مساعي الدول املاحنة لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف منطقـة الشـرق األوسـط، مزيـداً مـن الضـغط علـ

التنموي الفلسطيين. ففـي الوقـت  الـذي جتـد فيـه فلسـطني نفسـها يف وضـع ال ميكنهـا مـن صـوغ منظـور تنمـوي يسـتجيب حلاجاتـا 
حبريــة ألســـباب خارجــة عـــن إرادتــا، يقـــع عليهــا اإلجحـــاف عنــدما جتـــد نفســها ملزمـــة بــالتكيف مـــع أولويــات  أقطـــار املنطقــة الـــيت 

رية، و بضبط أدائها التنموي ليتوافق مع هذه األولويات.  ويف غياب منظور تنموي فلسـطيين استكملت صوغ منظورها التنموي حب
وعجز الفلسطينيني عن حتديد خياراتم، تتضاءل قدرتم على السيطرة على املسار التنموي. وباختصار تتحـول فلسـطني إىل متلـٍق 

 وية فيها.ملشاريع ال يوحدها منظور واحد وقد ال تستجيب لألولويات التنم

ـ عكغغغغغغغو  يقغغغغغغغظ ئإلجحغغغغغغغئ
لهغئ  ب ؤكرئ م غغى حئكغ غكزضي
ة  لغغغغغغظ آهكهيغغغغغغئ ـ  اغغغغغغئكةقي
ب ئكةغغغغغغغى  لمضقغغغغغغغ ذ ئك فضغغغغغغغئ
شغغهع ةهجهئةهغغئ  ة  لك ئزغةق
ة  ب هفضعغغغ ب احذيغغغ لهيغغغ ئكةم

ضئي ضغهيإلي غغى ةجذاةهغئ سه 
ب لهي  ئكةم



  

 المحددات اإلقليمية
تشـــكل طبيعـــة تعامـــل العـــامل العـــريب مـــع إســـرائيل مبســـتوياته 
وأشـــكاله املختلفـــة، إطـــاراً مـــؤثراً علـــى األدائـــني  الفلســـطيين 

فمــــازال الوضــــع يف العــــامل ائيلي والعالقــــة بينهمــــا. واإلســــر 
العــريب يتجــه بشــكل عــام حنــو بنــاء صــيغة توفيقيــة بــني 
ـــــد  ـــــة إلســـــرائيل والتوجـــــه اجلدي مواقفـــــه التقليديـــــة املعادي
للســالم معهــا. ويكشــف املوقــف العــريب األخــري حتفظــا 
مـــن الســـلوك السياســـي اإلســـرائيلي بعـــد قيـــام حكومــــة 

ك ظهـــر إبطـــاء يف عمليـــة حـــزب الليكـــود. ونتيجـــة لـــذل
التطبيع اليت بدأت بعـد مـؤمتر مدريـد بـني بعـض الـدول 
العربيــة وإســرائيل. ومت تربيــر ذلــك باســتمرار األخــرية يف 
عـــدم االلتـــزام بشـــروط العمليـــة الســـلمية. وتـــأيت قـــرارات 

) وجتميـد كـل مـن قطـر 1996جملس اجلامعـة العربيـة (
أدائهـا  وعمان لعمليـة التطبيـع معهـا وحتفـظ األردن مـن

واملواقــــف الســــورية واللبنانيــــة ومواقـــــف كــــل مــــن مصـــــر 
واململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية الداعيـــــــة إىل التمهـــــــل يف 

 التطبيع؛ معربة عن حقيقة املوقف العريب.
 

 العالقة بين السلطة والمجتمع 
تشـــــــكل العالقـــــــة داخـــــــل التمـــــــع  مبؤسســـــــاته الرمسيـــــــة 

زيــــد أمهيــــة  واألهليــــة مؤشــــراً تنمويــــا ذا أمهيــــة عاليــــة.  وت
هذه العالقة يف حالة فلسطني. ويعود السبب يف ذلك 
إىل ما تثريه دينامية األداء اإلسرائيلي من آليات داخـل 
التمــع الفلســطيين تزيــد مــن الصــعوبات الــيت يواجههــا. 
ــــدعيم الوحــــدة  ــــدعوة لت ــــربة ال ويف هــــذا اإلطــــار ترتفــــع ن
الوطنيـــة ملواجهـــة األخطـــار اخلارجيـــة . ولكـــن الـــدعوة، 

لــــى أمهيتهــــا، ختفــــي احلاجــــة حلــــل املشــــكالت داخــــل ع
التمــــع نفســــه، فهــــي ترتكــــز علــــى تــــوفري الــــدعم ألداء 
الســـلطة دون التطـــرق إىل العالقـــة بينهـــا وبـــني التمـــع، 
وال إىل العالقـــــــات االجتماعيـــــــة الـــــــيت اســـــــتجدت مـــــــع 
ــــــك ممارســــــة  قياســــــها. فــــــالظروف اجلديــــــدة، مبــــــا يف ذل

سطني، ختلق واقعاً السلطة لصالحياتا يف أجزاء من فل
جديــداً يســتدعي مــن املقيمــني والعائــدين التكيــف معــه 

 واالستفادة من اخلربة السابقة وتفادي التصادم وحماوالت سيطرة طرف على طرف آخر. 
وقـــد وتــزداد الصــورة تعقيــداً خبلــو الــذاكرة اجلمعيــة الفلســطينية مـــن صــورة إجيابيــة  للســلطة  مبفهومهــا السياســي العــام، ومؤسســاتا. 

تعــززت هــذه الصــورة عنــد التمــع يف فلســطني خــالل فــرتة االحــتالل اإلســرائيلي. ونتيجــة لــذلك ترادفــت صــورة  الســلطة  يف ذهــن 
التمع الفلسطيين مع العدوان، فتعـززت قناعاتـه السـابقة الـيت تولـدت تارخييـا نتيجـة اسـتالبه. ولـذلك متيـز أداؤه العـام حنـو  السـلطة  

مل على عدم االلتزام مبا يصدر عنها. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن معظم القوانني السارية املفعول يف بالشك والتحوط وبالع
فلســطني، هــي قــوانني مفروضــة مــن  ســلطات  تعاقبــت علــى الــتحكم يف مصــري اإلنســان الفلســطيين، ويف صــوغها هلــذه القــوانني مل 

 جمتمعيه خالية من الشوائب. تستلهم حقوقه أو مصاحله وتطلعاته وسعيه إىل تنمية
وعلـــى صـــعيد آخـــر ســـيطرت علـــى القيـــادة الفلســـطينية ذهنيـــة ضـــمان البقـــاء واالســـتمرار يف وجـــه خمـــاطر العـــدوان املتتـــابع عليهـــا، 

. وألزمتهـــا ظروفهـــا إخضـــاع العالقـــة داخـــل مؤسســـات 1965وحمـــاوالت منعهـــا مـــن االســـتمرار يف ثورتـــا الـــيت انطلقـــت يف العـــام 
 القة ممركزة يف حلقات ضيقة.املنظمة إىل ع

 )2-3اإلطار (
 الدول المانحة والبنك الدولي والتنمية في فلسطين

يعود اهتمام البنك الدويل بتقدمي املساعدة التنموية إىل فلسـطني 
، أي قبــل توقيــع اتفاقيــة إعــالن املبــادىء بعــام 1992إىل العــام 

واحـــد. وجـــاء هـــذا االهتمـــام ضـــمن اهتمـــام دويل أوســـع. وكـــان 
ق االسـتقرار يف منطقـة الشـرق األوسـط ودمـج الدافع لذلك حتقيـ

اقتصادها يف السوق الدولية. بشرت القمم االقتصـادية يف الـدار 
البيضـــاء وعمـــان والقـــاهرة ، بـــأن الســـالم يعـــين نشـــاطا اقتصـــاديا 

)Peace is Business وجـــــرى احلـــــديث خالهلـــــا عـــــن ،(
مليـــار دوالر  52مشـــروعات إقليميـــة مشـــرتكة تصـــل كلفتهـــا إىل 

ويف هــــذا اجلــــو املفعــــم باألمــــل حقــــق كــــل مــــن البنــــك  أمريكــــي.
الدويل وصندوق النقد الـدويل واألمـم املتحـدة وجـودا واضـحا يف 

) 1993فلســــطني. فقــــد زارت بعثــــة البنــــك الــــدويل فلســــطني (
تبعتهــا زيـــارات مـــن وفــود متثـــل منظمـــات دوليــة وقطريـــة عديـــدة. 

عدة أصدر البنك الـدويل  برنـامج املسـا 1994ويف أيار / مايو 
مليـار  1.2الطارئة لألراضـي احملتلـة   والـذي قـدرت تكاليفـه بــ  

، علـى أن يـتم متويلـه 1996-1994دوالر أمريكي للسـنوات 
مــن قبــل الــدول املاحنــة. متيــز برنــامج املســاعدة الطارئــة لألراضــي 
احملتلــــة بأهدافــــه االقتصــــادية ذات البعــــد السياســــي. فقــــد ســــعى 

الســـــتثمار اخلـــــاص احمللـــــي الربنـــــامج  إىل خلـــــق منـــــاخ مناســـــب ل
واألجنيب، وإىل تيئة االقتصـاد الفلسـطيين لالنـدماج يف السـوقني 
ــــزال جــــزء هــــام مــــن  ــــدء جــــرى اخت ــــذ الب ــــدويل. ومن اإلقليمــــي وال
األهداف بعيـدة املـدى إىل أهـداف آنيـة ( تلبيـة احلاجـات املاليـة 
للســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية، مواجهـــــة تفشـــــي البطالـــــة، ركـــــود 

فلســطيين نتيجــة ألقفــال احلــدود بــني منــاطق الســلطة االقتصــاد ال
وإســرائيل) .مل تقــدم الــدول املاحنــة كــل مــا وعــدت بــه أو التزمــت 
بـــه مـــن مســـاعدة للشـــعب الفلســـطيين.  فبموجـــب تقريـــر البنـــك 

) التزمــت الــدول املاحنــة حبـــوايل 1994الــدويل (آب/ أغســطس 
% ممــا وعــدت بــه مــن دعــم . أمــا مــا حولــت منــه فعــال فلــم 90

ــــات حــــداً أدىن مــــن 50جــــاوز يت % مــــن الوعــــود. وتظهــــر البيان
اهتمــام الــدول املاحنــة بتمكــني الفلســطينيني مــن اســتعادة املبــادرة 
الفعلية .فاحلديث عن حتسني البنيـة التحتيـة، مـثال، ال خيـرج عـن 
حتســني اخلــدمات البلديــة داخــل املــدن وال يتجــاوز حــدودها إىل 

زالـــــــت حتـــــــت اإلدارة اجلـــــــوار.  وعلـــــــى صـــــــعيد املنـــــــاطق الـــــــيت ما
ـــدول املاحنـــة مـــن  اإلســـرائيلية، وخاصـــة يف منطقـــة  ج  تتحـــرج ال

 تقدمي املساعدات لسكا�ا، والقدس أفضل مثال على ذلك.



  

ورغم هذه املشكالت، حتاول السلطة والتمع يف فلسطني حل اإلشكاالت اليت تنشأ والتكيف املسؤول مع الواقع. ولكن اآلليـات 
املســتخدمة حــىت اآلن حباجــة إىل مراجعــة واســعة ومأسســة مســؤولة ملنــع نشــوء مشــكالت يصــعب حلهــا. ويف األجــزاء الالحقــة مــن 

م يتطــرق امللــف إىل بعــض القضــايا الــيت حتتــاج إىل مراجعــة حـىت تســتقيم العالقــة بينهمــا علــى أســس أســلم. والقضــايا الــيت هـذا القســ
 سوف جيري حبثها هي: اإلطار الدستوري والقانوين وحقوق اإلنسان وبعض املؤشرات التنموية.

 
 المأسسة

اصـــاً مـــن الســـلطة والتمـــع يف فلســـطني. يتعلـــق أوهلمـــا ببنـــاء تشـــتمل عمليـــة املأسســـة علـــى مســـتويني أساســـيني حيتاجـــان اهتمامـــاً خ
مؤسسات الدولة مبوجب دستور واضح يرسم العالقات بني املؤسسات واألفراد، ويقـيم آليـة للمراقبـة واملسـاءلة والتقـومي للعالقـة بـني 

ري للســلطة وتفعيلــه وتوجيهــه ملصــلحة التمــع والســلطة ويف داخــل كــل منهمــا. أمــا املســتوى الثــاين للمأسســة فيتعلــق بــالتنظيم اإلدا
 الفرد والتمع بأعلى درجة من النجاعة.

 
 المأسسة الدستورية

تعـــيش فلســـطني حاليـــاً يف إطـــار قـــانوين فسيفســـائي، فهـــو إطـــار يتشـــكل مـــن بقايـــا قـــوانني موروثـــة مـــن عهـــود ســـابقة: بقايـــا قـــوانني 
ن األردين يف الضــفة الغربيــة، والقــانون اإلســرائيلي يف القــدس، وكــذلك االنتــداب الربيطــاين والقــانون املصــري يف قطــاع غــزة، والقــانو 

األوامــر العســكرية الــيت أصــدرها احلكــام العســكريون اإلســرائيليون يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة. ويف غيــاب نســق قــانوين منســجم، 
لقانون األساسي، وإىل حني مراجعة اللس تصدر السلطة التنفيذية قوانني مؤقتة للعمل مبوجبها إىل حني استكمال عملية إصدار ا

 التشريعي هلا وإقرارها يف صورتا النهائية.
وعلى صعيد آخر يؤدي غياب املرجعية القانونية الواحـدة واسـتمرار اإلطـار القـانوين الفسيفسـائي إىل التوسـع يف التفسـري واالجتهـاد 

متعارضة اعتماداً على خلفية املفّسر واملصدر القانوين املختـار الفردي، ومن شأن هذا إخضاع حقوق اإلنسان ومصاحله لتفسريات 
 للفصل يف القضية اليت تنشأ . 

يشــكل الوضــع القــانوين يف فلســطني مصــدراً للقلــق عنــد شــرائح التمــع املختلفــة، فهنــاك غيــاب للنظــرة الشــمولية للقــانون، وهنــاك 
 ز للتنمية يف فلسطني،  يستمد عناصره من حاجات التمع وتطلعاته.غياب ملنظور حييل التشكيل القانوين القائم إىل نسيح حمفّ 

وباإلضافة إىل هذا الوضع، مازالت عملية التشريع الفلسطيين تسري ببطء شديد يف تعارض مع احلاجة املاسة لصياغة نسيج قـانوين 
حقـوق أفــراد التمــع ويســاعد علــى تعزيــز فلسـطيين فاعــل، ومبــين علــى دراســات تسـتلهم قــيم التمــع الفلســطيين، ويأخــذ يف اعتبــاره 

 بنيته. وإىل حني حتقق  هذا اهلدف ال بد من تبين إجراءات إلعادة الثقة وتعزيزها بني الناس والسلطة مبؤسساتا املختلفة.
 

 الممارسة الديموقراطية وفصل السلطات
قامــــــــت الســــــــلطة بقــــــــرار مــــــــن اللــــــــس املركــــــــزي ملنظمــــــــة التحريــــــــر 
الفلســـطينية، و مبوجـــب القـــرار املـــذكور بقيـــت الســـلطات الـــثالث: 
التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة حمصــورة بيــد رئيســها. فلــم يتضــمن 

صـــل الســـلطات الـــثالث. ومل قـــرار اللجنـــة التنفيذيـــة مـــا يشـــري إىل ف
تتوفر لرئيس السلطة الصالحية اليت تسمح له القيام مبهمة الفصل 
وذلك لغياب قـانون أساسـي (دسـتور) تتـوىل إصـداره هيئـة منتخبـة 
شـــعبيا. أجنـــز اللـــس التشـــريعي املنتخـــب وضـــع القـــانون األساســـي 
 وأحالــه إىل الســـلطة التنفيذيـــة إلبـــداء مالحظاتـــا توطئـــة إلقـــراره يف

. مل يتسلم اللـس مالحظـات 1996تشرين األول/ أكتوبر  31
 السلطة التنفيذية عليه حىت إعداد امللف.

 
 السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

 )3-3اإلطار (
 إصدار القوانين في فلسطين 
قــــام ديــــوان الفتــــوى والتشــــريع بصــــياغة أكثــــر مــــن  

جــل مناقشــتها وإقرارهــا مشــروعاً قانونيــاً مــن أ 25
من قبـل السـلطة التشـريعية. ومل تعـرض مجيعـاً علـى 
اللـــس التشـــريعي حـــىت تارخيـــه. أمـــا أهـــم مشـــاريع 
القـــوانني الـــيت طرحـــت للنقـــاش أمـــام اللـــس فهـــي: 
مشـــروع القـــانون األساســــي (الدســـتور)، ومشــــروع 
قـــــانون احلكـــــم احمللـــــي، وقـــــانون انتخـــــاب الـــــالس 

ره)، ومشــروع قــانون اخلدمــة احملليــة (والــذي مت إقــرا
املدنيــة.  و باإلضــافة ملشــاريع القــوانني، قــام ديــوان 

 قراراً إدارياً وعشرة مراسيم. 21الفتوى بصياغة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رســـالة مـــن الســـيد رئـــيس الـــديوان -املصـــدر: ديـــوان الفتـــوى والتشـــريع الفلســـطيين
 1996ن أول/ أكتوبر تشري 9) تاريخ 447-98(رسالة رقم دف 

؟  م كامغئ يةضكظ ئكفكزغضيميه
ا  لهجغغ ن ا ة ئكخهكغغ أززغغئ ل
خزغغغغغغةهذ هئصغغغغغغج همطغغغغغغئل 
فغغغغغئمهمى يذزغغغغغل اهصغغغغغهج 
ة  أززغغئ ل م ئك ة اغغي ئكعإلفغغئ

 هئإلغذئخ



  

، كمــا جــاءت يف الصــحافة احملليــة، مــدخال 1997شــباط/فرباير 6تشــّكل مداخلــة وزيــر العــدل الفلســطيين يف اللــس التشــريعي يف 
ألي جهـاز  “مناسباً لفهم العالقة والتداخل بـني السـلطات الـثالث. ففـي بيانـه أمـام اللـس ذكـر الـوزير أن وزارة العـدل لـن تسـمح 

وتقـدمي املتـورطني فيهـا “يف متابعة القضايا اليت متثل مفصـًال مـن مفاصـل ضـمان حريـة اإلنسـان الشخصـية ” يسلبها احلق كان بأن
إىل احملاكمــة . وذكــر الــوزير أن اللجنــة الوزاريــة ونظريتــا اللجنــة الــيت شــكلها اللــس التشــريعي للبحــث يف بعــض األحــداث املتعلقــة 

ع توصــيات عرضــت علــى جملــس الــوزراء لضــمان أمــن املــواطنني مــن اإلجحــاف حبقــوقهم، منهــا: بــدور األجهــزة األمنيــة خرجتــا بتســ
حظر تدخل األجهزة األمنية املختلفة يف أية قضايا أو منازعات مدنية، وعدم جواز اعتقال مـواطن إّال بـإذن مـن النائـب العـام أو “

ش املنــازل وإحالــة املقبــوض علــيهم إىل النيابــة العامــة بتقريــر مــن ميثلــه وفقــاً لألوضــاع الــيت حــددها القــانون. ويســري ذلــك علــى تفتــي
وذكـر الــوزير أن ”. يوضـح تـاريخ االعتقــال وذلـك للقيـام بــالتحقيق حسـب األصـول خــالل مثـان وأربعـني ســاعة مـن تـاريخ االعتقــال

 التوصيات املذكورة حظيت مبوافقة جملس الوزراء، ولكنها مل تنفذ.

  )4-3اإلطار (
 وجهات نظر فلسطينية في مسائل تتعلق بالديمقراطية

الوطنيـة والثقافيــة، ويتمتعـون باملســاواة الكاملـة يف احلقــوق، وتصـان فيهــا معتقــداتم إن دولـة فلســطني هـي للفلســطينيني أينمـا كــانوا، فيهـا يطــورون هــويتهم 
ة حقـوق األقليـة الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، يف ظل نظام دميقراطـي برملـاين يقـوم علـى أسـاس حريـة الـرأي وحريـة تكـوين األحـزاب ورعايـة األغلبيـ

جتماعي واملساواة، وعدم التمييز يف احلقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل، يف واحرتام قرارات األغلبية، وعلى العدل اال
ني ظــل دســتور  يــؤمن ســيادة القــانون والقضــاء املســتقل وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لــرتاث فلســطني الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعــايش الســمح بــ

 األديان عرب القرون.
 )1988ن وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني (م

 
بالرجــل يف   ن اخليـار الـدميقراطي علـى أسـاس التعدديـة السياسـية واحـرتام حقـوق اإلنسـان وصــون حريـة التعبـري عـن الـرأي واسـتقالل القضـاء ومسـاواة املـرأةإ

هــدنا لشــعبنا ولكــل الشــعوب الدميقراطيــة أن تكــون فلســطني واحــة كافــة الــاالت، هــي القواعــد الراســخة لســلطتنا الوليــدة ولكياننــا الــوطين املســتقل، وع
 الدميقراطية والسالم يف الشرق األوسط.

 الرئيس ياسر عرفات

إن الدميقراطية اليت يبنيها شعبنا اليوم كخيار وحيد حلكم نفسه بنفسه ولنفسه هي أعظم إجنازات هـذه السـلطة،  •
 ستقالل الوطين.وأعظم إبداعات هذا الشعب وهو يشق طريقه حنو اال

رعاية الدميقراطية والتعددية السياسية وتكريس النهج الدميقراطي ومبدأ فصل السلطات وإصـدار قـانون األحـزاب  •
 واجلمعيات.

