
البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 1 -

السلطة الوطنية الفلسطينية
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010

الواقع واملعيقات والتحديات

حزيران/يونيو، 2011



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 2 -

مت إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات املعيارية احملددة في ميثاق 
املمارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006

© صفر، 1432هـ – كانون ثاني، 2011.
جميع احلقوق محفوظة.

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه املطبوعة كالتالي:

األراضي  في  املستدامة  والتنمية  البيئة  الفلسطيني،2010 .   لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 
الفلسطينية، 2010: الواقع واملعيقات والتحديات.  رام اهلل  -  فلسطني. 

جميع املراسالت توجه إلى: 

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب.  1647، رام اهلل – فلسطني
هاتف: 2700 298 2 )972/970( 

فاكس: 2710 298 2 )972/970( 
الرقم اجملاني: 1800300300

 diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني
http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 3 -

شكـر وتقديـر

يتقدم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كافة الزمالء في االدارات 
االحصائية الذين ساهموا بتطوير هذا التقرير عن طريق املالحظات والتحديثات التي طرحت 

من قبلهم وفي توفير املعلومات والبيانات الالزمة إلعداده.

الواقع   :2010 الفلسطينية،  األراضي  في  املستدامة  والتنمية  البيئة  تقرير  إعداد  مت  لقد 
وبدعم  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  من  فني  فريق  بقيادة  والتحديات،  واملعيقات 
مالي مشترك بني كل من السلطة الوطنية الفلسطينية    )PNA( وأعضاء مجموعة التمويل 
الرئيسية للجهاز )CFG( لعام 2010 ممثلة مبكتب املمثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية 

.)SDC( الفلسطينية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

يتقدم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة 
التمويل الرئيسية للجهاز)CFG( على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا التقرير.
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تقدمي

إّن هدف التنمية املستدامة هو محاولة ضمان حتقيق العدالة بني األجيال احلالية واملستقبلية 
والعدالة  االقتصادي،  النمو  وهي  بعضاً،  بعضها  يعزز  متداخلة  ركائز  ثالث  على  تعتمد  وهي 

االجتماعية، وحماية البيئة.
 

واملعيقات  الواقع   :2010 الفلسطينية،  األراضي  في  املستدامة  والتنمية  البيئة  تقرير  يعد 
قد سبقه  وكان  الفلسطيني،  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  الذي يصدره  نوعه  األول من  والتحديات 

سلسلة من تقارير التنمية اإلنسانية الفلسطينية التي رعاها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

البيئة والتنمية املستدامة التي دعت  يأتي هذا التقرير ليقدم جتربة طوعية لتطبيق مؤشرات 
إليها جامعة الدول العربية وليكون االساس جملموعة من تقارير التنمية املستدامة في األراضي 
الفلسطينية.  اعتمد التقرير على مؤشرات التنمية املستدامة املعتمدة من قبل األمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية واالسكوا، ويقدم وصفا متكامال لوضع التنمية املستدامة في األراضي 

الفلسطينية باإلضافة الى املعيقات والتحديات في املرحلة املقبلة. 

ينادي بضرورة  املستدامة  التنمية  ومؤشرات  إن هذا التقرير، من خالل استخدامه ملفاهيم 
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واحلد من استنزافها، باإلضافة إلى ضرورة التكامل بني كافة 

العمليات واألنشطة اإلنسانية إلدامة التنمية وعدم ظلم األجيال القادمة.

يأمل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم التقرير رؤية واضحة حول مؤشرات التنمية 
املستدامة للساسة وصناع القرار وكافة املعنيني بتلك املؤشرات.

واهلل ولي التوفيق،،،

عال عوض
رئيس اجلهاز

كانون ثاني، 2011
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الفصل األول

املقدمة
1.1 مقدمة 

التنمية املستدامة في الوقت احلاضر، ويعتبر أول من أشار إليه بشكل  كثر استخدام مفهوم 
رسمي هو تقرير »مستقبلنا املشترك« الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 1987.  
عام  ديسمبر  األول/  كانون  في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  من  بقرار  اللجنة  هذه  تشكلت 
السياسية  النخب  )22( شخصية من  النرويج وعضوية  وزراء  رئيسة  »برونتالند«  برئاسة   1983
واالقتصادية احلاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون احلاجة إلى 

إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام االقتصادي العاملي. 

واحد.  تعريف  في  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  االحتياجات  دمج  التقرير  هذا  مبوجب  ومت 
الراهنة  اجملتمع  االعتبار حاجات  تأخذ بعني  التي  »بالتنمية  املستدامة:  التنمية  اللجنة  وعرفت 

بدون املساس بحقوق األجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم«.
                                       

وهنالك صنفني من التعاريف:
وهذه  املستدامة،  للتنمية  األحادية  بالتعاريف  سميت  مختصرة  تعاريف  متثل  األول:  الصنف 

التعاريف اقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها: 
•التنمية املستدامة هي التنمية املتجددة والقابلة لالستمرار. 	

أما الصنف الثاني: متثل تعاريف أكثر شموال ومنها:
•هي التنمية التي تفي باحتياجات احلاضر دون األضرار بقدرة أجيال املستقبل على الوفاء  	
باحتياجاتها اخلاصة، وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية في 

املستقبل.
•هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعني بتحسني نوعية احلياة، مع  	

حماية النظام احليوي.
حجم  من  وتقلل  التلوث  من  تقلل  حوافز  وضع  على  أساسا  تقوم  التي  التنمية  •هي  	
النفايات واخمللفات وتقلل من حجم االستهالك الراهن للطاقة وتضع ضرائب حتد من 

اإلسراف في استهالك املاء واملوارد احليوية. 

وحصر تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام 1992 اخملتص بدراسة موضوع التنمية املستدامة ما 
يقارب )20( تعريف للتنمية املستدامة، ومت تصنيف هذه التعاريف كاآلتي: 

1 ـ التعريفات ذات الطابع االقتصادي: 
التنمية املستدامة لدول الشمال الصناعية، إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك  متثل 
االستهالك  في  السائدة  احلياتية  األمناط  في  جذرية  حتوالت  وإحداث  الطبيعية،  واملوارد  الطاقة 

واإلنتاج، وامتناعها عن تصدير منوذجها الصناعي للعالم. 
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2 ـ التعريفات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني:
على  األفراد  تدفق  ووقف  السكاني  النمو  استقرار  اجل  من  السعي  تعني  املستدامة  التنمية 
املدن من خالل تطوير مستويات اخلدمات الصحية والتعليمية في األرياف وحتقيق اكبر قدر من 

املشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية. 

وأكد تقرير “برونتالند” على االرتباط الوثيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية مع احلفاظ على 
دون مالحظة  املستدامة  للتنمية  إستراتيجية  تطبيق  إمكانية  إلى عدم  التقرير  وأشار  البيئة، 

متطلبات التنمية للجوانب الثالث “االقتصادية واالجتماعية والبيئة “.

2.1 الفرق بني النمو والتنمية 
اجلانب  على  يقتصر  ويكاد  االزدياد  يعني  فالنمو  والتنمية،  النمو  بني  الفهم  في  خلط  هناك 
أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  تنمية  أن تكون  ميكن  شاملة  عملية  فهي  التنمية  أما  االقتصادي، 
ثقافية أو سياسية، فقد يحصل منو بالدخل دون أن حتصل تنمية، فالتنمية شيء أكثر تعقيداً 

وشموالً وعقالنية وعدالة من النمو1. 

أي  الثابتة،  باألسعار  مقاساً  العام  لإلنتاج  املئوية  “ارتفاع النسبة  يعني:  االقتصادي  النمو  أما 
وتصدير  إنتاج  على  اقتصاده  يعتمد  الذي  للبلد  ميكن  إذن  للدخل القومي2.   احلقيقي  االرتفاع 
اقتصادياً عن طريق رفع إنتاج هذه املواد  النفط، الغاز، الفحم، القهوة، أو احلديد، أن يحقق منواً 

«طبعاً شريطة أن ال تنخفض أسعار هذه املواد في األسواق العاملية”.

إن النمو السريع والقصير األجل ال يسفر بالضرورة عن تنمية اقتصادية حقيقية، مبعنى حدوث 
االقتصادية ال  التنمية  أما  اجملتمع،  إلى حتسن في حياة  يؤدي  االقتصاد  بنيان  أو  تغير في هيكل 
يقتصر على عنصر معني من  عابر،  تغير كمالي، سطحي، مرحلي،  أنها  تفهم على  أن  ينبغي 
عناصر التنمية، إمنا هي خطة معقدة ومتشابكة تستهدف تغييرا جوهريا في البنيان االقتصادي، 
ميتد ليمس كافة العالقات االقتصادية، ويسفر عن رفع معدل اإلنتاجية بقدر كفاءة استخدام 
املوارد القومية والعاملية واملستوى التكنولوجي املتاح، كذلك يرتبط اصطالح التنمية االقتصادية 
القومي لفترات قصيرة، وال يسفر عن  الدخل  ارتفاع  باألجل الطويل، فكما ورد أعاله، قد يكون 
تطورات هامة في هيكل االقتصاد؛ لذا يجب أن يكون ارتفاع الناجت القومي مستمراً وغير منقطع 
ألجل طويل، واألجل الطويل ينبغي أن ال يقاس ببضع سنني، بل يجب أن يدوم خلمسة عشر عاماً 
تنمية  الصعب تصور  االقتصادية، فمن  التنمية  أن يسبق  االقتصادي  للنمو  بد  األقل.  وال  على 
اقتصادية من غير ارتفاع الدخل القومي احلقيقي.  النمو االقتصادي إذاً شرطاً أساسياً للتنمية 

لكنه ليس دائماً الشرط األوحد3. 

1  عبد الرحمن تيشوري، النمو والتنمية أوهام نظرات مقترحات، احلوار املتمدن العدد – 1314، 11/9/2005.
2  د. محمد علي احلسيني، اإلسالم والتنمية االقتصادية، مجلة النبأ، العدد 58 

3  مقالة بعنوان التنمية الفلسطينية بني مطرقة االحتالل وسندان الفساد، نشرت يوم السبت 18 - 09 - 2010 أعدت بقلم ناديا أبو زاهر ونشرت 
http://www.herepal.com/news.php?action=view&id=12366 :على املوقع اإللكتروني التالي
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3.1 املنهجية
الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  عن  الصادرة  البيانات  على  التقرير  إعداد  في  االعتماد  مت 
باإلضافة إلى البيانات التي توفرها مراكز األبحاث واملؤسسات احلكومية واخلاصة كل في مجال 
التي مت نشرها في تقرير التنمية اإلنسانية العاملي  البيانات  تخصصه، كذلك مت االعتماد على 
ساهمت  كما  األمم املتحدة اإلمنائي وتقرير التنمية اإلنسانية العربي 2009 ،   1994لبرنامج 
في  تقارير التنمية اإلنسانية الفلسطينية التي يرعاها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  سلسلة 

تطوير موضوعاته. 
 

شكلت مؤشرات التنمية املستدامة املعتمدة من قبل جامعة الدول العربية واالسكوا واملعتمدة 
من قبل الفريق الوطني لتطوير إحصاءات البيئة واملصادر الطبيعية في اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني مادة التقرير األساسية، حيث مت حتديث هذه املؤشرات من قبل اإلدارات املعنية في 
اجلهاز آلخر إسناد زمني متوفر.  هذا وقد مت االستعانة مبصادر بيانات خارجية في حال عدم توفر 

بعض هذه البيانات في اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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الفصل الثاني

واقع التنمية في األراضي الفلسطينية

بناء  على  العمل  عاتقها  على  أخذت   ،1994 عام  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  مع 
مؤسسات دولة فلسطني املستقبلية ضمن حدود 1967، والعمل على إيجاد فرص عمل لتحقيق 

تنمية اقتصادية للشعب الفلسطيني للتخلص من التبعية االقتصادية إلسرائيل.

على  الفلسطينيني  فكر  تشغل  التي  األولويات  من  فلسطني  في  االقتصادية  التنمية  تعتبر 
أن موضوع  ويبدو  اختالف مواقعهم.   الفلسطيني وعلى  الشعب  بها  التي مر  املراحل  اختالف 
التنمية في فلسطني والظروف التي تعيشها قد فرضت طابعاً خاصاً سواء على طبيعة النشاط 
أو على خطط وبرامج التنمية، وبالتالي اكتسب مفهوم التنمية خصوصية مرتبطة مبا يدور في 
املنطقة وعالقته مبجريات احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  وتعرضت عملية التنمية 
نتائجها  من  وحتد  إستمراريتها،  دون  حتول  التي  واملعيقات  املصاعب  من  للعديد  فلسطني  في 
لعدم االستقرار والتدخالت املباشرة  وتؤثر سلباً على مستوى املعيشة لغالبية السكان، نظراً 
لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وضرب عناصر البنية األساسية واملرافق العامة وتوسيعات اإلنتاج 

في كل األنشطة4.

بداية  ضوء  وعلى   2000 عام  أواخر  في  اسرائيل  قيام  للتنمية  املعيقات  اهم  احد  شكل  ومما 
واستهداف  السلطة،  مؤسسات  كافة  على  حرب  بشن  األقصى(  )انتفاضة  الثانية  االنتفاضة 
وليس  املثال  بالكامل ومنها على سبيل  وتدميرها  واألمنية  املدنية  املؤسسات احلكومية  كافة 
احلصر مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري، وتدمير كافة البنى التحتية من طرق وشبكات مياه 
ومباني حكومية وغير حكومية كانت قد عملت على إنشائها السلطة الوطنية الفلسطينية 
الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  ألفراد  الكرمي  العيش  وتوفير  الرفاه  حتقيق  في  للمساهمة 

الغربية وقطاع غزة.

