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 شكـر وتقديـر
 

الــذين ســاهموا  دارات االحصــائيةإلــى كافــة الــزماء فــي اال بالشــكر والتقــديرالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  يتقــدم
الازمـة  المعلومـات والبيانـات تـوفير فـيالماحظـات والتحـديثات التـي طرحـت مـن قـبلهم و بتطوير هذا التقرير عـن طريـق 

 .إلعداده
 

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء 2102، فلسطينتقرير البيئة والتنمية المستدامة في  إعدادلقد تم 
وأعضاء مجموعة التمويل الرئيسية دولة فلسطين كل من  ، وبدعم مالي مشترك بينووزارة شؤون البيئة الفلسطيني

والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  2102لعام ( CFG)للجهاز 
(SDC.) 
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية 
 .على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا التقرير (CFG)للجهاز
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 تقديم
 

التنمية بمختلف مفاهيمها ُتشكل أهمية بارزة على الصعيد الدولي، وخاصة في اآلونة األخيرة حيث لوحظ اهتمامًا دوليًا 
وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة متزايدًا موجهًا نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام 

 الحالية األجيال بين العدالة تحقيق ضمان محاولة هو المستدامة التنمية هدفو .  ملةمن الكوارث البشرية والبيئية المحت
 وحماية، االجتماعية والعدالة االقتصادي، النمو وهي بعضًا، بعضها يعزز متداخلة ركائز ثالثوهي تعتمد على  والمستقبلية

 .البيئة
  

الذي يصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  التقرير الثاني 2102، فلسطينيعد تقرير البيئة والتنمية المستدامة في 
سلسلة من و  2101، الواقع والمعيقات والتحديات:  األراضي الفلسطينيةتقرير البيئة والتنمية المستدامة في  وكان قد سبقه

 . اإلنمائي المتحدة األمم برنامج رعاها التي الفلسطينية اإلنسانية التنمية تقارير
 

د التقرير على مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة من قبل األمم المتحدة وجامعة الدول العربية واالسكوا، ويقدم وصفا اعتم
 . في المرحلة المقبلة باإلضافة الى المعيقات والتحديات فلسطينلوضع التنمية المستدامة في  متكامالً 

 
بضرورة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية  التنمية المستدامة يناديلمفاهيم ومؤشرات  استخدامه خالل من التقرير، هذا إن

باإلضافة إلى ضرورة التكامل بين كافة العمليات واألنشطة اإلنسانية إلدامة التنمية وعدم ظلم األجيال ، والحد من استنزافها
 .القادمة

 
التقرير رؤية واضحة حول مؤشرات التنمية أن يقدم  ووزارة شؤون البيئة يأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .وكافة المعنيين بتلك المؤشراتوصناع القرار للساسة المستدامة 

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 
 
 
 

 عا عوض
 رئيس الجهاز

 يوسف أبو صفيه. د
 وزير شؤون البيئة

  
 
 

 2102، أيار                                                    
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PCBS : 2102 ،فلسطينالبيئة والتنمية المستدامة في 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : 2102 ،فلسطينالبيئة والتنمية المستدامة في 
 

00 

 

 الفصل األول
 

 المقدمة
 

 ةمقدم 0.0
مستقبلنا " مفهوم التنمية المستدامة في الوقت الحاضر، ويعتبر أول من أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير كثر استخدام

تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة لألمم  وقد  .0207المية للتنمية والبيئة عام الصادر عن اللجنة الع "المشترك
شخصية من النخب ( 22)رئيسة وزراء النرويج وعضوية " برونتالند"برئاسة  0201عام  ديسمبر/ المتحدة في كانون األول

السياسية واالقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو االقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات 
 . جذرية في بنية النظام االقتصادي العالمي

 
ت مبادرة التنمية المستدامة في الجامعة العربية كانت قد تبنخالل  ويذكر أن فلسطين وفي سياق العمل المشترك من

المنطقة العربية التي تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية وتعاني منها لتحقيق التقدم نحو تنمية 
عزيز المشاركة لأللفية، وتضمنها إعالن التنمية للوصول إلى أهداف التنمية التي  مستدامة شاملة، وتعزيز الدور الكبير

ظل التقدم التكنولوجي والعولمة جل إبراز الدور الذي تلعبه الدول العربية في تحقيق التنمية خصوصًا في العربية من أ
 .ثارهاوآ
 

 :التنمية المستدامة ُعرفتحيث ، تعريف واحد وتم بموجب هذا التقرير دمج االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في
 ".بالتنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق األجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم"
                                       

 :من التعاريف انوهنالك صنف
 

قرب للشعارات وتفتقد أوهذه التعاريف  تنمية المستدامة،ميت بالتعاريف األحادية للتمثل تعاريف مختصرة سُ : الصنف األول
 : للعمق العلمي والتحليلي ومنها

 التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة لالستمرار. 
 

 :تمثل تعاريف أكثر شموال ومنها: أما الصنف الثاني
 احتياجاتها الخاصة، ضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء بلتي تفي باحتياجات الحاضر دون اإلهي التنمية ا

 .وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية في المستقبل

 بتحسين نوعية الحياة، مع حماية النظام الحيوي ىعنمتوازنة ومتناغمة، تُ  هي تنمية اقتصادية واجتماعية. 

  ًعلى وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من  هي التنمية التي تقوم أساسا
 . حجم االستهالك الراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من اإلسراف في استهالك الماء والموارد الحيوية

 
تعريف ( 21)المختص بدراسة موضوع التنمية المستدامة ما يقارب  0222وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 

 : هذه التعاريف كاآلتيللتنمية المستدامة، وتم تصنيف 
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 : ـ التعريفات ذات الطابع االقتصادي 0
حداث  تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية، إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك الطاقة والموارد الطبيعية، وا 

 . تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستهالك واإلنتاج، وامتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم
 
 :واإلنسانيـ التعريفات ذات الطابع االجتماعي  2
جل استقرار النمو السكاني ووقف تدفق األفراد على المدن من خالل تطوير مستويات ألتنمية المستدامة تعني السعي من ا

 . كبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنميةأة والتعليمية في األرياف وتحقيق الخدمات الصحي
 

ر التقرير إلى بين التنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحفاظ على البيئة، وأشا على االرتباط الوثيق" برونتالند"وأكد تقرير 
االقتصادية واالجتماعية "ستراتيجية للتنمية المستدامة دون مالحظة متطلبات التنمية للجوانب الثالث ا عدم إمكانية تطبيق

 ".ة يوالبيئ
 

  الفرق بين النمو والتنمية 2.0

فالنمو يعني االزدياد ويكاد يقتصر على الجانب االقتصادي، أما التنمية فهي عملية نمو والتنمية، لط في الفهم بين الهناك خ
، فقد يحصل نمو بالدخل دون أن تحصل بيئيةأو  تكون تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية شاملة يمكن أن

  .1من النموتنمية، فالتنمية شيء أكثر تعقيدًا وشمواًل وعقالنية وعدالة 

 

.  2القومي ثابتة، أي االرتفاع الحقيقي للدخلالنسبة المئوية لإلنتاج العام مقاسًا باألسعار ال اعـارتف: "ادي يعنيـأما النمو االقتص
 اقتصاديًا عنالحديد، أن يحقق نموًا الفحم، القهوة، أو  إذن يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج وتصدير النفط، الغاز،

 ".طبعًا شريطة أن ال تنخفض أسعار هذه المواد في األسواق العالمية" طريق رفع إنتاج هذه المواد
 

في هيكل أو بنيان  إن النمو السريع والقصير األجل ال يسفر بالضرورة عن تنمية اقتصادية حقيقية، بمعنى حدوث تغير
فهم على أنها تغير كمالي، سطحي، ادية ال ينبغي أن تُ االقتصاد يؤدي إلى تحسن في حياة المجتمع، أما التنمية االقتص

في  جوهرياً  مرحلي، عابر، يقتصر على عنصر معين من عناصر التنمية، إنما هي خطة معقدة ومتشابكة تستهدف تغييراً 
الموارد البنيان االقتصادي، يمتد ليمس كافة العالقات االقتصادية، ويسفر عن رفع معدل اإلنتاجية بقدر كفاءة استخدام 

التكنولوجي المتاح، كذلك يرتبط اصطالح التنمية االقتصادية باألجل الطويل، فكما ورد أعاله، قد  القومية والعالمية والمستوى
لذا يجب أن يكون ارتفاع الناتج ن تطورات هامة في هيكل االقتصاد؛ سفر عيكون ارتفاع الدخل القومي لفترات قصيرة، وال يُ 

قاس ببضع سنين، بل يجب أن يدوم لخمسة عشر منقطع ألجل طويل، واألجل الطويل ينبغي أن ال يُ  القومي مستمرًا وغير
يسبق التنمية االقتصادية، فمن الصعب تصور تنمية اقتصادية من غير ارتفاع  وال بد للنمو االقتصادي أن.  عامًا على األقل

  .3للتنمية لكنه ليس دائمًا الشرط األوحد النمو االقتصادي شرطًا أساسياً إذًا .  الدخل القومي الحقيقي
 

                                                 
 .00/2/2111، 0104 –الرحمن تيشوري، النمو والتنمية أوهام نظرات مقترحات، الحوار المتمدن العدد  عبد 1
  10محمد علي الحسيني، اإلسالم والتنمية االقتصادية، مجلة النبأ، العدد . د 2
3
ونشـرت علـى  زاهـر أبـوبقلـم ناديـا أعـدت  2101-12-00السـبت ، نشـرت يـوم الفسـاد التنمية الفلسطينية بـين مطرقـة االحـتالل وسـندانمقالة بعنوان  

 http://www.herepal.com/news.php?action=view&id=12366: الموقع اإللكتروني التالي

 



PCBS : 2102 ،فلسطينالبيئة والتنمية المستدامة في 
 

01 

 

 المنهجية ..2
التي  تم االعتماد في إعداد التقرير على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني باإلضافة إلى البيانات

كذلك تم االعتماد على البيانات التي تم  توفرها مراكز األبحاث والمؤسسات الحكومية والخاصة كل في مجال تخصصه،
وتقرير  ، 2009العربي اإلنسانية التنمية وتقرير اإلنمائي المتحدة لبرنامج األمم 1994 العالمي اإلنسانية التنمية نشرها في تقرير
 اإلنمائي في المتحدة ألمما برنامج يرعاها التي الفلسطينية اإلنسانية التنمية كما ساهمت سلسلة تقارير.  2100التنمية البشرية 

  .اتهموضوع تطوير
  

والمعتمدة من قبل الفريق الوطني لتطوير  شكلت مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية واالسكوا
إحصاءات البيئة والمصادر الطبيعية في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مادة التقرير األساسية، حيث تم تحديث هذه 

في  هذا وقد تم االستعانة بمصادر بيانات خارجية.  المؤشرات من قبل اإلدارات المعنية في الجهاز آلخر إسناد زمني متوفر
 .حال عدم توفر بعض هذه البيانات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 الفصل الثاني
 

 فلسطينواقع التنمية في 
 

 ، أخذت على عاتقها العمل على بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية0224مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 
، والعمل على إيجاد فرص عمل لتحقيق تنمية اقتصادية للشعب الفلسطيني للتخلص من التبعية 0227ضمن حدود 

 .االقتصادية إلسرائيل
 

الفلسطينيين على اختالف المراحل التي مر بها  فكرتعتبر التنمية االقتصادية في فلسطين من األولويات التي تشغل 
 ويبدو أن موضوع التنمية في فلسطين والظروف التي تعيشها قد فرضت طابعاً .  وعلى اختالف مواقعهم الشعب الفلسطيني

على خطط وبرامج التنمية، وبالتالي اكتسب مفهوم التنمية خصوصية مرتبطة بما يدور و خاصًا سواء على طبيعة النشاط أ
وتعرضت عملية التنمية في فلسطين للعديد من .  السياسيةفي المنطقة وعالقته بمجريات الحياة االقتصادية واالجتماعية و 

ستمراريتها، وتحد من نتائجها وتؤثر سلبًا على مستوى المعيشة لغالبية السكان، نظرًا االتي تحول دون  المصاعب والمعيقات
لمرافق العامة لعدم االستقرار والتدخالت المباشرة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وضرب عناصر البنية األساسية وا

 .4وتوسيعات اإلنتاج في كل األنشطة
 

انتفاضة )بداية االنتفاضة الثانية وعلى ضوء  2111في أواخر عام هم المعيقات للتنمية قيام اسرائيل ومما شكل أحد أ
ا استهداف كافة المؤسسات الحكومية المدنية واألمنية وتدميرهو ، دولة فلسطينبشن حرب على كافة مؤسسات ( األقصى

التحتية من طرق  ىتدمير كافة البنو بالكامل ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري، 
للمساهمة في تحقيق الرفاه وتوفير  دولة فلسطينعملت على إنشائها كانت قد وشبكات مياه ومباني حكومية وغير حكومية 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة العيش الكريم ألفراد الشعب الفلسطيني في
 

 الفقر  0.2
ويضم التعريـف مالمـم مطلقـة ونسـبية   .0227تستند إحصاءات الفقر إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 

وقـد تـم إعـداد خطـي  ، هـذا(أطفـالثالثة و  اثنين بالغين)أفراد خمس إلى موازنة االحتياجات األساسية ألسرة تتألف من  تستند
، "(المــدقعخــط الفقــر "الــذي يشــار إليــه بـــ )قــد تــم احتســاب خــط الفقــر األول ل.  الحقيقيــة لألســر االســتهالكفقــر وفقــًا ألنمــاط 

، "(خط الفقر"الذي يشار له بـ )أما خط الفقر الثاني .  بشكل يعكس الحاجات األساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن
احتياجــات أخــرى كالرعايــة الصــحية والتعلــيم والنقــل باإلضــافة إلــى بطريقــة تعكــس ميزانيــة الحاجــات األساســية  فقــد تــم إعــداده

وقــد تــم تعــديل خطــي الفقــر بشــكل   .والمواصــالت والرعايــة الشخصــية واآلنيــة والمفروشــات وغيــر ذلــك مــن مســتلزمات المنــزل
 (.حجم األسرة وعدد األطفال)ركيبة األسرة يعكس مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر استنادًا إلى ت

 
وذلـك  0227خالل السنوات الماضية قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمراجعة منهجية الفقر التي تم وضـعها عـام 

: الوصول إلى أفضل المعايير في احتساب مؤشرات الفقر، ومن ضمن التعديالت التي تمت على المنهجية ما يلـي أجلمن 

                                                 
  محمد فتحي شوشر شقورة . إعداد د 1/2/2101مقالة على االنترنت بعنوان التنمية االقتصادية في فلسطين، نشرت بتاريخ  4
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احتســاب نســب  (2)، (القــوة الشــرائية) األســعار بــين المنــاطق أو مــا يعــرف بـــعلــى فروقــات  تعــديل اســتهالك األســرة بنــاءً  (0)
اسـتخدام مؤشـر القـوة الشـرائية عنـد اشـتقاق ( 1)الفقر على مستوى األفراد وليس األسر وذلك من أجل احتساب عدد الفقـراء، 

 .خط الفقر
 

 ت، وذلــك للــتمكن مــن المقارنــة ورصــد التغيــر فــي اتجاهــا2112-2114السلســلة الزمنيــة تــم تطبيــق تعــديالت المنهجيــة علــى 
 4بــالغين و 2)أفــراد  2الفقــر عبــر الســنوات، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن األســرة المرجعيــة لهــذه السلســلة هــي األســرة المكونــة مــن 

 (.أطفال
 

األكثـر )يني، حيـث أصـبحت األسـرة المرجعيـة حدث تغيـر فـي تركيبـة األسـرة فـي المجتمـع الفلسـط 2101و 2112في عامي 
تماشــيا مــع هــذا (.  أطفــال 4بــالغين و  2)أفــراد  2بــدال مــن ( أطفــال 1بــالغين و  2)أفــراد  1هــي األســرة المكونــة مــن ( تكـرارا

 .سنة أساس جديدة إلحصاءات الفقر 2101التغير تم اعتبار 
 

 1تعــديالت المنهجيــة وباســتخدام األســرة المرجعيــة المكونــة مــن ، تــم اشــتقاق خــط فقــر جديــد باســتخدام 2101مــن عــام  ابتــداءً 
  األســرة الــى بيانــات مســم إنفــاق واســتهالك تــم بنــاؤه اســتناداً  2101خــط الفقــر لســنة األســاس (.  أطفــال 1بــالغين و 2)أفــراد 
باسـتخدام الـرقم القياسـي  2101عـام ألعـوام فـي ملـف واحـد وتـم تعـديلها ل، حيث تم دمج بيانات هذه ا2101و  2112لعامي 

 .ألسعار المستهلك
 

 2101ولعام  ،(أسرة في قطاع غزة 1,194في الضفة الغربية و 2,654بواقع )أسرة  3,848، 2112بلغ حجم العينة لعام 
 (.أسرة في قطاع غزة 1,182أسرة في الضفة الغربية و  2,575بواقع )أسرة   3,757بلغ حجم العينة 

 
 :خط الفقر

شيكاًل إسرائيليًا  2,293 فلسطينفي  (أطفالثالثة و  اثنين بالغين) أفرادخمس ن لألسرة المرجعية المكونة مخط الفقر قدر 
شيكاًل  1,832، بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس األسرة المرجعية (دوالر أمريكي 217حوالي ) 2100خالل عام  جديداً 

خالل عام  1.12بمعدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل ( ةأمريكي دوالرات 509حوالي ) إسرائيليًا جديداً 
2100. 