 إلغاء القيود اليت حتول دون مقاضاة احلكومة أو تشرتط احلصول على إذن مسبق للمقاضاة. •
       1996يران / يونيوحز -من البيان الوزاري المقدم إلى المجلس التشريعي 



  

 المجلس التشريعي
ال أداء اللــس التشــريعي دون التوقعـــات الــيت بناهــا الفلســـطينيون عليــه. وتشــكل االنتقـــادات مــاز  

املوجهة هلذا األداء أمـوراً تسـتدعي املعاجلـة مـن قبـل رئاسـة اللـس ومـن قبـل أعضـائه. فغيـاب عـدد 
مــن األعضــاء بكثــرة وبشــكل متــواتر يثــري القلــق، وقــد بلــغ معــدل حضــور النــواب جللســات اللــس 

%. أكـد العديـد مـن أعضـاء اللـس بطريقـة 55بينما بلغ هذا املعدل يف بعض اجللسات  86%
أو بأخرى عن عدم رضائهم عن أداء اللس، واألسباب اليت أوردها األعضاء تتعلق باإلضـافة إىل 
خلط بعض األعضاء بني التعامـل بعقليـة الثـورة والتعامـل بعقليـة مؤسسـات الدولـة، بعمـل بعضـهم 

 يف السلطة التنفيذية.يف وظائف 
أمـا علــى مســتوى القضـايا العامــة فقــد كــان انتقـاد األعضــاء للســلطة التنفيذيـة شــديداً بســبب عــدم 
عرضـها بروتوكــول االنســحاب مـن اخلليــل علــى اللـس قبــل إبرامــه. وكـذلك بســبب جتاهــل الســلطة 

راء أو املســؤولني التنفيذيــة لطلبــات اللــس، وبشــكل خــاص، مــا يتعلــق منهــا باالستفســار مــن الــوز 
 حول عدد من القضايا.

) جاء 1997كانون الثاين/يناير  23إىل  22( 35ويف بيان اللس السياسي الصادر عن الدورة 
كمــا جيـــدد اللــس التشــريعي الطلـــب إىل الســلطة التنفيذيــة التعـــاون معــه مــن أجـــل “...مــا يلــي: 

القانونيــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية االنتهــاء مــن إقــرار القــانون األساســي الــذي يشــكل املرجعيــة 
بسلطاتا الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعّزز من مبدأ الفصل بني السلطات وحتديد مهامها على أسس قانونية واضحة 

 ”.تفسرها جمموعة القوانني اليت جيب على اللس سنها لتحقيق مبدأ سيادة القانون
إذا مل تقـدم األخـرية املوازنـة  1997شـباط/فرباير  5حبجب الثقـة عـن الـوزارة يف جلسـته املنعقـدة يـوم  ومن ناحية ثانية هدد اللس

، ومـــن 1997آذار/مـــارس  26إليـــه يف مـــدة أقصـــاها أســـبوعني مـــن تـــاريخ اجللســـة.  وأكـــد اللـــس أيضـــاً يف جلســـته املنعقـــدة  يف 
نفيذيــة يف الســوق واالجتــار والبيــع والشــراء.  وطالــب اللــس بتقــدمي خــالل جلنــة الرقابــة العامــة علــى ضــرورة وقــف تــدخل الســلطة  الت

 وزيرين لالستجواب أمامه فيما يتعلق بقضية الطحني الفاسد.
وباملقارنة بني ما أجنزه اللس والتوقعات فان النتيجة تدعو إىل مراجعة جادة للتعرف على األسباب ومعاجلتها. فاملشكلة كما يبدو 

الفردية أو يف انغمـاس اللـس يف القضـايا السياسـية اليوميـة؛ ولكنهـا تكمـن، كمـا يبـدو، يف البنيـة داخـل السـلطة ليست يف القضايا 
ويف مشكالت املأسسة، ويف اخـتالف الـرؤى بـني املعنيـني حـول اإلطـار الـذي يـنظم العالقـات بـني السـلطات الـثالث، مبـا يف ذلـك 

 توزيع الصالحيات واملسؤوليات.
فــإن غيــاب اخلــربة الســابقة يف العمــل الربملــاين عنــد أعضــاء اللــس كــان ذا تــأثري ســليب علــى أدائهــم. ولكــن هــذا وعلــى صــعيد آخــر 

التأثري يتناقب باكتساب األعضاء خربات مهمـة خـالل السـنة األوىل. ومـن هنـا فـإن األعضـاء حباجـة إىل آليـات مسـانده تقـدم هلـم 
القائمـــة. ومـــن األمـــور الـــيت تســـتدعي االنتبـــاه ضـــعف العالقـــة بـــني العضـــو  الدراســـات والتحلـــيالت واالقرتاحـــات حلـــل املشـــكالت

وناخبيــه، وبــني اللــس واجلمهــور، وهــذا مــن شــأنه إضــعاف مقــدرة النائــب علــى تلمــس مشــكالت التمــع وإضــعاف أداء اللــس. 
املسـؤوليه. وفضـًال عـن ذلـك يثـري ختلـف ويدعو فقدان التوازن بني مهـام السـلطة التنفيذيـة والقيـام بعمليـة التشـريع إىل وقفـة لتحديـد 

 السلطة التنفيذية عن تنفيذ قرارات اللس القلق.

ككغغغغغذآى ئكعغغغغغئل غغغغغغى ئزغغغغغةضإلظ 
م آهك /  ئكفكزغغغغغغغضيمى (ةسغغغغغغغذي

ذ  قةغغغغغغغغغها م 1996آ م آ )ˇ ةاغغغغغغغغغي
م 52 م يذه م ئكفكزضيميي ل   %

ز ئكةسغغغغغغذيعى  لجكغغغغغ م آخئ؟ ئك آ
و  ذآ لغغغئ  جيغغغخ آه جيغغغخ جغغغخئˇ ايم

ن زغغغغغى؟ آه 13 لغغغغغمهل آمغغغغغ  %
ن  زغغغغغى؟ جغغغغغخئ. هحغغغغغهك ةهجغغغغغ
لتكغغغغغيهل غغغغغغى  ل م ك ئكفكزغغغغغضيميي

شذج  ز  لجك % اآمهل كل 92ئك
لظ آى  ة  شئإل يقهلهئ اؤجذئ؟ ئة

 لمهل

م  لغغغ قتغغغذ  لغغغذهذ آ اعغغغخ 
عغغغغغغغغغئل عكغغغغغغغغغو فيغغغغغغغغغئل 
ز ئكةسغغغغغغذيعى  لجكغغغغغغ ئك
هه  شخذ فئمهمئ هئحخئ 
ز  لجغئك ا  م ئمةخئ فئمه
ب  لحكيغغغغغغغغغغ ة ئك ئكهيئغغغغغغغغغغئ

ب  ئكفكزضيمي



  

 

 السلطة القضائية
تشــــــــــــــــــــــكل اجلهــــــــــــــــــــــاز 
القضـــائي بقـــرار صـــادر 
عــــــــن رئاســــــــة الســــــــلطة 

ي التنفيذية، ولـذلك بقـ
تابعـــاً هلـــا رغـــم احلاجـــة 
الســـــــتقالله. وال يعـــــــين 
االســـــــــتقالل يف حالـــــــــة 
القضــــــاء عــــــدم تــــــدخل 
الســـــــــلطتني التشـــــــــريعية 
والتنفيذيـــــــــــة يف عمـــــــــــل 
القاضـــــــــي أو التـــــــــدخل 
يف القضـــــــايا املعروضـــــــة 
أمامــــــه فحســـــــب، بـــــــل 
يتعــدى ذلــك إىل عــدم 
جــواز تــدخل أيــة جهــة 
أخــرى يف عمــل القاضــي وال 
يف عمليــــة التقاضــــي. ويعــــين 

ضـــاً أن القضـــاء هـــو ذلـــك أي
اجلهـــــــــــة الوحيـــــــــــدة املخولـــــــــــة 
بالفصـــــل يف املنازعـــــات بـــــني 
النـــــاس، ولـــــيس ألحـــــد حـــــق 
التــــــدخل يف ذلــــــك. ويشـــــــري 
تصــريح وزيــر العــدل الفلســطيين أمــام اللــس التشــريعي إىل هــذا األمــر بوضــوح وإىل أمهيتــه البالغــة يف محايــة الفــرد والمــوع وضــمان 

انون يف تعامل أجهزة السلطة التنفيذيـة مـع املـواطنني وعلـى منـع تـدخل اجلهـاز األمـين بالـذات أمنهم.  ويبني إصراره على سيادة الق
إّال يف إطار القانون إىل خلل قائم بني مؤسسات السلطة حيتاج إىل مراجعة مسؤولة.  ورغم أن امللف ال يتسـع لسـرد مـا جـرى مـن 

إىل قضـية اسـتمرار السـلطات األمنيـة باعتقـال طلبـة جامعـة بـري  أحداث تتعارض مع استقالل القضاء، وال هو غرضه، فإن اإلشـارة
الصــادر عــن حمكمــة العــدل العليــا الفلســطينية  25/96زيــت، بــرغم قــرار احملكمــة بــاإلفراج عــنهم، مهمــة بشــكل خــاص،  فــالقرار 

 مل ينفذ بالطريقة األصولية. 18/8/1996بتاريخ 
 

 )5-3اإلطار (
 المجلس التشريعي الفلسطيني و السياسة األمنية

طالب اللس السلطة التنفيذية، عرب أكثر من قرار من قراراته، اإلفراج الفوري عن املوقوفني،  •
 ة. وتقدمي من تثبت أدانته للمحاكم

 طالب اللس السلطة التنفيذية إطالق سراح الطلبة املوقوفني ليتمكنوا من أداء امتحاناتم. •
 طالب اللس السلطة التنفيذية عرض مبادئ السياسة األمنية عليه. •
طالب اللس وزير العدل أن يقدم إليه كشفاً بأمساء وأعمار وأماكن توقيف املوقوفني والتهم  •

 املنسوبة إليهم.
ب اللس السلطة التنفيذية االلتزام بدقة باألحكام الواردة يف قانون أصول احملاكمات طال •

 اجلزائية.
 التقى وفد من اللس وزير العدل ملناقشة املخالفات القانونية. •
 تشكلت جلنة من اللس والتقت الرئيس لبحث موضوع اإلفراج عن املعتقلني. •
 زة األمنية ملتابعة مسألة اإلفراج عن املعتقلني.تشكلت جلنة من اللس للتنسيق مع األجه •
 قامت جلنة من اللس بزيارة السجناء يف السجون الفلسطينية. •
شكل اللس جلنة تقصي حقائق نيابية للتحقيق يف مقتل سجني يف نابلس، وأصدرت اللجنة  •

ليت أصدرتا جلنة بياناً علنياً حول النتائج اليت توصلت إليها ( وتطابقت تلك النتائج مع تلك ا
 حتقيق وزارية قامت مبهمة موازية).

_____________________________ 
 1997يناير  كانون ثان/  26جريدة األيام  ) 2* ناهض منري الريس (النائب األول لرئيس اللس التشريعي)،   اللس التشريعي..وكشف حساب.. (

 )6-3  294العدد 
 ) بحق طلبة جامعة بير زيت الموقوفين في سجن رام اهللا25/96ر عن محكمة العدل العليا ( 

ء اعتقـال وتوقيـف املسـتدعني يف سـجن رام اهللا منـذ شـهر آذار سـنة  حـىت اآلن قـد مت دون ســبب  1996  
بـــين علـــى إجـــراءات باطلـــة األمـــر الـــذي يســـتوجب إلغـــاء هـــذا األجـــراء وبالتـــايل ف إننـــا نقـــرر قبـــول الـــدعوى  

  وإلغاء إجراء اعتقال وتوقيف املستدعني املطعون فيه واإلفراج عنهم فورا.
ر علناً باسم الشعب الفلسطيين حبضور النائب العام ووكالء املستدعني وافهم يف   18/8/1996  



  

  )7-3اإلطار (
 عملية اتخاذ القرار

بالنســـبة لعمليـــة اختـــاذ القـــرارات، اعتـــربت غالبيـــة الفلســـطينيني الســـلطة التشـــريعية عمـــوداً فقريـــاً هلـــذه العمليـــة واعتربتـــا 
% مــن الفلســطينيني 60) أن 1996الســلطة العليــا فــوق الســلطة التنفيذيــة. وأظهــر اســتطالع  (كــانون ثــان/ ينــاير 

 م السلطة التنفيذية بتطبيق كافة قرارات اللس التشريعي.يرون ضرورة قيا
 
 
 

 السلطة التنفيذية
فاصلة بني دور مؤسسة القيادة الفلسطينية وبني دور السلطة ممثلة برئيسها من ناحية وبوزرائهـا مـن يثري غياب اخلطوط الواضحة وال

ناحية ثانية مشكلة املساءلة الدستورية لكل منهما. وتتمثل املشكلة يف مشاركة مؤسستني فلسطينيتني يف إصدار القرارات اليت تلزم 
فلسطينية خمتلفة من حيث درجة املسـؤولية ونوعيتهـا. فـاللس الـوطين الفلسـطيين السلطة، ويف أن مساءلة كل منهما تتم أمام هيئة 

هــو الــذي كلــف رئــيس اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة بتــويل رئاســة الســلطة خــالل املرحلــة الــيت ســبقت االنتخابــات التشــريعية، ولكــن 
الفلســطينيني يف فلســطني، ومل تســـتوجب  اللــس التشــريعي لــه وضــع آخــر ، فهــو يســتمد شــرعيته مـــن كونــه هيئــة منتخبــة مــن قبــل

ممارسته لدوره التشريعي موافقة اللس الوطين الفلسطيين، وال أية جهة أخرى. وكذلك احلال بالنسـبة لـرئيس السـلطة الـذي انتخـب 
فيــه. وكــذلك،   انتخابــاً مباشــراً مــن قبــل اجلمهــور يف فلســطني وأصــبح مســؤوًال أمــام اجلمهــور وأمــام اللــس التشــريعي باعتبــاره عضــواً 

أصبح أعضاء اللس التشريعي بصورة تلقائية أعضـاء يف اللـس الـوطين الفلسـطيين حسـب ترتيـب مسـبق. وميلـك اللـس التشـريعي 
حق مساءلة السلطة على أدائها ولكنه ال ميلك صالحية مساءلة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الذين يشكلون اجلزء اآلخر مـن 

الفلسـطينية، علــى اعتبـار أن مســاءلتهم تـتم فقــط أمـام اللــس الـوطين الفلســطيين الـذي انتخــبهم. وتتضـح املشــكلة مؤسسـة القيــادة 
20Fأكثــر عنــد العلــم أن الــرئيس ميــارس مهمتــني: رئاســة الســلطة الوطنيــة

ورئاســة اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، وبــذلك ميلــك صــالحية  21
 املنصبني وخيضع نظرياً ملساءلة اللسني.

ظل مثل هذا الغموض تظهر تساؤالت مشروعة: كيف يتم الفصل بني السلطات؟ وما هو دور جملس الـوزراء ومسـؤوليته؟ ومـا يف  
 28هي مسؤولية رئيس السلطة ما دام ميارس باإلضـافة لصـالحياته املنصـوص عليهـا يف املـادة الثامنـة عشـرة مـن االتفاقيـة املرحليـة (

للجنــة التنفيذيــة للمنظمــة؟ إن حــل األشــكال القــائم يســاعد علــى تيســري صــناعة القــرار ) صــالحية رئــيس ا1995أيلــول/ ســبتمرب 
 ومراقبته ومساءلة املسؤولني عنه.

 
 

 

 

 

 

 المأسسة اإلدارية والتدريب
وض بالبنــاء املؤسســي الفلســطيين.  فعلــى املســتوى التقــت جهــود حمليــة ودوليــة ، وعلــى مســتويات متعــددة، لبلــورة اســرتاتيجية للنهــ

21Fاحمللـــي أكـــد   البيـــان األول الســـرتاتيجية التنميـــة الفلســـطينية   الـــذي رعتـــه الســـلطة

بـــأن حتقيـــق البنـــاء املؤسســـي املنشـــود يـــأيت يف  22

                                                 
 )1995أيلول/ سبتمرب  28واشنطن -/أ من االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة 3/4الفصل األول (املادة   21
 .1996أعلن يف املؤمتر الوزاري حول الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيين الذي عقد يف باريس يف كانون الثاين/يناير  22
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النسبة املئوية للفلسطينيني الذي يؤيدون أن يكون اللس التشريعي هو 
 لوجود والتعبريالسلطة العليا وأولئك الذين يؤيدون حق  املعارضة  يف ا

أززغغئةمئ  ل ؟ آجهرةمغغئ ه م امغغئ " ؤ
لعغغى  لغغك ئكج م يةحقغغف ؤِإل ائكع كغغ
م  لغغغ لغغغك ئكجهغغغهخ  لغغغذ هاةقئ لت ئك
و  شذئذئي عك لةمئ ؤ جك ريئخب عري
؟ هئكةقغغخل  زغغيذب ئكامغغئ ل ب  شغغك لهئ
ب  زغغةقك ل ب  هةذزغغيح خعغغئئل خهكغغ
ة هعكغغغو  هغغغئ ليغغغظ ئإلةجئ غغغغى ج

شعخب" ليظ ئآل  ج
ب ئ                           ز ئكزكض ب ذئي  كفكزضيمي

ة           زذ عذغئ  يئ

 ملن جيب أن تكون القرارات احلامسة؟  (النسبة املئوية)
 )2-3الشكل ( )1-3الشكل (



  

ليـة، وخللـق البنـاء املـادي مقدمة العناصر األساسية السرتاتيجية التنمية، لتطـوير نظـام حكـومي جديـد، ولتنميـة الطاقـات البشـرية احمل
 الذي يتناسب مع احتياجات كل جهاز، وصوًال إىل بناء جهاز مدين قادر على خدمة تلك االسرتاتيجية وتنفيذها.

) إحدى املبادرات احملليـة اهلادفـة إىل مأسسـة التنميـة اإلداريـة 1995يعترب إنشاء املركز الوطين لإلدارة العامة ( تشرين أول/ أكتوبر 
نــاء املؤسســي يف إطــار مركــزي مــرن. يهــدف املركــز إىل تقــدمي خــدمات إداريــة وتطــوير املــوارد البشــرية مــن أجــل دعــم  اســرتاتيجية والب

التنمية الفلسطينية  وتطوير قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجـات التمـع الفلسـطيين املتناميـة، ولتقـدمي خـدمات استشـارية 
إدارية عصرية. وجاءت توصيات املؤمتر لتبلـور األهـداف االسـرتاتيجية للبنـاء املؤسسـي الفلسـطيين. فقـد  وتدريبية واستحداث أنظمه

أكـــدت علـــى أمهيـــة اســـتكمال اهلياكـــل التنظيميـــة والتوصـــيف الـــوظيفي للـــوزارات، والتأكيـــد علـــى تـــدريب وتأهيـــل مـــوظفي اجلهـــاز 
حلــوافز وااللتــزام الــوظيفي بالتــدريب، واعتمــاد قــانون اخلدمــة املدنيــة وعلــى ربــط الرتقيــات وا -وخصوصــا القيــاديني واملــدراء-احلكــومي

لضمان العدالة الوظيفية وإعادة صياغة سلم الرواتب وفقـا للمـؤهالت والكفـاءات ولـيس وفقـا للمسـمى الـوظيفي. كمـا أكـد املـؤمتر 
 البحث العلمي والتدريب. على أمهية تواجد وحدة الرقابة الداخلية يف كل هيئة، وضرورة ختصيب ميزانيات ألغراض

وال يستطيع املراقب لعملية التنمية، يف ظل النتائج املتحققة حىت اآلن، االقتناع بأن هناك عمليـة جاريـة لبنـاء مؤسسـي حقيقـي، أو 
بـــأن هنـــاك اتفاقـــاً علـــى معـــىن البنـــاء املؤسســـي وهدفـــه يف فلســـطني. ويظهـــر مـــن التجـــارب الســـابقة لبنـــاء املؤسســـات غـــري احلكوميـــة 

كــذلك مــن التجــارب الراهنــة الــيت تواكــب البنــاء املؤسســي للســلطة أن هنــاك خلطــاً يف املفــاهيم. ففــي كثــري مــن األحيــان يســتخدم و 
جتــاوزاً ليعـــين التــدريب و يســـتخدم مفهــوم التـــدريب كنايــة عـــن  )Institutional Developmentمفهــوم التنميــة أو التطـــوير املؤسســي (

) و يســـتخدم مفهـــوم التنميـــة املؤسســـية والتـــدريب باعتبارمهـــا مـــرادفني لتعزيـــز القـــدرات Technical Assistanceاملســـاعدات الفنيـــة ( 
)Capacity Building.( 

وتتمثــل املشــكلة اآلن يف غيــاب منظــور مناســب للمأسســة ولتحقيــق هــذه األهــداف مــدعوم مبوازنــات مناســبة.  وال متلــك الســلطة 
سـنوات علـى األكثـر)،   3ر إىل أشـه 6وحدها القدرة على القيام بذه املهمـة. واملسـاعدات الدوليـة حمكومـة بـربامج زمنيـة حمـدودة (

كمـا أن اعتمـاد املبـادرات احملليـة علـى الـدعم اخلـارجي يفقـدها القــدرة علـى حتديـد الـربامج طويلـة املـدى. وفضـًال عـن ذلـك فهــي ال 
ات ختضـع بالضــرورة للخيــار الفلسـطيين، بــل  هــي حمكومـة إىل حــد كبــري بأولويـات املــاحنني واســرتاتيجياتم. ورغـم ذلــك تبقــى املبــادر 

احملليــة مهمــة مــا دامــت تعمــل علــى وضــع معلــم البنــاء املؤسســي الــوطين ورســم السياســة اإلداريــة العامــة ألول مــرة يف تــاريخ الشــعب 
 الفلسطيين.

 -8( 
عالجته   

ت فساد مت التحفظ عليهـا مـن قبـل األجهـزة األمنيـة منهـا مـا هـو متعلـق باألغذيـة الفاسـدة كمـا جـرى يف   
دما أتلفت ا ثالثني طنا من املـواد الغذائيـة الفاسـدة الـيت مت ضـبطها.  1996أيلول/سبتمرب 11لسلطة يف   

س عرفــات قــد أمــر بعــزل مثانيــة مــن كبــار الضــباط يف الضــفة الغربيــة بســبب الفســاد ويف وقــت ســابق ذكــر .  
ن الوقائي يف القطاع أنه مت القبض على رؤوس الفساد وأ�م سـيحاكمون حسـ ب األصـول. وأكـد املـدعي  

  كما أكد مدير عام املخابرات العامـة وجـود الفسـاد وذكـر أن القضـية أمـام القضـاء.  ومـن ناحيتـه نـاقش 
شــريعي يف جلســته العاشــرة ( ) موضــوع الفســاد وقــرر تشــكيل هيئــة ملراقبــة 1996حزيران/يونيــو  26-27 

ت.   
 