1.2 الفقر 
التعريف الرسمي الذي مت وضعه من قبل  إلى  يستند تعريف الفقر في األراضي الفلسطينية 
ونسبية  املستخدم مالمح مطلقة  التعريف  1997.  ضم  عام  الفقر  ملكافحة  الوطني  الفريق 
ليعكس  تناسبيا  تعديله  مت  ثم  ومن  األساسية ألسرة معيارية  االحتياجات  موازنة  إلى  تستند 
ظروف أنواع أخرى من األسر واألفراد. حيث مت إعداد خطي فقر بحيث تتماشى مع سلة أساسية 
لالحتياجات الضرورية ومجموعة أوسع من الضروريات.  مت احتساب خط الفقر األول )الذي يشار 
وامللبس  املأكل  ميزانية  من  األساسية  احلاجات  يعكس  بشكل  الشديد”(،  الفقر  “خط  بـ  إليه 
واملسكن.  أما خط الفقر الثاني )الذي يشار له بـ “خط الفقر”(، فقد مت إعداده بطريقة تعكس 
والتعليم  الصحية  كالرعاية  أخرى  احتياجات  مع  جنب  إلى  جنبا  األساسية  احلاجات  ميزانية 

والنقل واملواصالت والرعاية الشخصية واآلنية واملفروشات وغير ذلك من مستلزمات املنزل. 

4   مقالة على االنترنت بعنوان التنمية االقتصادية في فلسطني، نشرت بتاريخ 2010/2/3 إعداد د. محمد فتحي شوشر شقورة   
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البداية ألسرة مرجعية مؤلفة من  مت حتديد خّطي الفقر )خط الفقر وخط الفقر الشديد( في 
ستة أفراد )بالغني اثنني وأربعة أطفال(. وقد مت تعديل خّطي الفقر بشكل ميّكن من إبراز احتياجات 
أنواع أخرى من األسر، حيث مت ذلك من خالل تخصيص أوزان مختلفة تبعاً لعدد األطفال والبالغني 

في األسرة ) تركيبة وحجم األسرة(5.

الفقر أقل انتشارًا مما كان يعتقد في السابق
خالل الفترة 2004  -  2009 كان ما يزيد على فردين بني كل عشرة أفراد يعيشون دون خط الفقر. 
كما يظهر االجتاه العام ملؤشرات الفقر، إلى أن معدالت الفقر أخذت باالنخفاض خالل الفترة 2004  
-  2006 وارتفعت في العام 2007 وعادت لالنخفاض عام 2009. وقد يعزى ارتفاع مؤشرات الفقر 
عام 2007 إلى التغيرات التي شهدها االقتصاد الفلسطيني بعيد االنتخابات الفلسطينية لعام 
2006 وما جنم من إجراءات متمثلة في اإلغالق الشامل لألراضي الفلسطينية، وارتفاع معدالت 
البطالة وانخفاض الناجت احمللي اإلجمالي من ناحية، عالوة على أن غالبية األسر قد استهلكت 
ما لديها من مدخرات لضمان مستواها املعيشي قبيل هذه السنة )نتيجة التغيرات االقتصادية 
2000(، وبالتالي أصبحت أكثر عرضة وانكشافا  التي ترتبت على االنتفاضة الفلسطينية عام 
لدوامة الفقر خاصة في قطاع غزة.  وهذا يتناسق مع االجتاه العام للتغيرات التي حصلت على 
مؤشرات الناجت احمللي ومعدالت البطالة خالل نفس الفترة، حيث أظهر الناجت احمللي اإلجمالي، خالل 
الفترة 2007  -  2009، منوا مبا ال يقل عن 5  % ، وتراجعت معـدالت البطالة مبا ال يقل عن 28  %   

لنفس الفترة.

خالل العام 2009 بلغت معدالت الفقر بني األفراد في األراضي الفلسطينية 21.9 %  بواقع 15.5 %  
في الضفة الغربية  و33.2 %  في قطاع غزة.  هذا وتشير األرقام إلى أن معدل الفقر في الضفة 
الغربية قد انخفض من 20.5 %  في عام2007  إلى 15.5 %  في عام 2009، ولكن األزمة في قطاع 

غزة كانت تعني أن أرقام الفقر ارتفعت بشكل عام.

5  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  أهم معالم الفقر في األراضي الفلسطينية، 2004  -  2009. 
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شكل 1: النسبة املئوية ملن هم دون خط الفقر الوطني في األراضــــي الفلسطينية، 
2009  -  2004

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010. أهم معالم الفقر في األراضي الفلسطينية، 2004 - 2009 

ترأسها  التي  لالسر  بلغت  حني  في    %  22.1 ذكور  يرأسها  التي  األسر  بني  الفقر  نسبة  بلغت 
اناث 19.5 %  خالل عام 2009.  ومن خالل دراسة خصائص االسر التي ترأسها االناث لوحظ ان 
الفقر ينتشر ما بني النساء املطلقات واألرامل واملهمشات اللواتي لديهن أطفال.  إن عدم وجود 
مؤسسات ضمان اجتماعي توفر حياة كرمية للنساء، واملطلقات، واألرامل، سيراكم من معاناة 
النساء وينقل أطفالهم الى حافة الفقر الشديد، وبالتالي إنعكاس هذه األزمة على كافة أفراد 

اجملتمع وانتشار ظاهرة عمالة األطفال واحلرمان وانتشار السرقات بني هذه اجملتمعات.

الواقع  هذا  ملواجهة  تكافح  التي  الفلسطينية  األسر  تتبعها  التي  املواجهة  استراتيجيات  إن 
على  واالعتماد  واالستهالك،  النفقات  وتخفيض  املوارد،  جتميع  تشمل  اآلمن  غير  االقتصادي 
املساعدات العامة، واالقتراض.  ويحتاج األفراد واألسر إلى إعادة تنظيم أولوياتهم واحلفاظ على 
املتاحة في املستقبل كلما كان ذلك ممكناً، وغالباً ما  سالمتهم والسعي إلى حتسني اخليارات 
يجبرون على التنازل عن تطلعاتهم، مع ما يتركه ذلك من آثار متباينة على الناس وفقاً ألوضاع 
االنكشاف االجتماعية السابقة سواًء كان التنازل في آمال األهالي في توفير تعليم وفرص زواج 
أفضل ألبنائهم وبناتهم، أو الرغبة الفردية أو العائلية في إقامة أسر وترتيبات معيشة منفصلة 
ألبنائهم، أو تطلعات األفراد البالغني أن يكونوا مستقلني ومتحكمني في املوارد، فإن النتائج في 

كثير من األحيان تضر باملرأة.

استقرار نسب السكان القادرين على الوصول إلى مياه شرب آمنة 
في الوقت الذي تكون فيه املياه العذبة والنظيفة من األمور املسلم بها في أماكن كثيرة، جند أنها 
ال تزال تُعد من املوارد الشحيحة في أماكن أخرى، إما بسبب ندرة توافرها أو نظراً لتلوث مصادرها، 
ومن هنا جند انه في األراضي الفلسطينية وخالل عام 2009 لم يتمكن ما يقرب من 5.9 %  من 

السكان من الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة. 
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شكل 2: النسبة املئوية للسكان القادرين على الوصول إلى مياه شرب آمنة
في األراضي الفلسطينية ، 2004 - 2009

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  مسح البيئة املنزلي، 2004  
-  - 2009.  رام اهلل –  فلسطني.  

حتسن نسب احلصول على الكهرباء 
يعتبر استهالك الطاقة مؤشراً من مؤشرات التنمية ويرتبط بباقي املؤشرات ويؤثر فيها ويتأثر 
بها، وفي هذا السياق جند أن نسبة االسر التي ال حتصل على الكهرباء في األراضي الفلسطينية 
في العام 2004 قد بلغت 0.5 % ، ثم انخفضت إلى 0.2 %  في العام 2010، وان دل هذا على شئ 

فامنا يدل على ان هناك حتسن ملحوظ في حصول األفراد واألسر واملساكن على الطاقة.

شكل 3: نسبة األسر التي ال حتصل على الكهرباء في األراضي
الفلسطينية، 2004  -  2010

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  مسح الطاقة املنزلي، 2004  -   2010.  رام اهلل –  فلسطني.  
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2.2 احلكم
هناك ارتباط ال ينفصم بني احلكم والتنمية، فالتنمية ال ميكن أن تتواصل بدون احلكم الرشيد 
وال ميكن أن يكون احلكم رشيدا ما لم يؤدي إلى استدامة التنمية. وبناءا عليه فقد قرر برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي عام 1994 من خالل مشروع مبادرات من اجل التغيير أنه “ ينبغي أن يتمثل 
هدف املبادرات املتعلقة بشؤون احلكم في تنمية القدرات الالزمة لتحقيق التنمية التي تعطي 
الالزمة للعمل وغير ذلك من  الفرص  البيئة وخلق  باملرأة واستدامة  والنهوض  للفقراء  األولوية 

أشكال املعيشة”. 

ظهر مفهوم احلكم الراشد مع تطوير مفاهيم التنمية فقد تغيرت مفاهيم التنمية من التركيز 
اي  املستدامة  البشرية  التنمية  ثم  البشرية  التنمية  على  التركيز  إلى  االقتصادي  النمو  على 
)االنتقال من الرأسمال البشرى إلى الرأسمال االجتماعي( وصوالً إلى التنمية اإلنسانية.  واقترن 
هذا التطوير في مفاهيم التنمية بإدخال مفهوم احلكم الراشد في أدبيات منظمة األمم املتحدة 
وأخيرا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومت ربط مفهوم احلكم الراشد مع مفهوم التنمية 
تنمية بشرية  إلى  االقتصادي  النمو  لتحويل  الضروري  الرابط  الراشد هو  احلكم  املستدامة الن 

مستدامة.

إن متكني املواطنني وتوسع خياراتهم يتطلب تقوية املشاركة بأشكالها ومستوياتها عبر االنتخابات 
وعبر  وتنافسها  تعددها  السياسية وضمان  األحزاب  دور  تفعيل  وعبر  احلكم  العامة ملؤسسات 
حرية العمل النقابي واستقاللية منظمات اجملتمع املدني.  وهذه السمات واملؤشرات ال يؤمنها إال 

احلكم الراشد وبذلك هناك )خمسة( مؤشرات للتنمية املستدامة:

1 . األمان الشخصي: ويتضمن احلق في احلياة بعيداً عن التهديد واألمراض والتهجير والقمع.
2 . التعاون: يتضمن مفهوم االنتماء واالندماج والتضمينية كمصدر لإلشباع الذاتي الفردي الن 

التعاون هو التفاعل االجتماعي الضروري.
3 . العدالة في التوزيع: وتشمل اإلمكانيات والفرص وليس فقط الدخل.

4 . توسيع قدرات املواطنني وخياراتهم وإمكانية ممارستهم حلرية االختيار بعيداً عن اجلوع واحلرمان 
ومشاركتهم الفعلية في القرارات التي تتعلق بحياتهم وتؤثر فيهم.

في حياة  التأثير سلباً  دون  من  احلالي  اجليل  تلبية حاجات  على  القدرة  تتضمن  االستدامة:   .  5
األجيال الالحقة وحقها في العيش الكرمي.

انخفاض عدد جرائم العنف والقتل في األراضي الفلسطينية
في مجال االمان الشخصي إنخفض عدد حاالت القتل في األراضي الفلسطينية خالل عام 2009 
مقارنة مع العام 2008، حيث سجلت 44 حالة قتل خالل عام 2009 بينما سجلت 47 حالة خالل 
عام .20086  فيما قال نشطون فلسطينيون في مجال الدفاع عن حقوق املرأة إن ارتفاع عدد حاالت 
قتل النساء في الضفة الغربية الذي وصل إلى سبع حاالت خالل الربع األول من عام 2010 ُمقارنة 

6  التقرير السنوي إلجنازات جهاز الشرطة لعام 2010
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مع تسع حاالت طيلة العام 2009 يجب أن يدق ناقوس اخلطر ويخلق حتركا شعبيا ورسميا لوضع 
حد لذلك. 

هذا وتراوح عدد جرائم العنف والقتل املسجلة لكل 1000 نسمة في األراضي الفلسطينية في 
العام 2000 حوالي 5.4 جرمية لكل 1000 نسمة، ثم ارتفعت إلى 7.4 جرمية لكل 1000 من السكان 

في العام 2007.

شكل 4: عدد جرائم العنف والقتل املسجلة لكل 1000 نسمة في األراضي
الفلسطينية ، 2000 - 2005، 2007

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.  قاعدة بيانات مسح الضحية 2000 -  2007.  رام اهلل  -  فلسطني

3.2 الصحة
تعتبر منظمة الصحة  الفلسطينيون،  على الرغم من الصعوبات الواضحة التي يواجهها 
بالثناء7،  معقولة لدرجة جديرة  لألراضي الفلسطينية احملتلة  العاملية احلالة الصحية العامة 
فبحسب تقارير التنمية األلفية وبيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فان املالريا قد مت 
القضاء عليها، ويخلو السكان إلى حد كبير من شلل األطفال والسل واحلصبة بسبب سلسلة 
من برامج التحصني الناجحة، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة احملصنني ضد األمراض املعدية 
األراضي  في  املطاعيم(  جميع  وأكملوا  شهرا   23  -  12 أعمارهم  الذين  )األطفال  الطفولة  في 

الفلسطينية في العام 2000 قد بلغت 69.3 % ، ثم ارتفعت إلى 96.5 %  في العام 2006.

WHO )2006-2008( ‘Country Cooperation Strategy for WHO and the Occupied Palestinian Territory’.  7
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شكل 5: نسبة احملصنني ضد األمراض املعدية في الطفولة )األطفال الذين أعمارهم 12 - 
23 شهرا وأكملوا جميع املطاعيم(  في األراضي الفلسطينية، 2000، 2004، 2006

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006.  رام اهلل – فلسطني

 مير الفلسطينيون في مرحلة حتول وبائي سريع فاألمراض غير املعدية مثل أمراض القلب وارتفاع 
لالعتالل  رئيسة  كأسباب  املعدية  األمراض  على  طغت  قد  والسرطان  والسكري  الدم  ضغط 
والوفيات.  على سبيل املثال، تشمل أسباب الوفاة الرئيسية أمراض القلب 20.1 % ، والسكتة 

الدماغية 11.1 % ، والسرطان 9 % ، واحلوادث 8.9 % .