 
في الضفة الغربية %  17.8بواقع ؛%25.8 وفقا ألنماط االستهالك الشهري 2100خالل العام  األفرادالفقر بين  بلغت نسبة

 منهم شهري عن خط الفقر الوطني؛من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم ال% 47.6في حين أن  . في قطاع غزة% 38.8و
 .في قطاع غزة% 67.1في الضفة الغربية و% 35.6

 
وفقا ألنماط االستهالك الشهري ( المدقع)الشديد من الفقر  يعانون 2100عام  من األفراد الفلسطينيين% 12.9كما تبين أن 

من األفراد % 36.4أما على مستوى الدخل، فقد تبين أن   .في قطاع غزة% 21.1في الضفة الغربية و% 7.8 لألسرة
 . في قطاع غزة% 55.9في الضفة الغربية و% 24.3الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الشديد؛ 

 
، حيث كانت 2010مقارنة مع العام  2011في العام ألنماط االستهالك الشهري  قاً من جهة أخرى فقد زادت نسبة الفقر وف

 . 2011عام % 25.8ووصلت إلى  2010عام % 25.7
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وتشّكل ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني واحدة من التحديات األساسية التي تواجه صانعي السياسات نتيجة انعكاساتها 
 فلسطينعدم خضوع مؤشرات الفقر في وبجانب ذلك، فإن . جتمع الفلسطينيوتأثيراتها التي تطال شرائم واسعة في الم

يزيد من صعوبة مهمة رجية األخرى كالمساعدات الدولية، اه محدد وارتباطها بالمؤثرات السياسية واألمنية والعوامل الخاالتج
وال يعاني المجتمع .  الهادفة للقضاء على ظاهرة الفقرصانعي السياسات في رصد التغيرات ووضع الخطط والبرامج 

لمجتمع إلى عملية إفقار وتهميش ممنهج يمارسه االحتالل بهدف اإلبقاء الفلسطيني من ظاهرة الفقر فقط، بل يتعرض هذا ا
ضعاف القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني، وزيادة اعتماديت  .على االقتصاد اإلسرائيلي هعلى مسببات الفقر، وا 

 
 2100-2117، فلسطينالنسبة المئوية لمن هم دون خط الفقر الوطني في 

 
 .فلسطين -رام اهلل .  ..21االنفاق، االستهالك، الفقر، : فلسطينمستويات المعيشة في  .  21.2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
 .فلسطين -رام اهلل   .21.1-2112تقرير النتائج الرئيسية لألعوام  .  فلسطينالفقر في   .21.2مركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز ال :المصدر

 
 كما تظهر مؤشرات الفقر أن نسبة الفقر  .2100من األسر الفلسطينية في العام % 00.0شكلت األسر التي ترأسها إناث 

أظهرت المؤشرات .  2101سها أنثى مقارنة باالفراد في األسر التي يرأسها ذكور للعام انخفضت بين أفراد األسر التي ترأ
% 21.2مقابل % 21.1ألنماط االستهالك الشهري بين األسر التي ترأسها إناث قد بلغت  أن نسبة الفقر بين األفراد وفقاً 

 . لألسر التي يرأسها ذكور
 

إن استراتيجيات المواجهة التي تتبعها األسر الفلسطينية التي تكافم لمواجهة هذا الواقع االقتصادي غير اآلمن تشمل تجميع 
إلى إعادة  ويحتاج األفراد واألسر.  االقتراضو  العتماد على المساعدات العامة،الموارد، وتخفيض النفقات واالستهالك، وا

 ما وغالباً  ممكنًا، ذلك كان كلما المستقبل في المتاحة الخيارات تحسين إلى والسعي سالمتهم على والحفاظ أولوياتهم تنظيم
 االجتماعية االنكشاف ألوضاع وفقاً  الناس لىع متباينة آثار من ذلك يتركه ما مع تطلعاتهم، عن التنازل على يجبرون
 أو الفردية الرغبة أو وبناتهم، ألبنائهم أفضل زواج وفرص تعليمر توفي في األهالي مالآ في التنازل كان سواءً  السابقة

في  ومتحكمين مستقلين يكونوا أن البالغين األفراد تطلعات أو منفصلة ألبنائهم، معيشة توترتيبا رسة أقامإ العائلية في
 .بالمرأة تضر من األحيان كثير في النتائج فإن ، الموارد

 
 الوصول إلى مياه شرب آمنة استقرار نسب السكان القادرين على 

نجد أنها ال تزال ُتعد من الموارد  في أماكن كثيرة، في الوقت الذي تكون فيه المياه العذبة والنظيفة من األمور المسلم بها
أو بسبب سيطرة االسرائيليين على االبار  رًا لتلوث مصادرها،ندرة توافرها أو نظ الشحيحة في أماكن أخرى، إما بسبب
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لم يتمكن ما يقرب من  2100وخالل عام  فلسطيننه في أومن هنا نجد  ،والينابيع العذبة التي هي من الحقوق الفلسطينية
 .السكان من الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة من% 2.2

  
 2100-2116،  فلسطينفي  النسبة المئوية للسكان القادرين على الوصول إلى مياه شرب آمنة

 
 .  فلسطين  –رام اهلل .  2100-2114مسم البيئة المنزلي، .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :رالمصد    

 

 الحصول على الكهرباء تحسن نسب 
أن نجد يعتبر استهالك الطاقة مؤشرًا من مؤشرات التنمية ويرتبط بباقي المؤشرات ويؤثر فيها ويتأثر بها، وفي هذا السياق 

في % 1.2، ثم انخفضت إلى %1.1قد بلغت  2114في العام  فلسطينالتي ال تحصل على الكهرباء في  االسرنسبة 
والمساكن على  واألسر حصول األفراد ن هناك تحسن ملحوظ فيأنما يدل على إى شئ فن دل هذا علا  ، و 2100العام 
  .الطاقة

 
 2100-2112، فلسطينالتي ال تحصل على الكهرباء في  األسرنسبة 

 
   .فلسطين  –رام اهلل .  2100-2111مسم الطاقة المنزلي، .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :رالمصد     
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 الحكم 2.2
 هناك ارتباط ال ينفصم بين الحكم والتنمية، فالتنمية ال يمكن أن تتواصل بدون الحكم الرشيد وال يمكن أن يكون الحكم رشيداً 

من خالل مشروع مبادرات 1994 اإلنمائي عام  المتحدة األمم عليه فقد قرر برنامج وبناءً . يؤدي إلى استدامة التنميةما لم 
ينبغي أن يتمثل هدف المبادرات المتعلقة بشؤون الحكم في تنمية القدرات الالزمة لتحقيق التنمية التي " جل التغيير أنه أمن 

 ". شكال المعيشةأتعطي األولوية للفقراء والنهوض بالمرأة واستدامة البيئة وخلق الفرص الالزمة للعمل وغير ذلك من 
 

على النمو االقتصادي إلى هيم التنمية فقد تغيرت مفاهيم التنمية من التركيز د مع تطوير مفايشظهر مفهوم الحكم الر 
 (إلى الرأسمال االجتماعي ياالنتقال من الرأسمال البشر )ي أة ثم التنمية البشرية المستدامة على التنمية البشريز التركي

د في أدبيات منظمة األمم يشخال مفهوم الحكم الر التنمية بإد واقترن هذا التطوير في مفاهيم  .وصواًل إلى التنمية اإلنسانية
ن الحكم ألد مع مفهوم التنمية المستدامة يشالدولي، وتم ربط مفهوم الحكم الر البنك الدولي وصندوق النقد  المتحدة وأخيراً 

 .د هو الرابط الضروري لتحويل النمو االقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامةيشالر 
 

وتوسع خياراتهم يتطلب تقوية المشاركة بأشكالها ومستوياتها عبر االنتخابات العامة لمؤسسات الحكم إن تمكين المواطنين 
وعبر تفعيل دور األحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها وعبر حرية العمل النقابي واستقاللية منظمات المجتمع 

 :مؤشرات للتنمية المستدامة( خمسة)ذلك هناك د وبيشلمؤشرات ال يؤمنها إال الحكم الر وهذه السمات وا  .المدني
 

 .ويتضمن الحق في الحياة بعيدًا عن التهديد واألمراض والتهجير والقمع: األمان الشخصي .0
ن التعاون هو التفاعل أل، ة كمصدر لإلشباع الذاتي الفردييتضمن مفهوم االنتماء واالندماج والتضميني: التعاون .2

 .االجتماعي الضروري
 .وتشمل اإلمكانيات والفرص وليس فقط الدخل: العدالة في التوزيع .1
مكانية ممارستهم لحرية االختيار بعيدًا عن الجوع والحرمان ومشاركتهم الفعلية في اتوسيع قدرات المو  .4 طنين وخياراتهم وا 

 .القرارات التي تتعلق بحياتهم وتؤثر فيهم
تتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبًا في حياة األجيال الالحقة وحقها في  :االستدامة .1

 .العيش الكريم
 

 :فلسطينفي عدد جرائم العنف والقتل وتزايد  اإلنتهاكات استمرار ارتكاب
مة الشخصية جراء استخدام السالح استمرارًا في ارتكاب انتهاكات الحق في الحياة واإلعتداء على السال 2100شهد العام 

، بينهم 2100خالل العام  قتيالً  40ليصل إلى  2112، حيث ارتفع عدد القتلى عن العام ياٍد فلسطينية خارج إطار القانونبأ
من جراء  2100قتياًل خالل العام  20، كما سقط شخصًا آخرين بجراح 071نساء، فيما ُأصيب أكثر من  1أطفال، و 2

قتياًل تم حصد أرواحهم جراء نزاعات شخصية وعائلية، إضافة إلى تزايد ارتكاب  02م أو العبث بالسالح، وسوء استخدا
 ورسمياً  شعبياً  يجب أن يدق ناقوس الخطر ويخلق تحركاً  جرائم قتل النساء على خلفية ما ُيسمى بقضايا شرف العائلة الذي

 . 5لوضع حد لذلك
 

                                                 
5

 2100 لفلسطيني لحقوق اإلنسان لعامللمركز االتقرير السنوي  



PCBS : 2102 ،فلسطينالبيئة والتنمية المستدامة في 
 

21 

 

نسمة، ثم ارتفعت  0111جريمة لكل  2.1حوالي  2111في العام  فلسطينعدد جرائم العنف والقتل المسجلة في بلغ و هذا 
 0111جريمة لكل  7.0وتوالت في االرتفاع لتصل إلى  2117من السكان في العام نسمة  0111جريمة لكل  7.4إلى 

 .2101نسمة في العام 
 

  2101-2112، فلسطيننسمة في  0111عدد جرائم العنف والقتل المسجلة لكل 

 
 فلسطين –رام اهلل .  21.1 -2112قاعدة بيانات مسم الضحية .  21.1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :لمصدرا    
 

 الصحة 2.2
 لفلسطينالعامة  الصحية الحالة العالمية الصحة منظمة يواجهها الفلسطينيون، تعتبر التي الواضحة الصعوبات من الرغم ىعل

ن إهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فحسب تقارير التنمية األلفية وبيانات الجو ، 6جديرة بالثناء لدرجة المحتلة معقولة
التحصين  برامج من سلسلة بسبب والحصبة األطفال والسل شلل من كبير حد إلى السكان ويخلو عليها، القضاء المالريا قد تم

 21-02األطفال الذين أعمارهم )إلى أن نسبة المحصنين ضد األمراض المعدية في الطفولة الناجحة، حيث تشير البيانات 
، 2112في العام % ..22 ، ثم ارتفعت إلى%..22قد بلغت  2114في العام  فلسطينفي ( وأكملوا جميع المطاعيم شهراً 

 %.72.7إلىلتصل  2101في العام وانخفضت 
 

 في(  وأكملوا جميع المطاعيم شهرا   22-02األطفال الذين أعمارهم )الطفولة  نسبة المحصنين ضد األمراض المعدية في
 2101 ،2114 ،2116، لألعوام فلسطين 

 
 فلسطين –رام اهلل   .2101مسم االسرة الفلسطيني، .  2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر    

                                                 
6
 WHO (2006-2008) ‘Country Cooperation Strategy for WHO and the Occupied Palestinian Territory’. 
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 والسكري الدم ضغط وارتفاع القلب أمراض مثل المعدية غير فاألمراض سريع وبائي تحول مرحلة في الفلسطينيون يمر 
وحسب التقرير الصادر عن مركز ، والوفيات لالعتالل رئيسة كأسباب المعدية األمراض على طغت قد والسرطان

فإن أمراض القلب واألوعية الدموية ومضاعفاتها كانت المسبب األول للوفيات حيث أودت  المعلومات الصحية الفلسطيني
فلسطيني في الضفة الغربية  11,400والتي بلغت حوالي  2100في عام  من عدد الوفيات المبلغ عنها% 22.1بحياة 

الثالث كانت أمراض األوعية  ، والمسبب%02.1، أما المسبب الثاني للوفيات فكانت أمراض السرطان بنسبة وقطاع غزة
 .7%01الدموية الدماغية بنسبة 

 
 ففي  الوفيات، هذهانخفاض  في 2101و 2111 الفترة في ملحوظ تقدم حدث الخامسة، سن دون األطفال لوفيات بالنسبة

ليصل  2101وانخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ خالل العام  حية، والدة 0111 لكل وفاة  28.2المعدل بلغ 2112 عام
الخدمات والظروف  تقدموبالتالي األطفال  وفيات معدل انخفاض إلى يشير مما ،والدة حية 0111وفاة لكل  23.4إلى 

 . الصحية المرتبطة بالوالدات
  

 من يعانون فلسطين في السكان مجموع من% 01.1 بأنالعالمية  والزراعة األغذية منظمة بالنسبة للحالة الغذائية تفيد
 نقص من يعانون فلسطين في ولدوا الذين األطفال من% 7.1 أن اليونيسيف ، ذكرت2117 عام وفي  .نقص التغذية