 1996أيلول/سبتمرب  1  
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تربز التساؤالت، عادة، حول إمكانية نقل االستفادة من الدورات التدريبية لتصبح جزءا من النظـام املؤسسـي. وحـول هـذه القضـية 
% مــنهم أ�ــم قــاموا 32نتيجــة خميبــة لآلمــال فقــد صــرح مت اســتطالع آراء عينــه مــن املشــاركني يف دورات تدريبيــة خمتلفــة،وجاءت ال

بنقل املعرفة و املهارات واملعلومات إىل زمالئهم يف اإلدارة أو القسم.  ولكـن عمليـة النقـل مل تتعـد التحـدث عـن فعاليـات الربنـامج 
ة متعـددة األشـكال منهـا % مـن املبحـوثني إىل صـعوبات إداريـ35أو التسهيالت اليت أتيحت للمتدربني. ومـن ناحيـة أخـرى أشـار 

غيـــاب اإلدارة العليـــا ومقاومتهـــا للتغيـــري، أو وجـــود مـــوظفني غـــري مـــؤهلني وغـــري قـــادرين علـــى اســـتيعاب املهـــارات واخلـــربات اجلديـــدة 
% مـــن املبحــــوثني إىل أن   كثــــرة املهمـــات الروتينيــــة   شــــكلت عائقـــاً حــــال دون تطبيــــق املهــــارات 29ويرفضـــون التعــــاون. وأشــــار 

% مــنهم أن  عــدم وضــوح الصــالحيات واملســؤوليات امللقــاة علــى عــاتقهم كانــت عائقــا 25 الربنــامج التــدرييب، وذكــر املكتســبة يف
 )1996أمام نقل اخلربة واملهارة اجلديدة لغياب وصف وظيفي واضح . (اسكندر، 

 
 

 
 

 الفصل الثاني: نظرة مستقبلية لمؤشرات التنمية البشرية

 )9-3اإلطار (
 )1996من نتائج استطالع أجرته الهيئة العامة لالستعالمات ( -األداء الحكومي 

 كوميمن المشكالت الرئيسية في األداء اإلداري الح
% من املواطنني انتشار احملسوبية، بكافة أشكاهلا (العالقات الشخصية، 60أكد ما يزيد عن  •

 االجتماعية، الرشوة، الوساطة، استعراض القوة للرتهيب، ..اخل) يف اجلهاز احلكومي.
% من املراجعني من عدم تصريف األعمال املناطة بالدوائر املختلفة والوزارات 55يشكو حوايل  •

 ن كذلك من مسؤوليها.ويشكو 
أكد ما يقرب من ثلث   املراجعني  الذين مت استفتاؤهم بأ�م كانوا يف زيارات شخصية للمسؤولني  •

 واملدراء يف الدوائر املختصة.
 تكرار غياب املسؤولني عن الدوائر واألقسام املعنية مبراجعات املواطنني. •
امالتم إال أنه يعتقد بأن النسبة أعلى من % من املراجعني باستخدام الوساطة إلجناز مع20اعرتف  •

 ذلك بكثري.
% من املراجعني أن العمل احلكومي مبجمله يقوم على الوساطة واحملسوبية، بينما 65اعترب حوايل  •

 % منهم فقط أن األمور تسري بنزاهة.6اعترب 
 

 من الشكاوى
السيئة وخاصة يف دوائر ضريبة  افتقار املوظفني إىل الكفاية واخلربة واحلساسية للظروف االقتصادية •

 الدخل.
 تفشي احملسوبية والوساطة والرشوة. •
 عدم إعطاء السلطة أفضلية لإلنتاج احمللي عند القيام بعمليات التجهيز. -عدم محاية اإلنتاج احمللي  •
 عدم وجود بنك صناعي إلعطاء قروض للمشروعات بفوائد خمفضه. •
 ت حمدودة وحتتاج إىل متديد لفرتة أطول.سنوات) للمشروعا 3مدة اإلعفاء الضرييب ( •
 

 من التوصيات
 تعزيز دور هيئة الرقابة العامة ومتابعة أعماهلا. •
 توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها حبيث حتدد الصالحيات واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات. •
 تفعيل دور هيئة االستثمار الفلسطيين لتكون عنواناً للمستثمرين. •
لتعيني الوظيفي باملؤهل العلمي واخلربة والكفاية مع ضرورة مراعاة تطبيق مبدأ تكافؤ ربط نظام ا •

 الفرص.
 مكافحة حاالت الفساد اإلداري وإنشاء احملاكم اإلدارية الالزمة. •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1996تشرين أول/ أكتوبر  30-15بحث ميداني حول األداء الحكومي،  رقابة العامة،السلطة الوطنية الفلسطينية، اهليئة  العامة لالستعالمات وهيئة ال 
 



  

 مؤشرات دليل التنمية البشرية
 لوضع االقتصاديا

 التعليم 
 الوضع الصحي

 مؤشرات أخرى
 حقوق اإلنسان وقضية املشاركة

 املنظمات األهلية
 تأصيل وتطوير البحوث يف جمال التنمية البشرية

 إجمال عام



  

 يقــيس البحـــث يف القســـم الثـــاين مـــن امللـــف عـــدد مـــن مفــردات الواقـــع التنمـــوي الفلســـطيين. وتشـــري البيانـــات، بشـــكل عـــام، إىل أن
فلسطني ستستقبل سنوات مثقله باملشكالت. وتقف اإلجراءات اإلسرائيلية ويف مقدمتها االغالقات املتكررة، كقاسم مشـرتك وراء 
التخلف يف القطاعات التنموية كافة، مع تفاوت يف الدرجة. ومما يفـاقم هـذه املشـكالت أن األداء الفلسـطيين مل يكـن يف املسـتوى 

خارجيــــة أثــــرت عليــــه، إّال أن األســــباب الذاتيــــة كانــــت بــــارزة.  فقــــد متيــــز األداء الفلســــطيين علــــى املطلــــوب. ورغــــم وجــــود أســــباب 
الصعيدين الرمسي واألهلي بغياب التكامل املرجو بني مفرداته.  ويف هذا السياق تـربز مشـكلة غيـاب املنظـور التنمـوي وعـدم فاعليـة 

ل هـــذا تـــوفري املنظـــور ليوضـــح التوجـــه العـــام بأبعـــاده احلياتيـــة املتعـــددة اخلطـــط القطاعيـــة.  يـــدعو هـــذا الوضـــع إىل احلاجـــة  لتـــوفري مثـــ
واملتداخلة يف ظل الكوابح واحملددات القائمة. وحىت يتحقق املنظور املنشود، ال يعود املطلوب عمًال إدارياً وحسب، ولكن مشـاركة 

 ارج.واسعة من الفعاليات املختلفة على املستويني الرمسي واألهلي من الداخل واخل
وال شك بأن عقد بعض الوزارات لورش عمل ملناقشة توجهاتـا وخططهـا كـان عمـًال إجيابيـاً، ولكـن مثـل هـذا النشـاط علـى أمهيتـه، 
ال يشكل بديال عن أجراء مشاورات متالحقـة وشـاملة عـرب هيئـة رمسيـة أهليـة تبلـور التوجـه التنمـوي العـام وترسـم طريقـه عـرب آليـات 

إىل سياســـات قطاعيـــة وخطـــط قابلـــة للتنفيـــذ. وغـــين عـــن القـــول بـــأن واجبهـــا اآلخـــر وهـــو القيـــام برصـــدها وإجـــراءات عمليـــة ترتمجـــه 
ومتابعتهــا ومــن مث مراقبــة تنفيــذها. وتــربز هنــا أمهيــة أدوار املؤسســات والــوزارات والســلطات املتخصصــة وأمهيــة تعظــيم  إشــراكها يف 

 كاناتا املختلفة واملتعددة وتنسيقها عرب آلية مناسبة وناجعة.الصياغة املقرتحة لآلليات واإلجراءات واالستفادة من إم
 



  

 مؤشرات دليل التنمية البشرية 

 الوضع االقتصادي
كشــفت االغالقــات الــيت نفــذتا إســرائيل علــى الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن درجــيت االنكشــاف والتبعيــة الــيت يعيشــها االقتصــاد 

امي الفجوة بني الدخل القـومي اإلمجـايل للفـرد ونصـيبه مـن النـاتج احمللـي املتحقـق، وكـذلك الفلسطيين. وتكشف البيانات املتوفرة تن
. ومــن املهــم هنــا مالحظــة االخنفــاض الواضــح يف مســامهة القطــاع الزراعــي النســبية يف النــاتج احمللــي 1996تــدين االثنــني يف العــام 

 . 1994لصناعي يف العام اإلمجايل وتنامي قطاع اخلدمات اخلاصة والنمو احملدود للقطاع ا
وتكشـــف البيانـــات املتـــوفرة، أيضـــاً، عـــن اتســـاع جيـــوب الفقـــر وانتشـــارها. وتبـــني كـــذلك، العالقـــة بـــني اخللـــل يف األداء االقتصـــادي 
الفلســـطيين وانتشـــار الفقـــر مـــن جهـــة وبـــني ذلـــك واإلجـــراءات اإلســـرائيلية مـــن جهـــة ثانيـــة. وتكشـــف تقـــارير املنســـق اخلـــاص لألمـــم 

ارير برنامج الغذاء العاملي عالقة االغالقات بزيادة الفقر، وعن تنامي احلاجة للمساعدات اخلارجية مع اسـتمرار سياسـة املتحدة وتق
 اإلغالق اإلسرائيلية.

 
يعاين األداء االقتصادي الفلسطيين مـن وضـع مرتبـك وصـعب لعـدة أسـباب،  يـأيت يف مقـدمتها اسـتمرار إسـرائيل يف فـرض خياراتـا 

ملعاجلة وضع االنتفاضـة  1991على السلطة.  فاإلسرتاتيجية اليت وضعها االقتصادي اإلسرائيلي عيزرا سادان يف العام  االقتصادية
يف قطاع غزة من الناحية االقتصادية (بطلب من احلكومة اإلسرائيلية حينذاك) ما تزال تيمن على األداء اإلسرائيلي يف هذا الال. 

بيــق العملــي يف بعــض الــاالت، وخاصــة يف الزراعــة الصــناعية (الزهــور ومنتوجــات زراعيــة أخــرى مــن و قــد وجــدت  طريقهــا إىل التط
اليت حتتاج إىل عمالة عالية وكمية مياه كبرية) يف القطـاع.  ومـن اقرتاحاتـه اهلامـة األخـرى، إنشـاء منـاطق صـناعية حدوديـة تـوفر بنيـة 

يف فلســطني، وتــوفر للصـناعة اإلســرائيلية فرصــة التوسـع يف عمليــات املقــاوالت  حتتيـة متطــورة باالســتفادة مـن العمالــة الرخيصــة نسـبيا
 من الباطن يف الوقت نفسه.

 
وعلى صعيد آخر مل يساعد أداء املاحنني السلطة على اخلروج من الوضع املرتبك، فقد تركز أداؤهم على دعم أجهزة السلطة  على 

للســلطة كلمــا اســتجدت حالــة مــن عــدم متويــل املشــروعات الــيت تعطــي نتــائج ســريعة وملموســة، وكــذلك علــى تقــدمي متويــل طــارئ 
 االستقرار والتأزم السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

 
ويف ظــــــــل التعثــــــــر الــــــــذي تعــــــــاين منــــــــه عمليــــــــة 
املأسســــــة، نشــــــأت شــــــرحية بريوقراطيــــــة متنفــــــذة 
حــول الســلطة ويف داخلهــا احتكــرت العمــل يف 
بعــض القطاعــات االقتصــادية املهمــة وبســلوكها 

ـــاً  غـــري حمفـــز للقطـــاع هـــذا خلقـــت مناخـــاً تنموي
ـــــــــة يف  ـــــــــة التنموي اخلـــــــــاص للمشـــــــــاركة يف العملي
فلســـــطني. وتشـــــري ظـــــواهر عديـــــدة إىل تســـــرب 
جــــزء مــــن املــــدخرات الفلســــطينية  إىل اخلــــارج. 
وهـــــو األمـــــر الـــــذي أدى إىل إضـــــعاف التوســـــع 
التنمـــــوي املنشـــــود. (ســـــلطة النقـــــد الفلســـــطينية 

ـــــــذي 1996 ـــــــز ال )، مـــــــع اإلدراك بضـــــــيق احلي
طـــاره، إالّ أن احليـــز املتـــاح تعمـــل الســـلطة  يف إ

هلـــا مل يســـتخدم اســـتخداماً ناجعـــاً حـــىت اآلن. 
ـــــاء عليـــــه تتوجـــــب إعـــــادة النظـــــر يف اتفـــــاق  وبن
بـــــــــاريس االقتصـــــــــادي املعقـــــــــود بـــــــــني الســـــــــلطة 
وإســـرائيل، وإعـــادة تقـــومي العالقـــة مـــع املـــاحنني، 

اإلنتــاج، وفــرض درجــة مدروســة مــن احلمايــة  ومراجعــة أداء الســلطة نفســها مبــا يف ذلــك ضــغط األنفــاق احلكــومي وترشــيده وزيــادة
لقطاعـــات اقتصـــادية معينـــة بعـــد دراســـة موضـــوعية تســـمح بتصـــنيفها وحتديـــدها.  وال حاجـــة للتأكيـــد علـــى ضـــرورة حتســـني املنـــاخ 

 االستثماري,
 وحيتاج حتسني املناخ االستثماري إىل توفري شروط منها:

 )10-3اإلطار (
 السلطة الفلسطينية والديون الخارجية

ال حيتمـل االقتصــاد الفلســطيين عـبء ديــون خارجيــة ضـخمة. فقــد بلغــت الـديون اخلارجيــة علــى فلســطني 
. تستحســن ســلطة النقــد جتنــب االقــرتاض يف الوقــت احلاضــر 1995العــام مليــون دوالر مــع �ايــة  200

وتـــدعو إىل اللجـــوء إىل ممارســـة الضـــغط علـــى الـــدول املاحنـــة والتمـــع الـــدويل لتقـــدمي املســـاعدات واهلبـــات 
ومطالبـــة الـــدول املاحنـــة الوفـــاء بالتزاماتـــا املاليـــة كمـــا تعهـــدت بـــا يف إطـــار عمليـــة الســـالم. وإذا مـــا رأت 

االقــرتاض مناســباً، فإنــه يفضــل جتنــب القـروض التجاريــة واللجــوء إىل املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  السـلطة
للحصـــول علـــى قـــروض إمنائيـــة بشـــروط ســـهلة وميســـرة وطويلـــة األجـــل. ويف ظـــل التوجـــه احلـــايل لالقتصـــاد 

يــد دور القطــاع الفلســطيين والــداعي إىل دعــم االقتصــاد احلــر املبــين علــى فاعليــة القطــاع اخلــاص، وإىل حتد
العـــام مبـــا هـــو ضـــروري وحيـــوي، واقتصـــاره علـــى املشـــروعات الـــيت ال يقـــدم عليهـــا القطـــاع اخلـــاص، تصـــبح 

 احلاجة لالقرتاض العام من اخلارج حمدودة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(رسالة موجهة من  1997/يناير املصدر: سلطة النقد الفلسطينية،  مالحظات حول الوضع املايل واالقتصادي ، كانون الثاين
 سلطة النقد إىل برنامج التنمية البشرية)

 

ةةذئغغغغغغغف ئكريغغغغغغئخب غغغغغغغى 
ب هئكفقغغذ  ة ئكاضئكغغ لعغغخإل
ب  لى ئكحئجغغغغغغ لغغغغغغظ ةمغغغغغغئ
ة  زغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغئعخئ ل كك

ب  (هئكقذهص) ئكخئذجي

م  لغغغغغغغغغئمحي إل يزغغغغغغغغغئعخ آخئ؟ ئك
ئكقغغغغغغئئل عكغغغغغغو خعغغغغغغل آجهغغغغغغرب 
لهيغغك  ب هئكةذقيغغر عكغغو ة ئكزغغكض
ة ئكةغغغغغغى ةعضغغغغغغى  لسغغغغغغذهعئ ئك
ب  لهزغغغغغغغ لك ب ه ث زغغغغغغغذيع مةغغغغغغغئئ
إ   ذ لهيغغغغغغغغغغك ضغغغغغغغغغغئ هةقغغغغغغغغغغخيل ة
ب عغغغغغغخل ئإلزغغغغغغةقذئذ  لهئجهغغغغغغ ك
شغئخى  زغى هئإلفة هئكةآرل ئكزيئ
لغغغغئعىˇ عكغغغغو ئكخغغغغذهث  هئإلجة

ذةاق ل م ئكهصظ ئكحئكى ئك  ل



  

 االستقرار العام يف األوضاع السياسية واالقتصادية. •
إزاحـــة املعيقـــات اإلســـرائيلية املوضـــوعة أمـــام عمـــل أجهـــزة الســـلطة الفلســـطينية، وإتاحـــة التنقـــل حبريـــة ألفرادهـــا بـــني احملافظـــات  •

 الشمالية واجلنوبية، وتذليل العقبات اليت تضعها إسرائيل يف وجه عودة املوارد واخلربات من اخلارج.
 ات البريوقراطية.سن القوانني االستثمارية املالئمة وتسهيل اإلجراء •
إكســاب الكــوادر اإلداريــة  يف األراضــي الفلســطينية خــربات عمليــة وعلميــة مناســبة للنهــوض باالقتصــاد الفلســطيين ليصــل إىل  •

 املستويات العربية والعاملية املقبولة.
جديــد يف عــامل  إكســاب العــاملني يف مؤسســات الســلطة املهــارات واملعرفــة املتجــددة عــن طريــق التفاعــل الــدائم مــع كــل مــا هــو •

 )1996اإلدارة واالقتصاد. (سلطة النقد الفلسطينية 
وفضال عن ذلك البد للسياسات االقتصادية الفلسـطينية أن توّجـه حلـل املشـكالت االقتصـادية األساسـية كالبطالـة والفقـر  بتوسـيع 

الســـتفادة مـــن املصـــادر املتاحـــة وتـــوفري وتعزيـــز القـــدرات التشـــغيلية لالقتصـــاد الفلســـطيين.  وباإلضـــافة لـــذلك هنـــاك حاجـــة لتنجيـــع ا
التـــوازن بـــني القطاعـــات االقتصـــادية املختلفـــة مـــع التحـــوط ضـــد نشـــوء احتكـــارات حتســـبا مـــن النتـــائج الســـلبية الـــيت قـــد ترتتـــب علـــى 

 االقتصاد الوطين وعلى الشرائح االجتماعية املهمشة.
 
 
 

يتحســـــــــــــــن المنـــــــــــــــاخ 
فلسـطين االستثماري فـي 

في حالـة تحقـق اسـتقرار 
عــــــــام فــــــــي األوضــــــــاع 
السياســــية واالقتصــــادية 
وفـــــــــي حالـــــــــة إزاحـــــــــة 
المعيقـــــــات اإلســـــــرائيلية 
الواقفة في وجه التنمية، 
ويتحســـــن هـــــذا المنـــــاخ 
أيضــــًا إذا تحســــن األداء 
المؤسســـــــاتي للســـــــلطة 

 الوطنية الفلسطينية 



  

 )11-3اإلطار ( 
 الفلسطينيين لواقعهم االقتصادي تقييم

مية بآمـال ت العملية السلمية مع وعود بتطوير األوضاع االقتصادية يف املنطقة، مما حـدا بـالكثريين مـن الفلسـطينيني علـى ربـط تأييـدهم للعمليـة السـلترافق
يـدون االتفـاق % من الفلسطينيني يؤ 65)، أن 1993اقتصادية متأتية عنها.  فقد أظهر استطالع قبل توقيع اتفاق إعالن املبادئ بأيام (أيلول/سبتمرب 

 % منهم يتوقعون حتسن األوضاع االقتصادية على أثره. 65وأن 
وبعـد عــام مــن توقيـع االتفــاق، شــعرت نسـبة قليلــة بتغــري 
إجيـــايب يف أوضـــاعهم االقتصـــادية بينمـــا شـــعرت الغالبيـــة 
العظمـــى بتغـــري ســـليب أو مل تشـــعر بـــأي تغـــري. وقـــد كـــان 

با أو سلبا) أكثر وضـوحاً يف قطـاع الشعور بالتغري ( إجيا
غـــــزة منـــــه يف الضـــــفة الغربيـــــة. فقـــــد زادت نســـــبة الـــــذين 
شـــعروا بـــرتدي أوضـــاعهم االقتصـــادية يف قطـــاع غـــزة مـــع 

، إىل 1994% يف أيلول/ســــــــــبتمرب 41الوقــــــــــت مــــــــــن 
% يف  61، وإىل 1995% يف أيلول/ســـــــــــــــــــــــبتمرب 57

 .1996كانون أول/ديسمرب 
 

 
 
 

 التعليم
ملسـرية الرتبويـة يف فلسـطني عـدة مشـكالت تنتظـر احلـل، منهــا مـا يتعلـق بـالواقع الرتبـوي مباشـرة ومنهـا مـا يتعلــق تواجـه ا

بــــالواقع الــــذي تعيشــــه الســــلطة بشــــكل عــــام. ومــــن املشــــاكل الــــيت تقــــع ضــــمن الفئــــة األويل: الــــنقب الواضــــح يف عــــدد 
ول، والتــدين يف عــدد املعلمــني ومســتوى ونوعيــة احلضــانات وريــاض األطفــال، واالرتفــاع يف معــدالت االزدحــام يف الفصــ

تــأهيلهم، وعــدم كفايــة املرافــق التعليميــة اخلاصــة، وغيـــاب املــنهج املوحــد واملنســجم مــع احلاجــات القائمــة واملســـتقبلية، 
وغيــاب التخطــيط والتنســيق يف التعلــيم اجلــامعي، وغيــاب تعلــيم مهــين متــدرج. وتصــب اجلهــود الــيت تبــذهلا وزارة الرتبيــة 

لتعلــيم  يف االجتــاه الــذي خيــدم حــل هــذه املشــكالت، ومنهــا جهــود مركــز املنــاهج الفلســطيين (التــابع للــوزارة ) لتوحيــد وا
 املناهج الفلسطينية.