في  و2000   1990 الفترة  في  تقدم ملحوظ  اخلامسة، حدث  دون سن  األطفال  لوفيات  بالنسبة 
2008.  ففي عامي  انخفاض هذه الوفيات، إال أن التقدم كان بطيئاً خالل الفترة من 2000 إلى 
2006 و2007 بلغ املعدل 27.0 وفاة لكل1000  والدة حية، وفي عام 2008 وثقت منظمة الصحة 
العاملية املعدل على 28.2 حالة وفاة لكل 1000 والدة حية، مما يشير إلى زيادة معدل وفيات األطفال 

وبالتالي تراجع اخلدمات والظروف الصحية املرتبطة بالوالدات.  

مجموع  من    %  15.0 بأن  العاملية  والزراعة  األغذية  منظمة  تفيد  الغذائية  للحالة  بالنسبة 
السكان في األراضي الفلسطينية يعانون من نقص التغذية.  وفي عام 2007، ذكرت اليونيسيف 
أن 7.0 %  من األطفال الذين ولدوا في األراضي الفلسطينية يعانون من نقص الوزن، منهم 3.0 
%  يعانون من سوء تغذية متوسطة إلى شديدة.  كما أن سوء التغذية املزمن ونقص املغذيات 
الدقيقة آخذان في االرتفاع.  ويقدر أن 10.2 %  من األطفال دون سن اخلامسة يعانون من سوء 

التغذية املزمن8.

8  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006.  رام اهلل – فلسطني.
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شكل 6: معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة في األراضي الفلسطينية لسنوات 
مختارة

 WHO )2008( ‘Health conditions in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and the occupied Syrian Golan’ Report by the Secretariat :املصدر

القامة والهزال في األطفال دون سن اخلامسة مصدر قلق متزايد.  فقصر  وتعتبر حاالت قصر 
القامة أثناء مرحلة الطفولة يعد مؤشراً على سوء التغذية املزمن ويترافق مع زيادة في األمراض 
والوفيات، مبا في ذلك تضرر التطور املعرفي واألداء التعليمي9.  ومن ناحية أخرى، يعاني أكثر من 
نصف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 6 - 36 شهراً في قطاع غزة وأكثر من الثلث في الضفة 
الغربية من فقر الدم، والذي قد ترتبط بعض حاالته مع االرتفاع االستثنائي في النيترات في املياه.  
الغربية يعانني من فقر  29.4 %  من النساء في الضفة  2007، قدرت وزارة الصحة أن  في عام 
الدم، وفي عام 2008 ارتفعت هذه النسبة إلى 31.0 %  كما أن تقديرات منظمة الصحة العاملية 

تكشف عن أن فقر الدم يصيب 45.0 %  من النساء احلوامل في قطاع غزة10.

هذا وتستخدم أكثر من نصف النساء بني 15 و 49 سنة وسائل تنظيم األسرة، موزعة بواقع 54.9 
%  في الضفة الغربية  و41.7 %  في قطاع غزة(.

9  Sawaya AL, Martins P, Hoff man D, Roberts SB )2003( ‘The link between childhood under nutrition and risk of chronic diseases 
in adulthood: a case study of Brazil’, Nutrition Rev; 61: 168–75 cited in Giacaman et al. )2009( ‘Health status and health services 
in the occupied Palestinian territory’
  10WHO )2008( ‘Health conditions in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and the occupied Syrian 
Golan’ Report by the Secretariat
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شكل 7: معدل انتشار وسائل منع احلمل للنساء 15 - 49 سنة )تنظيم األسرة(
في األراضي الفلسطينية، 2000، 2004، 2006

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006.  رام اهلل – فلسطني

األخير بني الفلسطينيني تترتب عليها آثار  إن أوضاع االحتالل الطويل األمد والنزاع الداخلي 
شديدة الوقع على صحة السكان، وتتطلب تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع املؤشرات 
الصحية.  فالتعرض املستمر للتهديدات في أوضاع النزاع هو في حد ذاته عامل حاسم ومحدد 
للحالة الصحية، وميكن أن يؤدي إلى اإلصابة باألمراض لذا فال بد أن تستكمل املؤشرات التقليدية 

بتوثيق للتجارب احلياتية والتصورات عن الصحة ونوعية احلياة.

4.2 التعليم
تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة بني األفراد )15 سنة فأكثر( في األراضي الفلسطينية 94.6 %  
للعام 2009 ويالحظ أن معدالت معرفة القراءة والكتابة بني السكان الالجئني، خالفاً ملستويات 
الفقر والبطالة، هي نفسها بل كانت أفضل من تلك اخلاصة بغير الالجئني 4.9 %  من الالجئني في 
عمر 15 سنة وما فوق ال يعرفون القراءة والكتابة مقابل 5.7 %  من غير الالجئني. بالنسبة للعام 
2009/ 2010، بلغ عدد التالميذ في مدارس االراضي الفلسطينية 1.1 مليون، منهم 556,783 من 

الذكور و557,019 من اإلناث11.

11  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2008: تقرير خاص مبناسبة الذكرى الستني للنكبة.  15 أيار/مايو. 2008 
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شكل 8: معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني األفراد )15 سنة فأكثر( في األراضي 
الفلسطينية حسب اجلنس، 2000 - 2009

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008 - 2009. رام اهلل  -  فلسطني 

سادت في العقد املاضي بعض االجتاهات اإليجابية في احلد من التفاوت بني اجلنسني في النظام 
التعليمي الفلسطيني، وتشير التوقعات إلى أن هذا االجتاه اإليجابي من احملتمل أن يستمر، حيث 
أن البنات املسجالت في املرحلة االبتدائية في نظام التعليم الرسمي اآلن يزدن عدداً عن البنني 
وفي حني أن الفتيات في بعض األحيان ينقطعن عن الدراسة من أجل الزواج في سنوات املراهقة، 
فإن األوالد أكثر عرضة لترك املدرسة في وقت مبكر لكي يعملون ويساهمون في توفير الدخل 
ألسرهم، وخاصة خالل فترات ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.  إن الزيادة في مستويات تعليم 
املرأة ال تنعكس في زيادة مشابهة في مشاركة املرأة في الوظائف املهنية.  وهكذا، فإن اخلطوات 
الواسعة في مجال التعليم حتتاج إلى تعزيز عن طريق اإلصالح املؤسسي والوعي باملساواة بني 

اجلنسني في قطاع العمالة، وال سيما عندما تكون هناك سيادة الدولة.

نظام  نوعية  إلى  انتقادات  وجهت  فقد  التعليم،  في  املشاركة  في  التحسن  من  الرغم  على 
التعليم، وخاصة من منطلق أنه ال يعد اخلريجني لسوق العمل املستقبلي على النحو الكافي.  
 )Fragmented Foundations: education اليونسكو وكشف تقرير أجري بتكليف من منظمة 
)and chronic crises in the Occupied Palestinian Territory أن النظام التربوي الفلسطيني ال 
يفعل ما يكفي لتعزيز التعلم النشط، وتقدم امتحانات التوجيهي العامة مثاالً كالسيكياً على 

االمتحان القائم على أساس احلفظ عن ظهر قلب.

5.2 اخلصائص السكانية )الدميوغرافية(
بناء على التقديرات التي أعدها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت باالعتماد على 
نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2007، فقد بلغ عدد السكان املقدر منتصف 
عام 2010 في األراضي الفلسطينية حوالي 4,048,403 مليون نسمة، منهم 2,513,283 مليون 

في الضفة الغربية و1,535,120 مليون فرد في قطاع غزة.
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فتي،  مجتمع  الفلسطينية  األراضي  في  املقيم  الفلسطيني  اجملتمع  أن  السكاني  الهرم  يبني 
حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني املتمثلة باألفراد صغار السن دون اخلامسة عشرة من العمر 
والذين يشكلون نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى.  حيث أظهرت البيانات أن اجملتمع 
الفلسطيني املقيم في قطاع غزة فتياً بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، فقد قدرت 
نسبة األطفال دون اخلامسة مـن العمر في منتصف عام 2010 في األراضي الفلسطينية بحوالي 
14.7 %  مـن مجمـل السكان، بواقع 13.7 %  في الضفة الغربية و16.4 %  في قطاع غزة.  وقدرت 
نسبة األفراد في الفئة العمريـة )0 - 14( سنة للعام نفسه بحوالي 41.3 %  من مجمل السكان 

فـي األراضي الفلسطينية، بـواقع 39.4 %  في الضفة الغربية و44.4 %  في قطاع غزة. 

شكل 9: الهرم السكاني في األراضي الفلسطينية )تقديرات منتصف عام 2010(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010. تقديرات منقحة بناءاً على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2007.  رام اهلل -  فلسطني

  % 2.7 ، بواقع   % 2.9 2010 في األراضي الفلسطينية  بلغ معدل النمو السنوي منتصف العام 
في الضفة الغربية و3.3 %  في قطاع غزة.  ومن املتوقع أن تبقى معدالت النمو كما هي خالل 
السنوات اخلمس القادمة. حيث أن انخفاض مستوى الوفيات وبقاء معدالت اخلصوبة مرتفعة 
اقتصادية  سياسات  سيتطلب  ما  وهو  للسكان،  الطبيعية  الزيادة  معدل  ارتفاع  إلى  سيؤدي 

واجتماعية مالئمة ملواجهة هذه الزيادة املترتبة. 
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شكل 10: معدل النمو السنوي املقدر في األراضي الفلسطينية لسنوات مختارة

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010. تقديرات منقحة بناءاً على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 2007.  رام اهلل -  فلسطني

2007، طرأ انخفاض  العام للسكان واملساكن واملنشآت،  النهائية للتعداد  النتائج  إلى  استناداً 
 2007 العام  في  مولود   4.6 بلغ  حيث  الفلسطينية،  األراضي  في  الكلية  اخلصوبة  معدل  على 
معدل  ارتفاع  استمرار  فيالحظ  املنطقة  على مستوى  أما    .1997 العام  في  مولود   6.0 مقابل 
اخلصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة )1997 - 2007(،  حيث بلغ 
4.1 مولود في العام 2007 في الضفة الغربية مقابل 5.6 مولود في العام 1997. أما في قطاع غزة 

فقد بلغ 5.2 مولود في العام 2007 مقارنة 6.9 مولود في العام 1997. 

شكل 11: معدل اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة، )1997, 2007(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  قاعدة بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشات، 1997.  رام اهلل –فلسطني

في  األسرة  حجم  متوسط  على  انخفاض  طرأ  أنه  إلى   2009 عام  بيانات  تشير  آخر  جانب  من 
األراضي الفلسطينية مقارنة مع عام 1997، حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 5.8 فرداً 
في  األسرة  انخفض متوسط حجم  آخر  1997.  من جانب  عام  فرداً   6.4 مع  2009 مقارنة  عام 
1997، أما في قطاع غزة فقد  6.1 فرداً عام  2009 مقارنة مع  5.6 فرداً عام  إلى  الغربية  الضفة 

انخفض متوسط حجم األسرة إلى 6.3 فرداً في العام 2009 مقارنة مع 6.9 في العام 1997 .   



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 29 -

مؤشر التنمية البشرية يقع في مستوى متوسط بالنسبة لدول العالم
والتعليم  األمية  ومحو  املتوقع،  العمر  ملتوسط  مقارن  مقياس  هو  البشرية  التنمية  مؤشر 
بل هو وسيلة لقياس مستوى  العالم.  أنحاء  للبلدان في جميع  بالنسبة  املعيشة  ومستويات 
الرفاه، والرعاية االجتماعية وخاصة األطفال. يستخدم املؤشر للتمييز بني ما إذا كان البلد هو 
بلد متقدم، أو نامي أو من البلدان األقل منوا، وكذلك لقياس أثر السياسات االقتصادية على نوعية 
احلياة. وقد مت تطوير هذا املؤشر في عام 1990 من قبل اخلبير االقتصادي الباكستاني محبوب احلق 

واالقتصادي الهندي أمارتيا سن.

يضع مؤشر التنمية البشرية لعام 2006 األراضي الفلسطينية في مستوى متوسط من ناحية 
األراضي  تقع  املرتبة 106 من أصل 179 بلداً، حيث  البشرية على مستوى العالم، في  التنمية 
)52(، وليبيا  )31(، وعمان  واإلمارات العربية املتحدة   ،)34( وقطر   )29( الكويت  وراء  الفلسطينية 
)52(، واململكة العربية السعودية )55(، ولبنان )78( ولكن قبل مصر )116(، واملغرب )127(، واليمن 

)138(، والسودان )146(12.

6.2 األمن والسلم
التحتية الفلسطينية تتعارض مع  إن السياسة اإلسرائيلية املتمثلة في هدم املنازل والبنية 
انعدام األمن الشخصي  ومع ذلك يستخدم الهدم بصورة روتينية، مما يسبب  القانون الدولي 
أن  التعذيب  مناهضة  ولقد ذكرت جلنة  عميق.   اجملتمعي بشكل  والعائلي ويصدع التماسك 
“السياسات اإلسرائيلية بشأن هدم املنازل رمبا، في بعض احلاالت، تصل إلى حد املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالانسانية أو املهينة فهدم منازل املدنيني ألسباب تأديبية، مبا في ذلك االشتباه بأن 
أحد أفراد األسرة تصرف بشأن مقاوم إلسرائيل، يخالف أيضاً أحد أهم املبادئ األساسية للعدالة 
احلظر املفروض على معاقبة شخص عن أفعال مرتكبة من جانب شخص آخر واتفاقية جنيف 

الرابعة حتظر هذا النوع من العقوبات اجلماعية بشكل ال لبس فيه. 

تصنف احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت انواع الهدم الى االصناف االتية: 
 • كعقاب على أفعال أناس لهم عالقة	 تدمير املنازل  انه  على  ويعرف  العقابي  الهدم 

باملنزل.
 • وجود تصريح	 املنازل بسبب عدم  وتدمير  انه عمليات هدم  ويعرف على  اإلداري  الهدم 

بناء.
 • العمليات	 أثناء  في  اإلسرائيلي  اجليش  به  يقوم  ما  انه  على  ويعرف  العسكري  الهدم 

العسكرية لغرض تطهير قطعة من األرض.
 • احلركة	 قبل  من  التحقيق  قيد  زالت  ما  التي  الهدم  عمليات  ويضم  احملدد  غير  الهدم 
ويعتقد أن غالبية هذا النوع عبارة عن عمليات تطهير لألراضي وهدم عسكري وعقابي، 

وقعت بني عامي 1967 و1982.