 الدقيقة المغذيات ونقص المزمن التغذية سوء أن كما.  شديدة إلى متوسطة تغذية سوء من يعانون% 1.1 منهم الوزن،
 التغذية سوء من يعانون 2101في العام  الخامسة سن دون األطفال من% 01.2وتفيد البيانات بأن   .االرتفاع في آخذان
 .8المزمن

 
 لسنوات مختارة فلسطينمعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في 

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

 الطفولة مرحلة أثناء القامة فقصر ،متزايد قلق مصدر الخامسة سن دون األطفال في والهزال قصر القامة حاالت وتعتبر
 واألداء المعرفي التطور تضرر ذلك في ما والوفيات، األمراض في زيادة مع ويترافق المزمن التغذية سوء على مؤشراً  يعد

 وأكثر غزة قطاع في شهراً  12-2بين  أعمارهم تتراوح الذين األطفال نصف من أكثر يعاني أخرى، ناحية ومن  .9التعليمي
                                                 

7 http: // www.watan.tv                                 90/90/2902ُنشرت بتاريخ .  وطن لألنباء.  الصحية واألمراض المزمنة في فلسطين السياسات
 .فلسطين –رام اهلل .  2101الفلسطيني،  مسم األسرة. 2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  8

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’ 
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  .10المياه في النيترات في االستثنائي االرتفاع مع حاالته بعض ترتبط قد والذي الدم، فقر من الغربية الضفة في الثلث من
سنة في فلسطين يعانين من فقر الدم، بواقع  42 – 01من النساء في الفئة العمرية % 11.2تبين أن  2112 عام في

إلى  بفارق ملحوظ لتصل 2101في قطاع غزة، فيما انخفضت هذه النسبة في عام % 12.4في الضفة الغربية و% 10.4
وُيعزى ذلك للتقدم الصحي  قطاع غزة،في % 22.1في الضفة الغربية و% 02.0في فلسطين، موزعًة بواقع % 20.2

  .نيلسطينيدة الوعي بالرعاية الصحية لدى الفالحاصل وزيا
 

في الضفة الغربية  % 55.1موزعة بواقع األسرة،  تنظيم وسائل سنة49 و 15 بين النساء من نصف أكثر هذا وتستخدم
 .في قطاع غزة% 40.2و
 

 2101، 2114، 2116، فلسطينفي  (تنظيم األسرة) سنة 67-01معدل انتشار وسائل منع الحمل للنساء 

 
 

 فلسطين –رام اهلل   .2101، مسم األسرة الفلسطيني.  2101 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر    
 
 السكان، صحة على شديدة الوقع آثار عليها تترتب الفلسطينيين بين الداخلي األخير والنزاع األمد الطويل االحتالل أوضاع إن

 في هو النزاع أوضاع في للتهديدات فالتعرض المستمر.  الصحية المؤشرات مع التعامل بها التي يتم الطريقة تغيير وتتطلب

 المؤشرات أن تستكمل بد فال باألمراض لذا اإلصابة إلى يؤدي ويمكن أن الصحية، للحالة ومحدد حاسم عامل حد ذاته

 .الحياة ونوعية الصحة عن والتصورات الحياتية للتجارب بتوثيق التقليدية
 

 التعليم 6.2
ويالحظ أن معدالت معرفة  2102للعام % 21.2 فلسطينفي  (سنة فأكثر 01)األفراد تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة بين 

القراءة والكتابة بين السكان الالجئين، خالفًا لمستويات الفقر والبطالة، هي نفسها بل كانت أفضل من تلك الخاصة بغير 
. من غير الالجئين% 4.1سنة وما فوق ال يعرفون القراءة والكتابة مقابل  15 من الالجئين في عمر% 1.7 ،الالجئين

 567,376من الذكور و 562,162مليون، منهم  0.01 فلسطين ، بلغ عدد التالميذ في مدارس2012/2011بالنسبة للعام 
 .من اإلناث

 
  

                                                 
10 WHO (2008) ‘Health conditions in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and the occupied Syrian 

Golan’ Report by the Secretariat 
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 2102-2116الجنس،  حسب فلسطينفي  (سنة فأكثر 01)األفراد معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين 

 
 

  فلسطين -رام اهلل . 2102-2114قاعدة بيانات مسم القوى العاملة .  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا :المصدر  
 

سادت في العقد الماضي بعض االتجاهات اإليجابية في الحد من التفاوت بين الجنسين في النظام التعليمي الفلسطيني، 
ت في المرحلة االبتدائية في وتشير التوقعات إلى أن هذا االتجاه اإليجابي من المحتمل أن يستمر، حيث أن البنات المسجال

نظام التعليم الرسمي اآلن يزدن عددًا عن البنين وفي حين أن الفتيات في بعض األحيان ينقطعن عن الدراسة من أجل 
الزواج في سنوات المراهقة، فإن األوالد أكثر عرضة لترك المدرسة في وقت مبكر لكي يعملون ويساهمون في توفير الدخل 

إن الزيادة في مستويات تعليم المرأة ال تنعكس في زيادة .  ل فترات ارتفاع مستويات الفقر والبطالةألسرهم، وخاصة خال
وهكذا، فإن الخطوات الواسعة في مجال التعليم تحتاج إلى تعزيز عن  ،شاركة المرأة في الوظائف المهنيةمشابهة في م

 .ع العمالة، وال سيما عندما تكون هناك سيادة الدولةطريق اإلصالح المؤسسي والوعي بالمساواة بين الجنسين في قطا
 

على الرغم من التحسن في المشاركة في التعليم، فقد وجهت انتقادات إلى نوعية نظام التعليم، وخاصة من منطلق أنه ال 
 وكشف تقرير أجري بتكليف من منظمة اليونسكو، عمل المستقبلي على النحو الكافييعد الخريجين لسوق ال

(Fragmented Foundations: education and chronic crises in the Occupied Palestinian Territory) 
أن النظام التربوي الفلسطيني ال يفعل ما يكفي لتعزيز التعلم النشط، وتقدم امتحانات التوجيهي العامة مثااًل كالسيكيًا على 

 .االمتحان القائم على أساس الحفظ عن ظهر قلب
 

 (الديموغرافية)الخصائص السكانية  1.2
نيت باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بُ  بناءً 

مليون  4,293,313حوالي  فلسطينفي  2102، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2117والمساكن والمنشآت، 
 .في قطاع غزة نسمةمليون  1,644,293في الضفة الغربية و نسمة مليون 2,649,020م نسمة، منه

 
مجتمع فتي، حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة  فلسطينيبين الهرم السكاني أن المجتمع الفلسطيني المقيم في 

حيث .  رنة بالفئات العمرية األخرىباألفراد صغار السن دون الخامسة عشرة من العمر والذين يشكلون نسبة مرتفعة مقا
أظهرت البيانات أن المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتيًا بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، فقد قدرت 

مـن مجمـل السكان، بواقع % 04.7بحوالي  فلسطينفي  2102نسبة األطفال دون الخامسة مـن العمر في منتصف عام 
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سنة للعام نفسه ( 04-1)وقدرت نسبة األفراد في الفئة العمريـة .  في قطاع غزة% 02.4ة الغربية وفي الضف% 01.2
ويالحظ .  في قطاع غزة% 41.7في الضفة الغربية و% 10.4، بـواقع فلسطينمن مجمل السكان فـي % 41.4بحوالي 

في % 2.2بحوالي  2102حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام ( سنة فأكثر 21)انخفاض نسبة األفراد الذين تبلغ أعمارهم 
 .في قطاع غزة% 2.4في الضفة الغربية و% 1.1، بواقع فلسطين

 
 2012تقديرات منتصف عام،  فلسطينالهرم السكاني في 

 
  .فلسطين -رام اهلل.  2117داد العام للسكان والمساكن والمنشآت، للتعتقديرات منقحة بناًء على النتائج النهائية . 2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :المصدر    
 

في قطاع % 1.1في الضفة الغربية و% 2.7، بواقع %2.22 فلسطينفي  2102بلغ معدل النمو السنوي منتصف العام 
حيث إن انخفاض مستوى الوفيات وبقاء  ،القادمة األربعالمتوقع أن تبقى معدالت النمو كما هي خالل السنوات ومن .  غزة

معدالت الخصوبة مرتفعة سيؤدي إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان، وهو ما سيتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية 
 .  مالئمة لمواجهة هذه الزيادة المترتبة

 
 لسنوات مختارة فلسطينمعدل النمو السنوي المقدر في 

 
 .فلسطين -رام اهلل.  2117تقديرات منقحة بناًء على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، . 2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :المصدر   
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، حيث بلغ فلسطينطرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية في فقد  ،2101مسم األسرة الفلسطيني استنادًا إلى نتائج   
أما على مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع ، 0227العام في  اً مولود 2.1مقابل  2112-2110للفترة  اً مولود 4.4

للفترة  اً مولود 4.1حيث بلغ  ،(2112-0227)معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة 
 اً مولود 1.2 هذا المعدل أما في قطاع غزة فقد بلغ. 0227في العام  اً مولود 1.2في الضفة الغربية مقابل  2110-2112
 .  0227في العام  اً مولود 2.2مقارنة  2112-2110للفترة 

 
 لسنوات مختارة حسب المنطقة فلسطينمعدل الخصوبة الكلية في 

 
 .فلسطين–رام اهلل .  1997قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات، .  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر*       
 .فلسطين–رام اهلل .  2010مسم األسرة الفلسطيني قاعدة بيانات .  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر**     

 

، حيث انخفض 0227مقارنة مع عام  فلسطينإلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في  2102تشير بيانات عام 
من جانب آخر انخفض متوسط حجم .  0227فردًا عام  2.4مقارنة مع  2102فردًا عام  1.2متوسط حجم األسرة إلى 

أما في قطاع غزة فقد انخفض ، 0227فردًا عام  2.0مقارنة مع  2102فردًا عام  1.1األسرة في الضفة الغربية إلى 
 . 0227في العام  2.2مقارنة مع  2102فردًا في العام  2.0متوسط حجم األسرة إلى 

 
 األمن والسلم 4.2
 الهدم يستخدم ذلك الدولي ومع القانون مع تتعارض الفلسطينية والبنية التحتية المنازل هدم في المتمثلة اإلسرائيلية السياسة إن

لجنة  ذكرت ولقد.  بشكل عميق التماسك المجتمعي ويصدع والعائلي الشخصي األمن يسبب انعدام مما ،روتينية بصورة
العقوبة  السياسات اإلسرائيلية بشأن هدم المنازل ربما، في بعض الحاالت، تصل إلى حد المعاملة أو"مناهضة التعذيب أن 

تصرف  بما في ذلك االشتباه بأن أحد أفراد األسرة اب تأديبية،منازل المدنيين ألسب المهينة فهدم نسانية أوإالقاسية أو الال
الحظر المفروض على معاقبة شخص عن أفعال و  ،بشأن مقاوم إلسرائيل، يخالف أيضًا أحد أهم المبادئ األساسية للعدالة

 . فيه مرتكبة من جانب شخص آخر واتفاقية جنيف الرابعة تحظر هذا النوع من العقوبات الجماعية بشكل ال لبس
 

 : تيةلى االصناف اآلأنواع الهدم إ الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوتتصنف 

  عالقة بالمنزل لهم أناس أفعال على المنازل كعقاب تدميرنه ويعرف على أالهدم العقابي. 

  عمليات هدم وتدمير المنازل بسبب عدم وجود تصريم بناءنه ويعرف على أالهدم اإلداري. 
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  ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي في أثناء العمليات العسكرية لغرض تطهير قطعة نه ويعرف على أالهدم العسكري
 .من األرض

  الهدم غير المحدد ويضم عمليات الهدم التي ما زالت قيد التحقيق من قبل الحركة ويعتقد أن غالبية هذا النوع
 .1982و  1967ميعبارة عن عمليات تطهير لألراضي وهدم عسكري وعقابي، وقعت بين عا

 
 ،، قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم أية مباٍن يملكها الفلسطينيون وتفتقر إلى تصاريم بناء 1967منذ بداية االحتالل في عام

 والقدس الشرقية ونظرًا الستحالة الحصول على تصاريم بناء من "ج"اقتصرت عمليات الهدم على المنطقة و وبعد أوسل

وبداًل من ذلك، يقومون بالبناء لتلبية  تصاريم، على الفلسطينيين للحصول من العديد يتقدم ال ق،المناط هذه إسرائيل في
آالف مبنى فلسطيني في  1، هناك أكثر من 2101بداية العام حتى .  احتياجاتهم على الرغم من التهديد القائم بالهدم

وتوجد عشرة تجمعات سكانية صغيرة ( ًا دون سابق إنذاريمكن تنفيذها فور )أوامر هدم  يمكن أن تصدر بحقهاالضفة الغربية 
على األقل في أنحاء الضفة الغربية معرضة لخطر التهجير بشكل يكاد يكون كليًا بسبب العدد الكبير من أوامر الهدم 

 نبدون الحصول على ترخيص ممن منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية قد بنيت % 28 إن ما ال يقل عن.  المتوقعة
فلسطيني في القدس الشرقية ألف 60 ي نية، فإن هذه النسبة تعادل حوالالتنظيم اإلسرائيلي؛ واستنادًا إلى األرقام السكا

 .يواجهون خطر هدم بيوتهم
 

 هدم البيوت والمنشآتعمال يلي المستمر في أالتصعيد اإلسرائ
شهد هذا العام تصعيدًا و استهداف المنشآت والممتلكات في فلسطين،  2100واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام 

منازل سكنية في الضفة الغربية،  411ًا في أعمال تجريف المنازل السكنية، حيث هدمت قوات االحتالل اإلسرائيليملحوظ
في باقي مناطق الضفة، وتشير احصائيات مؤسسة  منزالً  141احيها، ونة القدس الشرقية وضو منزاًل في مدي 21 منها

وحتى نهاية  2111المقدسي لتنمية المجتمع في تقرير أصدرته وحدة الرصد والتوثيق أن سلطات االحتالل هدمت منذ العام 
ًا عنيفًا، فقد دمرت غزة استهدافمنشأة سكنية وغير سكنية، وبشكٍل مشابه شهد قطاع  1,059في مدينة القدس  2100عام 

 .11منشأة 42منزاًل في القطاع، وطالت أعمال التدمير المنشآت األهلية بواقع  22القوات اإلسرائيلية 
 

 الهواء 1.2
الهواء، حيث نجد أن إسرائيل عملت على ومن ضمنها البيئة الفلسطينية كافة عناصر لقد طالت االعتداءات اإلسرائيلية 

عن طريق المصانع المنتشرة في مستعمراتها، فإن كمية كبيرة من الغازات السامة والضارة الهواء  زيادة معدالت تلوث
الناتجة عن المصانع اإلسرائيلية داخل إسرائيل تصل إلى األجواء الفلسطينية بفعل الرياح بسبب قرب موقعها الجغرافي من 

لطاقة العاملة بالفحم في أسدود والمجدل إلى قطاع غزة الحدود، كما يصل الدخان والغازات الناتجة عن محطات توليد ا
وأيضا تزيد من درجات تلوث الهواء، كما تنبعث الغازات السامة التي تلوث الهواء من المصانع اإلسرائيلية ، بفعل الرياح

ة في الضفة تشكل الصناعات اإلسرائيلي  .حدوث عمليات تسريب لهذه المواد أثناء عملية النقل األمر الذي يؤدي إلى
، حيث أن المراكز فلسطينالغربية وقطاع غزة، والصناعات داخل إسرائيل الخطر األكبر على تلوث الغالف الجوي في 

الصناعية اإلسرائيلية الكثيرة المنتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية تلوث الغالف الجوي بكميات كبيرة من الغازات الدفيئة، 
وذلك حتى العام % 41بنسبة  0240تزداد الغازات الدفيئة المنبعثة من المناطق المحتلة عام حيث يتوقع خبراء المناخ أن 