أمـــا علـــى الصـــعيد العـــام فمـــن املشـــكالت الـــيت حتتـــاج إىل حـــل: غيـــاب رؤيـــة واضـــحة ملســـتقبل التعلـــيم، وعـــدم تـــوفر املصـــادر املاليـــة 
تحقيــق التطــور املنشــود. ويتعــدى تــأثري هــذه املشــكالت حــدود الرتبيــة والتعلــيم،  فالتمويــل احملــدود الــذي ختصصــه والبشــرية الالزمــة ل

الســلطة للتعلــيم يــرتك أثــراً ســلبياً علــى التعلــيم وعلــى تنميــة املصــادر االقتصــادية والبشــرية للمجتمــع. وينطبــق األمــر ذاتــه علــى مــدى 
حتياجـات التنمويـة يف فلسـطني. ويف ظـل تنـامي اعتمـاد السـلطة علـى دعـم املـاحنني املـايل تطابق التعليم الـذي ترعـاه السـلطة مـع اال

فإن املشكلة سوف تـزداد حـدة يف حـال تـوقفهم عـن تقـدمي الـدعم، األمـر الـذي يطـرح تسـاؤًال عـن درجـة اسـتعداد السـلطة لضـمان 
 نوي والتقين واملهين والتعليم اجلامعي.تعليم أساسي للجميع، وكذلك عن درجة مسؤليتها حنو استمرار التعليم الثا
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 )1-3جدول (
 )1996ألوضاع االقتصادية (كانون أول/ديسمبر تقييم الفلسطينيين ل 

مـــــــا هــــــــو تقييمـــــــك ألوضــــــــاعك 
 االقتصادية؟

النتيجــــة الكليــــة 
(%) 

الضفة الغربية 
(%) 

قطـــــــــــــاع غـــــــــــــزة 
(%) 

 1.8 1.5 1.6 ممتاز
 18.1 27.4 24.1 جيد

 45.7 46.6 46.3 متوسط
 13.8 13.2 13.5 أقل من متوسط

 20.8 11.2 14.5 سيء

لغغغغغغغغغغغغغغظ  لجة يزغغغغغغغغغغغغغغعو ئك
ئكفكزضيمى ألعغخئخ خضغض 

ث  ه لمئ ا ه ب ةةجئه لي ةعكي
ب. لهي ن ئكةم  لظ ئحةيئجئة

 3-3الشكل 

غغغغى ئزغغغةضإلظ ككغغغذآى 
م آهك  ئكعغغغغغغئل (قغغغغغغئمه

ذ  لا )  1996/خيزغغغغغغغغغغغغ
م 16سغغغغغغغغغعذ  لغغغغغغغغغ  %

م ئمهغغغغغغل  ئكفكزغغغغغغضيميي
م عكغغغغغغغغغغغغغو  فغغغغغغغغغغغغغئخذه
شغغهك عكغغو ةعكغغيل  ئكح
ا كهغغغغغغغغغغغغغغل  زغغغغغغغغغغغغغغ لمئ
لئ سغعذ  هآلامئئهلˇ ايم

م فغغغغغغخذةهل 38 % اغغغغغآ
كغغغ  ك  شغغغ كغغغ ك



  

 ) 12-3اإلطار (
 المخزون التربوي في فلسطين
ني ألسباب عديدة، منها ما يرجع لظروف االحتالل وخاصـة يف فـرتة االنتفاضـة تناقب املخزون الرتبوي يف فلسط

( إغــالق الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة وإغــالق املــدارس واجلامعــات، ومنــع التجــول، واإلضــرابات املتكــررة، وحــرب 
عي القـرار ( تعليـق اخلليج، واعتقال الطالب واملدرسني...اخل)، ومنها ما يتعلق بإدارة التعليم والقائمني عليه وصان

ــــــــات الرئاســــــــة واللــــــــس  ــــــــل انتخاب ــــــــة اإلحصــــــــاء قب ــــــــف املدرســــــــني بعملي الدراســــــــة املتكــــــــرر، اإلضــــــــرابات، تكلي
التشــريعي....اخل). مـــن الصـــعوبة مبكــان تتبـــع الســـلبيات املــذكورة علـــى املخـــزون الفلســطيين بدقـــة، وذلـــك لغيـــاب 

ممكن بأخذ املثال التايل (يعترب أقل سلبية من غـريه)  جهاز الرصد املناسب. ولكن   االقرتاب من الصورة احلقيقية
وهــو تفريــغ املعلمــني واملعلمــات لثالثــة عشــر يومــا للقيــام بعمليــة اإلحصــاء الــيت جــرت قبــل االنتخابــات التشــريعية. 
وصل جمموع الفاقـد خـالل تلـك الفـرتة حـوايل مخسـة ماليـني سـاعة دراسـية ، علـى اعتبـار أن عـدد الطـالب للعـام 

ط  95/96 ل ل ل   663  ك أحن  ل  ط    ل  أل ط
    

ويف جمال التعليم العايل تبذل السلطة من خالل وزارة التعليم العايل جهودا مهمة، يأيت يف مقدمتها العمل علـى ترشـيد األداء العـام 
عـات اخلاصـة، ويف سـبيل للتعليم اجلامعي ومراقبته وتطويره.  والنظر يف دور القطاع اخلاص يف هذه العملية من خالل ترخيب اجلام

واألنظمــة املكملــة مـــن أجــل  تنظـــيم التعلــيم العـــايل، ” قـــانون التعلــيم العـــايل“ذلــك تعمــل وزارة التعلـــيم العــايل حاليـــا علــى إصــدار 
 وإلعادة التوازن بني أعداد خرجيي اجلامعات وأعداد خرجيي املعاهد والكليات التقنية.

مليـون نســمة. هــذا يف الوقــت الـذي يقــدر اخلــرباء أن املعــدل املقبــول  2.5مــا يزيــد عــن هـذا وختــدم  اجلامعــات الثمانيــة يف فلسـطني 
لقيام جامعة واحدة بنوعية جيدة هو مليون نسمة. ولذلك ينظـر املعنيـون، ومـنهم وزارة التعلـيم العـايل، إىل أن الرغبـة يف التوسـع يف 

ين.  و ينظـر هـؤالء إىل دخـول رأس املـال االسـتثماري  إىل ميـدان التعليم اجلامعي ال تتماشى مع احلاجة الفعلية للمجتمع الفلسـطي
إىل بعض النتائج السلبية اليت ترتبـت علـى ذلـك يف بلـدان ” استثمارية“التعليم اجلامعي حبذر، ويرجع التحوط من إنشاء جامعات 

 خمتلفة وخاصة يف الدول النامية.
 و التعليم ووزارة التعليم العايل املهمات التالية: يف ظل هذا الواقع تواجه السلطة ممثلة بوزاريت الرتبية

تعريف األولويات التعليمية ونقل التوجه من حل املشكالت اآلنية إىل التخطيط بعيد املدى، ومن اإلطار اإلقليمـي إىل اإلطـار  •
 العاملي.

 ضمان توفري التعليم اجليد جلميع الفلسطينيني. •
 بضمن ذلك حتديث النظرة إىل الشهادة الثانوية (التوجيهي).حتديث معايري قياس التحصيل واإلجناز، و  •
 15، أي 1996% مــن خرجيــي التــوجيهي للعــام 95ضــمان تنــوع ومواءمــة املنــاهج التعليميــة للتنميــة البشــرية (التحــق حــوايل  •

 ألفاً، بالتعليم اجلامعي يف تعارض مع توصية جملس التعليم العايل قبل حله).
لتقين واملهين من ناحية والتعليم املدرسي التقليدي السائد يف فلسطني من ناحية ثانيـة وذلـك بـالتحفيز ردم الفجوة بني التعليم ا •

 املربمج للطالب على االختيار األنسب لقدراته ومبا يتناسب مع احلاجات التنموية للمجتمع ضمن منظور تعليمي مرن.
 توفري التمويل املناسب واملستمر للعملية التعليمية. •
 
 
 
 
 
 
 
 

ويثــري احلــديث عــن التمويــل مســألة مشــاركة القطــاع اخلــاص يف حتمــل جــزء مــن عــبء العمليــة التعليميــة. ورغــم الــتحفظ الــذي تثــريه 
أوساط مسؤولة مـن النتـائج املرتتبـة علـى التفـاوت االجتمـاعي والقيمـي الـذي يرتتـب علـى توسـيع دور القطـاع اخلـاص يف االسـتثمار 

ملرحلة ومشـكالت التمويـل تـربر مشـاركة القطـاع اخلـاص يف جـزء مـن املهمـة، علـى أن يركـز اهتمامـه علـى يف التعليم، إّال أن طبيعة ا
 التوسع األفقي وأن تتوىل السلطة املراقبة واالهتمام بتطوير النوعية.

 الوضع الصحي 
ني يتفــوق علــى الوضــع يف ســنة) إىل أن الوضــع الصــحي يف فلســط 65يشــري متوســط العمــر املتوقــع عنــد املــيالد يف حــده األعلــى( 
ســنه) فهــو يتفــوق علــى الــدول الثالثــة.  ويثــري ارتفــاع معـــدالت  71.7مصــر ويقــل عنــه يف لبنــان واألردن، أمــا يف حــده األعلــى (

اخلصــوبة وقصــر املســـافة الزمنيــة بـــني الــوالدة واألخـــرى والنســبة العاليـــة مــن الـــزواج املبكــر القلـــق علــى الصـــعد الصــحية واالجتماعيـــة 
ادية. ويثري االرتفاع النسيب يف معدل وفيات األطفال، باإلضافة لسوء تغذيتهم والظواهر الصحية األخرى، تساؤالت حول واالقتص

جناعة األداء الصحي احلايل يف فلسطني. ويعترب سوء توزيع اخلدمات الصحية جغرافيا يف فلسطني من األولويات الـيت تتطلـب حـًال 
 سريعاً.
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ية اليت مت وضعها من قبل فريق أهلي قبل قيام السلطة أن العنايـة الصـحية األوليـة هـي املفتـاح لتحسـني أكدت اخلطة الوطنية الصح
صــحة النــاس ولزيــادة جناعــة األداء وختفــيض الكلفــة.  وللوصــول إىل زيــادة املكاســب الصــحية وإىل ختفــيض ملمــوس يف كلفــة احلالــة 

جــة النجاعــة املنشــودة يف األداء الصــحي، واإلطــار الــزمين للوصــول إليهــا، الواحــدة مــن حــاالت الرعايــة األوليــة ال بــد مــن حتديــد در 
وتــأثري ذلــك علــى كلفــة الوحــدة، مبــا يف ذلــك كلفــة اســتهالك رأس املــال املســتثمر. ويســتدعي حتقيــق ذلــك درجــة عاليــة مــن التوافــق 

ة ومن هذه املبادئ االتفاق على اإلطار العام والتنسيق بني القطاع العام والوكالة واملؤسسات األهلية،  لالتفاق على مبادئ أساسي
للمــدخل األمثــل ملواجهــة التحــديات الصــحية يف فلســطني، و ختصــيب املصــادر واالتفــاق علــى األصــول واإلجــراءات اإلكلينيكيــة 
 وأســس الـــتأمني الصــحي.  إن مثــل هــذا اإلطــار كفيــل حبــل مشــكلة التوســع اجلــاري يف عــدد املستشــفيات والــذي يــتم علــى حســاب
برامج الرعاية الصحية األولية وعلى حساب التوزيع اجلغرايف املناسـب للخـدمات الصـحية  فضـال عـن أنـه يضـيف عبئـا علـى ميزانيـة 

ولتحقيـق مسـتوى صـحي جيـد، تـربز حاجـة لتبـين اسـرتاتيجية تسـمح   السلطة وحيدث ازدواجيـة يف اخلـدمات ذات الكلفـة العاليـة.
حلـــاالت املعديـــة واملستعصـــية املتوقعـــة يف فلســـطني،  مدعمـــة مبعـــايري واضـــحة وبـــربامج تـــدريب بتحديـــد األولويـــات يف جمـــال رعايـــة ا

وبالوسائل الضرورية األخرى. ويف ضوء التحـويالت املبـالغ فيهـا للمرضـى إىل املستشـفيات وأطبـاء االختصـاص،  يصـبح اللجـوء إىل 
 ادة جناعة أداء اجلهاز الصحي الفلسطيين. إدخال نظام طب العائلة وتطبيقه يف فلسطني إجراء ضروريا وذلك لزي

حيتـــاج كـــذلك إىل قيـــام وزارة الصـــحة بـــدور إشـــرايف مشـــتق مـــن سياســـة صـــحية واضـــحة، ومســـتند إىل قـــوانني ومعـــايري تـــنظم عمـــل  
قــة بإجــازة ويــأيت يف مقدمــة هــذه املعــايري تلــك املتعلاملؤسســات الصــحية والعــاملني فيهــا، األمــر الــذي مل تقــم بــه الــوزارة حــىت اآلن. 

العــاملني يف القطــاع الصــحي ومســاءلتهم. وباإلضــافة إىل  وزارة الصــحة الفلســطينية تتحمــل نقابــات العــاملني يف الــاالت الصــحية 
مسؤولية تبين املعايري املذكورة وتطويرها ومراقبة تنفيذها.   ويف غيـاب القـوانني واإلجـراءات الواضـحة يف هـذا الـال حتـدث خمالفـات 

 ق املرضى تعطل حماسبة املهملني واملخالفني، وتعطل االستخدام األمثل للمصادر املتوفرة.خطرية حب
 
 

 
 



  

 ) 13-3اإلطار (
 حقوق اإلنسان والرأي العام

 مؤشرات أخرى

 حقوق اإلنسان وقضية المشاركة
يف ظل الوضع القائم ويف غيـاب املأسسـة خيضـع تعريـف الدميقراطيـة الجتهـادات ذاتيـة. ويف غيـاب نظـام واضـح للمسـاءلة ونتيجـة 

ضائية يف السلطة التنفيذية وغياب رقابة فّعالـة مـن السـلطة التشـريعية تواجـه حقـوق اإلنسـان املصـري نفسـه مـن الندماج السلطة الق
والربــع األول مــن العــام التــايل بعــدد مــن احلــاالت الــيت انتهكــت فيهــا حقــوق  1996حيــث التعريــف.  ونتيجــة لــذلك حفــل العــام 

. ومـن هـذه القضـايا مـا تعلـق مبمارسـات قامـت بـا بعـض أجهـزة األمـن اإلنسان يف فلسطني، واعتدي فيها على استقالل القضـاء
والشـــرطة والنيابـــة العامـــة مثـــل احتجـــاز بعـــض الصـــحفيني والنشـــطاء يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان والنشـــطاء السياســـيني مـــن املعارضـــة 

 وتعذيب السجناء  والتسبب يف موت بعضهم، وانتهاك حرمة جامعة النجاح الوطنية يف نابلس.

 

 
عى الفلســـطينيون ويف إطـــار إعـــالن االســـتقالل، وكمـــا جـــاء يف مســـودة القـــانون األساســـي، إىل بنـــاء جمتمـــع مـــدين يقـــوم علـــى الدميقراطيـــة يســـ

والتعدديـــة واحـــرتام حقـــوق اإلنســـان، و يولــــون أمهيـــة كبـــرية ملســـائل العدالــــة واالنتخابـــات الدوريـــة النزيهـــة ووجــــود برملـــان منتخـــب ميثـــل مجيــــع 
سية، وحرية انتقاد السـلطة وحريـة الصـحافة. ويف الوقـت نفسـه، يتخوفـون مـن كبـت احلريـات وبشـكل خـاص حريـة الصـحافة االجتاهات السيا

 والتعبري.
% مــــن الفلســــطينيني يعتقــــدون بــــأن وضــــع حريــــة الــــرأي والتعبــــري منــــذ قــــدوم الســــلطة 48) أن 1996أظهــــر اســــتطالع للــــرأي (آذار/مــــارس 
% مـنهم أن الوضـع أصـبح أفضـل. أمـا يف جمـال الصـحافة فقـد أظهـر 48مقارنـة بالسـابق، بينمـا يعتقـد  الفلسطينية، أصبح أسوأ أو مل يتغـري،

% مـنهم بأ�ـا تظهـر 37% منهم يعتقدون بأن الصحافة الفلسـطينية تتمسـك حبريـة الـرأي وتـدعم الدميقراطيـة بينمـا رأى 41االستطالع أن 
 حرية صحافة يف فلسطني. % عن اعتقادهم بوجود 28ختاذال يف هذا السياق. وأعرب 

% من املستطلعني بالنفي عند سؤاهلم عمـا إذا كـان الفلسـطينيون يف الضـفة والقطـاع 49) أجاب 1996ويف استطالع آخر (حزيران/يونيو 
 % مـنهم بـأن النـاس يسـتطيعون ذلـك. هـذا وقـد طـرأ ارتفـاع علـى نسـبة44يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خـوف، بينمـا أجـاب 

.  ويعتقــد ثلــث الفلســطينيني فقــط أن 1996%) يف كــانون أول/ديســمرب 52الــذين يعتقــدون بــأن انتقــاد الســلطة بــدون خــوف غــري ممكــن (
 نظام احلكم يف فلسطني يسري يف اجتاه دميقراطي وأنه حيرتم حقوق اإلنسان.

 
 
 

 
ىل مــا أعلنــت عنــه الســلطة ووســائل اإلعــالم احملليــة واخلارجيــة ومؤسســات حقــوق لــيس هنــاك مــا ميكــن إضــافته، بــذا اخلصــوص إ 

اإلنســان يف العــامل.  لكــن األمــر يــدعو إىل وقفــة جــادة نتيجــة التعــارض الواضــح بــني مــا جــرى وجيــري وبــني احلاجــة حلمايــة حقــوق 
 مثـل هـذا الوضـع أمـراً مهمـا، ويسـتدعي اإلنسان.  ويصبح تعزيز العالقة بني السلطة والنـاس علـى قاعـدة صـون حقـوق اإلنسـان يف

 ) 14-3اإلطار (
 من تصريحات الرئيس ياسر عرفات حول حقوق اإلنسان والحريات

 إن منظمة التحرير ملتزمة باحرتام مجيع معايري حقوق اإلنسان املعرتف با دوليا وبإدراجها يف التشريعات الفلسطينية  •
 )1994(تونس، تشرين أول/أكتوبر 

تتحملونـا، إذا مل  يف تعقيبه على اقتحـام جامعـة النجـاح الوطنيـة مـن قبـل أجهـزة أمنيـة فلسـطينية، تكلـم الـرئيس مـع طلبـة اجلامعـة قـائال هلـم  جيـب أن •
 ” تتحملونا فمن سيتحملنا. ما حصل كان خطأ.

 ، جامعة النجاح الوطنية)1996نيسان/أبريل  6(مهرجان الطفل الفلسطيين، 
لـدينا بعـض املشـكالت، لكـن [جيـب أن ال ننسـى] مأسـاة الوضـع “أثناء زيارته ألوسلو (النرويج) عقب الرئيس على جتاوزات حقـوق اإلنسـان قـائال  •

 ” تصادي الذي يقود إىل أمناط من التطرف علينا أن حنول دو�ا.االق
 )1996تشرين أول/ أكتوبر  28(

 ” إن إمياننا باحلرية والدميقراطية والتعددية، ليس إميان شعارات وإمنا إميان ممارسة وتطبيق.“ 
  1996الذكرى الثامنة إلعالن االستقالل 



  

مراجعة الوضع القائم وإنشاء آلية ناجعة متنع حدوث مزيد من االنتهاكات.  وتتطلب مثل هذه املراجعة التعامل مع املعيقـات الـيت 
 تقف يف وجه حتقيق وضع أفضل حلقوق اإلنسان يف فلسطني بفاعلية، واليت من أمهها:

ون أساسـي يشـكل مرجعـاً للتشـريعات ولضـمان حقـوق اإلنسـان مـع حداثـة السـلطة التشـريعية تزامن عدم صـدور دسـتور أو قـان •
الفلســـطينية وعجزهـــا، حـــىت اآلن، عـــن إصـــدار تشـــريعات وأنظمـــة وسياســـات وآليـــات منســـجمة وواضـــحة تـــنظم العالقـــة بـــني 

 السلطات الثالث.
يطرة الســلطة التنفيذيــة عليهــا ووقفهــا تنفيــذ وتمــيش دورهــا بعــد ذلــك وســ 1967تــدهور وضــع الســلطة القضــائية بعــد العــام  •

 حكم القضاء يف بعض احلاالت.
االســتناد إىل قــوانني وتعليمــات وأوامــر صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة ال تقــع ضــمن إطــار دســتوري واضــح عنــد معاجلــة حقــوق  •

 اإلنسان.
ة التنفيذية عليها، ورفضها تنفيذ أحكـام القضـاء غياب الوعي الكايف بأمهية القانون داخل التمع كمنظم للعالقات وسيطرة السلط

 يف بعض احلاالت.
تعـــدد أجهـــزة األمـــن وغيـــاب حتديـــد واضـــح ألدوارهـــا ومهماتـــا وآليـــات مســـاءلة املســـؤولني عنهـــا وخاصـــة يف حـــاالت جتاوزهـــا  •

 للقانون.
 )  15-3ر ( 

 لس التشريعي يطالب بضمان الحريات
بوضع ) “1996حزيران/يونيو  27-26(اجللسة العاشرة،  ب اللس التشريعي الفلسطيين

 صارمة لضمان حقوق اإلنسان وتطبيق الدميقراطية وصـوال إىل بنـاء جمتمـع مـدين دميقراطـي 
وطالـــب كـــذلك بـــأن تقـــوم الســـلطة التنفيذيـــة بتنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عنـــه (اجللســـة ” .
نيســان/  3لــس التشــريعي يف جلســته الثانيــة (). وقــد قــام ال1996حزيــران/ يونيــو  13ة 
ــــــة 1996ل  ــــــدعوة الســــــلطة الوطني ــــــد “) ب لتعميــــــق التنســــــيق بــــــني األجهــــــزة األمنيــــــة وحتدي

اصــات كــل جهــاز بدقــة لضــبط عمــل هــذه األجهــزة وملنــع االزدواجيــة والتنــاقض الــذي قــد 
 ية][ من احملاضر الرمس ” على أدائها ويلحق الضرر باملصاحل العامة.

 
____________________ 

 



  

 المنظمات األهلية
 26دعت اللجنة التحضريية لـورشة العمل حول قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات االجتماعية واملؤسسـات اخلاصـة الـيت عقـدت يف 

. وأكــدت الورشــة علــى إىل مبــادئ مهمــة لتعزيــز دور املؤسســات األهليــة يف تنميــة التمــع الفلســطيين 1996تشــرين الثــاين/نوفمرب 
إجــراء مراجعــة ألهــداف واســرتاتيجيات وطرائــق عمــل املنظمـات األهليــة...واالنتقال مــن اإلغاثــة إىل التنميــة وبنــاء التمــع “ضـرورة  

 ).1996املدين...وتطوير أجنده مهنية ...وتعزيز املكاشفة والشفافية يف حياتا الداخلية (اللجنة التحضريية، 
كورة إطـاراً عامــاً مناسـباً لعمـل املنظمـات األهليــة. ولكنهـا ختفـي يف الوقـت نفســه خالفـاً بـني السـلطة واملنظمــات تشـكل الـدعوة املـذ 

األهلية حول اإلطار القانوين املنظم لعمل األخرية. وبالنظر ملشروعي القـانونني املقـدمني مـن السـلطة ومـن شـبكة املنظمـات األهليـة 
 ميكن إبداء املالحظات التالية:  

إن املهــم يف العالقــة بــني الســلطة واملنظمــات األهليــة هــو التنفيــذ الفعــال للقــانون واحلاجــة إىل الشــفافية يف عمــل املنظمــات غــري  •
 احلكومية وإىل تدقيق إداري عادل من قبل سلطات حكومية مدربة وكفؤة.