12  املوقع االلكتروني لقائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية 
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ميلكها  مباٍن  أية  بهدم  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  عام 1967،  في  االحتالل  بداية  منذ 
الفلسطينيون وتفتقر إلى تصاريح بناء وبعد أوسلو، اقتصرت عمليات الهدم على املنطقة ج 
والقدس الشرقية ونظراً الستحالة احلصول على تصاريح بناء من إسرائيل في هذه املناطق، ال 
يتقدم العديد من الفلسطينيني للحصول على تصاريح، وبدالً من ذلك، يقومون بالبناء لتلبية 
احتياجاتهم على الرغم من التهديد القائم بالهدم.  حتى بداية العام 2010، هناك أكثر من 3 
آالف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية ميكن أن تصدر بحقها أوامر هدم )ميكن تنفيذها فوراً 
الغربية  الضفة  أنحاء  في  األقل  على  صغيرة  سكانية  جتمعات  عشرة  وتوجد  إنذار(  سابق  دون 
معرضة خلطر التهجير بشكل يكاد يكون كلياً بسبب العدد الكبير من أوامر الهدم املتوقعة.  
إن ما ال يقل عن 28 %  من جميع منازل الفلسطينيني في القدس الشرقية قد بنيت في خرق 
إلى األرقام السكانية، فإن هذه النسبة تعادل حوالي  التنظيم اإلسرائيلي؛ واستناداً  ملتطلبات 

60,000 فلسطيني في القدس الشرقية يواجهون خطر هدم بيوتهم.

7.2 الهواء
لقد طالت االعتداءات اإلسرائيلية كافة عناصر البيئة الفلسطينية ومن ضمنها الهواء، حيث جند 
أن إسرائيل عملت على زيادة معدالت تلوث الهواء عن طريق املصانع املنتشرة في مستعمراتها، 
فإن كمية كبيرة من الغازات السامة والضارة الناجتة عن املصانع اإلسرائيلية داخل إسرائيل تصل 
إلى األجواء الفلسطينية بفعل الرياح بسبب قرب موقعها اجلغرافي من احلدود، كما يصل الدخان 
الناجتة عن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم في أسدود واجملدل إلى قطاع غزة  والغازات 
بفعل الرياح، وأيضا تزيد من درجات تلوث الهواء، كما تنبعث الغازات السامة التي تلوث الهواء 
من املصانع اإلسرائيلية أثناء عملية النقل األمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب لهذه املواد. 
تشكل الصناعات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والصناعات داخل إسرائيل اخلطر 
األكبر على تلوث الغالف اجلوي في األراضي الفلسطينية، حيث أن املراكز الصناعية اإلسرائيلية 
الكثيرة املنتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية تلوث الغالف اجلوي بكميات كبيرة من الغازات 
الدفيئة، حيث يتوقع خبراء املناخ أن تزداد الغازات الدفيئة املنبعثة من املناطق احملتلة عام 1948 
كميات  تناقص  فلسطني  في  املناخ  تغير  مظاهر  ومن   ،2020 العام  حتى  وذلك    %  40 بنسبة 

األمطار وارتفاع درجات احلرارة .

8.2 الزراعة/ األراضي
تلعب الزراعة دورا حيويا في اقتصاد الدول النامية ومتثل املصدر الرئيسي للغذاء والدخل والعمل 
األمن  لتحقيق  أمرا أساسيا  األراضي  واستخدام  الزراعة  في  التطور  ويعد  الريفيني.  لسكانها 

الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر والتنمية املستدامة بشكل عام.

التغير في استخدام األراضي
مخطط  ألي  الرئيسة  التخطيطية  العناصر  أهم  أحد  األراضي  استعماالت  دراسات  تعد 
استعماالت  في  حدثت  التي  التغيرات  تقومي  في  تسهم  فهي  احلديثة،  للمدن  استراتيجي 
اإلسكان واألنشطة االقتصادية خالل فترات زمنية محددة.  وألن عملية التنمية احلضرية تتميز 
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بالديناميكية والتغير املستمر، فال بد أن يواكبها خطط إلدارة التنمية تتجاوب مع هذه التغيرات، 
وتستوعبها ضمن مقترحات اخلطط االستراتيجية والتنظيمية، ومن هذا املنطلق فإنه ال بد من 
توفير خطة مرنة وواضحة لتنفيذ مقترحات مخطط استعماالت األراضي تتجانس مع متطلبات 
اإلطار االستراتيجي وعناصره الرئيسة التي تضم: اخملطط الهيكلي العام، واخملططات الهيكلية 

احمللية، والسياسات احلضرية.

االحتالل اإلسرائيلي يقيد استعماالت األراضي في الضفة العربية وقطاع غزة 
تبلغ مساحة كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 6,020 كم2 مقسمة إلى محافظات الشمال 
وتتوزع  كم2،   365 مساحته  وتبلغ  غزة  وقطاع  كم2،   5,655 مساحتها  وتبلغ  الغربية(  )الضفة 
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب امللكية واستعماالت األراضي حسب وزارة اإلسكان إلى 

اآلتي: أراضي حكومية وأراضي وقف وأراضي خاصة.  

هذا وفي أعقاب حرب عام 1967، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مبصادرة مساحات كبيرة من 
األراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لألغراض اآلتية:

•إقامة املستعمرات اإلسرائيلية إذ أقامت إسرائيل املئات من املواقع االستعمارية. 	
•الطرق العرضية وااللتفافية خلدمة املستعمرات. 	

•مناطق أمنية حتيط باملستعمرات وحظرت على املواطنني الفلسطينيني من دخولها. 	
•مناطق محمية ملشاريع استعمارية مستقبلية. 	

إن التغير في استخدام األراضي املزروعة في األراضي الفلسطينية قد انخفض عما كان عليه 
الوضع في العام 2000 إلى ما يزيد عن 33 كم2 في العام 2006، ثم انحسر االنخفاض إلى نحو 2 

كم2 في العام 2008.

شكل 12: التغير في استخدام األراضي املزروعة في األراضي الفلسطينية، 2001 - 2008
                                                                                    الوحدات: كم2

 املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.  إحصاءات استعماالت األراضي في األراضي الفلسطينية، 2008.  رام اهلل – فلسطني
مالحظة: سنة 2000 هي سنة األساس للبيانات 
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استقرار مساحة األراضي املزروعة
بلغت مساحة األراضي املزروعة في العام 2000 في األراضي الفلسطينية حوالي 1,515 كم2، ثم 
انخفضت إلى 1,513  كم2 في العام 2008، هذا ولم تتجاوز نسبة التغير في املساحة املزروعة 

خالل االعوام 2000 الى 2008 عن 2.5 % .
 

شكل 13: مساحة األراضي املزروعة في األراضي الفلسطينية، 2000 - 2008 
الوحدات: كم2

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.  إحصاءات استعماالت األراضي في األراضي الفلسطينية، 2008.  رام اهلل  -  فلسطني

استخدام األسمدة واملبيدات الزراعية
لقد كان استخدام األسمدة الطبيعية بدالً من األسمدة الكيميائية أفضل من حيث حالة النمو 
واحلفاظ على اجليل النباتي الذي ينمو بشكل صحيح ولو كان ذلك ببطء، حيث تتخلل األسمدة 
الفعال  اآلزوت  وتتخلل عناصرها وخاصة  والهوائية  الالهوائية  اجلراثيم  بفعل  التربة  الطبيعية 
إذا استخدمت  واملفيد للتربة، اما األسمدة الكيميائية فانها تسبب الكثير من األضرار للتربة 
بكميات كبيرة وتؤدي الى عدم النمو بشكل كامل إن قلت الكمية واعتادت النباتات على هذه 

األسمدة. 
 

ومت  دوالر  40 مليون  الفلسطينية مبا قيمته  األراضي  2000 مت استخدام أسمدة في  العام  خالل 
دوالر  مليون   47 إلى  االستخدام  ارتفع  ثم  دوالر،  مليون   29 قيمته  مبا  زراعية  مبيدات  استخدام 
على  يدل  فامنا  هذا على شئ  دل  وان   ،2008 العام  في  الزراعية  للمبيدات  مليون  و36  لألسمدة 

االستخدام املكثف لهذه االسمدة واملبيدات في اجملال الزراعي.
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شكل 14: استخدام األسمدة واملبيدات الزراعية في األراضي الفلسطينية لسنوات 
مختارة

الوحدات: ألف دوالر أمريكي

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  سلسلة تقارير اإلحصاءات الزراعية.  رام اهلل – فلسطني

9.2 البيئة البحرية والساحلية
يعاني الشاطئ الفلسطيني من مشاكل بيئية كثيرة من جراء تدفق املياه العادمة الناجتة عن 
اختالف معدالت  الشواطئ، كذلك  الصلبة على طول  النفايات  إلقاء  املواطنني، ومن  استهالك 
الترسبات على الشاطئ بسبب االختالف في مستوى مياه البحر، وأيضاً عمليات الصيد البحري 
التي تسهم في تلوث البيئة البحرية أما بالنسبة للمياه العادمة فان 40 %  من املياه العادمة 
في قطاع غزة تتدفق في مياه البحر املتوسط بدون معاجلة وتتدفق خصوصا من أمام شواطئ 
مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومدينة دير البلح كذلك فان هناك 800 وحدة صيد منتشرة على 
الشاطئ وتسهم إلى حد ما في تلوث الشاطئ من خالل النفايات إما عن طريق النفايات الصلبة 
فهناك العديد من األماكن سبق اإلشارة إليها تتجمع فيها النفايات الصلبة على الشاطئ في 

قطاع غزة.

وفي بحث مت إجراؤه على مياه الشاطئ في قطاع غزة مت اختيار 17 موقعا على طول الشاطئ حيث 
أخذت عينات مياه من تلك املواقع بواقع عينتني شهريا لكل موقع وعلى مدار 12 شهرا وبعد حتليل 
العينات كيماويا واختبار األوكسجني BOD واألوكسجني املذاب DO وفحوصات ميكروبيولوجية، 
أظهرت التحاليل أن هناك تلوثا كيمائيا وميكروبيولوجيا يختلف تبعا الختالف فصول السنة وان 
لهذا التلوث عالقة بتدفق كمية مياه اجملاري إلى البحر وكذلك نشاطات السكان وكمية األمطار، 
كما أوضحت الدراسة أن وقف ضخ اجملاري لفترات محدودة قد أدى إلى التقليل من درجة التلوث. 
خطورة  مدى  إلى  الصيد  أو  بالسياحة  سواء  املواقع  هذه  مع  املتعاملني  الدراسة  نصحت  وقد 
التعرض لهذا التلوث وعليه فانه يجب اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة وتبني برامج مسح أخرى 

باستخدام أحدث الطرق كاالستعانة بالكلوليفاج وبكتيريا األنتيروكووكس. 
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تذبذب كميات صيد األسماك السنوي
بلغت كمية صيد األسماك السنوي في العام 2000 في األراضي الفلسطينية 2.6 ألف طن، ثم 

ارتفعت إلى 2.8 ألف طن في العام 2008.

شكل 15: كميات صيد األسماك السنوي في األراضي الفلسطينية، 2000 - 2008 
الوحدات: طن

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  سلسلة تقارير اإلحصاءات الزراعية.  رام اهلل – فلسطني

10.2 املياه
تعد املياه واحدة من أصعب القضايا التي تؤثر على استقرار البيئة في األراضي الفلسطينية، 
وقد أشار تقرير التنمية اإلنسانية 2006 على الصعيد العاملي إلى أن نصيب الفرد الفلسطيني 
من املياه، وبخاصة في غزة، ميثل أحد أعلى مستويات ندرة املياه في العالم، ويساهم في حدوث 

هذه الندرة كل من نقص املياه وأسلوب إدارة املياه املشتركة. 

املياه  طبقات  في  املشاركة  في  الفلسطينية  واألراضي  إسرائيل  بني  التكافؤ  عدم  مستوى  إن 
اجلوفية التي تقع أسفل الضفة الغربية بالغ الوضوح فمتوسط نصيب الفرد من استخدام املياه 
من قبل املستعمرين اإلسرائيليني في الضفة الغربية هو نحو تسع مرات أعلى من الفلسطينيني.  
وبالرغم من أن الضفة الغربية يوجد بها 13 %  فقط من مجموع اآلبار في فلسطني التاريخية، 

فان املستعمرون يعملون على استخراج ما يصل إلى 53 %  من املياه اجلوفية في هذه اآلبار.   

املستودع  يعد  حيث  املشكلة  أصل  والساحلية  الغربية  اجلوفية  املياه  مستودعات  إدارة  توضح 
الغربي للمياه اجلوفية، وهو جزء من حوض نهر األردن، مبثابة املصدر الوحيد واألكثر أهمية للمياه 
املياه  طبقات  أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  تغذية  إعادة  وتتم  الفلسطينية.   األراضي  في  املتجددة 
ساحل  نحو  الغربية  الضفة  من  تتدفق  أنها  كما  الغربية،  الضفة  في  املستودع  بهذا  اجلوفية 
إسرائيل، وأغلب هذه املياه ال تُستخدم من قبل الفلسطينيني.  يرجع أحد األسباب إلى التنظيم 
الصارم لعدد وعمق اآلبار.  إن نسبة حصول الفلسطينيني على مصادر املياه في الضفة الغربية 

هو ربع ما يحصل عليه اإلسرائيليون، كما أنه آخذ في االنخفاض.