                                                 
 2100 للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان لعامالتقرير السنوي  11
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وقد كان لتأثير الحرب على  .، ومن مظاهر تغير المناخ في فلسطين تناقص كميات األمطار وارتفاع درجات الحرارة2121
يجة الستخدام اسلحة محرمة دوليًا، ومن تلك االثر الكبير في تلوث الهواء والتربة نت 2102وعام  2110قطاع غزة عام 

وايضًا استخدام اسلحة تحمل مواد سامة مما يؤدي  2110االسلحة الفسفور االبيض الذي تم استخدامه على قطاع غزة عام 
  .إلى انتشارها في الجو

 
ات الدفيئة أو البيت طبقا لمصادرها فمنها منبعثات عالمية وهي ما تعرف بغاز  فلسطينتتعدد مشاكل المنبعثات في و 

ومنها ما يعرف بالمنبعثات اإلقليمية وهي التي مصدرها (.  ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، والميثان)الزجاجي 
والتي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت، واألمونيا وأكاسيد )المنطقة اإلقليمية المحيطة ومن أهمها األمطار الحمضية 

حيث ينتج عن األمطار الحمضية الكثير من .  فة إلى المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانيةباإلضا( النيتروجين
األضرار البيئية واالقتصادية التي تسبب خسائر كبيرة في اإلنتاج الزراعي وتعمل على تآكل المباني باإلضافة إلى المشاكل 

 .الصحية الكثيرة
 
الف طن، موزعة  4,150.8حوالي  2101خالل العام  كافة القطاعاتدرت كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من قُ 

نتيجة الحرق  بةنتجت من قطاع النفايات الصل ألف طن 202.2ألف طن نتجت من قطاع الطاقة، و 3,803.8بواقع 
در إجمالي نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد وقُ .  ألف طن نتجت من قطاع الزراعة 011.4، والمفتوح للنفايات
 .فرد سنويا، موزعة بنسب مختلفة حسب القطاعات/طن 0.11حوالي  فلسطينفي  2101الكربون للعام 

 
 2101حسب نوع المنبعث والمصدر،  فلسطينكمية المنبعثات في 

 

 مصادر المنبعثات

 سنة/CO2طن المكافئ لف كمية المنبعث باأل 

 المجموع
Total CO2 

CH4 (21 
tCO2 

equivellent) 

N2O (310 
tCO2 

equivellent) 

CO (1.9 
tCO2 

equivellent) 

NMVOC (3.4  
tCO2 

equivellent) 

 3,80308 150.3 300.9 41.5 73.4 3,237.7 الطاقة

الثابتة  مصادر االحتراق       2,132.3 69.4 15.2 190.6 112.9 2,42005 

النقل     1,105.4 4.0 26.3 110.3 37.4 1,28305 

 13005 .. .. 8.0 122.4 ..  الزراعة

 21202 .. .. 31.0 123.5 62.1  النفايات الصلبة

 5,14008 14003 30009 8004 31903 3,29908 المجموع

 .فلسطين -رام اهلل  .تقرير منهجي .2101، المنبعثات إلى الهواء. 2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :المصدر
منبعثاتتشير إلى عدم وجود ..:   

 
 األراضي/ الزراعة 2.2

ويعد ، والدخل والعمل لسكانها الريفيين حيويا في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر الرئيسي للغذاء تلعب الزراعة دوراً 
لتحقيق األمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة بشكل  أساسياً  التطور في الزراعة واستخدام األراضي أمراً 

 .عام
 :التغير في استخدام األراضي

استراتيجي للمدن الحديثة، فهي تسهم  تعد دراسات استعماالت األراضي أحد أهم العناصر التخطيطية الرئيسة ألي مخطط
وألن عملية  . األنشطة االقتصادية خالل فترات زمنية محددةفي تقويم التغيرات التي حدثت في استعماالت اإلسكان و 
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خطط إلدارة التنمية تتجاوب مع هذه التغيرات،  التنمية الحضرية تتميز بالديناميكية والتغير المستمر، فال بد أن يواكبها
 خطة مرنة وواضحة وتستوعبها ضمن مقترحات الخطط االستراتيجية والتنظيمية، ومن هذا المنطلق فإنه ال بد من توفير

 وعناصره الرئيسة التي تضم لتنفيذ مقترحات مخطط استعماالت األراضي تتجانس مع متطلبات اإلطار االستراتيجي
 .السياسات الحضرية، و المخططات الهيكلية المحلية، و المخطط الهيكلي العام

 
 :استعماالت األراضي في الضفة العربية وقطاع غزةاالحتال اإلسرائيلي يقيد 

مقسمة  2كم 22121حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية االدارية حوالي  كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 12تبلغ مساحة
وتبلغ مساحته  (قطاع غزة)المحافظات الجنوبية ، و 2كم 12211وتبلغ مساحتها ( الضفة الغربية) يةمحافظات الشمالالإلى 
أراضي  اضي حسب وزارة اإلسكان إلىوقطاع غزة حسب الملكية واستعماالت األر الغربية  ، وتتوزع أراضي الضفة2كم 121

  . حكومية وأراضي وقف وأراضي خاصة
 

في كل من  فلسطين، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة مساحات كبيرة من 0227هذا وفي أعقاب حرب عام 
 :اآلتيةالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لألغراض 

  االستعماريةاإلسرائيلية إذ أقامت إسرائيل المئات من المواقع  مستعمراتالإقامة. 
  المستعمراتالطرق العرضية وااللتفافية لخدمة. 
  وحظرت على المواطنين الفلسطينيين من دخولها بالمستعمراتمناطق أمنية تحيط. 
  مستقبلية استعماريةمناطق محمية لمشاريع. 

 

حيث وصل  2117 – 2114خالل األعوام  0220مقارنًة بالعام  مساحة األراضي المزروعةيالحظ أن هناك انخفاضًا في 
مقارنة  2كم 0.1 بمقدار 2110 فيما ازدادت المساحة المزروعة خالل العام 2كم 21.0 إلى 2112هذا االنخفاض في العام 

 .0220بالعام 
 

2112-2116، فلسطينالتغير في استخدام األراضي المزروعة في   
 2كم: الوحدات

 
 فلسطين –رام اهلل .  2110، فلسطينإحصاءات استعماالت األراضي في .  2112الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
 هي سنة األساس للبيانات  0220سنة : مالحظة

                                                 
 .211م انشرت ع" دراسة مكتبية عن حالة البيئة في االراضي الفلسطينية المحتلة " تبلغ مساحة فلسطين حسب دراسة اعدها برنامج االمم المتحدة للبيئة بعنوان  12

 .هات ذات العالقةعلما بان هذا الرقم ال يزال قيد المراجعة من قبل الج (لقطاع غزة 2كم 378للضفة الغربية و 2كم 5,879) 2كم 6,257حوالي 
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 2112-2116خال األعوام من  مساحة األراضي المزروعةاستقرار 
في العام  2كم  1,513 إلى ارتفعت، ثم 2كم 1,488حوالي  فلسطينفي  2114مساحة األراضي المزروعة في العام  بلغت

 .%2.1عن  2110الى  2114 من ، هذا ولم تتجاوز نسبة التغير في المساحة المزروعة خالل االعوام2110
 

 2101 ،حسب بيانات التعداد الزراعي 2كم 001.7بلغت  2101يشار إلى أن مساحة األراضي المزروعة خالل العام 
 .2100خالل العام  2كم 210.1وزادت هذه المساحة إلى 

 
  2100-2116، فلسطينمساحة األراضي المزروعة في 

 2كم: الوحدات

 
 

الزراعي  مصدرها التعداد 2101/2112، بيانات العام 2100/2101مصدرها مسم اإلحصاءات الزراعية  2100/2101بيانات العام : المصدر
 .، بينما بيانات األعوام السابقة فمصدرها السجالت اإلدارية لوزارة الزراعة وهي بيانات تقديرية2101

 
يعود إلى اختالف منهجية الحصول على  2100و 2101إن النقصان الكبير في مساحة األراضي المزروعة خالل األعوام 

مصدرها مسم  2101/2100بيانات العام و  ،2101مصدرها التعداد الزراعي  2112/2101بيانات العام  البيانات حيث
بينما بيانات األعوام السابقة فمصدرها السجالت اإلدارية لوزارة الزراعة وهي بيانات  ،2101/2100اإلحصاءات الزراعية 

 .بينما بيانات التعداد والمسم فوحدة العد اإلحصائية على مستوى الحيازة الزراعية على مستوى التجمع، تقديرية
 

 المبيدات الزراعيةواستخدام األسمدة 
الجيل النباتي الذي  األسمدة الطبيعية بداًل من األسمدة الكيميائية أفضل من حيث حالة النمو والحفاظ على لقد كان استخدام

الطبيعية التربة بفعل الجراثيم الالهوائية والهوائية وتتخلل  ببطء، حيث تتخلل األسمدةينمو بشكل صحيم ولو كان ذلك 
ما إذا للتربة األضرار  تسبب الكثير مننها فإاألسمدة الكيميائية ، اما وخاصة اآلزوت الفعال والمفيد للتربة عناصرها

 . واعتادت النباتات على هذه األسمدة الكمية عدم النمو بشكل كامل إن قلتتؤدي إلى استخدمت بكميات كبيرة و 
  

وتم استخدام مبيدات زراعية بما قيمته ، مليون دوالر 14.4 بما قيمته فلسطينتم استخدام أسمدة في  2114خالل العام 
، 2110مليون للمبيدات الزراعية في العام  12و، مليون دوالر لألسمدة 47.2مليون دوالر، ثم ارتفع االستخدام إلى  22.0

 .نما يدل على االستخدام المكثف لهذه االسمدة والمبيدات في المجال الزراعيل هذا على شئ فإن دوا  
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 لسنوات مختارة فلسطيناستخدام األسمدة والمبيدات الزراعية في 
 ألف دوالر أمريكي: الوحدات

 
 فلسطين –رام اهلل .  سلسلة تقارير اإلحصاءات الزراعية . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 
من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة في فلسطين تستخدم % 64.9إلى أن  2101 للعام تشير بيانات التعداد الزراعي

من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة % 49.7تستخدم أسمدة كيماوية، باإلضافة إلى أن % 34.8أسمدة عضوية، و
 .تستخدم مبيدات زراعية

 
2117/2101حسب نوع الحيازة ونوع التطبيق الزراعي،  فلسطيند الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في عد  

 

 نوع التطبيق الزراعي
 نوع الحيازة

 المجموع
 مختلطة نباتية

 63,003 13,735 49,268 األسمدة العضوية

 33,746 6,745 27,001 األسمدة الكيماوية

الزراعيةالمبيدات   38,403 9,873 48,276 

  فلسطين –رام اهلل .  األراضي الفلسطينية –، النتائج النهائية 2101 –التعداد الزراعي  . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر  
 

وذلك في العام  حيازة 17,893وعدد الحيازات المختلطة  ،حيازة 79,176 بلغ علمًا بأن عدد الحيازات النباتية في فلسطين
2101. 

 
 البيئة البحرية والساحلية 7.2

من مشاكل بيئية كثيرة من جراء تدفق المياه العادمة الناتجة عن استهالك  في قطاع غزة يعاني الشاطئ الفلسطيني
كذلك اختالف معدالت الترسبات على الشاطئ بسبب  ،ومن إلقاء النفايات الصلبة على طول الشواطئ ،المواطنين

وأيضًا عمليات الصيد البحري التي تسهم في تلوث البيئة البحرية أما بالنسبة للمياه ، تالف في مستوى مياه البحراالخ
في قطاع غزة تتدفق في مياه البحر المتوسط بدون معالجة وتتدفق خصوصا من أمام  من المياه العادمة% 41العادمة فان 

وحدة صيد منتشرة على الشاطئ وتسهم إلى حد  011شواطئ مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومدينة دير البلم كذلك فان هناك 
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تتجمع فيها النفايات الصلبة على فهناك العديد من األماكن سبق اإلشارة إليها ، ياتما في تلوث الشاطئ من خالل النفا
 .الشاطئ في قطاع غزة

 

خذت عينات مياه من على طول الشاطئ حيث أُ  موقعاً  07وفي بحث تم إجراؤه على مياه الشاطئ في قطاع غزة تم اختيار 
 BODسجين واختبار األوك شهرا وبعد تحليل العينات كيماوياً  02تلك المواقع بواقع عينتين شهريا لكل موقع وعلى مدار 

يختلف تبعا  وميكروبيولوجياً  كيمائياً  أظهرت التحاليل أن هناك تلوثاً ، وفحوصات ميكروبيولوجية DOواألوكسجين المذاب 
ن لهذا التلوث عالقة بتدفق كمية مياه المجاري إلى البحر وكذلك نشاطات السكان وكمية أالختالف فصول السنة و 

 . المجاري لفترات محدودة قد أدى إلى التقليل من درجة التلوث كما أوضحت الدراسة أن وقف ضخ ،األمطار
 

نه إطورة التعرض لهذا التلوث وعليه فوقد نصحت الدراسة المتعاملين مع هذه المواقع سواء بالسياحة أو الصيد إلى مدى خ
لكلوليفاج وبكتيريا يجب اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة وتبني برامج مسم أخرى باستخدام أحدث الطرق كاالستعانة با

 .األنتيروكووكس
  

 صيد األسماك السنويتذبذب كميات 
ألف طن في العام  2.0ألف طن، ثم ارتفعت إلى  0.0 فلسطينفي  2111كمية صيد األسماك السنوي في العام بلغت 
 .ألف طن 0.1لتصل إلى  2100، في حين انخفضت في العام 2110

 
2100-2116، فلسطينصيد األسماك السنوي في كميات   

 طن: الوحدات

 
 فلسطين –رام اهلل .  سلسلة تقارير اإلحصاءات الزراعية . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر       

 
 المياه 01.2

 2006 ، وقد أشار تقرير التنمية اإلنسانيةفلسطينتعد المياه واحدة من أصعب القضايا التي تؤثر على استقرار البيئة في 

على الصعيد العالمي إلى أن نصيب الفرد الفلسطيني من المياه، وبخاصة في غزة، يمثل أحد أعلى مستويات ندرة المياه 
 . في العالم، ويساهم في حدوث هذه الندرة كل من نقص المياه وأسلوب إدارة المياه المشتركة
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لمياه الجوفية التي تقع أسفل الضفة الغربية بالغ في المشاركة في طبقات ا فلسطينإن مستوى عدم التكافؤ بين إسرائيل و 
اإلسرائيليين في الضفة الغربية هو نحو تسع مرات  المستعمرينالوضوح فمتوسط نصيب الفرد من استخدام المياه من قبل 

فإن ، مجموع اآلبار في فلسطين التاريخية فقط من 13%بالرغم من أن الضفة الغربية يوجد بها و .  أعلى من الفلسطينيين
   . في هذه اآلبار من المياه الجوفية% 53 على استخراج ما يصل إلى ونيعمل المستعمرين

 

توضم إدارة مستودعات المياه الجوفية الغربية والساحلية أصل المشكلة حيث يعد المستودع الغربي للمياه الجوفية، وهو جزء 
ب من ار وتتم إعادة تغذية ما يق، فلسطينفي لمياه المتجددة من حوض نهر األردن، بمثابة المصدر الوحيد واألكثر أهمية ل

ثالثة أرباع طبقات المياه الجوفية بهذا المستودع في الضفة الغربية، كما أنها تتدفق من الضفة الغربية نحو ساحل إسرائيل، 
إن نسبة .  لعدد وعمق اآلباريرجع أحد األسباب إلى التنظيم الصارم ، و ال ُتستخدم من قبل الفلسطينيينوأغلب هذه المياه 