وطات سياسـية أو اقتصـادية، وإمنـا أمهية تقدمي طلبات تسجيل املنظمات إىل مؤسسة ذات عالقة بالقضاء حـىت ال ختضـع لضـغ •
 ختضع ألحكام التسجيل املنصوص عليها يف القانون. 

الواردة يف مشروع القانون املقدم مـن السـلطة إىل قـرار صـادر عـن حمكمـة ذات اختصـاص مـع ضـمان  48وجوب استناد املادة  •
ملنظمة األهلية إذا اقرتف رئيسها أو أعضاء جملس حق االستئناف للهيئة املعنية، وتنب املادة املذكورة على حق الوزير بإغالق ا

 ).1996إدارتا خمالفة للقانون مع إعطاء اهليئة احلق يف الطعن يف قرار اإلغالق بالطرق القانونية. (املركز الدويل للقانون، 
الـذي يتشـكل علـى  سيتحدد الوضع النهائي للمنظمات بتفاعـل عـدة عوامـل، هـي: مـا سـتتمخض عنـه املـداوالت احلاليـة، واإلطـار

أرض الواقــع حاليــا قبــل صــدور القــانون اخلــاص بتنظــيم عملهــا، واإلجــراءات الــيت تتخــذها الســلطة حبــق املنظمــات األهليــة بشــكل 
مباشر أو غري مباشر قبل إقرار القانون، والنشاط الذي تبديه األخرية لتأكيـد نظرتـا ودورهـا وتـدعيمها. وممـا ال شـك فيـه أن إعـادة 

املنظمات األهلية ضروري يف املرحلة احلالية، والوسيلة األمثل لتحقيق ذلك هي ترك األمر إىل املنظمات نفسها إلعـادة  هيكلة أداء
اهليكلــة بالتشــاور مــع الســلطة. إن إضــعاف دور املنظمــات يف عمليــة التنميــة عــن أي طريــق كــان، وبأيــة ذريعــة كانــت، يعــين إفقــاد 

بنــاء الــوطن وتعزيــز املشــاركة وتعميــق التعامــل املســؤول يف إطــار التعدديــة.  باإلضــافة إىل إفقــاد  األداء الفلســطيين آليــة مــؤثرة إلعــادة
 األداء التنموي خربة مهمة راكمتها هذه املنظمات.

 

 تأصيل وتطوير البحوث في مجال التنمية البشرية  
إن هنــاك حاجــة ماســة لتطــوير أدوات لقياســها يف مــع االعــرتاف بأمهيــة املؤشــرات املســتخدمة دوليــاً لقيــاس وضــع التنميــة البشــرية، فــ

 فلسطني بغرض التجاوب مع خصوصية واقعها. 
مــن املتوقــع أن يـــوفر التعــداد العــام األول ،الـــذي جتــري دائـــرة اإلحصــاء املركزيــة الفلســـطينية التحضــريات للقيــام بـــه، بيانــات تشـــكل 

يف فلسـطني سـوف يسـهم يف رصـد فجـوات ” خارطـة للفقـر“تاج أساساً أفضل للتعرف على الواقع التنموي الفلسطيين. كما أن إن
الفقـر ويف تــوفري البيانـات الالزمــة مـن أجــل تطــوير العمـل التنمــوي.  ومـن املتوقــع  أن تتــيح البيانـات املــذكورة فرصـة أفضــل لالنتقــال 

 من إنتاج ملف عن التنمية البشرية يف فلسطني إىل إنتاج تقرير عنها.
ر كثرية تستدعي االهتمـام مـن اآلن، ويـأيت يف املقدمـة منهـا تنسـيق البحـوث اجلاريـة يف الـاالت التنمويـة ورغم ذلك تبقى هناك أمو 

يف فلســطني وتوجيههــا لتصــبح أكثــر تــأثريا علــى صــناعة القــرار.  ويســـتدعي ذلــك مزيــدا مــن االهتمــام بالدراســات الــيت تركــز علـــى 
يساعد املشـرع وصـاحب القـرار علـى االسـتفادة منهـا بدرجـة أعلـى.  ويـؤدي  السياسات العامة مبفرداتا املختلفة وبصياغتها بشكل

غيــاب التنســيق والربجمــة املشــرتكة بــني مراكــز البحــوث الفلســطينية وبــني البــاحثني مــن ناحيــة، وبيــنهم وبــني دائــرة اإلحصــاء املركزيـــة 
ذه السلبيات هدر الوقت واملال واجلهد. ومثل الفلسطينية من ناحية أخرى، يف معظم األحيان، إىل سلبيات  ميكن جتنبها. ومن ه

 هذا التنسيق يساهم يف تلبية احلاجة للقيام ببحوث أصيلة ومربجمة يف قضايا التنمية الفلسطينية وبكفاءة أعلى.
هـــذا وتـــربز احلاجـــة مـــن جديـــد للخـــروج بتصـــور واضـــح وحمـــدد حـــول دور ومســـؤولية املؤسســـات املختلفـــة يف مجـــع وتـــوفري البيانـــات 

يلها.  وهناك حاجة كذلك إلعادة تقييم التجربة اإلحصائية الفلسطينية يف السنوات الثالث األخرية بغرض تطويرهـا للتخفيـف وحتل
من التناقضات بني البيانات  الصادرة عن املؤسسات املختلفة. ويتم ذلك من خالل نقاش جدي ومشـاركة فعالـة مـن قبـل منتجـي 

 البيانات واملستفيدين منها.

لهففهغغئ  ب  كغغل ةحزغغل ئكزغغكض
م  ب هئ هكيغ ة ئآل لئ لمط م ئك ل
ليغغغغك ؤكغغغغو  ة هقآمهغغغغئ ة اغغغغخ
صغغغغاض مسغغغغئضهئ ههصغغغغعهئ 

ذ ئكغدى ةزةم ن غى ئألضئ زغا
هغغى  أيةهغغئ  ا ذ زغغ لغغئ يمئ ها
ب  هكيغغغغ ة ئآل لغغغغئ لمط كغغغغخهذ ئك
ب ئإلزغغغغةقإلك ئكةغغغغى  هخذجغغغغ

لةظ اهئ  ةة
 



  

شـــجيع احلـــوار وتعميقـــه. حـــول أفضـــل احللـــول الواجـــب تبنيهـــا للمشـــكالت القائمـــة، مبشـــاركة واســـعة مـــن أجهـــزة الســـلطة ويعمـــل ت
ومؤسسـات التمـع، علــى توسـيع املشــاركة علـى توزيـع املســؤولية بـني اجلميــع. ويضـيف االهتمـام بقيــاس الـرأي يف األداء التنمــوي يف 

 بة الرأي العام له.فلسطني بعداً آخر يأخذ بعني االعتبار استجا
ومازالــت العمليــة البحثيــة واإلحصــائية جمحفــة حبــق املــرأة وتــربز احلاجــة يف هــذا الــال إىل تطــوير مؤشــرات لقيــاس مشــاركة املــرأة يف 
التمع وخصوصًا يف القطاعات غري الرمسية. وكذلك قياس الفجوات بني  مشاركة املرأة والرجـل مـن خـالل مؤشـرات مرتبطـة بـالنوع 

 جتماعي. اال
ويبقى شح املعلومات املوثوقة عن القدس والدراسات حول األوضاع التنموية فيها إحدى املشـكالت األساسـية الـيت تواجـه البحـث 
يف جمال التنمية يف فلسطني.  ويتطلب التباعـد املفـروض بـني القـدس العربيـة وبقيـة فلسـطني، واخللـل املتحقـق نتيجـة ذلـك يف األداء 

  العام اهتماماً كبرياً لتجاوزه.التنموي الفلسطيين
وقد دعت جمموعة من الورشات واملؤمترات إىل استخدام األساليب البحثية حسب القواعد العلمية املتعارف عليها دوليا وإىل تعزيـز 

خـــال دور اجلامعـــات وتطـــوير املســـاقات الدراســـية املتعلقـــة بأســـاليب البحـــث لتصـــبح أكثـــر مالءمـــة لطـــرق التفكـــري العلمـــي، مـــع إد
أساليب حديثه يف التدريس كاستخدام احلاسوب والربامج اإلحصائية. ودعت كذلك إىل تعزيز املشاركة و التكامل بـني املؤسسـات 
البحثيــة الرمسيــة ( مثــل دائــرة اإلحصــاء املركزيــة) ومراكــز البحــوث األهليــة واخلاصــة، وإىل توحيــد ومركــزة املفــاهيم واملعــايري علــى أســس 

 ولة وجمزية.  ومن املناسب أخذ هذه التوصيات جبدية عالية.علمية ودولية متدا
 

 إجمال عام 
للشعب الفلسطيين، مثله يف ذلك مثل بقية شعوب العامل، احلق يف إحداث تنمية بشرية مستدامة يف وطنـه. إالّ أن منعـه مـن حقـه 

 فرصة وإمكانية إحداث التنمية املنشودة.  يف تقرير مصريه على أرضه ومن ممارسته لسيادته عليها وعلى مصادره الطبيعية سلبه
ورغم ذلك أصر الفلسطينيون ومازالوا يصرون على توظيف طاقاتم البشرية وإمكاناتم املادية حبرية إلحداث تنميـة بشـرية جمزيـة يف 

خـالل العقـود الثالثـة املاضـية،   إطار املعايري املقبولة عاملياً. ويؤكد تداخل النضال مـن أجـل حتقيـق املصـري مـع تبـين  التنميـة املقاومـة 
 كمدخل للتخلب من االحتالل وكواحبه، على إصرار الشعب الفلسطيين هذا.

ويف املرحلـة االنتقاليــة الـيت يعيشــها الفلســطينيون اآلن بكـل مــا حييطهـا مــن مشــكالت وتعقيـدات يتزايــد اهتمـامهم بتنميــة تــؤدي إىل 
 رف مع احلرص على العمل ضمن اإلطار املفصل يف النقاط التالية:الوصول إىل تطلعاتم وحقوقهم غري القابلة للتص

 

يشكل إ�اء االحتالل اإلسرائيلي وممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير مصريه علـى أرضـه وبسـط سـيادته عليهـا والتصـرف  •
 مبصادره الطبيعية حبرية، نقطة االنطالق لتنمية بشرية حتمل صفة االستدامة.

 
وحتوطـــا ضــد فقــدان االجتـــاه، يســتدعي اخلــروج مـــن الوضــع القــائم إىل الوضـــع املنشــود، االسرتشــاد مبنظـــور  وحــىت يتحقــق ذلــك •

تنموي يوجه األداء الفلسطيين بأبعاده السياسية واحلياتية ويف تداخل عناصره مع بعضها البعض. وحىت يتحقق أوسع التزام به، 
 ين الرمسي والشعيب، وبني املقيمني يف فلسطني والشتات، أساسية.تصبح الصياغة عن طريق املشاركة الفعالة، على الصعيد

 
واملنظور التنموي املنشود فلسطينيا هو منظور حييط بالتنميـة بشـمولية وبعمـق آخـذا بعـني االعتبـار أبعادهـا الكميـة والنوعيـة مـن  •

 ناحية وأبعادها املادية واإلنسانية من ناحية أخرى.
 
نشــــود تتضــــح صــــورة العمــــل املؤسســــي وخطــــوات املأسســــة الضــــرورية مبــــا يف ذلــــك إزالــــة احلــــواجز ويف إطــــار املنظــــور التنمــــوي امل •

 البريوقراطية وتنظيم العالقات بني القطاعات العامة واخلاصة واألهلية بشكل متوازن.
 
ن التعدديـة ويف إطـار ويتم بنـاء عالقـة بنـاءة وإجيابيـة بـني السـلطة والتمـع بتوسـيع املشـاركة يف عمليـة اختـاذ القـرار علـى أسـس مـ •

دميقراطــــي حيــــتكم إىل مفهــــوم املؤسســــات وســــيادة القــــانون وتعزيــــز دور املنظمــــات األهليــــة. ومــــن الواضــــح أن إصــــدار القــــانون 
األساســي وفصــل الســـلطات وتعزيــز الشـــفافية واملكاشــفة واملســاءلة وتقنـــني وتنظــيم عمـــل األجهــزة األمنيــة تشـــكل مجيعــا محايـــة 

 للوطن واملواطن.
 



  

خلفيــة القــانون األساســي، واســتنادا إليــه، يصــبح توحيــد القــوانني الفلســطينية يف نســيج يتجــاوب مــع حاجــات اإلنســان وعلــى  •
 الفلسطيين التنموية ممكنا.

 
وهناك حاجة علـى الصـعيد االقتصـادي ألمـرين اثنـني: أوهلمـا االسـتفادة مـن احليـز املتـاح بدرجـة أفضـل   مبأسسـة العمـل داخـل  •

اجز البريقراطيــة وضــبط اإلنفــاق احلكــومي. وكــذلك مــن خــالل تنظــيم العالقــة بــني القطاعــات الثالثــة العــام، الســلطة وإزالــة احلــو 
واخلاص، والقطاع األهلـي مبـا يـوفر مناخـاً اسـتثمارياً جاذبـاً. أمـا األمـر الثـاين فيتعلـق مبراجعـة اتفاقيـة بـاريس االقتصـادية والعالقـة 

زيــادة القـــدرة التشــغيلية لالقتصـــاد الفلســـطيين ورفــع كفايـــة أدائــه وحـــل مشـــكالته  القائمــة مـــع املــاحنني. ومـــن شــأن حتقيـــق ذلـــك
 األساسية.

 
ويف إطار املنظور التنموي تتضح فلسفة التعليم ونوعية اخلدمات الصحية والرعاية االجتماعيـة املنشـودة ضـمن رؤيـة أوسـع. ويف  •

والصحية واالجتماعية لتستجيب للحاجات القائمة يف التمع هذا الال هناك حاجة قائمة إلعادة هيكلة العمليات التعليمية 
 الفلسطيين ضمن معايري وأسس مقبولة.

 

ويشكل دمج املرأة يف العملية التنموية لتكون شريكاً ومستفيداً منها شرطاً أساسياً لنجاحها. ويعين ذلك، ضمن أمـور أخـرى،  •
 ممارستها حلقوقها االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 
وهناك حاجة لتأصيل وتطوير البحـوث يف التنميـة البشـرية مبـا يف ذلـك تقيـيم التجربـة البحثيـة واإلحصـائية وتوجيههـا علـى ضـوء  •

 التجربة اليت حتققت لتشكل رافدا لصوغ معايري تنموية تأخذ خصوصية الواقع الفلسطيين باالعتبار.
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 )1ملحق (
 مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين

 
  قائمة (ا) المؤشرات الكلية لفلسطين

 )  : بعض مؤشرات دليل التنمية البشرية 1جدول رقم ( •
 )  : املؤشرات االقتصادية2جدول رقم ( •
 )  : مؤشرات تعليمية أساسية  3(جدول رقم  •
 )  : مؤشرات صحية أساسية4جدول رقم ( •
 )  : مؤشرات صحة األم والطفل5جدول رقم ( •
 )  : مؤشرات دميغرافية 6جدول رقم ( •
 )  : مؤشرات النوع االجتماعي والتنمية البشرية 7جدول رقم ( •
  )  : مؤشرات  املوارد الطبيعية واألمن الغذائي8جدول رقم ( •

 
 ئمه (ب)المؤشرات الكلية والتباين بين الضفة الغربية وقطاع غزه قا

 ) : املؤشرات السكانية واألسرية 9جدول رقم  ( •
 ): املرأة و الطفل10جدول رقم ( •
 ): الدخل والعمالة 11جدول رقم ( •
 ) : الوضع البيئي12جدول رقم ( •
 ) : املسكن والتجمعات السكانية 13جدول رقم ( •

 
 ت الكلية والتباين حسب المنطقة الجغرافية وطبيعة التجمع السكانيقائمه (ج) المؤشرا

 ) : اإلنفاق واالستهالك 14جدول رقم ( •
 ) : التعليم 15جدول رقم ( •
 ) : األسرة 16جدول رقم ( •

 ) : اخلدمات17جدول رقم (
 
  قائمه (د) مؤشرات التنمية البشرية:  مقارنات مع دول مجاوره 

 ت دليل التنمية البشرية ) : بعض مؤشرا18جدول رقم ( •
 ) : مؤشرات صحية 19جدول رقم ( •
 ) : مؤشرات عامه 20جدول رقم ( •

 
 
 

_____________________ 
 مالحظات:

 البيانات اليت جاءت من مصادر أخرى غري دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية منوه عنها يف اهلوامش  
 # إلحصاءات ال تشمل القدس

 ة أو غري معتمدةاإلحصاءات غري متوفر  -



  

 
  قائمه (ا) : المؤشرات الكلية لفلسطين

 
 

22F) : بعض مؤشرات دليل التنمية البشرية1جدول رقم (

23 
العمر املتوقع عند امليالد (احلد األعلى )  (سنوات)                                                                 

)1995( 
71.7 

23Fد  ( احلد األدىن ) العمر املتوقع عند امليال

(سنوات)                                                                24
)1996   ( 

66 

معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني    (%)                                                                    
)1995( 

 84.3 

                                                  التعليم األساسي والثانوي والعايل معا  (%)نسبة القيد اإلمجالية يف
)1995( 

64 

 
 0.78 دليل العمر املتوقع (احلد األعلى)

 52 الرتتيب العاملي حسب دليل العمر املتوقع  (احلد األعلى)           ( عدد)

 0.68 دليل العمر املتوقع (احلد األدىن )

 106 الرتتيب العاملي حسب دليل العمر املتوقع (احلد األدىن )           ( عدد)

 0.78 دليل التعليم

 95 (عدد)                الرتتيب العاملي حسب دليل التعليم 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
ي اإلمجايل وبالتايل مل نتمكن من دليل التنمية البشرية يف فلسطني مع األخذ بعني االعتبار كافة التحفظات الواردة حوله يف امللف .مل نتمكن من حساب دليل الناتج احمللنستخدم  23

يق مشروع التنمية البشرية بناء على املعادالت املتبعة عامليا واملذكورة يف حساب دليل التنمية البشرية وذلك لغياب البيانات املناسبة من أجل ذلك. مت حساب األدلة الباقية من قبل فر 
 الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة . 1996قطر بناء على تقرير التنمية البشرية لعام  176) .الرتتيب العاملي مت باملقارنة مع 2ملحق (

 )1996مصادر متعددة  انظر مثال الربغوثي ولينوك  (  24



  

 
24F) : المؤشرات االقتصادية2جدول رقم (

25 
                                           نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل   ($)            

 
1503 

25Fنصيب الفرد من الدخل احمللي اإلمجايل   ($) 

26                                                       
 

1310 
26Fمتوسط الصادرات السلعية كنسبه من الدخل احمللي اإلمجايل

27                           (%)
 

18 
27Fمتوسط الواردات كنسبه من الدخل القومي اإلمجايل 

28                                (%)
 

44 
28Fامليزان التجاري (مليون $)  

29                                                              
 

-900 
29Fامليزان التجاري مع إسرائيل (مليون$)  

30                                                  
 

-855 
معدل اخلسائر اليومية الناجتة عن اإلغالق اإلسرائيلي لفلسطني ( مليون $)                          

 
6.1 

          قيمة املساعدات اليت التزمت الدول املاحنة بتقدميها للفلسطينيني (مليون $) 

                 
831 

31Fقيمة املساعدات اليت التزمت الدول املاحنة بتقدميها للفلسطينيني (مليون $) 

32                      
 

888 
سنه فاكثر   ( %)                                          15نسبة القوى العاملة من جمموع األفراد 

 
40.3 

ني القوى العاملة (%)                                                                   حصة النساء ب
 

14.9 
                             (%)     النسبة املئوية للقوى العاملة حسب طبيعة النشاط االقتصادي

 13.9 الزراعة                            
 17.4 الصناعة                            

 16.8 البناء والتشييد      
32Fاخلدمات                                                                   

33 51.9 
النسبة املئوية للعاملني يف إسرائيل (من جمموع العاملني )                                             

 
14 

(%)                                                                   بقاء خارج القوى العاملةأسباب ال
 15.6 كرب السن/ املرض                                                                                                             

 52.7                                                                                                       االنشغال بأعمال منزلية   
 20.7     الدراسة أو التدريب                                                                                                           

 11                                                                                                                    أسباب أخرى 
 معدالت البطالة (%)

 18.3 )                                                    1995تشرين األول -دورة  (أيلول 
 28.6 )1996أيار -دورة (نيسان 

 21.8 )1996تشرين األول -دورة( متوز 
 18.3 )  1997كانون ثاين -1996دورة (تشرين أول 

                                                 
 1995/1996مت حساب الوسط احلسايب املرجح للمعلومات املتعلقة بالقوى العاملة بناء على ثالث مسوحات لدائرة االحصاء الفلسطينية 25
 1994$ حسب دائرة االحصاء الفلسطينية سنة 1310وكان  1996$ حسب دراسة ملركز التخطيط الفلسطيين سنة 1304كان نصيب الفرد من الدخل احمللي  26
 )1992-1971مركز االحصاء االسرائيلي ( 27
 املصدر السابق   28
 املصدر السابق  29
 املصدر السابق 30
31 Matrix of Donors ,Assistance to the West Bank and Gaza (Analysis) Fourth Revision , Aug.1996. 
 املصدر السابق  32
 ين واالتصاالت ، اخلدمات وفروع أخرى )اخلدمات تشمل (التجارة واملطاعم والفنادق ، النقل والتخز  33
 



  

 
 ) : مؤشرات تعليمية أساسية3جدول رقم (

معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني (%)                                                                        
)1995( 

84.3 

33Fسبة القيد اإلمجالية يف التعليم األساسي والثانوي والعايل معان

34                                                 (%)
)1995( 

64 

34Fالقيد يف التعليم الثانوي الفين  من جمموع الطلبة الثانويني 

35                                                     (%)
)1995( 

3 

35Fكليات العلوم الطبيعية والتطبيقية من قيد التعليم العايل   القيد يف

36                                              (%)
)1995( 

27 

36Fعدد الطلبة لكل معلم  يف املدارس

37                                                                                  
)1995    ( 