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 35 -

إلى قطاع غزة بسبب  بالكاد تصل  والتي  الساحلي،  املياه من احلوض  هناك مشاكل مماثلة مع 
ارتفاع معدالت االستخراج على اجلانب اإلسرائيلي.  يقدر أن اإلفراط في استخراج املياه من احلوض 
الساحلي إلى ما يقرب من ضعف احلد املستدام في عام 2000 يصل اآلن إلى مستويات خطيرة، 
فنسبة 5 %  إلى 10 %  فقط من املياه اجلوفية تقدم نوعية جيدة ملياه الشرب، وميثل انخفاض 
منسوب املياه اجلوفية، إلى جانب زيادة امللوحة عبر مياه البحر والتلوث الناجم عن مياه الصرف 
الصحي، تهديداً لكل من نوعية وكمية املياه املتاحة.  تضم امللوثات الرئيسية ملوارد املياه في 
قطاع غزة النيترات والكلوريد وامللوحة، ويحتمل أن تضم أيضاً بكتيريا العصيات املعوية البرازية 

واملكورات العقدية البرازية. 

أربع مرات أعلى  التلوث احلالية هي  أن معدالت  الفلسطينيني  الهيدرولوجيني  وتؤكد مجموعة 
من أرقام عام 2005. وتتضمن دواعي القلق بخصوص الصحة العامة نتيجة لهذا التلوث انتشار 
األمراض املنقولة باملياه واألمراض املعدية احلادة واملزمنة مثل التهاب الكبد الوبائي أو اإلسهال 

والكوليرا، وتتعرض الضفة الغربية أيضاً للخطر بسبب امللوثات.

الغربية مرتبطة  الضفة  الفلسطينية في  السكانية  التجمعات  ثلث  تكن  لم   ،2009 في عام 
بشبكات املياه فخمس السكان في الشمال ال تصلهم اخلدمة، وما يقرب من نصف التجمعات 

في اجلنوب ال تزال غير مرتبطة بها.

يقدر أن هناك 25 مليون متر مكعب من مياه الصرف غير املعاجلة تصرف في البيئة كل سنة 
في أكثر من 350 موقعاً في الضفة الغربية، باإلضافة إلى ذلك، يعتمد 69 %  من الفلسطينيني 
في الضفة الغربية على احلفر االمتصاصية ويبدو الفلسطينيني في قطاع غزة في وضع أفضل 
من حيث ارتباط بشبكات الصرف الصحي؛ حيث تشير البيانات إلى أن 60 %  من األسر تتصل 
بشبكة صرف صحي ومع ذلك، فإن الطاقة االستيعابية حملطات املعاجلة تنخفض كثيراً، وبقيت 
غير قادرة على العمل لبعض الوقت نتيجة للحصار املفروض على قطع الغيار والكهرباء واملوارد 

البشرية.

باإلضافة إلى ذلك، يتم ضخ 69 مليون لتر من مياه الصرف الصحي املعاجلة جزئيا أو غير املعاجلة 
كلياً في البحر األبيض املتوسط مباشرة.  البحر األبيض املتوسط هو مورد مشترك يجري تلويثه 
بلدان  تعني جميع  إقليمية  أزمة  أنها  على  إليها  ينظر  أن  ينبغي  املسألة  وهذه  للنزاع؛  نتيجة 
البحر األبيض املتوسط.  تشكل املستعمرات أيضاً عدداً من  دواعي القلق البيئية للفلسطينيني، 
حيث  فوكني(  وادي  )مثل  الغربية  الضفة  في  اخلام  الصحي  الصرف  مياه  بتصريف  تقوم  حيث 
تسمح مستعمرة بيت إيليا بتدفق مياه الصرف الصحي اخلام في أيام السبت عندما ال يعمل 

املستعمرون املتدينون.  
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إال  والنفايات  املياه  إلقامة محطات معاجلة  تصاريح  إعطاء  إسرائيل  ترفض  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بشرط مسبق هو أن تكون متصلة باملستعمرات.  وقد دأبت بلدية القدس على إهمال االستثمار 
في البنية التحتية للفلسطينيني، وخاصة في مجال املياه والصرف الصحي، وتوجد قرابة 90 %  
من جميع أنابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والطرق واألرصفة في القدس الغربية، تاركة 
والكهرباء  الصحي  أنظمة للصرف  دون  الشرقية  القدس  الفلسطينية في  األحياء  العديد من 
والطرق املعبدة.  وهناك مناطق فلسطينية كاملة ال ترتبط بنظام الصرف الصحي ) يبلغ النقص 

في خطوط الصرف الصحي الرئيسية 70 كيلومتراً(.  

تذبذب كميات املياه املسحوبة من املياه اجلوفية والسطحية 
من املالحظ ان هناك تذبذباً في نسبة املياه املسحوبة من املياه اجلوفية والسطحية نسبة الى 
انها  اال   2000 العام  خالل    %  84.5 بلغت  حني  ففي   ،2008  -  2000 االعوام  خالل  املتاحة  املياه 

انخفضت الى 81.3 %  خالل عام 2008.

شكل 16: نسبة املياه املسحوبة من املياه اجلوفية والسطحية من املياه املتاحة في 
األراضي الفلسطينية، 2000 - 2008

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  إحصاءات املياه في األراضي الفلسطينية 2001 - 2008. رام اهلل فلسطني

كمية املياه املزودة للقطاع املنزلي
من خالل تتبع البيانات واالرقام يالحظ ان هناك سحب متزايد للمياه الغراض االستخدام املنزلي 
117 مليون متر  بدءا من حوالي  2008 سحبا متزايدا    -  2000 املمتدة من  الفترة  فقد شهدت 

مكعب خالل العام 2000 وانتهاءا بحوالي 186 مليون متر مكعب خالل العام 2008. 



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 37 -

شكل 17: كمية املياه املزودة لالستخدام املنزلي في األراضي الفلسطينية، 2000 - 2008
الوحدات مليون متر مكعب

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  إحصاءات املياه في األراضي الفلسطينية 2001 - 2008. رام اهلل فلسطني

11.2 التنوع احليوي 
تعد فلسطني من أكثر بقاع األرض غنًى بالتنوع احليوي ومصادره، ويرجع ذلك إلى التباين الكبير في 
األنظمة املناخية والتنوع في التضاريس اجلغرافية وأنواع التربة.  إن موقع فلسطني االستراتيجي 
بني قارات العالم الثالث آسيا وأوروبا وإفريقيا جعلها مركزاً للحضارات املتعاقبة ومعبراً رئيساً 
لهجرات الطيور وموطناً للكثير من األنواع احلية.  حيث يبلغ عدد الكائنات التي مت وصفها في 

فلسطني نحو 47,000 نوع ويعتقد بوجود حوالي 4,000 نوع آخر لم يتم وصفها.

كما أن فلسطني تزخر بالكثير من أنواع النباتات البرية، إذ يصل عدد النباتات املزهرة إلى حوالي 
2,700 نوع، ويبلغ عدد األنواع املتوطنة منها في فلسطني حوالي 261 نوعاً، منها 53 نوعاً خاصة 
بفلسطني، منها 12 نوعاً نادراً جداً، ويبلغ عدد األنواع النباتية املهددة باالنقراض حوالي 543 نوعاً، 

خاصة العائلة الزنبقية والسوسنيًة.

يشار إلى أن فلسطني متتاز بتنوع كبير في حيواناتها، إذ يوجد 93 نوعاً من الثدييات ضمن 33 عائلة، 
بالنسبة ملساحة فلسطني  األعداد كبيرة  وتعتبر هذه  عائلة،   65 الطيور ضمن  من  نوعاً  و520 
مقارنة مع غيرها من املناطق ذات مساحات مضاعفة مثل كاليفورنيا. كما حتوي فلسطني نحو 
110 أنواع من الزواحف والبرمائيات، ويعيش في املسطحات واجملاري املائية الداخلية في فلسطني 
حوالي 32 نوعاً أصيالً من األسماك ونحو 14 - 16 نوعاً دخيالً منها. ويعيش في فلسطني نحو 

30,000 نوع من الالفقاريات.

انتشار احملميات الطبيعية في االراضي الفلسطينية
يوجد في الضفة الغربية أكثر من 48 محمية طبيعية، حدد بعضها في فترة االنتداب البريطاني، 
ثم في فترة اإلدارة األردنية وبعضها اآلخر في فترة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية، كمحمية 
في  القف  وادي  ومحمية  والتوسع،  الضم  جدار  ابتلعها  التي  جنني  محافظة  في  الريحان  أم 
محافظة اخلليل ومحمية وادي الزرقا العلوي في سلفيت، ومحمية سلمان الفارسي في محافظة 
الفلسطينية عام  الوطنية  السلطة  أعلنت  نابلس، حيث  الكبير في  اجلبل  طولكرم، ومحمية 

2000 ممثلة بوزارة شؤون البيئة وادي غزة كأول محمية طبيعية.
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بالرغم من القيم الكبرى اجلمالية واالقتصادية واالجتماعية والطبية للتنوع احليوي، ال تزال األخطار 
لألنواع  الطبيعية  البيئية  املواطن  وفقدان  بتدمير  ممثلًة  احلساس،  الطبيعي  املصدر  بهذا  حتدق 
من خالل التغيرات في استخدامات األراضي لصالح األنشطة البشرية اليومية، واالستثمارات 
االقتصادية غير املستدامة، كذلك حتويل األرض لصالح الزراعة، حيث حول اإلنسان بني 20 - 50 %  

من مساحة األحياء البرية على كوكب األرض إلى أراض زراعية.

وسياساته  االحتالل  ممارسات  نتيجة  احليوي  التنوع  على  واملهددات  األخطار  تزداد  فلسطني  في 
لألرض  وجتريف  ونهب  من مصادرة  يصاحبها  وما  املستعمرات  فبناء  الفلسطينية،  األرض  على 
واألراضي  احليوي  بالتنوع  الغنية  الطبيعية  واحملميات  الغابات  مناطق  خاصة  الفلسطينية 
الزراعية، وما ينتج عنها من نفايات صلبة ومياه عادمة تعمل على تلويث ما تبقى من أراض خارج 
حدود املستعمرات، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي عمل على جتزئة وتقطيع األنظمة البيئية 
الطبيعية لألحياء وعزل الكثير من األنواع من حرية التنقل والتزاوج، هذا فضالً عن شق الطرق 

االلتفافية لصالح املستعمرين على حساب األراضي الطبيعية13.

12.2 االقتصاد وقوة العمل
تذبذب نصيب الفرد من الناجت احمللي االجمالي 

بلغت قيمة الناجت احمللي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية 5,147 مليون دوالر أمريكي خالل العام 
2009، حيث سجل منواً بنسبة 6.8 %  مقارنة مع العام 2008، كما أن نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي لألراضي الفلسطينية بلغ 1,390 دوالر أمريكي خالل العام 2009 مسجالً منواً نسبته 
3.7 %  باملقارنة مع العام 2008 حيث بلغت قيمته في العام 2008 حوالي 1,340 دوالر أمريكي 

وذلك باألسعار الثابتة علماً أن سنة األساس 2004.
 

2010 حوالي  الثالث من عام  الربع  الفلسطينية خالل  األراضي  اإلجمالي  في  احمللي  الناجت  وبلغ 
1,409 مليون دوالر أمريكي مسجال تراجعاً بنسبة 0.6 %   مقارنة مع الربع الثاني من العام 2010 

الذي بلغ حوالي  1,418 مليون دوالر أمريكي.

كما بلغ نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية 368 دوالر أمريكي خالل 
الربع الثالث من عام 2010، حيث سجل تراجعا بنسبة بلغت 1.3 %  مقارنة مع الربع الثاني من 

العام نفسه الذي بلغت قيمته حوالي 373 دوالر أمريكي.

13  البيان الصحفي لسلطة جودة البيئة مبناسبة اليوم العاملي للبيئة 04/06/2010 املنشور على وكالة معا اإلخبارية 
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شكل 18: متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية*، 
2000 - 2009 باألسعار الثابتة

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  إحصاءات احلسابات القومية 200 - 2009. رام اهلل -  فلسطني. 
مالحظة: البيانات ال تشمل ذلك اجلزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

1997 هي سنة األساس للفترة 2000 - 2003 ، 2004 هي سنة األساس للفترة 2004 - 2009 .

تبرز املؤسسات املالية الدولية أن التركيبة املتغيرة لالقتصاد تعد أكثر إثارة للقلق من معدالت 
النمو السلبية على مدى السنوات القليلة املاضية، ففيما يعتمد الناجت احمللي اإلجمالي بشكل 
متزايد على احلكومة واالستهالك اخلاص للمعونات املقدمة من املانحني والتحويالت، انخفضت 
االستثمارات إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، تاركة القليل من القاعدة اإلنتاجية لبناء 
اقتصاد قادر على االكتفاء الذاتي.  يتم دعم االقتصاد الفلسطيني بدفعات هائلة من املساعدات 
اخلارجية ففي عام 2008 ازداد دعم امليزانية مبفرده بنسبة 80 %  تقريباً عن مستوى عام 2007، وبلغ 
ما يقارب 1,8 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل حوالي 30 %  من الناجت احمللي اإلجمالي، للمقارنة بلغ 

دعم امليزانية اجلارية والتنموية في عام 2007 معاً ما يصل إلى 5 %  من الناجت احمللي اإلجمالي.  

ارتفاع تكاليف املعيشة في االراضي الفلسطينية 
ارتفعت تكاليف املعيشة في األراضي الفلسطينية خالل العام 2009 بنسبة 2.75 %  وهي نسبة 
ارتفع الرقم القياسي  .  حيث   % 9.89 ارتفاعا بنسبة  2008 والذي سجل  معتدلة باملقارنة مع 

ألسعار املستهلك من 121.08 %  خالل العام 2008 إلى 124.34 خالل العام 2009.
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شكل 19: مؤشر أسعار املستهلك في األراضي الفلسطينية للسنوات 2005 - 2009 
)سنة األساس 2004=100(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  مسح أسعار املستهلك، 2004 -  2009.  رام اهلل –  فلسطني.  

على مستوى اجملوعات سجلت أسعار مجموعة املواد الغذائية في األراضي الفلسطينية ارتفاعا 
بنسبة 3.6 %  خالل العام 2009 مقارنة مع العام 2008. 