حصول الفلسطينيين على مصادر المياه في الضفة الغربية هو ربع ما يحصل عليه اإلسرائيليون، كما أنه آخذ في 
 .االنخفاض

 
هناك مشاكل مماثلة مع المياه من الحوض الساحلي، والتي بالكاد تصل إلى قطاع غزة بسبب ارتفاع معدالت االستخراج 

يقدر أن اإلفراط في استخراج المياه من الحوض الساحلي إلى ما يقرب من ضعف الحد المستدام .  سرائيليعلى الجانب اإل
لمياه  فقط من المياه الجوفية تقدم نوعية جيدة% 10إلى 5% يصل اآلن إلى مستويات خطيرة، فنسبة  2111 في عام

لوحة عبر مياه البحر والتلوث الناجم عن مياه الصرف الشرب، ويمثل انخفاض منسوب المياه الجوفية، إلى جانب زيادة الم
تضم الملوثات الرئيسية لموارد المياه في قطاع غزة النيترات والكلوريد .  من نوعية وكمية المياه المتاحة الصحي، تهديدًا لكل

 .زية والمكورات العقدية البرازيةوالملوحة، ويحتمل أن تضم أيضًا بكتيريا العصيات المعوية البرا
 

وتتضمن ، 2111 وتؤكد مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أن معدالت التلوث الحالية هي أربع مرات أعلى من أرقام عام
دواعي القلق بخصوص الصحة العامة نتيجة لهذا التلوث انتشار األمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية الحادة 

 .اإلسهال والكوليراوالمزمنة مثل التهاب الكبد الوبائي أو 
 

كمية ال تشمل وهذه ، 2100السنة عام /1مليون م 070.0 لمياه المتدفقة من الحوض الساحلي في قطاع غزةبلغت كمية ا
امة اآلمن وطاقة الحوض المستد شمل الضخ الجائر حيث يعتبر الضخلكن الكمية ت، المياه المضخوخة من آبار األونروا

مع  من كمية المياه في الحوض الساحلي ال تتوافق نوعية المياه فيها% 21كثر من أ.  مليون متر مكعب فقط 11-21
  :2100للعام  في الضفة الغربية االحواض الجوفية من المياه المتدفقةبلغت كمية وقد ، معايير منظمة الصحة العالمية

 .13 السنة/1ممليون  04.0:  يوالشمالي الشرق، السنة/1ممليون  21.1: والغربي، السنة/1ممليون  21.7: الشرقي
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 350من مياه الصرف غير المعالجة تصرف في البيئة كل سنة في أكثر من  14مليون متر مكعب 22.10 يقدر أن هناك
في الضفة الغربية على الحفر االمتصاصية ويبدو األسر من % 51.1تعتمد في الضفة الغربية، باإلضافة إلى ذلك،  موقعاً 

 الصحي؛ حيث تشير البيانات إلى أنرتباط بشبكات الصرف االالفلسطينيين في قطاع غزة في وضع أفضل من حيث 
تتصل بشبكة صرف صحي ومع ذلك، فإن الطاقة االستيعابية لمحطات المعالجة  في قطاع غزة من األسر 01.0%

ير قادرة على العمل لبعض الوقت نتيجة للحصار المفروض على قطع الغيار والكهرباء والموارد تنخفض كثيرًا، وبقيت غ
 .البشرية

 
هو أن تكون و باإلضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل إعطاء تصاريم إلقامة محطات معالجة المياه والنفايات إال بشرط مسبق 

وقد دأبت بلدية القدس على إهمال االستثمار في البنية التحتية للفلسطينيين، وخاصة في مجال .  بالمستعمراتمتصلة 
من جميع أنابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والطرق واألرصفة في % 90 حواليالمياه والصرف الصحي، وتوجد 

ن أنظمة للصرف الصحي والكهرباء والطرق القدس الغربية، تاركة العديد من األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية دو 
 الصرف الصحييبلغ النقص في خطوط ( وهناك مناطق فلسطينية كاملة ال ترتبط بنظام الصرف الصحي .  المعبدة
 (.  كيلومتراً   70الرئيسية

 

 المياه المسحوبة من المياه الجوفية والسطحية تذبذب كميات 
 في فلسطين نسبة الى المياه المتاحةمن المياه الجوفية والسطحية اه المسحوبة ن هناك تذبذبًا في نسبة الميمن المالحظ أ
المياه المسحوبة من المياه أن نسبة كميات ال إ ،2114خالل العام % 04.0بلغت  حيث، 2100-2114خالل االعوام 

 .2100في عام % 02.7ووصلت هذه النسبة الى ، 2112في عام % 00.0بلغت  الجوفية والسطحية
 

2100-2116، فلسطيننسبة المياه المسحوبة من المياه الجوفية والسطحية من المياه المتاحة في   

 
 

 .فلسطين – رام اهلل .2100-2114 فلسطينإحصاءات المياه في   .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر     
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 كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي
فقد شهدت  في فلسطين واالرقام يالحظ ان هناك سحب متزايد للمياه الغراض االستخدام المنزليمن خالل تتبع البيانات 

 وانتهاءً ، 2114خالل العام  مليون متر مكعب 042.2من حوالي  بدءاً  متزايداً  سحباً  2100 -2114الفترة الممتدة من 
 . 2100خالل العام  15مليون متر مكعب 002.1بحوالي 

 

 
 2100-2116، فلسطينكمية المياه المزودة لاستخدام المنزلي في 

 الوحدات مليون متر مكعب      

 
 فلسطين  - رام اهلل .2100-2114 فلسطينإحصاءات المياه في   .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر      

 
  التنوع الحيوي 00.2

تعد فلسطين من أكثر بقاع األرض غنًى بالتنوع الحيوي ومصادره، ويرجع ذلك إلى التباين الكبير في األنظمة المناخية 
فريقيا ا  ن موقع فلسطين االستراتيجي بين قارات العالم الثالث آسيا وأوروبا و إ.  والتنوع في التضاريس الجغرافية وأنواع التربة

حيث يبلغ عدد الكائنات   .األنواع الحيةمن بة ومعبرًا رئيسًا لهجرات الطيور وموطنًا للكثير جعلها مركزًا للحضارات المتعاق
 .نوع آخر لم يتم وصفها آالف 4 نوع ويعتقد بوجود حواليألف  47التي تم وصفها في فلسطين نحو 

 
نوع، ويبلغ عدد  2,700إلى حوالي  أن فلسطين تزخر بالكثير من أنواع النباتات البرية، إذ يصل عدد النباتات المزهرة كما

نوعًا نادرًا جدًا، ويبلغ عدد  02وخاصة بفلسطين، نوعًا  11نوعًا، منها  220األنواع المتوطنة منها في فلسطين حوالي 
 .خاصة العائلة الزنبقية والسوسنيةنوعًا،  141األنواع النباتية المهددة باالنقراض حوالي 

 
نوعًا من  121و عائلة، 11نوعًا من الثدييات ضمن  21وع كبير في حيواناتها، إذ يوجد يشار إلى أن فلسطين تمتاز بتن

عائلة، وتعتبر هذه األعداد كبيرة بالنسبة لمساحة فلسطين مقارنة مع غيرها من المناطق ذات مساحات  21الطيور ضمن 
ئيات، ويعيش في المسطحات والمجاري أنواع من الزواحف والبرما 001كما تحوي فلسطين نحو . مضاعفة مثل كاليفورنيا

 . نوعًا دخياًل منها 02-04نوعًا أصياًل من األسماك ونحو  12المائية الداخلية في فلسطين حوالي 
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نوع وذلك لعدة  22نواع الحيوانات المهددة باالنقراض تقريبا وتقدر أ نوع من الالفقاريات ألف 11ويعيش في فلسطين نحو 
الذي أقامه االحتالل اإلسرائيلي مما أدى إلى هجرة الكثير من  الضم والتوسعاسباب منها الصيد العشوائي وبناء جدار 

الل اإلسرائيلي أدى إلى الكائنات الحية من مواطنها، كذلك الممارسات اإلسرائيلية والمناورات العسكرية التي يجريها االحت
 .هجرة الكثير من الطيور إلى أماكن آمنة خارج فلسطين

 
 :فلسطينانتشار المحميات الطبيعية في 

محمية طبيعية، حدد بعضها في فترة االنتداب البريطاني، ثم في فترة اإلدارة األردنية  40يوجد في الضفة الغربية أكثر من 
الضم سرائيلي للضفة الغربية، كمحمية أم الريحان في محافظة جنين التي ابتلعها جدار وبعضها اآلخر في فترة االحتالل اإل

، ومحمية وادي القف في محافظة الخليل ومحمية وادي الزرقا العلوي في سلفيت، ومحمية سلمان الفارسي في والتوسع
ممثلة بوزارة شؤون البيئة وادي  2111عام  دولة فلسطينمحافظة طولكرم، ومحمية الجبل الكبير في نابلس، حيث أعلنت 

 .غزة كأول محمية طبيعية
 

الكبرى الجمالية واالقتصادية واالجتماعية والطبية للتنوع الحيوي، ال تزال األخطار تحدق بهذا المصدر  ةبالرغم من القيم
في استخدامات األراضي الطبيعي الحساس، ممثلًة بتدمير وفقدان المواطن البيئية الطبيعية لألنواع من خالل التغيرات 

لصالم األنشطة البشرية اليومية، واالستثمارات االقتصادية غير المستدامة، كذلك تحويل األرض لصالم الزراعة، حيث 
 .من مساحة األحياء البرية على كوكب األرض إلى أراض زراعية% 11-21حول اإلنسان بين 

 
ممارسات االحتالل وسياساته على األرض الفلسطينية، لفي فلسطين تزداد األخطار والمهددات على التنوع الحيوي نتيجة 

وما يصاحبها من مصادرة ونهب وتجريف لألرض الفلسطينية خاصة مناطق الغابات والمحميات  المستعمراتفبناء 
ا ينتج عنها من نفايات صلبة ومياه عادمة تعمل على تلويث ما تبقى الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي واألراضي الزراعية، وم

قامة جدار المستعمراتمن أراض خارج حدود  الذي عمل على تجزئة وتقطيع األنظمة البيئية الطبيعية  الضم والتوسع، وا 
على  المستعمرينلصالم  لألحياء وعزل الكثير من األنواع من حرية التنقل والتزاوج، هذا فضاًل عن شق الطرق االلتفافية

 .16حساب األراضي الطبيعية
 

 االقتصاد وقوة العمل 02.2
 

 :الفرد من الناتج المحلي االجمالينصيب 
حيــث ســجل نمــوًا بنســبة  ،2012مليــون دوالر أمريكــي خــالل العــام  6,797.3 لفلســطينبلغــت قيمــة النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

دوالر أمريكــي  1,679.3بلــغ  لفلســطينكمــا أن نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي  ،2011مقارنــة مــع العــام % 5.9
حــــوالي  2100حيــــث بلغــــت قيمتــــه فــــي العــــام  2100مــــع العــــام  بالمقارنــــة% 2.7مســــجاًل نمــــوًا نســــبته  2102خــــالل العــــام 

 .2114باألسعار الثابتة علمًا أن سنة األساس  وذلكدوالر أمريكي  1,635.2
  

 بارتفـاعمليون دوالر أمريكي  1,733.2حوالي  2102عام  من رابعخالل الربع ال فلسطينفي   الناتج المحلي اإلجمالي وبلغ
 .أمريكيمليون دوالر  1,707.9الذي بلغ حوالي  2102من العام  ثالثال الربعمقارنة مع  %0.1 قدره

                                                 
  المنشور على وكالة معا اإلخبارية 14/12/2101البيان الصحفي لسلطة جودة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة  16
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، حيـث 2102مـن عـام  رابـعدوالر أمريكي خالل الربـع ال 421.1 لفلسطينبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  كما
 .أمريكيدوالر  421.4من العام نفسه الذي بلغت قيمته حوالي  ثالثمقارنة مع الربع ال %1.7بنسبة بلغت  عاً ارتفاسجل 

 
 باألسعار الثابتة 2102-2114 لألعوام* فلسطيننصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 

 
  .فلسطين -رام اهلل. 2102-2112إحصاءات الحسابات القومية  . 2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر    
 .0227عام  الغربيةذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  باستثناء البيانات :ماحظة    
 هي سنة األساس 2114   
 

تبرز المؤسسات المالية الدولية أن التركيبة المتغيرة لالقتصاد تعد أكثر إثارة للقلق من معدالت النمو السلبية على مدى 
السنوات القليلة الماضية، ففيما يعتمد الناتج المحلي اإلجمالي بشكل متزايد على الحكومة واالستهالك الخاص للمعونات 

نخفضت االستثمارات إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، تاركة القليل من القاعدة المقدمة من المانحين والتحويالت، ا
يتم دعم االقتصاد الفلسطيني بدفعات هائلة من المساعدات الخارجية .  اإلنتاجية لبناء اقتصاد قادر على االكتفاء الذاتي

دوالر  مليار 1,8 وبلغ ما يقارب ،2117عام  تقريبًا عن مستوى% 01ازداد دعم الميزانية بمفرده بنسبة  2110ففي عام 
 عام للمقارنة بلغ دعم الميزانية الجارية والتنموية في، من الناتج المحلي اإلجمالي% 11أمريكي، أي ما يعادل حوالي 

 .  من الناتج المحلي اإلجمالي% 1معًا ما يصل إلى   2007
 

  فلسطينارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في 
حيث ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك  ،%2.70بنسبة  2102خالل العام  فلسطينفي  مستهلكارتفع مؤشر أسعار ال

سطينية فقد ارتفع بنسبة ل، وعلى مستوى المناطق الف2102خالل العام  012.41إلى  2100خالل العام  012.70من 
 (.في قطاع غزة% 1.40، و J1 في القدس% 1.21في الضفة الغربية، و % 4.10)
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 (011=2116سنة األساس ) 2102-2114للسنوات  فلسطينفي المستهلك  أسعار مؤشر

 
 .  فلسطين  –رام اهلل .  2102 -2112مسم أسعار المستهلك، .  2101، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :رالمصد    

 
 ارتفاعاً  فلسطينفي  والمشروبات المرطبة سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية الرئيسية، وعاتمالمجهم أعلى مستوى 

  .2100مقارنة مع العام  2102خالل العام % 2.02بنسبة 
 

 فلسطينتذبذب معدالت البطالة في 
في العام % 21.2 قد الماضي، حيث بلغ معدل البطالةخالل الع فلسطينيالحظ وجود تذبذب في معدالت البطالة في 

حدوث تذبذب بين وحالة اللجوء ، حيث يبرز التوزيع حسب المنطقة 2102في العام % 21.1بينما بلغ المعدل  2100
 .2102و 2100العامين 

 
 حسب السنة والمنطقة سنة فأكثر 01لألفراد  معدل البطالة

 
 فلسطين -رام اهلل  . 2102-2100قاعدة بيانات مسم القوى العاملة .  2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر   
 

 المشاركة في القوى العاملةاستقرار معدالت 
 2012 في عام ( بين غير الالجئين% 44.2بين الالجئين و% 42.0) %41.2أما معدل مشاركة القوى العاملة فقد بلغ 

 .2102، 2100بين العامين  والمنطقة الجنسالتوزيع حسب  يختلف، حيث 2100في عام % 41.1مقارنة بـ 
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 2102، والمنطقة حسب الجنس في القوى العاملة المشاركةمعدل 

 
 فلسطين -رام اهلل . 2102دة بيانات مسم القوى العاملة قاع.  2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر   
 

 :في تزايد مستمر فلسطينأعداد العمال في 
 2011ألف عامل بين عام  20حوالي شهد زيادة قدرها  فلسطينعدد العمال في إلى أن تشير نتائج مسم القوى العاملة 

  .2102وعام 

 
شيكل  24.1شيكل في الضفة الغربية، و 011.1شيكل؛ بواقع  92.9 فلسطينمتوسط األجر اليومي في  بلغ 2012 في عام