31 

37Fالطلبة لكل غرفة صفية  يف املدارس متوسط عدد 

38                                                                 
)1995                                                                                 ( 

37 

38F  املراحل الدراسية نسبة الطالبات إىل الطالب يف

39               (%)                                                 
)1995( 

 95.3 املرحلة األساسية                                            
 86.4 املرحلة الثانوية                                           
 77.6 التعليم العايل                                           

39Fيب التعليم (من املساعدات الدولية) نص

40                                            (%)
 )1996متوز -1993(تشرين أول 

10.8 

40Fاإلنفاق العام على التعليم من الدخل احمللي اإلمجايل 

41                                                           (%)
)1996( 

13 

 

                                                 
 ة االحصاء الفلسطينية مت حسابا من قبل فريق التنمية البشرية بناء على املعلومات املتوفرة عن التعليم من وزاريت الرتبية والتعليم والتعليم العايل ودائر  34
 املصدر السابق   35
 املصدر السابق 36
 املصدر السابق 37
 املصدر السابق 38
 ملصدر السابقا 39
40 Partners in Peace, Local Aid Coordination Committee (LACC) ,July 1996 Revised ed 
 1997مصادر يف وزارة الرتبية والتعليم  41



  

 
 



  

 
 ) : مؤشرات صحية أساسية4جدول رقم (

                                                                           -األطفال البالغون دون سن اخلامسة وحمصنون ضد :
 )1996( 

 70.3 احلصبة (% )                                                            
 84.3 الشلل (% )          

 DPT(%) 84.6الثالثي                                                                
 0.55 )1996ألف نسمة ( 100حاالت اإليدز لكل 

 األسرة يف املستشفيات لكل ألف نسمه                                                                                            
)1996( 

1.1 

     عدد املستشفيات                                                                                                               
)1996( 

31 

                          نسبة املؤمنني صحيا  (%)                                                                                 
)1996    ( 

61 

41Fعدد السكان مقابل كل طبيب

42                                                                                                   
)1995    ( 

843 

42Fعدد السكان مقابل كل ممرضة  

43                                                                                                 
)1995 ( 

1400 

املعوقون كنسبة مئوية من جمموع السكان   (%)                                                                                   
)1996( 

2-3 

كم عن اقرب مركز صحي    (%)                                                                     1عد مسكنها اقل من أسر يب                                                 
)1995( 

59.6 

                       أسر ترتبط  منازهلا بشبكه مياه عامه (%)                                                                                             
)1995( 

88.1 

أسر ترتبط منازهلا بشبكه عامه للصرف الصحي  (%)                                                                                                                                   
)1995( 

32.8 

43Fية ) (%)نصيب الصحة  (من املساعدات الدول

44                                                      
 )1996متوز - 1993(تشرين أول 

9.1 

                                                 
 روع التنمية البشرية )مت حسابما من قبل فريق التنمية البشرية بناء على البيانات املتوفرة حول القطاع الصحي (ورقه مقدمه من د. زياد عابدين اىل مش 42
 املصدر السابق   43



  

44Fاإلنفاق العام على الصحة من الدخل احمللي اإلمجايل (%)

45                                                                        
)1996 ( 

10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : مؤشرات صحة األم والطفل  5( جدول رقم
النساء اللوايت تلقني نوعا ما من الرعاية الصحية خالل فرتة احلمل    (%)                                                       

)1996( 
80.3 

                                       النساء اللوايت تلقني مطعوم التيتانوس خالل فرتة احلمل  (%)                             
)1996 ( 

21.7 

حاالت الوالدة حتت نوع من  األشراف الصحي   (%)                                                                          
)1996( 

89.9  

                                                  ألف مولو د #                             100معدل الوفيات النفاسية لكل 
)1995       ( 

70-80 

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل ألف مولود  #                                                                   
)1995           ( 

35.4 

                                                                                                                                                         
44 Partners in Peace, Local Aid Coordination Committee (LACC) ,July 1996 Revised ed. 
 .1996، ومصطفى الربغوثي وجني لينوك 1996مصادر متعددة، انظر زياد عابدين، 45



  

                                                                           معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي #         
)1995( 

28 

 معدل استخدام العالج باألماهة الفموية ( %)                                                                                    
)1996   ( 

42 

ن تلقوا مجيع املطاعيم  (%)                                                                  ) شهرا الذي23-12نسبة األطفال (
)1996     ( 

89 

نسبة األطفال الذين فطموا خالل الثالثة اشهر األوىل   (%)                                                                      
)1996( 

7.4 

لطفل عند البدء يف إعطائه تغذية إضافية (سوائل وأطعمة ) (اشهر )                                               متوسط عمر ا
)1996         ( 

6 

نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين أصيبوا حبوادث خطرة   (%)                                                            
)1996 ( 

6.4 

    أنواع احلوادث اليت أصيبوا با     (%)                                                                                        
)1996( 

 43.2 جرح 
 22.9 حرق

 22.3 كسر 
 11.6 تسمم

                                               نسبة األطفال الذين يعانون من  سوء التغذية حسب مؤشرات                      
)1996(                                

قصر القامة (الطول مقابل العمر                                                                          
                                  ( 

7.2 

 2.7 اهلزال (الوزن مقابل الطول )                                                                         
 4.4 نقب الوزن (الوزن مقابل العمر )                                                                         

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : مؤشرات أساسية ديمغرافية6جدول رقم (
دد السكان باملاليني                                                                                        تقديرات ع

)1996               ( 
2.5 

تقديرات عدد السكان باملاليني                                                                                       
 )2000(                       

3.1 

#                                                               سنة  (%) 15نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
 )1995 ( 

46.9 

املعدل السنوي للنمو السكاين الطبيعي(% )                                                                 
)1994-1996( 

3.9 

صايف اهلجرة                                                                                                  
)1994-1996( 

2 

معدل املواليد األويل(اخلام) لكل ألف نسمة                                                                           
)1996  ( 

41.8 

معدل الوفيات األويل(اخلام) لكل ألف نسمة                                                                          
)1996( 

6.3 

معدل اخلصوبة اإلمجايل(%)        #                                                                                  
)1995( 

6.24 



  

معدل النساء اللوايت سبق هلن استخدام وسائل منع احلمل (% )                                                      
)1996( 

65.7 

(%)   #                                                                                    الزواج حسب صلة القرابة
)1995(        

 28.8 قرابة من الدرجة األوىل 
 20.5 من العائلة (قريب )

 16.9 من عائله أخرى (قريب)
 33.8 ال قرابة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

45F) : مؤشرات النوع االجتماعي7جدول رقم (

نسبة  46
اإلناث 

إلى 
 الذكور

 (الفجوة ) ذكور إناث المؤشرات

                                                   العمر املتوقع عند امليالد   ( سنوات ) 
)1995( 

73.5 70 105 

متوسط العمر عند الزواج (سنوات) #                                                   
 )1995 ( 

18 23 78.3 

        معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني (% )                                    
)1995( 

77.1 91.4 81.9 

46Fمعدل االلتحاق يف املراحل التعليمية

47                                              )1995/1996( 
 101 96.6 97.6 التعليم األساسي (% )                                           
 90.4 51.9 46.9 ثانوي (% )التعليم ال                                          

 100.1 90.4 90.5 التعليم األساسي والثانوي (%)                 
املعلمون/ات يف املدارس احلكومية  (%)                                         

)1995/1996( 
43.5 56.5 77 

             املعلمون /ات يف رياض األطفال (%)                               
)1995/1996( 

98 2 4900 

عدد الطلبة لكل معلم يف املدارس احلكومية ومدارس وكالة الغوث             
)1995/1996( 

36 29 124 

47Fاملستفيدون/ات من مساعدات الشؤون االجتماعية  (%)

48                              
)1995( 

80 20 400 

) سنه فاكثر  (%)                                 15( القوى العاملة من جمموع األفراد
)1996( 

14.9 85.1 17.5 

 )                     1996(%)                                                   (   -توزيع العاملني حسب املهنة  :
 9.5 91.3 8.7 املشرعون/ات وموظفو  اإلدارة العليا

 40.6 71.1 28.9 تخصصون والكتبةالفنيون /ات وامل
 7.8 92.8 7.2 املشتغلون/ات يف اخلدمات والباعة يف األسواق

                                                 
 علومات املتوفرة يف نشرات متعددة مبا فيها نشرات دائرة االحصاء مت حساب النسب يف هذا اجلدول من قبل فريق البحث بناء على امل 46
 .1994/1997قاعدة البيانات الرتبوية يف االداره العامة للتخطيط والدراسات والتطوير، وزارة الرتبية والتعليم :  47
 . 1995رضوان شعبان وسامية البطمه: أبعاد الفقر يف الضفة الغربية وقطاع غزه :تشرين الثاين  48



  

 58.2 63.2 36.8 العمال /العامالت  املهرة يف الزراعة وصيد األمساك    
 8.9 91.8 8.2 العمال /العامالت يف احلرف وما إليها من املهن 

 1.4 98.6 1.4 مشغلو /ات  اآلالت وجممعوها
 5.4 94.9 5.1 املهن األولية 

48Fاملشاركة يف القوى العاملة /القطاع غري الرمسي   (%)

49                                 
)1996( 

50 50 100 

الوزارء يف اللس الوزاري  (عدد )                                                       
)1996( 

2 23 9 

التشريعي (عدد )                                                  مقاعد مشغولة باللس
)1996( 

5 83 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ) : الموارد الطبيعية واألمن الغذائي8جدول رقم (
49Fمساحة األراضي  

)                                                                                          2(كم 50
)1996 ( 

6187 

50Fمساحة األراضي حتت السيطرة الفلسطينية  (مناطق أ) 

51                                                    (%)
)1996( 

7.2 

51Fمساحة األراضي حتت السيطرة اإلسرائيلية 

52                                                                  (%)
)1996( 

92.8 

52Fتخدمة كقواعد عسكرية ومناطق مغلقه ومستوطنات يهوديةاألراضي املس 

53                         (%)21.7 

                                                 
 تقديرات جمموعه من العاملني يف قطاع التنمية. 49
 

 (املساحة تشمل مساحة سطح البحر امليت )1996معهد األحباث التطبيقية (أريج ):ورقه مقدمه اىل مشروع التنمية البشرية ، 50
 % يف قطاع غزة من مساحة األرضي74منطقه أ) وعلى % يف الضفة الغربية (3حسبت من قبل فريق التنمية البشرية بناء على ان السلطة الوطنية تسيطر على  51
 املصدر السابق  52



  

)1996       ( 
53Fمساحة الغابات كنسبة مئوية من مساحة األرض 

54                                                               
)1996( 

0.56 

54Fحة األرضاألرض الصاحلة للزراعة كنسبة مئوية من مسا

55                                                        
)1996          ( 

28.9 

55Fاألرض املروية كنسبة مئوية من مساحة األرض الصاحلة للزراعة 

56                                              
)1996   ( 

6 

56Fيل الناتج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجا 

57                                                          
)1974( 

40 

57Fالناتج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 

58                                                            
)1984( 

26 

                                                           الناتج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل      
)1994( 

13.9 

استهالك الطعام كنسبة مئوية من جمموع استهالك األسرة                                                           
)1996( 

38.7 

                                                     )                       3االستهالك الكلي للمياه للفرد سنويا (م
)1996( 

100 

)                               3استهالك املياه يف القطاع الزراعي                                         (مليون م 
)1996    ( 

155 

)                                              3(م     استهالك الفرد للمياه لألغراض املنزلية سنويا                 
)1996( 

30 

58Fنصيب الفرد من إمدادات السعرات احلرارية (سعر حراري يوميا)

59                                               
)1992( 

2809 

59Fالسكان الذين حيصلون على مياه صحية (%)

60                                                                     30 

                                                                                                                                                         
 )1996معهد األحباث التطبيقية ( 53
 املصدر السابق  54
 املصدر السابق 55
 املصدر السابق 56
 مركز االحصاء االسرائيلي  57
 املصدر السابق 58
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)1993( 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمه (ب) : المؤشرات الكلية والتباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 )المؤشرات السكانية واألسرية9جدول رقم (
الضفة  مؤشر التباين

 الغربية 
 فلسطني قطاع غزة 

             معدل النمو السكاين الطبيعي(%)                   
)1994-1996( 

3.4 4.6 3.9 

معدل النمو السكاين (صايف اهلجرة) (%)                       
)1994-1996( 

2.3 1.6 2 

عدد السكان     (مليون)                                                 
)1996( 

1.571 0.963 2.530 

                          (%)     التوزيع النسيب للسكان حسب العمر
)1995# ( 

   

0-14 46.2 50.3 46.9 
15-29 28.1 26.4 27.4 
30-49 16.5 15.8 16.2 
 9.4 8.2 10.1 فما فوق  50

الالجئون كنسبة من السكان   (%)                                    
)1995#( 

27 64 40 

 )  #1995) (التوزيع النسيب للسكان حسب مكان اإلقامة  (%
 38.3 45.7 34.1 مدينه 

 42.2 - 57 قرية
 19.5 54.3 8.9 خميم
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2الكثافة السكانية  شخب/كم  60F

61                                       
 )1996( 

300 2700 440 

معدل الزواج املتكرر للمتزوجني  (%)                                 
)1995#( 

6.5 8.9 7.3 

م األسرة (فرد )                                           متوسط حج
)1995#( 

6.70 7.81 7.06 

معدل الطالق واالنفصال (%)                                          
)1995#( 

1.7 2.4 1.9 

األسر اليت رب األسرة فيها امرأة                                       
)1995#( 

7.8 6.3 7.3 

 )#1995نوع األسرة املعيشية الرئيسي   (%)                                    (
 69 62.7 72.1 أسرة نووية
 28.1 35.3 24.6 أسرة ممتدة
 0.2 0.1 0.3 أسرة مركبة
 2.6 1.9 3 فرد واحد

61Fنصيب الفرد من إمدادات السعرات احلرارية يوميا

62                   
)1992( 

2931 2612 2809 

                                                 
على املساحة الكلية للضفة الغربية 1996مت حسابا من قبل فريق التنمية البشرية من خالل قسمة عدد السكان (الفلسطينيني واملستوطنني اليهود ) حسب تقديرات سكانية لعام  61

 وقطاع غزة 
62 A World Bank Publication  , Agriculture ; Developing the OPT ,Sept.1993. 



  

 
 ) مؤشرات الطفل والمرأة10جدول رقم (

الضفة  مؤشر التباين
 الغربية 

قطاع 
 غزة 

 فلسطني

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود                                     
)1995# ( 

25 32 28 

سنوات لكل ألف مولود              5معدل وفيات األطفال حتت سن 
)1995# ( 

32 41 35.4 

معدل املواليد اخلام لكل ألف نسمه                                          
)1996( 

40.2 44.4 41.8 

معدل الوفيات اخلام لكل ألف نسمه                                        
)1996( 

6.23 6.4 6.3 

      نسبة األطفال الذين يعانون من نقب وزن (%)                      
)1996    ( 

3.9 5.2 4.4 

معدل اخلصوبة اإلمجايل (%)                                              
)1995# ( 

5.61 7.44 6.24 

)شهر                         18الفواصل الزمنية بني الوالدات اقل من(
)1995# ( 

70 69.7 69.9 

مل حاليا                    نسبة النساء اللوايت يستخدمن وسائل منع احل
)1996( 

50.7 33.9 45.2 

معدالت معرفة القراءة والكتابة للنساء البالغات  (%)                       
)1995( 

76.3 78.6 77 

عدد النساء يف اللس التشريعي                                              
)1996( 

2 3 5 

الوزاري                                              عدد النساء يف اللس 
)1996( 

1 1 2 

 
 



  

 
 )1996-1995) مؤشرات الدخل والعمالة (11جدول رقم (

 فلسطني قطاع غزة  الضفة الغربية  مؤشر التباين
62Fنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

63 )       ($)1994 (
# 

1371 1092 1310 

63Fناتج القومي اإلمجايل نصيب الفرد من ال

64                ($)
)1994 #  ( 

1573 1244 1503 

 13.9 13 17 )1994مسامهة اإلنتاج الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل(%) (
 40.3 36.8 41.8 سنة فاكثر من جمموع السكان15متوسط نسبة القوى العاملة 

 معدالت البطالة (%)
 18.3 29.4 13.9 )1995تشرين أول -دورة (أيلول 
 28.6 39.1 24.3 )1996أيار  -دورة (نيسان
 21.8 30.8 18.5 )1996تشرين أول -دورة (متوز 

 18.3 26.2 15.5 )1997كانون ثاين -1996دورة (تشرين أول 
 14.9 10.9 16.1 حصة النساء من القوى العاملة

 توزيع العاملني حسب النشاط االقتصادي (%)
 13.9 10 16 احلراجةالزراعة والصيد و 

 17.4 13 18 التعدين واحملاجر والصناعة التحويلية
 16.8 15 18 البناء والتشييد

 51.9 62 48 اخلدمات
 (%) توزيع العاملني حسب احلالة العملية

 6.1 5 7 أرباب عمل 
 22.4 20 23 يعملون حلسابم اخلاص 

 60.8 65 59 مستخدمون بأجر 
 10.8 10 11 أعضاء أسرة بدون أجر
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 جمموع فلسطني يشمل القدس 64



  

 
 ) مؤشرات الوضع البيئي 12جدول رقم (

 فلسطني قطاع غزة الضفة الغربية مؤشر التباين
64F) 2مساحة األراضي   (كم

65                                          
)1996( 

5822 365 6187 

 )1994(%من اليبني ) ( اخطر مصدر تلويث يؤثر على املنطقة حسب وجهة نظر السكان
 2 4 2 مصانع

 4 4 4 كسارات وحماجر
 33 36 31 طرق غري معبدة

 11 28 10 قنوات جماري مفتوحة
 1 صفر 1 مناجم

 16 12 16 تربية مواشي أو دواجن
 2 صفر 2 كثافة سيارات

 19 16 19 تراكم النفايات الصلبة
 8 صفر 8 مصادر تلويث خارجية

 4 صفر 6 غري ذلك
65Fتستخدم كمكب للنفاياتعدد املواقع اليت 

66                         
)1996 ( 

100 19 119 

66Fنسبة السكان الذين تتوفر هلم خدمة جتميع النفايات

67            (%)
)1995( 

70 99.4 82.5  

67Fاستخدام املبيدات الكيماوية (طن /سنويا) 

68                         
)1996( 

502.7 282 784.7 

68Fروية نسبة األراضي امل

69                                           (%)
)1996   ( 

5 45 6 
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 ) مؤشرات المسكن والتجمعات السكانية13جدول رقم (
 فلسطني قطاع غزة  الضفة الغربية  مؤشر التباين

األسر املالكة لبيوتا    (%)                                         
)1995#( 

81.8 80.7 81.5 

69Fأجهزة التلفزيون لكل ألف شخب 

70                                 
)1996  ( 

160 150 157 

معدل االزدحام يف املسكن  (شخب/غرفه)                        
)1995#( 

1.95 2.77 2.37 

 لتجمعات)      التجمعات السكانية اليت تتوفر فيها املرافق التالية (كنسبة من جمموع ا
 30 72 28 توفر مجعيات خريية

 26 48 25 توفر مجعيات تعاونية
 7 24 6 توفر مكتبات عامة
 6 8 6 مرافق صحية عامة

 3 20 3 بنوك
 3 8 3 منتزهات 

 2 4 2 حدائق عامه 
 2 8 2 مسرح

 26 20 25 معاصر زيتون

                                                 
 . 1996، مركز القدس لالتصال واالعالم ن معاستطالع أجراه املشروع بالتعاو  70



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 قائمه (ج):  المؤشرات الكلية والتباين
 المنطقة الجغرافية وطبيعة التجمع السكانيحسب 

 
 )1996) اإلنفاق واالستهالك (14جدول رقم (

محافظا محافظات الضفة الغربية المنطقة
 ت

فلسطي التجمع السكاني
 ن

المجم وسط جنوب شمال المؤشر
 وع

المجم مخيم قرية  مدينة غزة
 وع

معدل إنفاق األسرة 
 الشهري$

807 820 107
1 

886 708 894 831 687 835 

معدل استهالك 
 األسرة الشهري $

854 907 114
8 

958 765 958 902 730 899 

 النسبة املئوية ملعدل إنفاق األسرة الشهري حسب جمموعات اإلنفاق (%)
 38.7 41 39.5 37.2 38.6 38.7 36.8 42.8 37.7 الطعام 
 3.5 2.8 4 3.2 2.8 3.7 3 4.7 3.7 الصحة 
 3.5 3.3 3.5 3.5 2.9 3.6 4.4 3.5 3 التعليم

.13 12.4 14.3 13.7 13.2 14.5 12.5 12.5 املسكن
2 

13.3 

 8.5 7.7 8.4 8.7 7.9 8.6 8.6 8.6 8.6 كساء
 10.8 9.1 12 10 9.1 11.3 12 11.1 11 مواصالت

.22 20.2 23.5 25 20.8 20.7 16.9 23.5 أخرى
9 

21.7 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1995)التعليم 15جدول رقم (

محافظ محافظات الضفة الغربية لمنطقةا
 ات

 فلسطين التجمع السكاني

شما المؤشر
 ل

جنو 
 ب

المج وسط
 موع

المجمو  مخيم قرية  مدينة غزة
 ع

معدالت القراءة 
 والكتابة (%)

- - - 84.
1 

84.9 87.
2 

81.
6 

84.5 84.3 

األمية الوظيفية           
(%) 

- - - 21 22 18.
7 

34.
6 

18.2 21.5 

ات متوسط سنو 
 الدراسة

- - - 6.8
7 

7.72 7.8
9 

6.2
5 

7.57 7.16 

توزيع رياض األطفال     
 (%) 

- - - 97.
5 

2.5 39 55 6 100 

 معدالت االلتحاق باملدرسة حسب التوزيع العمري   (%)
6-11 - - - 91.

4 
90.6 91.