تذبذب معدالت البطالة في االراضي الفلسطينية
يالحظ وجود تذبذب في معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية خالل العقد املاضي، حيث بلغ 
معدل البطالة 26.0 %  في العام 2008 بينما بلغ املعدل 24.5 %  في العام 2009، حيث يبرز التوزيع 

حسب املنطقة وحالة اللجوء حدوث تذبذب بني العامني 2008 و2009.

شكل 20: معدل البطالة حسب السنة واملنطقة

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008 - 2009. رام اهلل  -  فلسطني
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استقرار معدالت املشاركة في القوى العاملة
و43.0 %  بني غير  الالجئني  بني    % 39.5(   %  41.6 بلغ  العاملة فقد  القوى  أما معدل مشاركة 
الالجئني( في عام 2009  مقارنة بـ 41.2 %  في عام 2008، حيث يختلف التوزيع حسب اجلنس 

وحالة اللجوء بني العامني 2008 و2009.

شكل 21: معدل املشاركة في القوى العاملة حسب اجلنس، 2009

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2008 - 2009. رام اهلل  -  فلسطني

أعداد العمال في االراضي الفلسطينية في تزايد مستمر 
زيادة  شهد  الفلسطينية  األراضي  في  العمال  عدد  أن  إلى  العاملة  القوى  مسح  نتائج  تشير 
قدرها حوالي 70 ألف عامل بني عام 2008 وعام 2009، وقد مت استيعاب جزء كبير من هذه الزيادة 
القطاع اخلاص يشهد  أن  اإلنفاق في حني  زيادة مطردة في  الذي يشهد  العام  القطاع  من قبل 
األراضي  في  الدميوغرافية  لالجتاهات  وسيكون  هذا  فيه.   العاملني  أعداد  في  وانكماش  تقلص 
الفلسطينية تأثير كبير على مستقبل قطاع العمالة: إذ أن 50 %  من سكان قطاع غزة هم دون 

15 عاماً، وسيتم قريباً إعدادهم لدخول سوق العمل.

إذا كانت حقوق العمال ال تزال منقوصة بسبب البنية املادية واإلدارية لالحتالل، فإن سوق العمل 
سيواصل التقلص في جميع القطاعات مبا في ذلك قطاع الزراعة وصيد األسماك الذي يوظف 
حالياً نسبة كبيرة من السكان ولكنه يشهد انخفاضاً مطرداً بسبب تزايد القيود على الوصول 
2009 ما نسبته  العام  البيانات فقد وظف قطاع اخلدمات في  واملياه، وكما تشير  األراضي  إلى 
39.6 %  من السكان في األراضي الفلسطينية، بزيادة مطردة خالل الفترة املشمولة بالتقرير.  
وإذا أضيفت أرقام العمالة من التجارة والفنادق واملطاعم، فإن هذا الرقم يقفز إلى 58.7 %  في 

عام 2009. 
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 99.3 بواقع  91.3 شيكل؛  الفلسطينية  األراضي  اليومي في  األجر  في عام 2009 كان متوسط 
شيكل في الضفة الغربية، و66.1 شيكل في قطاع غزة.

في   4.6 بواقع   5.4 الفلسطينية  األراضي  في  األجور  أصحاب  مقابل  املعالني  عدد  متوسط  بلغ 
الضفة الغربية و7.9  في قطاع غزة.  وقد فقدت في غزة أكثر من 1,700 أسرة معيلها الرئيسي 

بسبب الوفاة أو اإلصابة خالل عملية الرصاص املصبوب.

احلصار اإلسرائيلي عقبة كأداء في طريق االستيراد والتصدير
منذ االحتالل عام 1967، بقي االقتصاد في قطاع غزة يعتمد على إسرائيل في توفير فرص التصدير 
واالستيراد، فضالً عن سوق العمل.  ميلك قطاع غزة ما مجموعه 70 الف دومن من األراضي الزراعية 
من  ثلثها  يعتبر  والتي  سنوياً،  الزراعية  املنتجات  من  طن  الف   300  -  280 إنتاج  على  والقدرة 
محاصيل التصدير.  قبل احلصار، كان القطاع الزراعي يوفر فرص عمل ألكثر من 40 الف شخص، 
وكان اإلنتاج الزراعي موجهاً أساساً لتلبية الطلب احمللي الفلسطيني، ولكن كانت توجد صناعة 
تصدير صغيرة ومزدهرة تزود إسرائيل واخلارج أيضاً باملنتجات الزراعية.  وكان حوالي   5,000 مزارع 
يعتمدون في معيشتهم على تصدير احملاصيل النقدية أساساً من الفراولة والبندورة الصغيرة 
وزهور القرنفل والفلفل األخضر، والتي كانت تعتمد كلياً على األسمدة املستوردة.  ومنذ فرض 
احلصار في عام 2007، وصلت هذه األنواع من األنشطة االقتصادية إلى طريق مسدود، ويرجع ذلك 

جزئياً إلى القيود املفروضة على األسمدة.

قبل حصار العام 2007، تركزت الغالبية العظمى من الصناعات في قطاع غزة، والبالغ عددها 
 3,900منشأة في مجال الصناعة التحويلية، وفرت وظائف ملا مجموعه 35,000 شخص، حيث 
كان يعمل 16,000 تقريباً في 960 مؤسسة للغزل والنسيج، وكان 6,000 – 8,000 يعملون في600  
مصنع لألثاث، و3,500 في قطاع البناء14، بينما انخفض هذا العدد بعد احلصار ليصل خالل العام 
التحويلية بعدد عمال بلغ حوالي  الى حوالي 3,375 منشاة عاملة في مجال الصناعات   2010

12,390 عامل. 

يقدر االحتاد العام للصناعات الفلسطينية أن 98 %  من العمليات الصناعية في غزة غير نشطة 
اآلن. وتشير التقديرات إلى أن أنشطة القطاع املصرفي في قطاع غزة انخفضت من 40 %  من 
مجموع العمل املصرفي الفلسطيني إلى حوالي 7 %  وعلى نحو مماثل، يعتمد 30,000 شخص 
على صناعة صيد األسماك بغزة التي كانت تسهم سابقاً بـ 4 %  من الناجت احمللي اإلجمالي، أما 
في الوقت احلاضر فتعاني صناعة صيد األسماك بسبب تقلص فرص الوصول إلى مناطق الصيد 
الرصاص  عملية  خالل  املعدات  وفقدان  اإلسرائيلي(،  اجليش  قبل  من  املفروضة  القيود  )بسبب 

املصبوب، والتلوث، والتهديدات من جانب اجليش اإلسرائيلي.  

 OCHA - oPt )2007( ‘The Closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences’, Special Focus; OCHA -  14
oPt )2007( ‘Gaza Fishing: An Industry in Danger’, Special Focus.
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متثل أحد الردود على واقع احلصار وما رافقه من تقلص فرص العمل في التوسع في ما يسمى “ 
اقتصاد األنفاق” فقد حفر التجار األنفاق من غزة إلى مصر لتهريب مجموعة واسعة من السلع 
للغاية، ومصدراُ مهماً  مربحا  األنفاق عمالُ  نتيجة احلصار وأصبحت  التي أصبحت غير متوفرة 

لكسب الرزق غير الرسمي، ولكنه خطر ال بل قاتل ألولئك الذين يعملون فيه15.

13.2 الشراكة العاملية
بوجود قوى عاملة متعلمة، وقطاع تكنولوجي منافس، وعقلية مبادرة إبداعية، جذبت فلسطني 
خالل عدة سنوات الشراكات في مجال األعمال والفرص االستثمارية من جانب منظمات دولية 
و>غوغل<،  >سييسكو<،  أنظمة  منها  احلكومية،  غير  واملنظمات  الشركات  من  وعدد  معروفة، 

و>انتل< و>هيوليت باكارد<. 

على  العمل  في  يستمرون  الفلسطينيني  لكن    - ومادية  سياسية    - واضحة  معيقات  هناك 
الرغم من التحديات اليومية. وما نتج هو حس من املرونة، وعقلية إبداعية وإميان ال يتزعزع في 
الفلسطيني حيث  االستثمار  مؤمتر  2010 خالل  حزيران  في  واضحا  كان  الذي  األمر  اإلمكانيات 
صرح املمثل االمريكي نائب وزير املالية نيل وولني بقوة أن »االقتصاد الفلسطيني مفتوح أمام 

األعمال«.

التي  الفلسطينية،    - األمريكية  الشراكة  في  اإلميان  موضع  الكامن  الشعور  هذا  كان  لطاملا 
وفرص  شراكات  إيجاد  أجل  من  فيرستاندغ،  توني  التنفيذي  املدير  يد  على   2007 عام  أسست 
استثمارية للشعب واالقتصاد الفلسطيني. وإدراكا للتحديات التي تواجهها التنمية االقتصادية 
بني  األعمال  مجال  في  عالقات  بناء  على  الشراكة  تركز  الفرص،  إلى  باإلضافة  فلسطني  في 
الشبابية.  والتنمية  والسياحة،  والفندقة  التكنولوجيا  حقول  في  والفلسطينيني  االمريكيني 
ومرة واحدة سنويا، في أيلول )سبتمبر(، يجتمع الرؤساء التنفيذيون مع قادة في مجال األعمال 
واملنظمات غير احلكومية ذات العالقة من أجل مراجعة أنشطة العام السابق، ومناقشة ووضع 

أجندة املشاريع ذات األولوية التي سيتم السعي لتنفيذها في العام التالي.

ومن ضمن البرامج العديدة للشراكة األمريكية - الفلسطينية كان صندوق راس املال في الشرق 
األوسط )MEVCF( الذي يهدف لالستثمار في الشركات التكنولوجية الفلسطينية في مراحلها 
في  دوالر  مليون   25 بوضع  أوليا  هدفا  كوفمان  ويادين  الناشف  سعيد  املؤسسان  وميلك  األولى. 
للتنمية  ’سوروس‘  وصندوق  األوروبي،  االستثمار  بنك  احلاليون  املستثمرون  ويشمل  االستثمار. 

االقتصادية، ومؤسسة ’سكول‘ وجني كايس.

كما تدعم الشراكة مبادرة سيسكو لترويج العقود التكنولوجية في الشركات الفلسطينية. 
وقد تعاقدت سيسكو مع 40 شركة بالتعاون مع وزارة اخلارجية األمريكية والشراكة األمريكية 
-  الفلسطينية، وتأمل القيام بزيادة هذا العدد من خالل تشجيع الشركات التكنولوجية الكبرى 

األخرى على أن حتذو حذو سابقاتها.
Human Rights Watch )2004( ‘Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip’.  15
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وبالشراكة مع مجموعة )تيلوس(، قامت الشراكة بتسهيل قيام تعاون جامعي بني كلية الفندقة 
في جامعة هيوسنت وكلية الفندقة في جامعة بيت حلم. وستوفر هذه الشراكة للطالب في 
مجال الفندقة والضيافة فرصة للتبادل الطالبي والتدريب وخبرة دولية أوسع. وتسعى الشراكة 

األمريكية -  الفلسطينية إلى توسيع نطاق أعمالها مع جامعات وقطاعات أخرى.

باإلضافة إلى الشراكة األمريكية الفلسطينية، بدأ بعد مباحثات أوسلو حوار أوروبي فلسطيني 
املتوسطية على أسس إعالن برشلونة حول  األوروبية  الشراكة  إلى عملية  النضمام فلسطني 

إقامة منطقة جتارة حرة على شاطئي املتوسط يتم حتقيقها عام 2010 كما كان مخطط لها.

أو  باملرحلي  وصف  اتفاق  إلى  التوصل  مت  املفاوضات  من  جوالت  عدة  عام 1996 بعد  نهاية   في 
إلى  تهدف  التي  املتوسطية(  األوروبية  الشراكة  )عملية  برشلونة  أساس مسار  على  االنتقالي 
إقامة شراكة بني الدول القابعة على شاطئ املتوسط.  اتفاق الشراكة يهدف إلى خلق منطقة 
احلوار  لتدعيم  وامني  حوار سياسي  من خالل خلق  واالستقرار  والسالم  باألمن  تنعم  متناغمة 
للعالقات  إطار  خلق  إلى  يهدف  الذي  برشلونة  مسار  إطار  في  به  املعمول  واالمني  السياسي 
الشريكة في  للدول  اإلقليمي  االندماج  األوروبي واملساعدة في  املتوسط واالحتاد  بني دول جنوب 

العملية عندما تسمح الظروف لهذا االندماج أن يتحقق16.

14.2 أمناط اإلنتاج واالستهالك
احتملت األرض من األضرار خالل العقود القليلة املاضية أكثر من طاقتها وفوق قدرتها على تقدمي 
املستمر  أو  الطارئ  املتعمد  أو  اجلاهل  اخلاطئ  التعامل  إلى  وإضافة  البشر،  حلياة  الالزمة  املوارد 
الذي يرتكبه اإلنسان بحق األرض ومواردها البيئية، فإن إسراف فئة من البشر باستغالل الثروات 
وتشير  الثروات.  هذه  جتديد  على  األرض  قدرة  يتعدى  وسريعة  مسبوقة  غير  بوتيرة  الطبيعية 
التوقعات إلى أن استهالك سكان العالم في عام 2050 سيتجاوز كثيراً قدرة األرض على جتديد 
مصادرها احليوية.  وفي السنوات القليلة املاضية، أدى هذا التعامل اخلاطئ مع األرض إلى نتائج 
كارثية على اإلنسان نفسه، فبعض األنهار لم تعد تصل إلى مصباتها في البحار، واختفى نصف 
املسطحات املائية في القرن املاضي، ويواجه أكثر من 20 %  من أسماك املياه العذبة في الوقت 
احلالي خطر االنقراض.  من هذه املنطلقات، يُنظر إلى استنفاد املوارد البيئية على أنه خطر آخر 
يحدق بالبيئة، ويد اإلنسان ليست بعيدة عما يجري من تعديات وجتاوزات على موارد البيئة في 

األرض واملاء والهواء، وعلى تقدمي سبل العيش الصحي السليم ألبناء الكرة األرضية.