 .في قطاع غزة
 
 :لحصار اإلسرائيلي عقبة في طريق االستيراد والتصديرا

، بقي االقتصاد في قطاع غزة يعتمد على إسرائيل في توفير فرص التصدير واالستيراد، فضاًل عن  1967منذ االحتالل عام
لف أ 111-201 دونم من األراضي الزراعية والقدرة على إنتاجلف أ 71 يملك قطاع غزة ما مجموعهحيث .  سوق العمل

قبل الحصار، كان القطاع الزراعي يوفر أما .  طن من المنتجات الزراعية سنويًا، والتي يعتبر ثلثها من محاصيل التصدير
اإلنتاج الزراعي موجهًا أساسًا لتلبية الطلب المحلي الفلسطيني، ولكن كانت  شخص، وكانلف أ 41 فرص عمل ألكثر من

 .  توجد صناعة تصدير صغيرة ومزدهرة تزود إسرائيل والخارج أيضًا بالمنتجات الزراعية
 

الفراولة والبندورة الصغيرة وزهور القرنفل والفلفل  يعتمدون في معيشتهم على تصدير محاصيل مزارعآالف  1 وكان حوالي
، وصلت هذه األنواع من 2007ومنذ فرض الحصار في عام .  األخضر، والتي كانت تعتمد كليًا على األسمدة المستوردة

 .فروضة على األسمدةاألنشطة االقتصادية إلى طريق مسدود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود الم
 

في مجال منشأة  3,900 ، تركزت الغالبية العظمى من الصناعات في قطاع غزة، والبالغ عددها 2007قبل حصار العام
مؤسسة للغزل  960 تقريبًا في ألف 02ل شخص، حيث كان يعمألف  35 وظائف لما مجموعه توفر ، الصناعة التحويلية
، بينما انخفض 17في قطاع البناءشخص  3,500مصنع لألثاث، و  600ن فييعملو آالف شخص  8 –6 والنسيج، وكان 

                                                 
17 OCHA-oPt (2007) ‘The Closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences’, Special Focus; 

OCHA-oPt (2007) ‘Gaza Fishing: An Industry in Danger’, Special Focus. 
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ة عاملة في مجال الصناعات التحويلية بعدد منشأ 3,375الى حوالي  2101هذا العدد بعد الحصار ليصل خالل العام 
 . عامل 12,390عمال بلغ حوالي 

 
وتشير التقديرات إلى   .الصناعية في غزة غير نشطة اآلن من العمليات% 20يقدر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن 

% 7من مجموع العمل المصرفي الفلسطيني إلى حوالي % 41أن أنشطة القطاع المصرفي في قطاع غزة انخفضت من 
من الناتج % 4شخص على صناعة صيد األسماك بغزة التي كانت تسهم سابقًا بـ ألف  11 وعلى نحو مماثل، يعتمد

 جمالي، أما في الوقت الحاضر فتعاني صناعة صيد األسماك بسبب تقلص فرص الوصول إلى مناطق الصيدالمحلي اإل
 عملية الرصاص المصبوب، والتلوث، ، وفقدان المعدات خالل)بسبب القيود المفروضة من قبل الجيش اإلسرائيلي)

 .  والتهديدات من جانب الجيش اإلسرائيلي
 

فقد حفر " اقتصاد األنفاق" حصار وما رافقه من تقلص فرص العمل في التوسع في ما يسمى تمثل أحد الردود على واقع ال
وأصبحت  التجار األنفاق من غزة إلى مصر لتهريب مجموعة واسعة من السلع التي أصبحت غير متوفرة نتيجة الحصار

 .18ال بل قاتل ألولئك الذين يعملون فيه مهمًا لكسب الرزق غير الرسمي، ولكنه خطر للغاية، ومصدراً  مربحاً  األنفاق عمالً 
 

 الشراكة العالمية 02.2

بوجود قوى عاملة متعلمة، وقطاع تكنولوجي منافس، وعقلية مبادرة إبداعية، جذبت فلسطين خالل عدة سنوات الشراكات 
في مجال األعمال والفرص االستثمارية من جانب منظمات دولية معروفة، وعدد من الشركات والمنظمات غير الحكومية، 

 . 'باكاردهيوليت 'و' انتل'، و'غوغل'، و'سييسكو'منها أنظمة 
 

وما نتج   .على الرغم من التحديات اليومية لكن الفلسطينيين يستمرون في العمل -سياسية ومادية -هناك معيقات واضحة
يمان ال يتزعزع في اإلمكانيات األمر الذي كان واضحاً  خالل  2101 في حزيران هو حس من المرونة، وعقلية إبداعية وا 

االقتصاد الفلسطيني مفتوح "ح الممثل االمريكي نائب وزير المالية نيل وولين بقوة أن مؤتمر االستثمار الفلسطيني حيث صر 
 ."أمام األعمال

 
على يد المدير  2117الفلسطينية، التي أسست عام  -لطالما كان هذا الشعور الكامن موضع اإليمان في الشراكة األمريكية

دراكاً   .القتصاد الفلسطينياستثمارية للشعب وا ، من أجل إيجاد شراكات وفرص"توني فيرستاندغ"التنفيذي  للتحديات التي  وا 
تواجهها التنمية االقتصادية في فلسطين باإلضافة إلى الفرص، تركز الشراكة على بناء عالقات في مجال األعمال بين 

، (سبتمبر)واحدة سنويا، في أيلول ومرة .  قة والسياحة، والتنمية الشبابيةاالمريكيين والفلسطينيين في حقول التكنولوجيا والفند
يجتمع الرؤساء التنفيذيون مع قادة في مجال األعمال والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة من أجل مراجعة أنشطة العام 

 .السابق، ومناقشة ووضع أجندة المشاريع ذات األولوية التي سيتم السعي لتنفيذها في العام التالي
 

الذي ( MEVCF)س المال في الشرق األوسط أفلسطينية كان صندوق ر ال-العديدة للشراكة األمريكيةومن ضمن البرامج 
ويملك المؤسسان سعيد الناشف ويادين كوفمان   .ة الفلسطينية في مراحلها األولىيهدف لالستثمار في الشركات التكنولوجي

رون الحاليون بنك االستثمار األوروبي، وصندوق ويشمل المستثم  .مليون دوالر في االستثمار 21ضع بو  هدفا أولياً 
 .وجين كايس' سكول'للتنمية االقتصادية، ومؤسسة ' سوروس'

                                                 
18 Human Rights Watch (2004) ‘Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip’. 
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شركة  41وقد تعاقدت سيسكو مع   .كنولوجية في الشركات الفلسطينيةكما تدعم الشراكة مبادرة سيسكو لترويج العقود الت
الفلسطينية، وتأمل القيام بزيادة هذا العدد من خالل تشجيع  -يكيةبالتعاون مع وزارة الخارجية األمريكية والشراكة األمر 

 .الشركات التكنولوجية الكبرى األخرى على أن تحذو حذو سابقاتها
 

وكلية ، قامت الشراكة بتسهيل قيام تعاون جامعي بين كلية الفندقة في جامعة هيوستن (تيلوس)وبالشراكة مع مجموعة 
البي والتدريب ستوفر هذه الشراكة للطالب في مجال الفندقة والضيافة فرصة للتبادل الطو   .الفندقة في جامعة بيت لحم

 .الفلسطينية إلى توسيع نطاق أعمالها مع جامعات وقطاعات أخرى -وتسعى الشراكة األمريكية  .وخبرة دولية أوسع
 

وبي فلسطيني النضمام فلسطين إلى عملية باإلضافة إلى الشراكة األمريكية الفلسطينية، بدأ بعد مباحثات أوسلو حوار أور 
ها قالشراكة األوروبية المتوسطية على أسس إعالن برشلونة حول إقامة منطقة تجارة حرة على شاطئي المتوسط يتم تحقي

 .خطط لهاكان مكما   2010 معا
 

بعد عدة جوالت من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق وصف بالمرحلي أو االنتقالي على أساس  1996 في نهاية عام 
.  التي تهدف إلى إقامة شراكة بين الدول القابعة على شاطئ المتوسط( عملية الشراكة األوروبية المتوسطية)مسار برشلونة 

االستقرار من خالل خلق حوار سياسي وامني لتدعيم اتفاق الشراكة يهدف إلى خلق منطقة متناغمة تنعم باألمن والسالم و 
المني المعمول به في إطار مسار برشلونة الذي يهدف إلى خلق إطار للعالقات بين دول جنوب االحوار السياسي و 

ماج المتوسط واالتحاد األوروبي والمساعدة في االندماج اإلقليمي للدول الشريكة في العملية عندما تسمم الظروف لهذا االند
 .19أن يتحقق

 
التي تهدف إلى إزالة التلوث من البحر المتوسط عن طريق التصدي لما يمثل  2121وتشترك دولة فلسطين في مبادرة أفق 

من مصادر التلوث به وهي المخلفات الصلبة ومياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والملوثات % 01حوالي 
يهدف إلى  الذي المعلومات البيئية المشتركة لمبادرة سياسة الجوار األوروبيةمشروع نظام الصناعية، والذي انبثق عنه 

في األقاليم الخاضعة لسياسة الجوار األوروبي، من خالل ( SEIS –تبادل المعلومات البيئية المشتركة )تعزيز مبادئ 
قليمي للمعلومات البيئية الذي يتماشى مع نهج االتحاد األوروبي  .تطوير نظام وطني وا 

 
قتصادية ويؤكد المختصون في الشأن االقتصادي على أهمية حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب لما له من تبعات ا

، وأفاد المختصون أن االحتالل االسرائيلي سيلجأ إلى معاقبة الفلسطينين خاصة باالنضمام للمؤسسات االقتصادية الدولية
بل سيتمكن الفلسطينيون من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية خاصة ومنع أموال المقاصة والجمارك عنهم، في المقا

بداء اآلراء في بعض القضايابالشأن االقتصادي  .، والمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات االقتصادية الدولية وا 
 

 أنماط اإلنتاج واالستهاك 06.2
احتملت األرض من األضرار خالل العقـود القليلـة الماضـية أكثـر مـن طاقتهـا وفـوق قـدرتها علـى تقـديم المـوارد الالزمـة لحيـاة 

ضــافة إلــى التعامــل  أو المســتمر الــذي يرتكبــه اإلنســان بحــق األرض ومواردهــا  الخــاطئ الجاهــل أو المتعمــد الطــارئالبشــر، وا 
ة األرض علـى تجديـد الل الثـروات الطبيعيـة بـوتيرة غيـر مسـبوقة وسـريعة يتعـدى قـدر البيئية، فإن إسراف فئة من البشر باسـتغ
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ســـيتجاوز كثيـــرًا قـــدرة األرض علـــى تجديـــد  2111وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن اســـتهالك ســـكان العـــالم فـــي عـــام ، هـــذه الثـــروات
لـى نتــائج كارثيـة علــى اإلنســان وفـي الســنوات القليلـة الماضــية، أدى هـذا التعامــل الخـاطئ مــع األرض إ.  الحيويــة مصـادرها

نصف المسطحات المائية فـي القـرن الماضـي، ويواجـه  ىصل إلى مصباتها في البحار، واختفنفسه، فبعض األنهار لم تعد ت
من هذه المنطلقات، ُينظر إلى اسـتنفاد المـوارد .  من أسماك المياه العذبة في الوقت الحالي خطر االنقراض% 21أكثر من 

تعـديات وتجـاوزات علـى مـوارد البيئـة فـي  نه خطر آخر يحدق بالبيئة، ويد اإلنسان ليسـت بعيـدة عمـا يجـري مـنالبيئية على أ
 .الصحي السليم ألبناء الكرة األرضية األرض والماء والهواء، وعلى تقديم سبل العيش

 
في كثير من  غنى عنهااالستهالكي اليوم نمطًا مسيطرًا في الحياة العصرية، وأضحى ضرورة ال  لقد أصبم الهجوم

إنه سلوك   .ر مستلزمات يمكن االستغناء عنهاونعني باالستهالك ذلك السلوك االجتماعي المرتبط بتوفي  .المجتمعات
ن اختلفت فيه كمًا وكيفاً أخذت تتمادى فيه الطبقات االجتماعية المختل ولئن أضحى التسوق في مدلوله العام يعبر   .فة، وا 

إلى ما أطلق عليه علماء البيئة  تصاد، فإن االستهالك المفرط ُيعد خلاًل وخروجًا عن المألوف يؤديدورة طبيعية لالق عن
 .واالقتصاد اسم االستهالك غير المستدام

 

يجاد فرص  إن إدارة اإلنتاج واالستهالك في إطار النفع العام بطريقة علمية وعملية وحضارية تعني االستثمار في البيئة، وا 
االقتصاديون في  ويربط. نصابها بمكافحة التلوث الذي تتعرض له موارد البيئة أرضًا وماًء وهواءً  مور فيعمل، ووضع األ

ط بهذه العناصر تسمى ثقافة االستهالك، وهي ترتب أبحاثهم بين مستوى المعيشة واالستهالك واالدخار، والمؤشرات المتعلقة
موارد  االدخار على أن االستهالك المستدام هو ذلك الذي يتعلق بالحفاظ على ارتفاع نسبة ويدل  .بالموارد البيئية كمًا وكيفاً 

االستهالك المستدام، الذي ظهر في الساحة الفكرية  ويلعب التثقيف دورًا كبيرًا في تنشيط  .لبيئة لألجيال الحاضرة والمقبلةا
، عندما ظهر تنظيم اسمه االتحاد 0222، وبدأ على الصعيد العربي عام 1985وأقرته األمم المتحدة عام  0221عام 
مناخًا مواتيًا لالدخار وفرصة  ه تحت بند الحق في بيئة سليمة واستهالك منضبط يخلقؤ تندرج مبادللمستهلكين، الذي  العربي

 .ةطيبة لالستثمار في البيئ
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 :في ارتفاع مستمراالستهاك السنوي للفرد  مجموع
يزداد بشكل مستمر بدءا من العام  فلسطينمجموع االستهالك السنوي للفرد للمواد في من خالل تتبع االرقام يالحظ ان 

 1,980بمجموع استهالك قدره  2100بالعام  وانتهاءً دينار أردني،  1,165الذي بلغ فيه مجموع االستهالك حوالي  2111
 .دينار أردني

 
 2100-2111، فلسطينفي بالدينار االردني حسب مجموعات السلع والخدمات االستهاك السنوي للفرد  مجموع

 
 اهلل رام(. 2010  ثاني كانون – 2009 كانون ثاني)التقرير النهائي :  فلسطين في المعيشة مستويات .2010الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز :المصدر

 فلسطين –
 

 فلسطينفي  متوسط استهاك الطاقة السنويارتفاع 
تشير اإلحصاءات إلى أن معدالت استهالك الفرد من الطاقة تتزايد بارتفاع مستوى معيشته وبالتالي تحسين قدرته الشرائية 
لذا فإن تزايد نصيب الفرد من الطاقة يعد مؤشرًا لمستوى المعيشة في دولة ما ومن المعروف أن هناك فجوة كبيرة بين تلك 

إذ يقدر نصيب الفرد من الكهرباء في الواليات المتحدة األمريكية  ،ومثيالتها في الدول الناميةالمعدالت في الدول المتقدمة 
 .مثال نحو مائة ضعف مثيله أو يزيد في بعض الدول النامية

 
2100-2111، فلسطينمتوسط استهاك الطاقة السنوي اإلجمالي في   

 (تيراجول)الوحدات 

 
 فلسطين –رام اهلل . 2100-2111 فلسطينميزان الطاقة في .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر    

1,165.2 
1,226.4 1,273.2 

1,695.6 

1,862.4 1,980.0 

600 

1,100 

1,600 

2,100 

2005 2006 2007 2009 2010 2011 

J
D

 