4 
91 90.7 91.1 

12-14 - - - 90.
9 

88.3 89.
4 

90.
4 

90.2 90 

15-17 - - - 64.
5 

68.2 66.
8 

63 69.7 65.6 

 سنة واكثر حسب سنوات الدراسة املكتملة (%) 15التوزيع النسيب لألفراد 



  

.14 - - - صفر
2 

14.5 11.
5 

16.
7 

15.1 14.3 

1-6 - - - 21.
3 

17.2 19.
7 

22.
4 

15.4 20 

7-9 - - - 27.
4 

20.5 24.
7 

27.
2 

21.9 25.2 

10-12 - - - 24.
5 

33 28.
7 

23.
7 

31.8 27.1 

.12 - - - أكثرف 13 
6 

14.8 15.
5 

10.
1 

15.8 13.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) األسرة16جدول رقم (



  

محافظ محافظات الضفة الغربية المنطقة
 ات

 فلسطين التجمع السكاني

شما المؤشر
 ل

جنو 
 ب

المج وسط
 موع

المجمو  مخيم قرية  مدينة غزة
 ع

متوسط حجم األسرة 
 *(فرد)

- - - 6.7 7.81 6.2 6.3
5 

6.68 7.1 

األسر اليت متلك أرضاً 
أو تستخدمها جمانا 

(%) 

14 19.
9 

10.
2 

14.
5 

3.8 7.7 17.
9 

1.7 11.5 

أجهزة تلفزيون لكل  
70Fألف شخب(%)

71 
- - - 160 150 170 135 170 157 

معدل االزدحام يف 
املسكن      
 (فرد/غرفة) #

- - - 2.2
7 

2.57 2.1
1 

2.4
5 

2.69 2.37 

 )#1995(%)               (  الزواج حسب صلة القرابة  
.27 - - - قرابة من الدرجة األوىل

2 
31.6 27.

2 
30.

2 
29.3 28.9 

.20 - - - من العائلة (قريب)
7 

20.2 18.
2 

23.
8 

17.9 20.5 

من عائلة أخرى 
 (قريب)

- - - 19.
9 

11.7 16.
4 

19.
6 

12.1 16.9 

.32 - - - ال قرابة
2 

36.5 38.
2 

26.
3 

40.6 33.7 
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 ) الخدمات17جدول رقم (

محافظا محافظات الضفة الغربية المنطقة
 ت

فلسطي التجمع السكاني
 ن

المجم وسط جنوب شمال المؤشر
 وع

المجم مخيم قرية  مدينة غزة
 وع

 )1995كم عن مرافق حيوية  (1النسبة املئوية للمساكن اليت تبعد اكثر من 
 13.4 6.3 17.3 11.4 9 15.2 10.4 24.5 12 املواصالت العامة

اقرب مدرسة 
 ابتدائية

28.6 39.6 23.8 30.2 30.6 30.8 34.2 22.
1 

31 

.21 45.9 44.1 35.6 43 30.5 56.5 44.8 اقرب مركز صحي
8 

41.6 

اقرب عيادة طبيب 
 خاص

41.1 54.1 39.4 44.3 24.8 30.1 52.7 18.
4 

38.7 

 م عن مرفق حيوي (%) ك5النسبة املئوية للمساكن اليت تبعد أكثر من 
.48 80.9 16.7 30.4 59.2 55.1 55.5 64.5 اقرب مستشفى

9 
50.9 

توفر مياه الشرب 
من شبكة عامة 

 (%أسر)

69.1 77.6 96 79.1 96.4 91.5 73.2 98.
2 

84.1 

توفر 
 الكهرباء(%أسر)

- - - 97.8 97.8 98.3 97.2 99 97.9 

حيازة املسكن 
 ملك/جمانا

(%) 

87.2 92.3 79.5 86.5 93.6 80.1 93.1 96.
8 

88.5 

ملكيه /استخدام 
جماين هاتف 

 (%أسر)

21.3 18 40 25.6 22.8 36.4 18.4 14.
2 

24.8 



  

الصرف الصحي من 
خالل شبكه 
 عامه(%أسر)

29.7 17.7 38.3 28.7 47 53.5 18.4 49.
4 

34 

 



  

71Fقائمه (د): مؤشرات التنمية البشرية  مقارنات مع دول مجاوره

*  
 
 

 
72F) بعض مؤشرات دليل التنمية البشرية 18( جدول رقم

72 

األرد فلسطين المؤشر
 ن

 إسرائيل مصر لبنان 

العمر املتوقع عند امليالد (بالسنوات) احلد األدىن/ احلد األعلى     
)1995)(1993       ( 

66/
71.7 

68.
1 

68.8 63.9 76.6 

         معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني(%)                
)1995)(1993 ( 

84.3 84.
8 

91.7 49.8 95 

نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم األساسي والثانوي والعايل معا 
73F

73)(%)1995)(1993 ( 
64 66 74 69 76 

/ 0.68 دليل العمر املتوقع (احلد األدىن / احلد األعلى )   (%)
0.78  

0.7
2 

0.73 0.65 0.86 

0.7 0.78 دليل التعليم(%)
9 

0.86 0.56 0.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ع يف الدول  األخرى املعلومات حول الدول السنوات يف الموعة األول من  األقواس ترمز  للسنة اليت تصف الوضع الفلسطيين والسنوات يف الموعة  الثانية للسنة  اليت تصف الوض *

 1996م املتحدة اإلمنائي : لعام ن تقرير التنمية البشرية ، برنامج األماألخرى م
 بالنسبة لبعض مؤشرات دليل التنمية البشرية لفلسطني حسب من قبل فريق املشروع التنمية البشرية 72
 حسبت من قبل فريق التنمية الشرية 73



  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 ) مؤشرات صحية19جدول رقم (

 مصر لبنان  األردن فلسطين المؤشر
العمر املتوقع لإلناث عند امليالد (بالسنوات)                  

)1995)(1993 ( 
73.5 70 65 71 

معدل اخلصوبة اإلمجالية (%)                                  
)1995)(1992( 

6.24# 5.6 3.1 3.9 

معدل املواليد األوىل (اخلام) لكل ألف نسمه                  
)1996)(1993( 

41.8 38.9 21.
8 

28.8 

معدل الوفيات األويل (اخلام) لكل ألف نسمه                
)1996)(1993( 

6.3 5.4 7 8 

74Fعدد السكان مقابل كل طبيب 

74                            
)1995)(1991( 

843 649 413 - 

75Fعدد السكان مقابل كل ممرضة 

75                            
)1995)(1991( 

1400 641 217
4 

- 

ألف مولود حي            100معدل الوفيات النفاسية لكل
)1995)(1993( 

70-80 150 300 170 

معدل الوفيات لألطفال دون سن اخلامسة لكل ألف مولود 
)1995)(1994( 

35.9# 25 40 52 

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي                   
)1995)(1993( 

28# 35 34 66 

معدل العالج باستخدام االماهه الفموية (%)                
)1996)(1994( 

42 53 45 34 

املعوقون كنسبه مئوية من السكان                            
)1996)(1992( 

2-3 0.5 - 0.6 

                                                 
 مصدر سبق ذكره 000حسب من قبل فريق التنمية  74
 املصدر السابق  75



  

 
 ) مؤشرات عامة 20جدول رقم (

 مصر لبنان  األردن فلسطين المؤشر
76Fنصيب الفرد من إمدادات السعرات احلرارية 

76                   
)1992)(1992( 

2809 3031 331
9 

333
6 

الناتج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل             
)1994)(1993( 

13.9 8 - 18 

77Fة الطلبة إىل املدرسني / االبتدائية / الثانوية  نسب

77                
)1995)(1992( 

31 22/
20 

21/
- 

22/
19 

78Fالقيد يف التعليم الثانوي الفين من جمموع الطلبة الثانويني 

78  (%)
)1995)(1991( 

3 23.3 - 20.9 

القيد يف كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية من الطلبة 
79Fاجلامعيني

79)(%)1995)(1992( 
27 29 - 18 

سنة فاكثر          15حصة النساء بني القوة العاملة من البالغني 
)1996) (1994( 

14.9 18 27 27 

80Fأجهزة التلفزيون لكل ألف شخب 

80                          
)1996) (1992 ( 

157 82 324 119 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
76000Ibid A  World Bank ,Agriculture 
 الموع بالنسبة لفلسطني  (حسب من قبل فريق التنمية البشرية)77
 املصدر السابق  78
 املصدر السابق 79
 استطالع أجراه مشروع التنمية البشرية. 80



  

 
 )2ملحق (

 حساب دليل التنمية البشرية 

 ب دليل التنمية البشرية على النحو التايل: يتم حسا

 طول العمر ويقاس بتوقع احلياة عند امليالد .1
املعرفة وتقاس بالتحصيل التعليمي وهـو عبـارة عـن متوسـط مـرجح ملؤشـر اإلملـام بـالقراءة والكتابـة للبـالغني (ثلثـان) ونسـبة القيـد يف  .2

 التعليم االبتدائي والثانوي والعايل معا (ثلث).
 P.P.Pمستوى املعيشة ويقاس بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل احلقيقـي ( القـوة الشـرائية املعادلـة بالـدوالر األمريكـي) [( .3

 (Purchasing Power Parity ويتم استخدام القيمة اللوغارمتية للتعبري عن هذا املؤشر لتجنب احنيـاز مقيـاس التنميـة [
ختضـــع لظـــاهرة تنـــاقب املنفعــة احلديـــة عنـــد زيــادة الـــدخل بعـــد جتـــاوز مســتوى خـــط الفقـــر ( تقريـــر  البشــرية لتفاوتـــات الـــدخل الــيت

 مالحظات فنية) . 1993

 ولبناء الدليل حددت قيمتان، دنيا وقصوى لكل مؤشر من هذه املؤشرات:
 عاما 85عاما والقيمة القصوى  25العمر املتوقع عند امليالد: القيمة الدنيا  •
 %100لكتابة بني البالغني: القيمة الدنيا صفر% والقيمة القصوى معرفة القراءة وا •
 %100نسبة القيد اإلمجالية: القيمة الدنيا صفر %  والقيمة القصوى  •
دوالر حسـب تعـادل 40000دوالر حسب تعادل القوة الشـرائية و  100نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي:  •

 ر بعد التعديل)دوال 6040القوة الشرائية  ( أي 
 

 وبالنسبة  ملكونات دليل التنمية البشرية، ميكن حساب كل دليل على حدة وفقا للصيغة العامة التالية:

 القيمة الدنيا -القيمة الفعلية 
 القيمة الدنيا -القيمة القصوى 

يون�ان والت�ي تت�وفر له�ا البيان�ات و من أجل التوضيح نضرب مثاال لبناء دليل التنمية البشرية بإحدى الدول الصناعية وه�ي ال
 التالية:

 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ($) نسبة القيد اإلمجالية(%) معرفة القراءة والكتابة بني البالغني  (%) العمر املتوقع (بالسنوات)

77.7 93.8 78 8950 

                                           

 
  

     93.8                    0 -  93.8دليل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني         =          •
                                                            = __________     =          _________0.938 

  

 0.78يم                      =       __________         =    __________ = دليل نسبة القيد يف التعل •

77.7- 25 52.8 
_____ 

دليل العمر املتوقع                           * 0.878=   = 60
= 
 

 
 

100 - 0 100 

 الدليل =

78 -0 78 

_________ 
   85-25 

100 -0 100             



  

 0.885=  3)] ÷ 0.780( 1) + 0.938(2دليل التحصيل العلمي = [  •

 دليل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المعدل :  •
 يتم حساب نصيب الفرد احلقيقي املعدل حسب الصيغة التالية:

 ]2/1متوسط الدخل العاملي)  -( نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  2لدخل العاملي + [ متوسط ا

 5825] =  2/1) 5711 - 8950(2+  5711ويف حالة اليونان = [ 

 

 

 

 :3الثالثة على وهنا يتم حساب دليل التنمية البشرية بقسمة حاصل األدلة 

  3÷ دليل التنمية البشرية = [دليل العمر املتوقع + دليل التحصيل العلمي + دليل نصيب الفرد ]  •
0.878  +0.885  +0.964  =2.727  ÷3  =0.909 

 
 وتعد هذه النسبة من بني النسب املرتفعة يف العامل، حيث يتم تصنيف الدول إىل ثالث جمموعات

 فأكثر ) 0.8ة عالية  ( قيمة الدليل دول ذات تنمية بشري  -1

 )  0.8و  0.5دول ذات تنمية بشرية متوسطة ( قيمة الدليل بني   -2

 ).0.5دول ذات تنمية بشرية منخفضة ( قيمة الدليل أقل من   -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دليل نصيب الفرد = = _____________

5940 6040 - 100 

5825 - 100 
____________
 

5725 



  

 )3ملحق (
 )1996أول نتائج استطالع الرأي العام الفلسطيني حول قضايا متعلقة بالتنمية البشرية (كانون 

 
 النتيجة الكلية قطاع غزة الضفة الغربية الخيارات األسئلة

 متفائل جدا -1 ما هو تفاؤلك باملستقبل بشكل عام؟ هل ميكنك القول انك -1
 متفائل نوعا ما -2
 متشائم -3
 متشائم جدا -4

10.1% 
63% 

20.5% 
6.3% 

17.2% 
62.4% 
15.1% 

5.1% 

12.5% 
62.9% 
18.6% 

6% 
 حتسني أوضاع عائليت املعيشية. -1 (داخلية) تشغلك وتؤرق بالك هذه األيام هي:أهم قضية  -2

استخدام العنف من قبل فلسطيين ضد فلسطيين -2
 آخر.

 إمكانية (قمع) السلطة الوطنية  للمعارضة. -3
 االحنالل اخللقي -4
 غري ذلك -5

48.1% 
13.3% 

 
7.7% 

16.8% 
14.1% 

58.3% 
7.3% 

 
4.9% 

20.5% 
9% 

51.7% 
11.2% 

 
6.7% 
18% 

12.3% 
بالنظر للمتغريات السياسية واالقتصادية بعد قيام السلطة الفلسطينية هل  -3

 تشعر بأن أضاعك االقتصادية ومستواك املعيشة اصبح:
 افضل مما كان عليه -1
 أسوأ مما كان عليه -2
 بقي كما هو -3

9% 
43.4% 
47.6% 

9.7% 
60.5% 
29.3% 

9.3% 
49.3% 
41.5% 

 ممتاز -1 تقيمك ألضاعك االقتصادية؟ما هو  -4
 جيد -2
 متوسط -3
 دون  املتوسط-4
 سيء -5

1.5% 
27.4% 
46.6% 
13.2% 
11.2% 

1.8% 
18.1% 
45.7% 
13.8% 
20.8% 

1.6% 
24.2% 
46.3% 
13.4% 
14.5% 

 ممتاز-1 ما هو تقيمك للخدمات التعليمية يف بالدنا؟ -5
 جيد -2
 متوسط -3
 دون  املتوسط -4
 سيء -5

6.4% 
50.8% 
33.8% 

6.1% 
2.9% 

20.9% 
47.3% 
24.5% 

4% 
3.6% 

11.4% 
49.6% 
30.5% 

5.3% 
3.1% 

هل تشعر بأنك قادر من الناحية املالية على احلصول على تعليم مناسب  -6
 لك أو (ألبنائك)

 نعم -1
 بني بني -2
 ال -3

17% 
41% 
42% 

15.1% 
33.1% 
51.9% 

16.3% 
38.3% 
45.4% 

 ممتاز -1 الصحية يف بالدنا؟ما هو تقيمك للخدمات  -7
 جيد -2
 متوسط -3
 دون  املتوسط -4
 سيء -5

2.6% 
34.5% 
40.4% 
11.8% 
10.7% 

9.5% 
37.6% 

34% 
9.5% 
9.5% 

5% 
35.6% 
38.3% 

11% 
10.3% 

 ممتاز -1 ما  هو تقيمك ألوضاعكم الصحية؟ -8
 جيد -2
 متوسط -3
 دون  املتوسط -4
 سيء  -5

16.6% 
51.9% 
24.0% 

4.5% 
3.0% 

13.2% 
42.6% 
31.7% 

6.4% 
6.1% 

15.5% 
48.7% 
26.7% 

5.1% 
4.1% 

هل تشعر بأنك قادر من الناحية املالية احلصول على اخلدمات الصحية  -9
 املناسبة يف حالة املرض ( لك و ألفراد أسرتك)؟

 نعم -1
 بني بني  -2
 ال -3

19.5% 
41.8% 
38.7% 

18.4% 
32.9% 
48.7% 

19.1% 
38.7% 
42.1% 



  

 مدى ثقتك ( بالمؤسسات الفلسطينية) المجموعات التالية؟ما  -10
  

 ال جواب ال أثق  بين بين أثق 

ض. ن.ك ق.غ ض.غ ن.ك ق.غ ض.غ ن.ك 
 غ

 ق.غ ض.غ ن.ك ق.غ

الصحافة 
 احمللية

42.
1 

40.3
% 

45.6
% 

32.8
% 

34.2
% 

30.1
% 

10.
5% 

8.9
% 

13.
4% 

14.6
% 

16.5
% 

10.9
% 

النقابات 
 العمالية

24.
2% 

24.7
% 

23% 22.9
% 

24.2
% 

20.5
% 

21.
7% 

17.
3% 

3.1
% 

31.3
% 

33.8
% 

26.3
% 

.30 املعارضة
5% 

28.8
% 

33.9
% 

22.8
% 

23.1
% 

22.3
% 

28.
3% 

27
% 

30.
9 

18.3
% 

21.1
% 

12.9
% 

مؤسسات 
 السلطة

44
% 

44% 44.1
% 

28.6
% 

28.7
% 

28.6
% 

17.
9% 

16.
8% 

20.
3% 

9.4
% 

10.6
% 

7.1
% 

35 احتادات املرأة
% 

32.3
% 

40.5
% 

22.6
% 

25.9
% 

16.2
% 

19.
1% 

15.
7% 

25.
6% 

23.2
% 

26.0
% 

17.7
% 

.59 الشرطة
3% 

57.4
% 

62.8
% 

24.3
% 

24.6
% 

23.8
% 

11.
1% 

10.
8% 

11.
4% 

5.4
% 

7.1
% 

2.0
% 

اجلامعات 
 احمللية

70
% 

68.7
% 

62.6
% 

17.4
% 

19.2
% 

14.2
% 

4.4
% 

3% 25.
1% 

8.1 9.1
% 

6.1
% 

.55 جلان الزكاة
2% 

46.9
% 

51.9
% 

18.1
% 

18.0
% 

18.5
% 

13
% 

9% 20.
5 

13.7
% 

16.1
% 

9.1
% 

اللس 
 التشريعي

47.
1% 

38.8
% 

42.2
% 

27.2
% 

28.0
% 

25.6
% 

17.
7% 

15.
4% 

22
% 

15.1
% 

17.7
% 

10.1
% 

 
 ق.غ: قطاع غزة    ض.غ: ضفة غربية  * ن.ك: النتيجة الكلية
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 )1996نتائج استطالع آلراء المقدسيين حول قضايا تتعلق بمدينة القدس (كانون اول 
 

البلدة  القدس الخيارات االسئلة
 القديمة

باقي 
 المدينة

 . هل تذهب للتسوق يف باقي مناطق الضفة الغربية؟1
   
   

 . دائما1
 . أحيانا2
   . ال3
 . ال ينطبق4

33.0 
43.5 
20.6 

2.9 

23.5 
48.0 
27.5 
1.0 

37.5 
41.3 
17.4 
3.8 

ل قضاء       . هل أنت مضطر للذهاب لباقي مناطق الضفة الغربية من أج2
 حاجاتك املتعلقة بعملك؟

 

 . ال1
  . دائما2
 .احيانا3

49.8 
25.7 
24.5 

59.3 
19.7 
21.0 

45.7 
28.2 
26.1 

 . هل تأثر وضع أسرتك االقتصادي باإلغالق املفروض على القدس؟3
   

 . مل يتأثر1
   . تأثر سلبيا2
 . تأثر إجيابيا3

39.0 
54.1 

6.9 

33.7 
61.2 
5.1 

41.6 
50.7 
7.7 

 . البيت الذي تسكن فيه، هل هو ؟           4
 

  . ملك؟ 1
   . إجيار؟2
 )----. أخرى (حدد 3

55.3 
41.4 

3.3 

31.3 
63.4 
5.3 

66.5 
31.6 
1.9 

 . أين يقع مركز  عملك5
 

 . القدس (داخل األسوار ) 1
 . القدس (خارج األسوار)2
 . الضفة الغربية/قطاع غزة3
 .إسرائيل4

16.9 
46.9 
10.3 
25.9 

28.4 
41.8 
9.0 

20.8 

12.5 
48.9 
10.8 
27.8 

. مصدر الدخل الرئيسي لألسرة (سواء من وظيفة أو من عمل خاص أو من 6
 ---إعانات) يأيت من 

  . مصادر (فلسطينية) يف القدس1
 . مصادر يف الضفة الغربية وقطاع غزة2
 . من العمل مع منظمات دولية3
  . من مصادر إسرائيلية 4

 )---لك (حدد.غري ذ 5    

29.0 
9.3 
6.9  

46.5 
8.3 

30.9 
5.2 

11.3 
47.4 
5.2 

28.2 
11.2 
4.8 

46.1 
9.7 

   ؟ . هل متلك قطعة أرض يف القدس7
  

 . نعم1
 . ال2

27.1 
72.9 

-- 
-- 

-- 
-- 

 . نعم1   . هل متلك قطعة ارض يف باقي الضفة الغربية/قطاع غزة8
 . ال2

20.4 
79.6 

-- 
-- 

-- 
-- 

لفرح (عرس) يف العائلة (أو يف حالةحصول عزاء ال مسح  . عند اإلعداد9
اهللا)، هل تشعر بأنه من الضروري أن تقيم حفلة (أو بيت العزاء) خارج 

  مدينة القدس؟

 .نعم1
 . ال2

48.3 
51.7 

58.3 
41.7 

43.6 
56.4 

. هل يعيش غالببية أفراد عائلتك (املباشرة ) يف القدس أم يف باقي الضفة 10
 ع غزة ؟الغربية وقطا 

 .القدس1
 .باقي الضفة الغربية وقطاع غزة   2

72.4 
27.6 

64.9 
35.1 

75.8 
24.2 

. هل تعرف أية مؤسسة (أو منشأة)  فلسطينية قامت بنقل مكاتبها من 11
 القدس إىل الضفة الغربية؟

 . نعم1
   . ال2

15.4 
84.6 

13.7 
86.3 

16.3 
83.7 

 . أين يتعلم أوالدك يف املدارس؟12
  

 قدس. ال1
 . باقي الضفة الغربية وقطاع غزة2
  . غري ذلك 3

82.6 
15.3 

2.1 

83.3 
14.1 
2.6 

82.3 
15.8 
1.9 

 املصرفية؟-. أين تتمم إجراءاتك املالية13
 

. يف بنوك / مصارف الضفة الغربية   1
 وقطاع غزة

 . يف بنوك ومصارف يف القدس2
 )2+1. كالمها ( 3

11.3 
 

54.8 
33.9 

16.9 
 

46.2 
36.9 

9.3 
 

57.9 
32.8 

. هل تقدمت بطلب ترخيب لبناء بيت أو أي بناء أخر خالل السنوات  14
 الثالث األخرية؟

   . نعم1
 . ال2

18.7 
81.3 

20.4 
79.6 

17.9 
82.1 



  