ال  ضرورة  وأضحى  العصرية،  احلياة  في  مسيطراً  منطاً  اليوم  الهجوم االستهالكي  أصبح  لقد 
غنى عنها في كثير من اجملتمعات. ونعني باالستهالك ذلك السلوك االجتماعي املرتبط بتوفير 
مستلزمات ميكن االستغناء عنها. إنه سلوك أخذت تتمادى فيه الطبقات االجتماعية اخملتلفة، 
طبيعية  عن دورة  يعبر  العام  مدلوله  في  التسوق  أضحى  ولئن  وكيفاً.  كماً  فيه  اختلفت  وإن 
املألوف يؤدي إلى ما أطلق عليه علماء  لالقتصاد، فإن االستهالك املفرط يُعد خلالً وخروجاً عن 

البيئة واالقتصاد اسم االستهالك غير املستدام.
http://www.met.gov.ps/MneModules/epapers/pal - eur - co.pdf 16  دراسة وحتليل التفاق الشراكة األوروبية الفلسطينية
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إن إدارة اإلنتاج واالستهالك في إطار النفع العام بطريقة علمية وعملية وحضارية تعني االستثمار 
في البيئة، وإيجاد فرص عمل، ووضع األمور في نصابها مبكافحة التلوث الذي تتعرض له موارد 
واالستهالك  املعيشة  مستوى  بني  أبحاثهم  في  ويربط االقتصاديون  وهواًء.  وماًء  أرضاً  البيئة 
واالدخار، واملؤشرات املتعلقة بهذه العناصر تسمى ثقافة االستهالك، وهي ترتبط باملوارد البيئية 
كماً وكيفاً. ويدل ارتفاع نسبة االدخار على أن االستهالك املستدام هو ذلك الذي يتعلق باحلفاظ 
على موارد البيئة لألجيال احلاضرة واملقبلة. ويلعب التثقيف دوراً كبيراً في تنشيط االستهالك 
وبدأ على   ،1985 املتحدة عام  األمم  وأقرته   1960 الفكرية عام  الساحة  الذي ظهر في  املستدام، 
الصعيد العربي عام 1999، عندما ظهر تنظيم اسمه االحتاد العربي للمستهلكني، الذي تندرج 
لالدخار وفرصة  مواتياً  بيئة سليمة واستهالك منضبط يخلق مناخاً  بند احلق في  مبادئه حتت 

طيبة لالستثمار في البيئة.

مجموع االستهالك السنوي للفرد في ارتفاع مستمر
من خالل تتبع االرقام يالحظ ان مجموع االستهالك السنوي للفرد للمواد في األراضي الفلسطينية 
يزداد بشكل مستمر بدءا من العام 2001 الذي بلغ فيه مجموع االستهالك حوالي 1,010 دينار 

أردني، وانتهاءا بالعام 2009 مبجموع استهالك قدره 1,696.

شكل 22: مجموع االستهالك السنوي للفرد بالدينار االردني حسب مجموعات السلع 
واخلدمات في األراضي الفلسطينية، 2001 - 2009

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010. مستويات املعيشة في األراضي الفلسطينية:  التقرير النهائي )كانون ثاني – 2009 كانون ثاني 2010 (. رام اهلل – فلسطني

ارتفاع متوسط استهالك الطاقة السنوي في االراضي الفلسطينية
بارتفاع مستوى معيشته  الفرد من الطاقة تتزايد  إلى أن معدالت استهالك  تشير اإلحصاءات 
ملستوى  مؤشراً  يعد  الطاقة  من  الفرد  نصيب  تزايد  فإن  لذا  الشرائية  قدرته  حتسني  وبالتالي 
املتقدمة  الدول  املعدالت في  تلك  أن هناك فجوة كبيرة بني  املعروف  دولة ما ومن  املعيشة في 
ومثيالتها في الدول النامية إذ يقدر نصيب الفرد من الكهرباء في الواليات املتحدة األمريكية مثال 

نحو مائة ضعف مثيله أو يزيد في بعض الدول النامية. 
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شكل 23: متوسط استهالك الطاقة السنوي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية،
2008 - 2001 

الوحدات )تيراجول(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية 2001 - 2008. رام اهلل – فلسطني

ثبات حصة استهالك املوارد املتجددة من الطاقة
أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون يرتبط بالدرجة األولى بإنتاج واستخدام الطاقة فإن هناك 
تلك  لكن  احلراري،  االحتباس  غازات  من  االنبعاث  ومعدالت  االقتصادي  النمو  بني  مباشرة  عالقة 
محتواها  حيث  من  املستخدمة  مواردها  ونوعية  الطاقة  استخدام  بكفاءة  أيضا  تتأثر  العالقة 
من الكربون، وكذلك هيكل النشاط االقتصادي، وكثافة استخدامه للطاقة، لذا فإن سياسات 
احلد من هذا االنبعاث على املدى البعيد واملتوسط يجب أن تأخذ بعني االعتبار هذا األمر ألن احلد 
من استخدامات مصادر الوقود التقليدية وترويج تكنولوجيا الطاقة املتجددة سوف ميثالن حجر 

األساس في سياسات احلد من ظاهرة تغير املناخ. 

شكل 24: حصة استهالك املوارد املتجددة من الطاقة في األراضي الفلسطينية،
2008 - 2001

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية 2001 - 2008. رام اهلل – فلسطني.

تنامي كميات إنتاج النفايات الصناعية
أين تذهب  النفايات في مدينته، ليعرف  أياً من مكبات  يزور  أن  أتيح للمواطن  لو  أنه  من املؤكد 
نفاياته، ويشاهد بعينيه كيف ينتهي ما يستهلكه من مواد، فإنه سيعرف أن مساحة النفايات 
تزداد رقعتها يوماً بعد يوم، وإننا سنكون مطالبني بتوفير مواقع جديدة للنفايات ملواكبة االزدياد 
تقومي  إعادة  منا  يستدعي  األمر  هذا  النفايات  في  زيادة  عنه  تنشأ  الذي  االستهالك،  في  املطرد 

سلوكنا االستهالكي لتقليل النفايات وتوفير التكاليف على عمليات إدارة هذه النفايات.
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وفي هذا اجلانب، توجد ثالث قواعد معروفة، وهي: تقليل النفايات من املصدر، أو إعادة االستخدام، 
أو إعادة تدوير املواد إلى منتجات أخرى ملنع تلوث البيئة. ويضاف إلى ذلك تقليل حجم املهمالت، 
السائلة  النفايات  من  اجلوفية  املياه  حلماية  النفايات  ردم  مواقع  في  إضافية  مساحات  وتوفير 
الناجمة عن مطامر القمامة املتزايدة، وهذه هي إحدى الطرق املعمول بها إلدارة النفايات. إنها 
وينسحب  من املهالك،  متالحقة  سلسلة  وهي  عليها،  والتعدي  املنافع  من  مترابطة  سلسلة 

خطر اإلسراف في االستهالك ليطول الهواء واملاء من خالل التلويث أيضاً.

شكل 25: كمية إنتاج النفايات الصناعية في األراضي الفلسطينية، 2001 - 2006
الوحدات )ألف طن(

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح البيئة االقتصادي 2001 - 2006. رام اهلل  -  فلسطني

حصة السيارات من مجموع وسائل النقل )نسبة املركبات اخلاصة من مجموع املركبات(
أن  النقل.  ذلك  التكنولوجية في قطاع  الثورة  إن أهم ثورة تكنولوجية في العصر احلديث هي 
وسائل النقل املعروفة من سكة حديد والنقل على الطرق البرية والنقل املائي والنقل اجلوي قد 

شهدت في القرن العشرين تطورات تكنولوجية غير مسبوقة في التاريخ اإلنساني.

ويأتي تأثير وسائل النقل في حياة اجملتمع من زاويتني مهمتني هما:
األولى: تعتبر وسائل النقل عامالً محدداً له أهميته القصوى في حتديد اختيارات األفراد وأسرهم 

للمكان الذي يسكنون فيه وكذلك مكان العمل.

الثانية: تؤثر وسائل النقل بدرجة كبيرة في قدرة األشخاص على دفع أسعار السلع التي تنقلها 
هذه الوسائل حيث تدخل تكاليف النقل في أسعار بيع السلع وكذلك تؤثر تكاليف نقل املواد 
اخلام والسلع الوسيطة في أسعار بيع املنتجات النهائية.  وهذا يوضح الدور الكبير الذي يلعبه 

قطاع النقل في دائرتي اإلنتاج والتوزيع في اجملتمع.

بلغت حصة السيارات من مجموع وسائل النقل )نسبة املركبات اخلاصة من مجموع املركبات( 
في العام 2007 في االراضي الفلسطينية 64.8 % ، ثم ارتفعت في العام 2009 لتصل 73.7 % .
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شكل 26: حصة السيارات من مجموع وسائل النقل )نسبة املركبات اخلاصة من مجموع 
املركبات( في األراضي الفلسطينية، 2000 - 2009

املصدر:  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2010، إحصاءات النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية 2000 - 2009 )بيانات غير منشورة(  
مالحظة: بيانات األعوام )2007 - 2009( متثل الضفة الغربية فقط.
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الفصل الثالث

املعيقات السياسية واالقتصادية للتنمية في األراضي الفلسطينية

على اجلانب السياسي
األراضي  في  التنمية  عجلة  حتقيق  في  الرئيسية  املعيقات  أهم  اإلسرائيلي  االحتالل  يشكل 
الفلسطينية ومنها التنمية املستدامة والتي تسعى إليها السلطة الوطنية الفلسطينية في 

الوصول لها لتقليل االعتماد على الدعم اخلارجي وفي تخفيض املديونية.

وقد عملت السلطة منذ دخولها على تشجيع املستثمرين لإلستثمار في األراضي الفلسطينية 
و2010   2008 اإلستثمار في فلسطني في عامي  الوطنية مؤمترات حول  السلطة  حيث عقدت 
بهدف جلب مستثمرين من خارج البلد، األمر الذي قد يساهم في دفع عجلة التنمية إلى األمام 

والى حتقيق استقرار من جهة أخرى. 

االنقسام  محركها  كان  التي  االجتماعية  الوقائع واألحداث  من  كثيراً  جتلت   2007 حزيران  منذ 
الفلسطيني الداخلي، والذي لم يساهم في حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في قطاع غزة، 
عام  شباط  في  غزة  في  الفلسطينية  املرأة  وإعالم  معلومات  مركز  نفذه  للرأي  استطالع  وفي 
2010، حول مدى تأثر العائلة الفلسطينية بحال االنقسام الداخلي، حيث أفاد أن النسبة األكبر 
  %  84.6 وأفاد  االنقسام،  بحالة  واضح  تأثرت بشكل  الفلسطينية في قطاع غزة قد  األسر  من 
من أفراد العينة أن عائالتهـم قد تأثرت بهذا االنقسام.  في حني أفاد 62.0 %  بأن حال االنقسام 

الفلسطيني تسببت في حدوث مشاكل عائلية داخل أسرهم17.

إيصال  من  ومنعت  غزة،  قطاع  على  وجوي  وبحري  بري  حصار  فرض  على  إسرائيل  عملت  كما 
البضائع لها وتوقفت كافة املنشآت عن العمل.

 
على اجلانب االقتصادي

هنا نشير انه ال ميكن فصل اجلانب السياسي عن اجلانب االقتصادي فهما وجهان لعملة واحدة، 
فبدون استقرار سياسي ال ميكن حتقيق تنمية اقتصادية، وحتى نصل الى اقتصاد ناجح ومتقدم ال 
بد من وجود استقرار سياسي كامل على كافة األراضي الفلسطينية، واالستثمار اخلارجي دائماً 
يبحث عن استقرار وفرص استثمارية حتقق له اكبر عائد اقتصادي واجتماعي في آن واحد وهذا ال 

يتوفر إال إذا حتقق االستقرار.   

ومن العوامل االقتصادية التي تؤثر على حتقيق تنمية مستدامة في األراضي الفلسطينية ما 
يلي:

17  االنقسام الفلسطيني بني السياسي واالجتماعي، قلم: عياد البطنيجي، الناشر: منبر احلرية.  جريدة االحتاد PDF.  الوسط البحرينية .  ميدل ايست اونالين تاريخ النشر: 2010/3/16
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أوالً: التبعية االقتصادية
تشابكه  بالغة بسبب  بدرجة  اإلسرائيلية  واإلجراءات  بالسياسات  الفلسطيني  االقتصاد  يتأثر 
واإلخضاع  االحتالل  من  عبر سنوات طويلة  تراكم  الذي  اإلسرائيلي  باالقتصاد  الكبير  وارتباطه 
التبعية  استمرت هذه  وقد  اإلسرائيلي،  لالقتصاد  تبعية شبه كاملة  إلى  أدى  الذي  االقتصادي 
الفلسطينية  املناطق  وقسم  اإلسرائيلية  السيطرة  حتت  املعابر  أبقى  الذي  أوسلو  اتفاق  بعد 
يتمكن  ولم  ج(.   ب،  أ،  )مناطق  والفلسطينية  اإلسرائيلية  الصالحيات  تفصلها  كانتونات  إلى 
اجلمركية  السياسة  تقييد  بسبب  االقتصادية  التبعية  تقليص  من  االقتصادي  باريس  اتفاق 

الفلسطينية وربطها بالسياسات اإلسرائيلية.

وترتبط التجارة اخلارجية الفلسطينية باالقتصاد اإلسرائيلي بدرجة كبيرة حيث تستورد الضفة 
الغربية وقطاع غزة ما يزيد على 28% من وارداتها اإلجمالية من إسرائيل أو عبر املوانئ اإلسرائيلية، 
وفق النظام اجلمركي اإلسرائيلي.  وتصدر الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 68% من إجمالي 

صادرتها إلى االقتصاد اإلسرائيلي أو إلى العالم اخلارجي عبر املوانئ اإلسرائيلية.

ثانياً: سياسة اإلغالق واحلصار املستمر  
بانتهاج سياسة إغالق املدن ومنع تنقل األفراد بني املدن  أواخر العام 0002 قامت إسرائيل  منذ 
اقتصاد  إقامة  إمكانية  عدم  إلى  اإلجراءات  تلك  أدت  وقد  الرئيسية،  الطرق  إغالق  وأحكمت 
فلسطيني مستقل بذاته حيث ال ميكن حتقيق أي استقالل اقتصادي بدون استقالل سياسي، مما 
ساهم بتفاقم ظاهرة الفقر في األراضي الفلسطينية وعزز من رغبة األفراد في الهجرة خارج 

الوطن.

ثالثاً: عدم وجود معابر وحدود
الرئيسية  املعيقات  من  يعتبر  الفلسطينية  السلطة  بها  تتحكم  وحدود  معابر  وجود  ان عدم 

إلمكانية التصدير خلارج البلد.

رابعاً: عدم توفر بيئة من القوانني والتشريعات 
عدم وجود بيئة من القوانني والتشريعات التي تشجع على االستثمار داخل فلسطني، من خالل 
توفير محفزات اقتصادية وإعفاءات جمركية تساعد على تهيئة االستثمار وحتقيق منو اقتصادي 

وتنمية مستدامة مع مرور الوقت.
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الفصل الرابع

التحديات التي ستساهم في حتقيق التنمية في األراضي الفلسطينية

أوالً: إنهاء اإلحتالل والوصول إلى الدولة الفلسطينية
ال ميكن الوصول الى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة دون وقف لإلحتالل والوصول إلى دولة 
فلسطينية مستقلة، حيث أن متطلبات التنمية هو توفير استقرار سياسي وفي حال حتققت 
الدولة ميكن عند ذاك حتقيق تنمية اقتصادية تتوازن مع املوارد الطبيعية املتوافرة، بحيث توازن 
في تلبية احتياجات السكان وحتقيق األنشطة االقتصادية وحماية البيئة وذلك من خالل توفير 
فرص عمل، ومن ثم تلبية اإلحتياجات االجتماعية لكافة أفراد األسرة وصوال ملبدأ حتقيق املساواة 
ما بني  استراتيجية متكاملة  دون وجود  الهدف الميكن حتقيقه  وهذا  اجملتمع  أفراد  بني  والعدالة 

كافة الدول العربية ومن ضمنها فلسطني.  

ثانياً: الوصول الى أهداف التنمية األلفية
واملتعلقة بضرورة وصول  املتحدة  األمم  قرارات هيئة  تبنت  العربية قد  الدول  أن  كما هو معروف 
الدول إلى األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول عام 2015، وفي الشأن الفلسطيني فإنه من الصعب 
حتقيق هذه األهداف في ظل وجود احتالل.  ولكن في حال توفر اإلستقرار السياسي وتوفرت املوارد 
املالية للسلطة فإنه ميكن الوصول إلى هذه األهداف.  علماً أن الوصول إلى هذه األهداف وقياسها 
بشكل سنوي سيساهم في التعرف على مدى التحسن الذي طرأ على تقدم الدول من خالل 

هذه املؤشرات.

ثالثا: االعتماد على اإلنتاج احمللي
املقامة  املستعمرات  استيراد سلع منتجات  مبنع   2010 عام  قرارها خالل  السلطة  اتخذت  لقد 
على أراضي الضفة الغربية احملتلة، وتشجيع استهالك البضائع احمللية األمر الذي سيساعد في 
استمرار وبقاء عمل املصانع والشركات احمللية، على الرغم من الصعوبات التي تعاني منها هذه 
املصانع والشركات في تصدير املنتجات إلى اخلارج.  فتشجيع استهالك البضائع احمللية سيزيد 
وحتقيق  البطالة  تخفيض  ثم  ومن  السلع  على  الطلب  زيادة  على  يساعد  وبالتالي  اإلنتاج  من 

العدالة وزيادة فرص العمل بني اجلنسني.

رابعاً: حتقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي.
يعتبر هذا التحدي من أكبر التحديات التي قد تساهم في تخفيض نسب الفقر في حال متت من 
خالل مشاريع إعادة اإلعمار في قطاع غزة نتيجة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عام 
2008، الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب 1,500 مواطن فلسطيني نصفهم من النساء واألطفال، 
وتدمير آالف املنازل السكنية واملؤسسات احلكومية واملصانع واحملال التجارية.  وقد تعهدت الدول 
العربية واألجنبية بإعادة إعمار قطاع غزة، حيث ماتزال غزة في انتظار إعادة اإلعمار منذ عامني، 
ذلك على حياة  الوطن سينعكس  توحيد شطري  مت  وفي حال  اآلن،  أي شيء حتى  يتحقق  ولم 
املواطنني في غزة وسيعمل على حتقيق عدالة، ورفاهية للمواطنني في قطاع غزة، واخلروج بعدد 



البيئة والتنمية املستدامة في األراضي الفلسطينية 2010 الواقع واملعيقات والتحديات

- 52 -

كبير من األفراد من حافة الفقر، إذ سيعمل على حتقيق تكافؤ الفرص بني األفراد ويساهم في 
النهاية في حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامه شاملة.
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ملحق إحصائي

1. الفقر 
 2009  – 2004  ،1997 1997 بالشيكل اإلسرائيلي  1: خط الفقر املعدل في األراضي الفلسطينية عام   -  1

)باستخدام عام 2004 سنة أساس(

ألسعار السنة القياسي  الرقم 
املستهلك

خط الفقر الوطني لعام 1997 
باسعار سنة املقارنة

لعام  الشديد  الفقر  خط 
1997 باسعار سنة املقارنة

199775.87)1,390()1,141(

2004100.001,8321,504

2005104.111,9071,566

2006108.111,9811,626

2007110.122,0171,656

2008121.012,2171,820

2009124.342,2781,870

1 - 2: مؤشرات الفقر املعّدلة في األراضي الفلسطينية، 2004 - 2009 

شدة الفقرفجوة الفقرالفقر الشديد    الفقرالسنة

200426.415.16.73.5

200524.315.36.43.5

200624.013.75.42.6

200731.218.88.54.8

200921.912.04.92.4

1 - 3: نسبة الفقر املعّدلة في األراضي الفلسطينية حسب املنطقة، 2004 - 2009

شدة الفقرفجوة الفقرالفقر الشديدالفقرالسنة

الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

200423.331.613.118.45.98.03.24.1

200521.728.414.316.85.87.33.24.0

200620.230.011.716.94.66.62.43.0

200720.549.510.532.84.914.82.48.9

200915.533.27.520.03.18.11.44.2
* مؤشرات الفقر لعام 2008، مبنية على تقديرات وذلك لعدم متكننا من جمع البيانات عن قطاع غزة لهذه السنة.
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1 - 4: النسبة املئوية للسكان القادرين على الوصول إلى مياه شرب أمنة )حسب تعريف املؤشر في مؤشرات 
التنمية األلفية(

األراضـــــــي السنة
الفلسطينية

الضفة 
الغربية

قطاع 
غزة

اجملموعاجملموعمخيماتريفحضراجملموع

200497.9......97.199.5

200595.997.491.099.794.898.0

200693.896.086.399.191.997.3

200894.196.190.399.594.197.0

1 - 5: نسبة األسر التي ال حتصل على الكهرباء 

2003200420052006200820092010السنة

0.60.50.40.50.20.10.2األراضي الفلسطينية

2. احلكم
2 - 1: عدد جرائم العنف والقتل املسجلة لكل 1000 نسمة

20022003200420052009السنة

3.805.175.386.467.4األراضي الفلسطينية

2 - 2: عدد قضايا الرشوة املبلغ عنها  

20022003200420052009السنة

4........األراضي الفلسطينية

3. الصحة
20042005200620082009املؤشر

....28.2..28.3معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

71.471.771.770.270.5توقع احلياة عند الوالدة  )ذكور(

72.973.073.272.973.2توقع احلياة عند الوالدة  )إناث(

)األطفال  الطفولة   في  املعدية  األمراض  ضد  احملصنني  نسبة 
الذين أعمارهم 12 - 23 شهرا وأكملوا جميع املطاعيم(

92.3..96.5....

معدل انتشار وسائل  منع احلمل للنساء 15 - 49 سنة ) تنظيم 
األسرة(

50.6..50.2....

والسمنة  للنحول  املئوية  النسبة   ( لألطفال  الغذائية  احلالة 
املفرطة( / الهزال

2.8..1.4....
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4. التعليم
200420052006200720082009املؤشر

....83.9 91.389.087.5املعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم األساسي

      معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار حسب النوع:

92.392.993.593.894.194.6كال اجلنسني

96.596.997.197.297.197.4ذكور

88.088.989.890.390.991.7إناث

5. اخلصائص السكانية )الدميوغرافية(
2004200520062007200820092010املؤشر

الراضي  في  للسكان  السنوي  النمو  معدل 
الفلسطينية

2.962.962.972.862.872.882.89

28.328.328.317.017.017.016.9نسبة سكان الريف من عدد السكان الكلي

......4.64.6..4.6معدل اخلصوبة

97.696.394.285.983.681.479.5نسبة االعتماد )شباب - كهول(

6. األمن والسلم 
6 - 1: هدم املساكن من عام 2005 – 2009 في األراضي الفلسطينية حسب نوع إجراء الهدم

اجملموعغير محددةعسكريةإداريةعقابيةالسنة

2005421175 - 290

2006 - 146256 - 402

2007 - 28673 - 359

2008 - 29179 - 370

20092414247 - 4290

1523469411798613024145اجملموع منذ 1967

7. الزراعة/ األراضي
20042005200620072008املؤشر

12.8 18.7 9.1 -  2.5 1.6 التغير في استخدام األراضي )كم2(

1,488.11,490.61,481.51,500.21,513.0مساحة األراضي املزروعة والصاحلة للزراعة )كم2(

34,44635,24636,59539,59047,290استخدام األسمدة )ألف دوالر أمريكي(

26,14326,62626,82330,53435,972استخدام املبيدات الزراعية )ألف دوالر أمريكي(
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8. البيئة البحرية الساحلية
200420052006200720082009املؤشر

2,9951,8182,3242,7012,8441,525كمية صيد األسماك السنوي )طن(

9. املياه
20042005200620072008املؤشر

من  والسطحية  اجلوفية  املياه  من  املسحوبة  املياه  نسبة 
املياه املتاحة ) % (

84.185.186.285.381.3

142.9153.2160.2175.6185.5كمية املياه املزودة للقطاع املنزلي )مليون م3/السنة(

10. النمو االقتصادي
20052006200720082009املؤشر

احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  متوسط 
اإلجمالي 

1,387.21,275.41,303.21,340.41,389.9

احمللي  الناجت  من  االستثمار  نسبة 
اإلجمالي

27.831.224.727.3..

أسعار  في  التغير  نسبة   ( التضخم  
املستهلك (

4.113.841.869.892.75

إنتاجية العمالة حسب قطاع الصناعة 
)US$(

24,899.127,529.929,312.434,476.1..

إنتاجية العمالة حسب قطاع اإلنشاءات  
)US$(

37,914.639,905.234,733.237,827.0..

)US$(  7,885.68,879.39,525.512,192.010,719.9قطاع اخلدمات

)US$(  8,521.89,623.89,372.911,987.112,108.0قطاع التجارة الداخلية

)US$(  25,629.248,168.056,021.487,050.079,250.1قطاع النقل التخزين واالتصاالت

     معدل البطالة حسب النوع

23.523.621.526.624.5اجملموع

23.724.222.127.224.1ذكور

22.320.519.024.226.4إناث

   وضع العمالة حسب النوع

76.576.478.573.475.5اجملموع

76.375.877.972.875.9ذكور

77.779.581.075.873.6إناث

 100 لكل  الرئيسية   الهاتف  خطوط 
نسمة

9.48.99.89.79.9

14.821.027.133.945.4عدد الهواتف النقالة لكل 100 نسمة
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التوزيع النسبي للعاملني 15 سنة فأكثر من األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي 2004 - 2009

200420052006200720082009النشاط االقتصادي 

15.914.616.115.613.411.8الزراعة والصيد واحلراجة وصيد األسماك

12.713.012.412.512.112.1التعدين واحملاجر والصناعة التحويلية

11.712.911.111.010.911.7البناء والتشييد

19.419.419.219.520.219.1التجارة واملطاعم والفنادق

5.45.75.75.65.05.7النقل والتخزين واالتصاالت

34.934.435.535.838.439.6اخلدمات والفروع األخرى

100100100100100100اجملموع

11. الشراكة العاملية 
20042005200620072008املؤشر

اإلجمالي  الناجت  من  مئوية  كنسبة  احلالي  العجز 
القومي

 - 34.22 - 22.35 - 11.94 - 23.63 - 20.36

نسبة الواردات والصادرات حسب القطاع من الناجت 
القومي اإلجمالي

70.8171.1073.2378.3271.45

كنسبة  الوارد  املباشر  األجنبي  االستثمار  صافي 
مئوية من الناجت القومي اإلجمالي

1.100.930.370.500.77

كنسبة  اخلارج  املباشر  األجنبي  االستثمار  صافي 
مئوية من الناجت القومي اإلجمالي

1.04 - 0.26 - 2.480.140.12

12. أمناط اإلنتاج واالستهالك
200420052006200720082009املؤشر

مجموع االستهالك السنوي للفرد )حسب 
بالدينار  واخلدمات  السلع  مجموعات 

األردني(

1,084.81,165.21,226.41273.2..1695.6

السنوي  الطاقة  استهالك  متوسط 
اإلجمالي )تيراجول(

31,960.031,465.033,550.935,900.333,983.4..

من  املتجددة  املوارد  استهالك  حصة 
الطاقة

0.260.260.250.250.25..

..131141145144162.0كثافة استهالك الطاقة )1000$/تيراجول(
......657.6..844.0إنتاج النفايات الصناعية )ألف طن(

)الطبية  اخلطرة  النفايات  إنتاج  كمية 
فقط(  )طن(

15,056.310,997.229,686.6......

....1,042.41,904.33,582.11,659.6كمية النفايات الطبية املعاجلة )طن(
وسائل  مجموع  من  السيارات  حصة 
النقل )نسبة املركبات اخلاصة من مجموع 

املركبات(

69.959.267.564.867.473.7

وسائل  مجموع  من  البري  النقل  حصة 
النقل

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
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