 السنة

35,272.33 

33,550.91 

35,900.34 

33,983.38 

41,098.46 

44,277.81 

42,650.97 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ول
ج
را

تي
 

 السنة



PCBS : 2102 ،فلسطينالبيئة والتنمية المستدامة في 
 

41 

 

 :حصة استهاك الموارد المتجددة من الطاقةثبات 
هناك عالقة مباشرة بين النمو ف ،ن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون يرتبط بالدرجة األولى بإنتاج واستخدام الطاقةإ

لكن تلك العالقة تتأثر أيضا بكفاءة استخدام الطاقة ونوعية  ،ومعدالت االنبعاث من غازات االحتباس الحرارياالقتصادي 
لذا فإن ، وكثافة استخدامه للطاقة، وكذلك هيكل النشاط االقتصادي، مواردها المستخدمة من حيث محتواها من الكربون

الحد من  ألنوسط يجب أن تأخذ بعين االعتبار هذا األمر البعيد والمتعلى المدى سياسات الحد من هذا االنبعاث 
استخدامات مصادر الوقود التقليدية وترويج تكنولوجيا الطاقة المتجددة سوف يمثالن حجر األساس في سياسات الحد من 

 . ظاهرة تغير المناخ
 

 2100-2111، فلسطينحصة استهاك الموارد المتجددة من الطاقة في 

 
 .فلسطين –رام اهلل . 2100-2111 فلسطينميزان الطاقة في .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر     

 
 إنتاج النفايات الصناعيةكميات  تزايد

على العديد من المركبات الكيميائية التي تعتبر خطرًا على جميع الكائنات الحية وتسبب تلوث  تحتوي النفايات الصناعية
والتربة، ومن أهم أسباب انتشار النفايات الصناعية هو عدم تطوير الطرق السليمة للتخلص منها، إضافة إلى الهواء والمياه 

 .بطرق غير سليمة الصناعية نقص المسؤولية لدى أصحاب الصناعات مما يؤدي بهم إلى التخلص من النفايات
 

 2102-2111 لألعوام ،فلسطينكمية إنتاج النفايات الصناعية في 
 سنة/(ألف طن)الوحدات 

 

 .بيانات غير منشورة -النفايات الصلبةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات  :المصدر    
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 (نسبة المركبات الخاصة من مجموع المركبات)حصة السيارات من مجموع وسائل النقل 
ذلـك أن وسـائل النقـل المعروفـة مـن سـكة  ،قطـاع النقـل لثورة التكنولوجية فيإن أهم ثورة تكنولوجية في العصر الحديث هي ا

تكنولوجيـة غيـر مسـبوقة  الطرق البرية والنقل المـائي والنقـل الجـوي قـد شـهدت فـي القـرن العشـرين تطـورات حديد والنقل علىال
 .في التاريخ اإلنساني

 

 :زاويتين مهمتين هما ويأتي تأثير وسائل النقل في حياة المجتمع من
تعتبر وسائل النقل عاماًل محددًا له أهميته القصوى في تحديد اختيارات األفراد وأسرهم للمكان الذي يسكنون فيه : األولى

 .العمل وكذلك مكان
 

تؤثر وسائل النقل بدرجة كبيرة في قدرة األشخاص على دفع أسعار السلع التي تنقلها هذه الوسائل حيث تدخل : الثانية
، في أسعار بيع المنتجات النهائية تؤثر تكاليف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة السلع وكذلك تكاليف النقل في أسعار بيع

 .المجتمع يوضم الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النقل في دائرتي اإلنتاج والتوزيع في وهذا
 

في  2112في العام ( نسبة المركبات الخاصة من مجموع المركبات)حصة السيارات من مجموع وسائل النقل  بلغت
 %.72.4لتصل  2100ارتفعت في العام ثم ، %27.1 فلسطين

 
 2100-2111، فلسطينفي  (نسبة المركبات الخاصة من مجموع المركبات)حصة السيارات من مجموع وسائل النقل 

 
   (بيانات غير منشورة) 2100-2111 فلسطينالنقل واالتصاالت في  إحصاءات ،2102الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي   :المصدر

 .تمثل الضفة الغربية فقط( 2100، 2112، 2110، 2117)بيانات األعوام   :ماحظة
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 الفصل الثالث
 

 فلسطينلتنمية في امعيقات 
 

ولكـل مـن هـذين القسـمين .  معوقات دلتجيةا ودمعوقات داخليةا في فلسطين إلى قسمين رئيسـين وهمـا  تنقسم معوقات التنمية
 تشـمل، فالمعوقـات الداخليـة عملية التنمية والنشاط االقتصادي العام في فلسطينحدد ظروفه ومدى تأثيره على سير عوامل ت

 أما المعوقات الخارجيةر المياه والكثافة السكانية، مصاد ة ونقص رأس المال وقلةيضيق مساحة األرض ونقص الموارد البيئ
 .نقص رؤوس األموال الخارجية المستثمرةثار ممارساته ضد الشعب الفلسطيني و االحتالل اإلسرائيلي وآ فتشمل

 
المواد الغذائية، وتتمثل أهم معوقات التنمية المستدامة في الفقر الشديد والموارد الطبيعية المستنزفة والزيادة الكبيرة في أسعار 

وما لها من تأثير سلبي وخطير على قطاع عريض من طبقات المجتمع، وانتشار األمراض الوبائية، عالوة على ذلـك نقـص 
 .البنية التحتية المناسبة، فضاًل عن النقص في تدفق المساعدات التنموية الرسمية ومشكلة الديون الخارجية

 
رتبـاط لدرجـة أنـه ال تهالك والبيئـة هـي قضـايا وثيقـة اإلسـكان والفقـر وأنمـاط اإلنتـاج واالسـإن هناك وعيًا متزايدًا بـأن قضـايا ال

وُينظر إلى العوامل السكانية في بعض األحيان باعتبارها مثبطات للتنمية المسـتدامة، ألن .  يمكن بحث أي منها على انفراد
وصـــول إلـــى المـــوارد فـــي بعـــض المجـــاالت، واإلفـــراط فـــي العوامـــل الديمغرافيـــة عنـــدما تقتـــرن بـــالفقر واالفتقـــار إلـــى فرصـــة ال

التنديدية في مجاالت أخرى ُتسبب أو ُتؤدي إلـى تفـاقم مشـاكل التـدهور البيئـي وتفـاد المـوارد، ومـن  االستهالك وأنماط اإلنتاج
 .ثم ُتعرقل التنمية المستدامة

 

 :وانب اآلتيةويمكن النظر إلى معيقات البيئة والتنمية المستدامة في فلسطين من الج
 

 :على الجانب السياسي
ومنها التنمية المستدامة والتي تسعى  فلسطينيشكل االحتالل اإلسرائيلي أهم المعيقات الرئيسية في تحقيق عجلة التنمية في 

   .في الوصول لها لتقليل االعتماد على الدعم الخارجي وفي تخفيض المديونية دولة فلسطينإليها 
 

مؤتمرات حول  دولة فلسطينحيث عقدت  فلسطينوقد عملت السلطة منذ دخولها على تشجيع المستثمرين لإلستثمار في 
بهدف جلب مستثمرين من خارج البلد، األمر الذي قد يساهم في دفع  2101، و2110اإلستثمار في فلسطين في عامي 

  .عجلة التنمية إلى األمام والى تحقيق استقرار من جهة أخرى
 

الداخلي، والذي لم  الفلسطينيواألحداث االجتماعية التي كان محركها االنقسام  تجلت كثيرًا من الوقائع 2117منذ حزيران 
عالم المرأة يساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في قطاع غزة، وفي استطالع للرأي نفذه مركز مع لومات وا 

ة بحال االنقسام الداخلي، حيث أفاد أن النسبة الفلسطيني، حول مدى تأثر العائلة 2101ة في غزة في شباط عام الفلسطيني
 من أفراد العينة أن% 84.6ة في قطاع غزة قد تأثرت بشكل واضم بحالة االنقسام، وأفاد الفلسطينياألسر األكبر من 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D9%89+%D8%A8%D8%AF%D8%A3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D9%89+%D8%A8%D8%AF%D8%A3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D9%89+%D8%A8%D8%AF%D8%A3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D9%89+%D8%A8%D8%AF%D8%A3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D9%89+%D8%A8%D8%AF%D8%A3&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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تسببت في حدوث مشاكل عائلية  الفلسطينيبأن حال االنقسام  62.0 %في حين أفاد   .عائالتهـم قد تأثرت بهذا االنقسام
 .20داخل أسرهم

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

 .المنشآت عن العمل
  

 :على الجانب االقتصادي
نه ال يمكن فصل الجانب السياسي عن الجانب االقتصادي فهما وجهان لعملة واحدة، فبدون استقرار سياسي أإلى هنا نشير 

ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية، وحتى نصل الى اقتصاد ناجم ومتقدم ال بد من وجود استقرار سياسي كامل على كافة 
كبر عائد اقتصادي واجتماعي في آن أثمارية تحقق له ستقرار وفرص است، واالستثمار الخارجي دائمًا يبحث عن افلسطين

  .  واحد وهذا ال يتوفر إال إذا تحقق االستقرار
 

 :ما يلي فلسطينومن العوامل االقتصادية التي تؤثر على تحقيق تنمية مستدامة في 
 

 :التبعية االقتصادية: أوال  
يتأثر االقتصاد الفلسطيني بالسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية بدرجة بالغة بسبب تشابكه وارتباطه الكبير باالقتصاد 
اإلسرائيلي الذي تراكم عبر سنوات طويلة من االحتالل واإلخضاع االقتصادي الذي أدى إلى تبعية شبه كاملة لالقتصاد 

فاق أوسلو الذي أبقى المعابر تحت السيطرة اإلسرائيلية وقسم المناطق الفلسطينية اإلسرائيلي، وقد استمرت هذه التبعية بعد ات
ولم يتمكن اتفاق باريس االقتصادي من (.  مناطق أ، ب، ج)إلى كانتونات تفصلها الصالحيات اإلسرائيلية والفلسطينية 

 .لسياسات اإلسرائيليةتقليص التبعية االقتصادية بسبب تقييد السياسة الجمركية الفلسطينية وربطها با
 

وترتبط التجارة الخارجية الفلسطينية باالقتصاد اإلسرائيلي بدرجة كبيرة حيث تستورد الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد على 
وفق النظام كما يتم اإلستيراد من باقي دول العالم ، وذلك حسب السجالت الرسمية من وارداتها اإلجمالية من إسرائيل% 73

من إجمالي صادرتها إلى االقتصاد % 00وتصدر الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن .  اإلسرائيليالجمركي 
 .و جسر اللنبيأ عبر الموانئ اإلسرائيلية ، فيما يتم التصدير لباقي دول العالماإلسرائيلي

 
 سياسة اإلغاق والحصار المستمر  : ثانيا  

قامت إسرائيل بانتهاج سياسة إغالق المدن ومنع تنقل األفراد بين المدن وأحكمت إغالق الطرق  2111منذ أواخر العام 
الرئيسية، وقد أدت تلك اإلجراءات إلى عدم إمكانية إقامة اقتصاد فلسطيني مستقل بذاته حيث ال يمكن تحقيق أي استقالل 

 .وعزز من رغبة األفراد في الهجرة خارج الوطن فلسطينفاقم ظاهرة الفقر في اقتصادي بدون استقالل سياسي، مما ساهم بت
 

 عدم وجود معابر وحدود: ثالثا  
 .يعتبر من المعيقات الرئيسية إلمكانية التصدير لخارج البلد دولة فلسطينعدم وجود معابر وحدود تتحكم بها ان 

                                                 
تاريخ  ميدل ايست اونالين.   الوسط البحرينية.  PDF جريدة االتحاد . الحرية منبر: الناشرعياد البطنيجي، : ، قلمبين السياسي واالجتماعي الفلسطيني االنقسام 20 

 02/1/2101: النشر
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 عدم توفر بيئة من القوانين والتشريعات : رابعا  
بيئة من القوانين والتشريعات التي تشجع على االستثمار داخل فلسطين، من خالل توفير محفزات اقتصادية  وجودعدم 

عفاءات جمركية تساعد على تهيئة االستثمار وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة مع مرور الوقت  .وا 
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 الفصل الرابع
 

 فلسطينفي  المستدامة التنميةتحديات تحقيق 
 

تحديات وصعوبات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث أعاق االحتالل اإلسرائيلي وبشكل  دولة فلسطينتواجه 
، واستنفذ مصادر الشعب الفلسطيني وطاقاته، كما أضر بالبيئة الفلسطينية، وعمل فلسطينمستمر جميع أوجه التنمية في 

 . على زعزعة االستقرار في المنطقة
 

عمل االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وبشكل مبرمج على منع الفلسطينيين من السيطرة على 
إغالق نقاط العبور، والحد من حركة المواطنين والبضائع، كما أغلقت : فياألراضي، والمياه، واألجواء الفلسطينية، تمثلت 

 . ودمرت قوات االحتالل مطار وميناء غزة، وأعادت احتالل معظم المدن الفلسطينية
لذا فإن إيجاد بيئة موائمة على المستوى اإلقليمي والوطني لدعم الجهود الراهنة لتحقيق السالم واالستقرار على أسس عادلة، 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة لهو من أهم المتطلبات لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين  . وا 
توى التعليم، والوضع الصحي في ظل ندرة الموارد المالية تمثل أهم كما وأن التخفيف من حدة الفقر، والبطالة، وتحسين مس

 . التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين
 

 متطلبات تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين
دة تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود إضافية لمساع دولة فلسطينمن أجل تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، فإن 

  .الشعب الفلسطيني على مختلف األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
 

 : على الصعيد السياسي
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إيجاد بيئة مالئمة لدعم الجهود الرامية لتحقيق االستقرار والسالم،  .0

من أجل أن يتمكن ( 110و 242رقم )، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لفلسطينوذلك بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
 . الشعب الفلسطيني من السير باتجاه التنمية المستدامة

تطبيق السيادة الدائمة والكاملة للشعب الفلسطيني على مصادره الطبيعية بما في ذلك السيطرة على األرض،  .2
ة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بناءًا على قرار والمصادر المائية، والحدود واألجواء الفلسطيني

 . 212/11الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 
عادة تأهيلهم، ودفع التعويضات لهم حسب  .1 تسهيل إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتوطينهم من جديد، وا 

 . 024قرار األمم المتحدة رقم 
 . تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية تركيز الجهود الدولية نحو .4
 . لتطوير خطة شاملة لبناء المؤسسات والنهوض بالمجتمع الفلسطيني لدولة فلسطينزيادة المساعدات المالية والفنية  .1
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 : على الصعيد االجتماعي
 . دعم خطط العمل والبرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر، وزيادة دخل الفرد، وتعزيز دور المرأة .0
عطاء أهمية أكبر للتعليم المهني والتدريب المالئم، واإلدارة السليمة  .2 بناء القدرات، ودعم الشباب الفلسطيني، وا 

 . للمصادر البشرية
ي مجال التنمية االجتماعية، وتعزيز دور المؤسسات غير الحكومية التركيز على تقوية قدرات المؤسسات العاملة ف .1

 . والقطاع الخاص
المساعدة على نقل وتوطين التكنولوجيا المالئمة إلى فلسطين، وتطوير القدرات الفلسطينية في مجال البحث العلمي،  .4

 . لواالستفادة من الدعم الفني المتاح من المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا المجا
 . تقوية الروابط مع المؤسسات الدولية ووكاالت التمويل ومؤسسات األمم المتحدة ذات العالقة بالتنمية االجتماعية .1
دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات االجتماعية ماديًا وفينًا لكي تتمكن من القيام بمهامها لخدمة المجتمع  .2

 . المحلي
 . لتنمية المستدامة في المدارس والجامعات والمجتمعات المحليةدعم حمالت التوعية لشرح أهداف ا .7
 

 : على الصعيد االقتصادي
تكثيف الجهود اإلقليمية والدولية إلعادة بناء البنية االقتصادية التي دّمرها االحتالل اإلسرائيلي بما في ذلك إنهاء حالة  .0

 . الحصار المفروضة على المدن والقرى الفلسطينية
 . ت اإلنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة من خالل زيادة المساعدات الفنية والماديةدعم القطاعا .2
 . المساعدة في خلق بيئة مالئمة لجذب المستثمرين وذلك لالستثمار في مختلف القطاعات .1
 . ت العالقةوذلك بتطوير قدرات الوزارة والمؤسسات ذا دولة فلسطينتعزيز دور اإلدارة االقتصادية لمؤسسات  .4

 : على الصعيد البيئي
 . تدخل المجتمع الدولي لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية .0
دعم اإلستراتيجية البيئية الفلسطينية لحماية المصادر الطبيعية من جميع مصادر التلوث لتلبية االحتياجات الحالية  .2

 . والمستقبلية بطريقة بيئية مستدامة
دعم جهود تنمية مصادر المياه المتجددة والغير متجددة، و  ارد المائية في الحاضر والمستقبلإدارة وتطوير المو ضرورة  .1

عادة االستخدام للمياه العادمة  . والعمل على تطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه األمطار، وا 
المساعدة في نقل تكنولوجيا صديقة للبيئة في مختلف المجاالت كالزراعة، والصناعة، وتشجيع آليات وتقنيات اإلنتاج  .4

 . اآلمن والنظيف
المساعدة في وضع أسس سليمة للتخطيط العمراني بما يضمن االستخدام األمثل للمصادر الطبيعية وتجنب اإلضرار  .1

 . بالبيئة
واء والماء والتربة، وذلك بوضع إجراءات للتقليل من التلوث الصناعي ومصادر التلوث دعم خطط الحد من تلوث اله .2

 . األخرى
العمل على حماية البيئة البحرية، والطمر الصحي للنفايات الصلبة، والعمل على توسيع شبكات الصرف الصحي،  .7

صالح الشبكات القائمة  . وا 
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 :طينية المستدامة يتطلبومن خالل ما سبق نصل إلى أن تحقيق التنمية الفلس
 

 إنهاء اإلحتال والوصول إلى الدولة الفلسطينية: أوال  
دولة فلسطينية مستقلة، حيث أن  إلىال يمكن الوصول الى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة دون وقف لإلحتالل والوصول 

تحقيق تنمية اقتصادية تتوازن مع الموارد  متطلبات التنمية هو توفير استقرار سياسي وفي حال تحققت الدولة يمكن عند ذاك
الطبيعية المتوافرة، بحيث توازن في تلبية احتياجات السكان وتحقيق األنشطة االقتصادية وحماية البيئة وذلك من خالل 

ن أفراد توفير فرص عمل، ومن ثم تلبية اإلحتياجات االجتماعية لكافة أفراد األسرة وصوال لمبدأ تحقيق المساواة والعدالة بي
 .  المجتمع وهذا الهدف اليمكن تحقيقه دون وجود استراتيجية متكاملة ما بين كافة الدول العربية ومن ضمنها فلسطين

 

 الوصول الى أهداف التنمية األلفية: ثانيا  
هداف كما هو معروف أن الدول العربية قد تبنت قرارات هيئة األمم المتحدة والمتعلقة بضرورة وصول الدول إلى األ

.  ، وفي الشأن الفلسطيني فإنه من الصعب تحقيق هذه األهداف في ظل وجود احتالل2101اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
علمًا أن .  ولكن في حال توفر اإلستقرار السياسي وتوفرت الموارد المالية للسلطة فإنه يمكن الوصول إلى هذه األهداف

سنوي سيساهم في التعرف على مدى التحسن الذي طرأ على تقدم الدول من الوصول إلى هذه األهداف وقياسها بشكل 
 .خالل هذه المؤشرات

 

 االعتماد على اإلنتاج المحلي: ثالثا
المقامة على أراضي الضفة  المستعمراتبمنع استيراد سلع منتجات  2101قرارها خالل عام  دولة فلسطينلقد اتخذت 

الغربية المحتلة، وتشجيع استهالك البضائع المحلية األمر الذي سيساعد في استمرار وبقاء عمل المصانع والشركات 
فتشجيع .  المحلية، على الرغم من الصعوبات التي تعاني منها هذه المصانع والشركات في تصدير المنتجات إلى الخارج

ية سيزيد من اإلنتاج وبالتالي يساعد على زيادة الطلب على السلع ومن ثم تخفيض البطالة وتحقيق استهالك البضائع المحل
 .العدالة وزيادة فرص العمل بين الجنسين
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 رالفق ..
 

 (سنة أساس 2101باستخدام عام ) 2100 – 2117بالشيكل اإلسرائيلي ،  2101خط الفقر المعدل في فلسطين عام 
 

 2010لعام خط الفقر الوطني  الرقم القياسي ألسعار المستهلك السنة
 باسعار سنة المقارنة

 2010خط الفقر الشديد لعام 
 باسعار سنة المقارنة

2009 124.17 2,168 1,719 

2010 128.14 2,237 1,783 

2011 131.38 2,293 1,832 

 
 

 2011-2117حسب المنطقة،  فلسطيننسب الفقر بين األفراد وفقا  ألنماط االستهاك الشهري في 
 

 السنة
 شدة الفقر فجوة الفقر الفقر المدقع الفقر

الضفة 
 الغربية

قطاع 
الضفة  فلسطين غزة

 الغربية
قطاع 
الضفة  فلسطين غزة

 الغربية
قطاع 
الضفة  فلسطين غزة

 الغربية
قطاع 
 فلسطين غزة

2009 19.4 38.3 26.2 9.1 21.9 13.7 4.2 10.0 6.3 1.4 3.8 2.3 

2010 18.3 38.0 25.7 8.8 23.0 14.1 4.1 10.0 6.4 1.4 3.9 2.4 

2011 17.8 38.8 25.8 7.8 21.1 12.9 3.9 9.3 6.0 1.4 3.2 2.1 

 
 

 (حسب تعريف المؤشر في مؤشرات التنمية األلفية)النسبة المئوية للسكان القادرين على الوصول إلى مياه شرب أمنة 
 

 السنة
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 المجموع المجموع مخيمات ريف حضر المجموع

2005 97.9 .. .. .. 97.1 99.5 

2004 95.9 97.4 91.0 99.7 94.8 98.0 

2002 93.8 96.0 86.3 99.1 91.9 97.3 

2008 94.1 96.1 90.3 99.5 94.1 97.0 

2009 9501 .. .. .. .. .. 

2010 9502 95.7 84.7 99.9 9102 9909 

2011 9308 .. .. .. .. .. 

 
 

 نسبة األسر التي ال تحصل على الكهرباء
 

 2100 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2112 السنة

 002 001 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 002 فلسطين
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 الحكم .2
 

 نسمة 0111عدد جرائم العنف والقتل المسجلة لكل 
 

 2010 2002 2004 2005 2003 2002 السنة

 7.80 7.40 6.46 5.38 5.17 3.80 نسمة 0111عدد جرائم العنف والقتل المسجلة لكل 

 
 

 الصحة .3
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 المؤشر

 .. .. 23.4 .. .. 28.2 .. 28.3 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

 71.3 71.0 70.8 70.5 70.2 71.7 71.7 71.4 (ذكور)توقع الحياة عند الوالدة  

 74.1 73.9 73.6 73.2 72.9 73.2 73.0 72.9 (إناث)توقع الحياة عند الوالدة  

نسبة المحصنين ضد األمراض المعدية في الطفولة  
شهرا وأكملوا جميع  22-02األطفال الذين أعمارهم )

 (المطاعيم

92.3 .. 96.4 .. .. 79.7 .. .. 

 سنة  67-01معدل انتشار وسائل  منع الحمل للنساء 
 (تنظيم األسرة) 

50.6 .. 50.2 .. .. 52.5 .. .. 

النسبة المئوية للنحول ) الحالة الغذائية لألطفال 
 .. .. 3.3 .. .. 1.4 .. 2.8 الهزال( / والسمنة المفرطة

 
 

 التعليم .4
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 92.2 90.7 89.9 91.0 91.9 93.5 83.9  87.5 89.0 المعدل الصافي لالتحاق بالتعليم األساسي

والكتابة بين الكبار معدل اإللمام بالقراءة 
 :حسب النوع

               

 9409 9403 9509 94.6 94.1 93.8 93.5 92.9 92.3 كا الجنسين       

 98.2 97.9 97.6 97.4 97.1 97.2 97.1 96.9 96.5 ذكور       

 93.6 92.6 92.2 91.7 90.9 90.3 89.8 88.9 88.0 إناث       
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 (الديموغرافية)الخصائص السكانية  .5
 

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 2.96 2.99 2.98 2.88 2.87 2.86 2.97 2.96 2.96 فلسطينمعدل النمو السنوي للسكان في 

 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 28.3 28.3 28.3 نسبة سكان الريف من عدد السكان الكلي

 .. .. 4.1 4.4 4.4 4.6 4.6 .. 4.6 معدل الخصوبة

 76.5 77.9 79.5 81.4 83.6 85.9 94.2 96.3 97.6 (كهول-شباب)نسبة االعتماد 

 
 األمن والسلم  .6

 

 في فلسطين حسب نوع إجراء الهدم 2117 – 2111هدم المساكن من عام 
 

 المجموع غير محددة عسكرية إدارية عقابية السنة
2004 4 211 75  -290 

2002  -146 256  -502 

2002  -286 73  -349 

2008  -291 79  -320 

2009 2 41 4,247  -4,290 

 24,145 6,130 11,798 4,694 1,523 0741المجموع منذ 

 

 

 األراضي/ الزراعة .7
 

 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 8.3 4.4- 23.1- 14.8- 16.4- (2كم)التغير في استخدام األراضي 

 1,513.0 1,500.2 1,481.5 1,490.6 1,488.1 (2كم)المزروعة والصالحة للزراعة مساحة األراضي 

 47,290 39,590 36,595 35,246 34,446 (ألف دوالر أمريكي)استخدام األسمدة 

 35,972 30,534 26,823 26,626 26,143 (ألف دوالر أمريكي)استخدام المبيدات الزراعية 

 
 

 البيئة البحرية الساحلية .8
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 1,318 1,699 1,525 2,844 2,701 2,324 1,818 2,995 (طن)كمية صيد األسماك السنوي 
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 المياه .9
 

 2100 2101 2117 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

نسبة المياه المسحوبة من المياه الجوفية 
 82.7 81.8 81.8 82.6 85.2 86.2 86.5 84.1 )%(والسطحية من المياه المتاحة 

المنزلي لإلستخدام كمية المياه المزودة 
 (السنة/3مليون م)

142.9 153.2 160.2 175.6 185.5 182.5 NA 186.0 

 
 

      النمو االقتصادي .1.
 

 2102 2100 2101 2009 2008 2007 2006 المؤشر

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 1,679.3 1,635.2 1,502.1 1,415.2 1,356.3 1,303.2 1,275.4 المحلي اإلجمالي 

نسبة االستثمار من الناتج المحلي 
 15.8 16.6 19.0 21.7 21.7 24.7 31.2 اإلجمالي

نسبة التغير في أسعار ) التضخم  
 2.78 2.88 3.75 2.75 9.89 1.86 3.84 (المستهلك 

إنتاجية العمالة حسب قطاع 
 .. 24,899.1 27,529.9 29,312.4 34,476.1 .. 41,202.2 ($US)الصناعة 

إنتاجية العمالة حسب قطاع 
 .. 37,914.6 39,905.2 34,733.2 37,827.0 .. 65,937.2 ($US)اإلنشاءات  

 .. .. 7,885.6 8,879.3 9,525.5 12,192.0 10,719.9 ($US)قطاع الخدمات  

 .. .. 8,521.8 9,623.8 9,372.9 11,987.1 12,108.0 ($US)قطاع التجارة الداخلية  

قطاع النقل التخزين واالتصاالت  
(US$) 25,629.2 48,168.0 56,021.4 87,050.0 79,250.1 .. .. 

        معدل البطالة حسب النوع

 2300 2009 2302 24.5 26.6 21.7 23.7 المجموع   

 20.5 19.2 23.1 24.1 27.2 22.1 24.2 ذكور    

 32.9 28.4 26.8 26.4 24.2 19.0 20.5 إناث    

        العمالة حسب النوع نسبة

 2200 2901 2203 75.5 73.4 78.3 76.3 المجموع   

 79.5 80.8 76.9 75.9 72.8 77.9 75.8 ذكور    

 67.5 71.6 73.2 73.6 75.8 81.0 79.5 إناث    

 11.خطوط الهاتف الرئيسية  لكل 
 .. 9.5 9.9 9.7 9.8 8.9 9.4 نسمة

 11.عدد الهواتف النقالة لكل 
 .. 64.3 45.4 33.9 27.1 21.0 14.8 نسمة

 
 
 

1100PiPi
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 2119-2114فلسطين حسب النشاط االقتصادي  فيسنة فأكثر  5.التوزيع النسبي للعاملين 

 
 

 2102 2100 2101 2117 2112 2111 النشاط االقتصادي
 11.5 11.9 11.8 11.8 13.4 15.6 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 11.9 11.8 11.4 12.1 12.1 12.5 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 14.4 13.9 13.2 11.7 10.9 11.0 البناء والتشييد

 19.6 20.3 19.3 19.1 20.2 19.5 التجارة والمطاعم والفنادق

 6.5 6.1 6.0 5.7 5.0 5.6 النقل والتخزين واالتصاالت

 36.1 36.0 38.3 39.6 38.4 35.8 الخدمات والفروع األخرى

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 الشراكة العالمية  ...
 

 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 20.36- 23.63- 11.94- 22.35- 34.22- العجز الحالي كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي القومي

 71.45 78.32 73.23 71.10 70.81 نسبة الواردات والصادرات حسب القطاع من الناتج القومي اإلجمالي

المباشر الوارد كنسبة مئوية من الناتج صافي االستثمار األجنبي 
 القومي اإلجمالي

1.10 0.93 0.37 0.50 0.77 

صافي االستثمار األجنبي المباشر الخارج كنسبة مئوية من الناتج 
 القومي اإلجمالي

1.04 -0.26 -2.48 0.14 0.12 

 
 أنماط اإلنتاج واالستهاك .2.

 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر

حسب ) متوسط استهاك الفرد السنوي
مجموعات السلع والخدمات بالدينار 

 (األردني
1,165.2 1,226.4 1273.2 .. 1695.6 1862.4 1980.0 

متوسط استهاك الطاقة السنوي 
 42,650.97 44,277.81 41,098.46 33,983.38 35,900.34 33,555.91 35,272.33 (تيراجول)اإلجمالي 

الموارد المتجددة من حصة استهاك 
 الطاقة

0.26 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 

كثافة استهاك الطاقة 
 (تيراجول/0111$)

131 141 145 144 162.0 
165.0 

 
188.0 

 

 367.08 356.39 346.35 336.62 327.19 317.67 308.44 (ألف طن)إنتاج النفايات الصناعية 

الطبية )كمية إنتاج النفايات الخطرة 
 (طن(  )فقط

15,056.3 10,997.2 29,686.6 .. .. .. .. 

 .. .. .. 1,659.6 3,582.1 1,904.3 1,042.4 (طن)كمية النفايات الطبية المعالجة 

حصة السيارات من مجموع وسائل 
نسبة المركبات الخاصة من )النقل 

 (مجموع المركبات

69.2 67.5 64.8 67.4 73.7 63.9 72.4 
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