 
 . إذا نعم؟ هل مت منحك الرتخيب املطلوب؟15

     
 . نعم 1
 . ال2

52.2 
47.8 

57.9 
42.1 

58.3 
41.7 

  أسرتك املعيشية؟. ما هو تقييمك ألوضاع 16
   

 

 . ممتاز1
   .جيد2

  . متوسط3  
  . دون املتوسط4  
  . سيء5  

1.3 
18.4 
50.8 
16.4 
13.1 

2.0 
12.2 
42.0 
21.4 
22.4 

1.0 
21.2 
55.1 
14.0 

8.7 
. كيف تقارن الوضع املعيشي يف البلدة القدمية من املدينة مع باقي أحناء 17

 املدينة؟
 

 . أفضل من املناطق االخرى1
 . مماثل للمناطق األخرى2
 . أسوأ من املناطق االخرى3

 .ال أعرف4

20.0 
 

37.7 
 

29.4 
 

12.9 

26.5 
 

32.7 
 

35.7 
 

5.1 

16.8 
 

40.1 
 

27.2 
 

15.9 
خلدمات التأمني الصحي والضمان االجتماعي املقدمة  تقييمك. ما هو 18

  لسكان مدينة القدس؟
   . ممتاز1
   . جيد2
  . متوسط3
  ط .دون املتوس4
 . سيء5    

21.3 
34.8 
26.2 
13.1 

4.6 

18.6 
36.1 
30.9 
11.3 
3.1 

22.6 
34.1 
24.0 
13.9 

5.4 
. يف حالة امتداد نفوذ السلطة الفلسطينية للقدس، فهل تطلب من 19

 السلطة أن تقوم بتقدمي نفس اخلدمات للمقدسيني؟
 

  . نعم1
  . إىل حد كبري2
  . إىل حد ما3
   . ال4
 . ال أعرف5

49.3 
17.3 
18.6 

8.5 
6.3 

57.1 
24.4 
5.3 
6.1 
7.1 

45.7 
18.8 
20.2 

9.5 
5.8 

 . هل تتوقع أن حتصل على نفس اخلدمات يف ظل السلطة الفلسطينية؟20
 

    . نعم1
  . ال2
 . ال أعرف3

21.4 
62.2 
16.4 

23.7 
53.6 
22.7 

20.3 
66.2 
13.5 

 . طلب منك صديقك النصح يف املسألة الصعبة التالية:21
يقك مضطر لالختيار بني: إما السكن خارج مدينة القدس وإما  صد

 احلصول على اجلنسية االسرائيلية.  فبماذا تنصحه؟

 . السكن خارج املدينه1
 . احلصول على اجلنسية2

48.5 
51.5 

51.7 
48.3 

47.0 
53.0 

 .كيف تقيم اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية مبدينة القدس ؟22
 

 . ممتاز 1
 . جيد 2
 . متوسط 3
 .دون املتوسط 4
 .سيء5
 .الرأي 6

5.6 
19.0 
16.4 
15.7 
30.2 
13.1 

4.1 
17.5 
13.4 
11.3 
34.0 
19.7 

6.3 
19.7 
17.8 
17.8 
28.3 
10.1 
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81Fتعريف المصطلحات

*  

 . االقتصاد1
 ينة.: قيمة السلع واخلدمات النهائية  املنتجة خالل فرتة زمنية معالناتج القومي اإلجمالي

: عوائــد عناصــر اإلنتــاج األجنبيــة العاملــة حمليــاَ مطروحــاَ منــه عوائــد عناصــر اإلنتــاج صــافي عوائــد اإلنتــاج الخارجيــة
 الوطنية العاملة يف اخلارج.
 : الناتج القومي اإلمجايل مطروحا منه صايف عوائد اإلنتاج اخلارجية.الناتج المحلي اإلجمالي

: هـو نصـيب الفـرد مالي الحقيقي  بالدوالر حسب تعـادل القـوة الشـرائيةنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلج
من الناتج احمللي اإلمجايل لبلد حموالَ إىل دوالرات الواليات املتحدة على أساس تعادل القوة الشرائية لعملة البلد وقد 

نـــات دوليـــة للنـــاتج احمللـــي وضـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمقارنـــات الدوليـــة نظـــام تعـــادل القـــوة الشـــرائية إلجـــراء مقار 
اإلمجايل وعناصره تكون أدق من املقارنات الـيت تسـتند إىل أسـعار الصـرف الرمسيـة الـيت ميكـن أن تكـون عرضـة لقـدر  

 كبري من التقلب. 
: هو حاصل قسم الناتج احمللي احلقيقي لسنة ما على عـدد السـكان يف نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي

 تلك السنة.
 يقاس مبعدل منو معامل االنكماش الضمين للناتج احمللي اإلمجايل لكل فرته من الفرتات املوضحة. :التضخممعدل 

ـــزان التجـــاري ـــي المي حيـــدث نتيجـــة زيـــادة الـــواردات مـــن الســـلع واخلـــدمات عـــن الصـــادرات مـــن الســـلع  :العجـــز ف
 واخلدمات.

 ن املال شراؤها.: هي كمية السلع واخلدمات اليت يستطيع مبلغ مالقوة  الشرائية
 هي األموال اليت يرسلها العاملون يف اخلارج إىل أسرهم املقيمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة. :التحويالت النقدية

 سنة فأعلى ( عاملني أو عاطلني عن العمل ). 15جمموع السكان من عمر  :القوة العاملة
عة واحــدة علــى األقــل خــالل األســبوع الســابق ســنة فــأعلى ، وعمــل بــأجر ملــدة ســا 15مــن كــان بعمــر  :العــاملون

 للمسح، أو عمل بدون أجر يف مصلحة عائلية أو مؤسسة تطوعية.
سـنة فـأعلى ولـيس لـه عمـل ويبـذل جهـدا واضـحا يف سـبيل احلصـول علـى 15من كان بعمر  :العاطلون عن العمل

 عمل.
 إسرائيل مبوجب تصاريح.العمال الفلسطينيون الذين يعملون داخل  :العمالة الرسمية في إسرائيل

 العمال الذين يعملون داخل إسرائيل وال حيملون  التصاريح الالزمة لذلك. :العمالة غير الرسمية في إسرائيل
إنفـــاق مجيـــع مكاتـــب وإدارات ومؤسســـات احلكومـــة املركزيـــة وغريهـــا مـــن مؤسســـات الســـلطة  :اإلنفـــاق الحكـــومي

جلاري والرأمسايل أو اإلنفاق اإلمنائي ولكنه ال يشمل اإلنفاق اإلقليمـي املركزية يف البلد وهو يشمل كال من اإلنفاق ا
 أو احمللي أو اخلاص.

                                                 
ادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو تلك تعريف املصطلحات مت بالرجوع إىل التعريفات الدولية املستخدمة يف تقارير التنمية البشرية الص *

 املستخدمة يف دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية. ويف حالة عدم توفرها مت ذلك بالرجوع إىل مستشارين خمتصني .



  

ويشمل النشاطات اإلنتاجية واخلـدمات الـيت تقـوم بـا احلكومـة جبميـع فروعهـا ومسـتوياتا ( احلكومـة  :القطاع العام
 املركزية والالس احمللية).

تنتج بشكل أساسي جمموعة واحدة من السلع ( مع احتمالية اإلنتاج مـن هي مؤسسة أو جزء منها واليت  :المنشأة
أنشطة ثانوية) حيث يهدف جتزيء املؤسسة الواحدة إىل عـدة  منشـآت وخلـق وحـدات إحصـائية أكثـر جتانسـا مـن 

 الناحية اإلنتاجية.
 : مجموع ما يستهلكه الفرد شهريا من البنود التالية:معدل االستهالك

 رف على شراء السلع واخلدمات املستخدمة إلغراض معيشية.النقد الذي يص -1
 قيمة السلع واخلدمات اليت تتلقاها األسرة من رب العمل وختصب الستهالك  األسرة. -2
 السلع اليت يتم استهالكها أثناء فرتة التسجيل من إنتاج األسرة الذايت. -3
 القيمة التقديرية  للمسكن امللك. -4

 ما ينفقه الفرد شهريا من التالية: : مجموعمعدل اإلنفاق
 النقد الذي يصرف على شراء السلع  واخلدمات املستخدمة ألغراض معيشية. -1
 قيمة السلع واخلدمات اليت تتلقاها األسرة من رب العمل وختصب الستهالك  األسرة. -2
 صدقات ، اهلدايا ، الفوائد.النقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب ( غري االستثمارية ) ، زكاة ،  -3

  على الديون واألمور غري االستهالكية األخرى.
هــو االســتهالك الــذي حيســب مــن تفاصــيل النــاتج  :اســتهالك الطعــام كنســبة مئويــة مــن إجمــالي اســتهالك األســر

بات القوميـة  احمللي اإلمجايل (النفقـات بأسـعار السـوق علـى الصـعيد الـوطين ) احملـددة يف نظـام األمـم املتحـدة للحسـا
 من برنامج املقارنات الدولية. 1985واخلامسة  1980كما جتمع يف معظمها من املرحلتني الرابعة 

ــة ــاطق الصــناعية الحدودي مصــطلح يصــف تلــك املنــاطق الصــناعية املنــوي إقامتهــا يف مواقــع حماذيــة ملــا يعــرف  :المن
 أوروبية غربية.باخلط األخضر وهي مشاريع مشرتكة فلسطينية إسرائيلية أمريكية 

 ما تنتجه األسرة وخمصب يف الغالب الستهالكها الذايت. :إنتاج  األسرة الذاتي
النشــاطات االقتصــادية ( اإلنتاجيــة ) الــيت تقــوم بــا األســرة بعيــداً عــن اقتصــاد الســوق؛ كأعمــال  :االقتصــاد المنزلــي

 أو تصنيع هذه اخلضار والفواكه واحلبوب.إنتاج اخلضار والفواكه واحلبوب يف حديقة املنزل والنشاطات األخرى، 
 . التعليم2

يعترب الشخب بأنه يقرأ ويكتب إذا اسـتطاع أن يقـرأ ويفهـم عبـارة قصـرية سـهلة عـن حياتـه  :معرفة القراءة والكتابة
 اليومية.

-1(هو قاعدة التعليم واألساس الذي تقـوم عليـه مراحـل التعلـيم األخـرى ومـدتا عشـر سـنوات  :التعليم األساسي
10. ( 

 ).12-11التعليم املدرسي الذي يلي التعليم األساسي ومدته سنتان( :التعليم الثانوي
هـو التعلـيم الـذي يعطـى يف اجلامعــات وكليـات التمـع املتوسـطة ويشـرتط يف االلتحـاق بـذا التعلــيم  :التعلـيم العـالي

 راسة الثانوية العامة ( التوجيهي) أو ما يعادهلا.إ�اء املرحلة الثانوية أو ما يعادهلا بنجاح واحلصول على شهادة الد
ـــه أنشـــئت عـــام  :مجلـــس التعلـــيم العـــالي ـــيم العـــايل  1977مؤسســـه فلســـطينية وطني هـــدفها اإلشـــراف علـــى التعل

الفلســــطيين وجتمــــع كافــــة مؤسســــاته حتــــت مظلــــة واحــــدة مــــن أجــــل توحيــــد اجلهــــود الوطنيــــة يف جمــــال التعلــــيم العــــايل 
 الفلسطيين .



  

هــي عــدد الطلبــة املقيــدين يف أي مســتوى تعليمــي ســواء أكــانوا ينتمــون إىل الفئــة العمريـــة  :اإلجماليــةنســبة القيــد 
 املناسبة أم ال ينتمون إليها كنسبة مئوية من السكان الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية املناسبة لذلك املستوى.

اد الطاقـة العاملـة. ميكـن قيـاس املخـزون الرتبـوي جمموع عدد السنوات الدراسـية الـيت  ميتلكهـا أفـر  :المخزون التربوي
بتقسيم عدد السنوات الدراسية اليت  ميتلكها أفراد الطاقة العاملـة علـى جممـوعهم، أو بتقسـيم جممـوع عـدد السـنوات 
الـــيت يدرســـها  أبنـــاء التمـــع الواحـــد علـــى جممـــوع عـــدد الســـكان. ولدقـــة أعلـــى ميكـــن حتويـــل الســـنوات الدراســـية إىل 

ســم علــى عــدد الســكان. ومــن املتغــريات الــيت تســتوجب األخــذ يف االعتبــار عنــد احلســاب: طــول الســنة ســاعات تق
الدراسية (عدد أيام الدراسة يف السنة) وطول اليوم الدراسي ( عدد الساعات اليت يدرسها الطالب يف اليوم الواحد) 

 -مالعــــب  -ورش  -تــــربات خم -وقــــت  -معامــــل  -مبــــاين  -طــــالب  -ومــــدخالت النظــــام التعليمــــي (معلمــــني 
ـــوائح  -نظـــم  -قـــوانني  -رأس املـــال  -إدارة  -مكتبـــات أجهـــزة  ...اخل) ونـــوع املنـــاهج واملعلومـــات والتـــدريب  -ل

 متطور ...اخل). -حديث  -املقدم للدارسني (تقليدي 



  

 . الصحة3
 معينة. عدد املواليد األحياء واملتوفني لكل ألف نسمه لفرتة زمنية  معدل المواليد الخام:
 هو العدد السنوي للوفيات لكل ألف من السكان. معدل الوفيات الخام:

عـدد وفيـات الرضــع  ( الـذين تقــل أعمـارهم عـن ســنة )   لكـل ألــف مـن  املواليــد  :معـدل وفيــات األطفـال الرضــع
 األحياء خالل سنة واحدة.

امســة لكــل ألــف طفــل يولــدون : هــو متوســط العــدد السـنوي لوفيــات األطفــال دون ســن اخلمعــدل وفيــات األطفــال
الســنة  مأحيــاء خــالل الســنوات اخلمــس الســابقة . ( هــو احتمــال الوفــاة خــالل الفــرتة احملصــورة مــا بــني الــوالدة وإمتــا

 اخلامسة من العمر بالضبط).
 هو عدد السـنوات الـيت مـن املتوقـع أن حيياهـا طفـل حـديث الـوالدة يف حالـة اسـتمرار   :العمر المتوقع عند الميالد

 أمناط الوفيات السائدة وقت ميالده على ما هي عليه طوال حياته.
ـــزوجني أو الموعـــة أو الســـكان أو التمـــع . ( العـــدد الخصـــوبة : األداء التكـــاثري ( التناســـلي) الفعلـــي للفـــرد أو ال

 الفعلي الذي أجنبته امرأة من املواليد طوال فرتة حياتا اإلجنابية ). 
متوسط عدد األطفال  الذين تلدهم املرأة  أحياء على مدى حياتا ، إذا قدر  هلا  أن  :معدل الخصوبة اإلجمالي

 حتمل يف كل مرحلة عمرية وفقا ملعدالت اخلصوبة السائدة ملراحل العمر.
ــة : هــو النســبة املئويــة جلميــع حــاالت اإلســهال لــدى األطفــال دون ســن معــدل اســتخدام العــالج باالماهــة الفموي

 اجلون بواسطة أمالح االماهة الفموية أو مبحلول منزيل مناسب.اخلامسة الذين يع
 . تعريفات متفرقة4

 1967املنطقــة الفلســطينية الــيت كانــت يف الســابق ختضــع للحكــم األردين واحتلتهــا إســرائيل عــام  الضــفة الغربيــة:
 وتشمل القدس الشرقية اليت ضمتها إسرائيل فيما بعد.

 ة باستثناء القدس الشرقية.الضفة الغربي :باقي الضفة الغربية
اجلـزء الشـرقي مـن مدينـة القـدس  (الـذي كـان خاضـعا للحكـم األردين) واحتلتـه إسـرائيل يف شـهر  :القـدس الشـرقية

 .1967/ حزيران 28مث ضمته بتاريخ  1967حزيران عام 
 حيث احتلتها إسرائيل. 1967املنطقة الفلسطينية اليت كانت حتكمها مصر حىت عام  : قطاع غزة

هي مؤسسات تطوعية تعمل علـى مجـع أمـوال الزكـاة والتربعـات مـن القـادرين وتوزيعهـا علـى احملتـاجني  :لجان الزكاة
 وفق آلية مسح اجتماعي حمددة.

 : متوسط عدد األفراد لكل غرفة باملسكن ، وحتسب بقسمة سكان املسكن على عدد الغرف. معدل االزدحام
الــذين علــى الفــرد العامــل أو القــادر علــى العمــل أن يعــيلهم مــن أفــراد  : أي معــدل عــدد األشــخاص معــدل اإلعالــة

 التمع.
هو السـعرات احلراريـة املسـاوية لصـايف اإلمـدادات الغذائيـة يف بلـد مـا ،  :نصيب الفرد من السعرات الحرارية يومَيا

 مقسومة على عدد السكان ، يوميا.
ة بـــني الـــذكور واإلنـــاث ، مـــع العلـــم أن تقـــارير التنميـــة : مصـــطلح يـــدل علـــى الفـــروق االجتماعيـــ النـــوع االجتمـــاعي

 البشرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تستخدم نوع اجلنس بدال من النوع االجتماعي . 



  

هــي جمموعــة القــوانني واألوامــر الــيت أصــدرها احلكــم العســكري اإلســرائيلي بعــد احــتالل الضــفة  :األوامــر العســكرية
 .1967ع غزة سنة الغربية وقطا 

 االعتقال لفرتات غري حمدودة دون تقدمي لوائح اتام ضد املعتقل أو تقدميه للمحاكمة. :االعتقال اإلداري
هــي الطــرق الــيت تقــوم الســلطة اإلســرائيلية بشــقها وذلــك مــن أجــل ربــط املســتوطنات اإلســرائيلية  :الطــرق االلتفافيــة

وربطهـا بإســرائيل لتَجـاوز التجمعـات الســكانية الفلسـطينية. وقـد جنــم املقامـة يف األراضـي الفلسـطينية بعضــها بـبعض 
 عن شق هذه الطرق مصادرة آالف الدومنات من األراضي الفلسطينية .
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	 في تعقيبه على مقتل أحد السجناء نتيجة التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، أكد رئيس المجلس التشريعي، أحمد قريع (1997)، أن تداخل صلاحيات الأجهزة الأمنية يدخل الإنسان الفلسطيني في قلق ويجعله "لا يعرف من أين تأتيه الضربة".
	وقال أيضاً "أنه لا يجب أن نتهاون مع أي جهاز أمني ينتهك حقوق الإنسان".
	 دعا المجلس التشريعي السلطة التنفيذية للإسراع في إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين لا تثبت لهم علاقة بعمليات بالأمن والنظام .
	 تم اعتقال العديد من الفلسطينيين، واحتجازهم في السجون الفلسطينية، بدون محاكمة، وذلك لأسباب سياسية أو أمنية، منهم من لقي حتفه بسبب التعذيب. بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسـان.
	(الصحافة المحلية)
	إطار (2-20) 
	النسـاء والعمـل (1995-1996)
	 مشاركة متدنية في سوق العمل المأجورة، وتقسيم عمل يقوم على النوع الاجتماعي يبخس عمل المرأة وحقها.
	 تبلغ نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ذي القيمة النقدية حوالي 14.9% .
	 نسبة البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال.
	 تعمل حوالي ثلث النساء العاملات في الزراعة، ونحو النصف في الخدمات (التعليم والصحة والسكرتارية). وشكلت النساء 8.7% من فئة "المشرعين وموظفي الإدارة العليا" مقابل ما نسبته 29% من فئة "الفنيين والمختصين والكتبة.
	 تعمل نسبة عالية من النساء في الزراعة بدون أجر، ولا يحسب عملهن ضمن الحسابات القومية.
	 لا تبين معظم المسموح مساهمة المرأة لا تبين معظم المسموح مساهمة المرأة الاقتصادية في القطاع غير المنظم (مدفوع الأجر).
	 إن 54% من العاطلات عن العمل يتمتعن بمستوى تعليمي عال (13سنة دراسية فما فوق)، مقابل 20% من العاطلين بين الرجال من المستوى نفسه.
	 بلغت نسبة النساء الذين لم تضمنهم حسابات "قوة العمل"، بسبب الانشغال بالأعمال المنزلية، 52.7%.
	 تتلقى النساء أجوراً أقل من الرجال للعمل نفسه.
	إطار (2- 21) 
	اللاجئ الفلسطيني والمجتمع الدولي
	لم تحم  القرارات التي أصدرها المجتمع الدولي (111/ 194) حقوق اللاجئين الفلسطينيين. فهي حيث لم تساعدهم حتى الآن على العودة أو التعويض، ولم تعالج الرعاية المقدمة من قبل وكالة الغوث الدولية المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها.  يعيش حوالي مليون لاجئ في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة في المخيمات، بالإضافة إلى نصف مليون بدون هوية وبلا إذن للتواجد الشرعي في أي بلد.
	إطار (2- 22)
	حول دور الوكالة في فلسطين
	"لا تخطط (الوكالة) لتسليم مهامها للسلطة الفلسطينية إلا بعد أن تكون (الوكالة) قد أتمت دورها وتم التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وعندئذ نستطيع القول أن (الوكالة) قد أتمت مهمتها. نحن لا نخطط لأي تسليم، ولكن بالطبع إذا توقف المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته فقد نضطر لأن ترعى السلطة الفلسطينية مهامنا وكذلك الدول الأخرى المضيفة في المنطقة".
	________________________________________________________
	بيتر هانس، المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (جريدة القدس، 14 شباط/فبراير 1997)
	إطار (2-23)
	مراجعات الأطفال للمستشفيات
	أشارت إحصائيات عدد من المستشفيات أن نسبة المراجعات للأطفال الذكور تصل إلى 66% وللإناث 34% من مجموعها. وتزداد نسبة مراجعات الذكور إلى أكثر من 70%  وتقل إلى 30% للإناث في حالة مرض الأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 سنوات.
	إطار (2-24)
	مقتطفات من اتفاقية حقوق الطفل
	 تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل  بمستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
	 تكفل الدول الأطراف ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	 تكفل الدول الأطراف ألا يحرم طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.
	إطار (2-25) 
	تمييز مضاعف ضد العمال الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية
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	الإطار (3-11)
	و من أجل التوضيح نضرب مثالا لبناء دليل التنمية البشرية بإحدى الدول الصناعية وهي اليونان والتي تتوفر لها البيانات التالية:


