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اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

تقديم
دولــة فـلسـ ـ ـطـيـن

يشرفني بصفتي رئيساً للوزراء أن أقدم ألبناء شعبنا ولشركائنا المحليين والدوليين ،وفي مقدمتهم المنتدى
السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة ،اإلستعراض الوطني الطوعي األول لدولة فلسطين حول أهداف التنمية
المستدامة  .2030فبتوجيهات من فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ،تبنت الحكومة الفلسطينية
خطة التنمية المستدامة  ،2030وإلتزامت بالعمل مع كافة الشركاء على المستويين المحلي والدولي لتحقيق أهداف
الخطة .جاء إعداد الحكومة لهذا اإلستعراض كجزء من إلتزامها بخطة التنمية المستدامة ،وتجديد له ،وتعبير عن
إصرارها على المضي قدماً في مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم العقبات والتحديات التي يفرضها
االحتالل اإلسرائيلي عليها.
مع إطالق خطة التنمية المستدامة ،إتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بتشكيل فريق وطني ،برئاسة مكتب رئيس
الوزراء وعضوية كافة األطراف المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،يتولى
مسؤولية تنسيق الجهود الوطنية لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .وهو قرار جاء من قناعتنا بأن الشراكة
الكاملة والحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص هي الخيار الوحيد أمامنا لمواجهة
التحديات المحدقة بقضيتنا وبأبناء شعبنا وأيضاً لمواجهة سياسات وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تقوض من
فرص التنمية المستدامة واألمل بحياة أفضل.
إن شعار خطة « 2030أن ال يتخلف أحد عن الركب»  ال يمكن تجسيده في دولة يتركها العالم بأسره خلف الركب،
تعيش تحت وطأة احتالل طال أمده ،يفرض قيوداً هائلة على الحكومة الفلسطينية ويعيق من قدرتها في الوصول
وتقديم الخدمات لألبناء شعبنا أينما تواجدوا .فال يمكن لدولة تعيش تحت االحتالل ،سيادتها منقوصة ،ومواردها
ومقدراتها مسلوبة أن تحقق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد مبدئها في عدم ترك أحداً من مواطنيها خلف
الركب .فغزة ما زالت تحت الحصار اإلسرائيلي غير القانوني منذ أكثر من  10سنوات ،يعيش فيها  2مليون فلسطيني،
وهي اليوم على حافة اإلنهيار ،تعاني أزمة أنسانية خانقة ،وستكون غير مالئمة للحياة بحلول العام  .2020والمناطق
« المسماه ج» ،والتي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية ويقطن فيها مليون فلسطيني ،يمنع االحتالل االسرائيلي
الحكومة الفلسطينية من الوصول إليها واالستثمار فيها ،بما في ذلك من تشييد للبنية التحتية االساسية ،بل يمعن
االحتالل في ممارسة سياسته إلحكام السيطرة عليها وترحيل سكانها قسراً .ومدينة القدس الشرقية ،عاصمة دولة
فلسطين األبدية ،التي تم عزلها عن إمتدادها الطبيعي مع باقي الضفة الغربية المحتلة في محاولة لتدمير النسيج
االجتماعي للشعب الفلسطيني .وتخضع المدينة لسلسلة من اإلجراءات المتسارعة والممنهجة من قبل االحتالل
اإلسرائيلي لطمس هويتها العربية الفلسطينية وتهويدها.
إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ،وتجسيد دولته
المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضها وحدودها ومواردها ،يمثل شرط ضروري ومسبق لتمكين فلسطين من
تحقيق أولوياتها الوطنية للتنمية المستدامة ،وهو شرط ال يمكن تحقيقه دون قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته اتجاه
إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إنهاء إحتاللها لألرض الفلسطينية.
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تقديم

ورغم كل التحديات والمعيقات التي يفرضها إستمرار االحتالل اإلسرائيلي ،تمكنت الحكومة وشركاؤها ،وبقدر ما
أتيح لهم العمل دون قيود يضعها اإلحتالل االسرائيلي ،من تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد توفير الخدمات
االساسية للمواطنين ،يمكن البناء عليها من خالل تنفيذها الكامل ألجندة السياسات الوطنية « 2022-2017
المواطن أوالً» والتي تمثل برنامج عمل وطني للجميع من أجل اإلنسان والحرية والعدالة واإلزدهار والبيئة ،والتي
ترتكز على ثالثة محاور أساسية هي :إنجاز االستقالل ،وإصالح وتحسين جودة الخدمات العامة ،وتعزيز التنمية
المستدامة .لقد شكل التزامن في إطالق خطة التنمية المستدامة مع تحضيرنا ألجندة السياسات الوطنية فرصة
لنا لمراعاة أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية الوطنية في أجندة السياسات الوطنية ،وبما ينسجم مع
سياقنا السياسي واالجتماعي واالقتصادي    .
إن قدرتنا على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ستبقى مرهونة بنجاح المجتمع الدولي في توفير البيئة
المواتية لفلسطين والمتمثلة بإنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لموارده الطبيعية
واإلستثمار فيها وتطويرها .كما سيبقى إلتزام الدول الشقيقة والصديقة باإليفاء بالتزاماتها اتجاه الشعب الفلسطيني
ركيزة اساسية لتمكين الحكومة وشركاؤها من اإلستدامة في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني ال سيما الالجئين
منهم .ونعرب عن رفضنا لتسييس البعض للمساعدات اإلنسانية والتنموية المقدمة للشعب الفلسطيني لما تشكله
من إبتزاز سياسي ،وانتهاك صارخ لسيادتنا ،وتهدد الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .ولعل قطع
المساعدات المادية المقدمة لألونروا ،والذي سيحرم أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين من الحصول على
الخدمات االساسية ،مثال واضح على ذلك.
وفي الختام ،أود أن أُعبر عن إمتناني للفريق الوطني للتنمية المستدامة ،ومجموعات العمل المكلفة باألهداف،
وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات األمم المتحدة العاملة في فلسطين ،وكذلك ممثلي
الوزارات والمؤسسات الحكومية اللذين ساهموا في إعداد هذا اإلستعراض .ومن هنا ،أدعو جميع شركاؤنا للعمل
سوياً من أجل أن ال نترك أحداً من مواطنينا خلف الركب.

رامي حمداهلل
رئيس الوزراء  
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مقدمة
أهداف وخطة التنمية المستدامة  2030التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي ُعقدت في سبتمبر،2015
تشكل مجموعة من األهداف والمقاصد المتفق عليها عالمياً من أجل  القضاء على الفقر وضمان الكرامة ونوعية الحياة الجيدة للجميع .وهي إ ْذ تتألف من
 17هدفاً و 169مقصداً ،فإنها تمثل إطاراً للشراكة بين الدول المتقدمة والنامية للتصدي للتحديات العالمية الراهنة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر هذه األهداف استهدافات محددة وآليات تنفيذية واضحة للبلدان كافة تعتمدها وفقاً ألولوياتها والتحديات التي تواجهها.
وكجزء من التزام دولة فلسطين بمتابعة خطة التنمية المستدامة وتنفيذها ،فإنها تقدم استعراضها الوطني الطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة
للمنتدى السياسي رفيع المستوى في العام  .2018يهدف االستعراض الحالي إلى تقييم  واقع أهداف التنمية المستدامة في فلسطين ،وتسليط الضوء على
التحديات التي تعيق قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتأمل الحكومة من تقديمها لهذا اإلستعراض والمشاركة
في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى أن تساهم في الحوار الدولي لوضع رؤية مشتركة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ،وتمثل هذه المشاركة فرصة
لتبادل المعرفة والدروس المستفادة ،وبناء الشراكات  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سيق ّيم هذا االستعراض الوضع الذي يكتنف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين ،مر ّكزاً على التحديات الراهنة ،ومتناوالً كل واحد من األهداف
وصلته الوثيقة بالسياق الفلسطيني .وبالنظر إلى الواقع والخصوصية التي تعيشها دولة فلسطين وشعبها تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي ،سيسلّط
االستعراض الضوء على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة وبما يتالءم مع السياق السياسي واالجتماعي االقتصادي للمجتمع الفلسطيني .فمما ال
شك فيه أن القيود الخارجية والتحديات التي تفرضها سياسات االحتالل وممارساته أ ّثرت بشكل كبير على قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات
العامة الكافية وذات الجودة للمواطنين.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الحكومة الفلسطينية ،ورغم البيئة المليئة بالتحديات التي ينطوي عليها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل االحتالل ،ملتزمة
بالعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني ،والمساهمة في رفاه البشرية جمعاء ،وبالتالي يسلط االستعراض الضوء على الخطوات التي اتخذتها
الحكومة الفلسطينية لخلق بيئة مواتية لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في االستراتيجيات الوطنية والقطاعية .فمنذ اليوم األول ،حرصت الحكومة
على مراعاة أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية  2022-2017واالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الوطنية األهداف والمقاصد العالمية التي تتفق
مع األولويات الوطنية للتنمية المستدامة للسنوات الستة القادمة.
وتتمثل األهداف األساسية لالستعراض في ما يأتي:
•
•
•
•
•
•
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•توثيق واقع أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.
•تسليط الضوء على التحديات التي تقوض من مساعي فلسطين لمتابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها.
•تقديم ألولويات التنمية المستدامة في فلسطين ،استناداً إلى توطين ودمج أهداف التنمية المستدامة في أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
واالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية.
•تسليط الضوء على التدخالت الرئيسة التي قامت بتنفيذها الحكومة الفلسطينية على الرغم من قيود االحتالل.
•تعزيز مشاركة الشركاء المعنيين في متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها.
•دعم تطوير خارطة طريق لمتابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها في فلسطين.

مقدمة

عملية إعداد التقرير
تم إعداد هذا االستعراض وفقاً لإلرشادات العامة إلعداد اإلستعراضات الوطنية الطوعية للمنتدى السياسي رفيع المستوى .وتماشياً مع المبادئ التأسيسية
لخطة  ،2030وش ّكلت التشاورات مع الشركاء والمعنيين ركيزة أساسية إلعداد هذا االستعراض ،حيث شارك أكثر من  500ممثل وممثلة من المستويات
الوظيفية المختلفة المتوسطة والعليا من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ،واألكاديمية ،والمجتمعات المحلية
والمؤسسات الدولية في المداوالت والمشاورات في المراحل المختلفة إلعداد اإلستعراض ،وذلك لضمان تمثيل كافة شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني
في عملية تحضير االستعراض .ويشمل هذا جمع البيانات ،وتعميم المعلومات حول األهداف والغايات ،باإلضافة إلى المشاركة في النقاشات حول تحديد
األولويات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
تولى مكتب رئيس الوزراء قيادة عملية إعداد االستعراض بصفته رئيساً للفريق الوطني للتنمية المستدامة ،وذلك لضمان مستوى رفيع من المشاركة واإللتزام
من قبل جميع االطراف ال سيما الحكومية منها ،فض ً
ال عن ضمان الملكية الوطنية لنتائج اإلستعراض ومخرجاته .قدم المساندة لمكتب رئيس الوزراء في
قيادته لهذه العملية لجنة توجيهية تضم كبار المسؤولين من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ،باإلضافة إلى الفريق الوطني للتنمية المستدامة والذي
يضم ممثلين من  24مؤسسة حكومية وغير حكومية وقطاع خاص .باإلضافة إلى ذلك ،كلّف مكتب رئيس الوزراء فريق لصياغة تقرير اإلستعراض ومساندة
الفريق الوطني للتنمية المستدامة في عملية إعداد االستعراض .لقد تم تحديد واضح للمسؤوليات بين فريق الصياغة والفريق الوطني للتنمية المستدامة
واللجنة التوجيهية فض ً
ال عن مجموعات العمل الوطنية االثنتي عشرة المعنية بأهداف التنمية المستدامة التي أُنشئت لمتابعة تنفيذ األهداف ،حيث ُكلفت هذه
المجموعات بتقديم أوراق مرجعية كمساهمة في إعداد االستعراض ،توصف فيها الواقع استناداً إلى الغايات والمؤشرات ذات الصلة بهدف التنمية المستدامة
الموكلة إليها ،وتحدد المعيقات أمام متابعة وتنفيذ الهدف ،إضافة إلى بلورة الغايات ذات األولوية للسنوات الستة القادمة .وفي السياق ذاته ،عقدت مجموعات
العمل الوطنية االثنتي عشرة اجتماعات لتبادل اآلراء والمالحظات بين أعضائها أثناء مساهمتها في إعداد التقرير.
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى نتائج التشاورات الفنية ،والبيانات اإلحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والوزارات
التنفيذية المعنية  ،والتقارير الصادرة عن الحكومة الفلسطينية وشركائها ،ال سيما المؤسسات الدولية واألممية.
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استندت عملية إعداد االستعراض الوطني على األنشطة الرئيسية التالية:

1

إطالق مكتب رئيس
الوزراء لعملية إعداد
اإلستعراض الوطني
حول أهداف التنمية
المستدامة.

2

تشكيل فريق صياغة
التقرير.

3

إصدار الفريق الوطني
للتنمية المستدامة
إرشادات حول مساهمة
فرق العمل الوطنية في
اإلستعراض.

4

مراجعة مساهمات فرق
العمل الوطنية من قبل
فريق صياغة التقرير
وإعداد مسودة تقرير
لكل هدف من أهداف
التنمية المستدامة  .

5

نظم مكتب رئيس الوزراء
أربعة  حلقات نقاش (الناس
 ،الكوكب ،السلم والعدالة،
النمو اإلقتصادي واالزدهار)
للوقوف على الفجوات وتحديد
األولويات اإلضافية ،ونقاش
القضايا عبر القطاعية بين
األهداف ذات الصلة.

6

أعدت لجنة الصياغة
المسودة األولى وفقاً
لنتائج ومخرجات حلقات  
النقاش المواضيعية.

7

إجراء مشاورات مع
مجموعات عمل مركزة  
للمؤسسات الشبابية،
مؤسسات النسوية،
ومؤسسات األشخاص ذوي
اإلعاقة وذلك لضمان شمول
الجميع وتمثيل هذه الفئات
المهمشة في االستعراض.

8

إجراء مشاورات في
مختلف المناطق (شمال
الضفة الغربية وجنوب
الضفة الغربية وقطاع
غزة) لضمان الشمول
الجغرافي.

9

ُقدمت مسودة التقرير
إلى اللجنة التوجيهية
والفريق الوطني للتنمية
المستدامة للمراجعة
النهائية.

10

صادقت رئاسة الوزراء
على التقرير.

11

عقد المنتدى
الوطني للتنمية
المستدامة إلطالق
التقرير.

تسرد األقسام التالية من التقرير السياق  السياسي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع الفلسطيني ،وتأثير االحتالل اإلسرائيلي على قدرة الحكومة الفلسطينية
على متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها بفعالية ،وهو ما يؤكد سياق توطين هذه األهداف في فلسطين ودمجها في االستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
ويقدم القسم الثالث البيئة المواتية والترتيبات المؤسسية التي وضعتها دولة فلسطين لضمان فعالية متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها ،موضحاً
للعالقة والترابط بين أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياسات الوطنية  لألعوام  .2022-2017ويقدم القسم الرابع كل هدف من األهداف السبعة عشر
ومؤشراتها استناداً إلى المعلومات اإلحصائية ،والتحديات التي تواجهها فلسطين ،والمبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق مزيد من التقدم في كل
هدف منها .تُبوب أهداف التنمية المستدامة تحت العناوين الفرعية التالية :الناس ،النمو اإلقتصادي واالزدهار ،والكوكب ،السلم والعدالة ،والشراكات ،وذلك
استناداً إلى المشاورات وحلقات النقاش التي أُجريت مع الشركاء والمعنيين أثناء عملية إعداد االستعراض .ويختتم التقرير بتسليط الضوء على التحديات
للمضي قدماً في متابعة أهداف
الراهنة التي تواجه فلسطين في ظل االحتالل العسكري اإلسرائيلي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح ،ورؤيتها
ّ
التنمية المستدامة وتنفيذها.
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مقدمة

السياق السياسي واالجتماعي االقتصادي

ما زالت فلسطين عالقة في سلسلة من الحلقات المفرغة؛ وكبرى هذه
الحلقات بال شك هي استمرار االحتالل اإلسرائيلي .ويصادف العام
 2018مرور  51سنة على االحتالل العسكري اإلسرائيلي ،ومرور أكثر من
 100سنة على وعد بلفور المشؤوم ،و 70سنة على النكبة ،و 30سنة على
االنتفاضة األولى ،دون أن يلوح في األفق حل سياسي ينهي هذا االحتالل
البغيض .وما زال االحتالل اإلسرائيلي يواصل مصادرة األراضي ،وهو
ماض وبال هوادة في سياساته وممارساته التميزية والمخالفة للقانون
ٍ
الدولي اإلنساني .والمستوطنات اإلسرائيلية تواصل إنتشارها وتوسعها
بسرعة في عموم الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس الشرقية ،مما
يقضي على األمل في تحقيق حل الدولتين .فقد أقامت إسرائيل وبشكل
غير قانوني 257مستوطنة وبؤرة استيطانية  1على األراضي الفلسطينية
العامة والخاصة ،والتي تشكل في مجموعها  %46من الضفة الغربية.
ويزداد يوما بعد يوم حرمان الفلسطينيين من الوصول واإلستفادة من
المنطقة المسماه (ج) ،التي تشكل  %64من الضفة الغربية وتضم غالبية
موارد فلسطين الطبيعية .ويقتطع جدار الضم والتوسع  حوالي  %10من
الضفة الغربية ليحتجز أكثر من  350ألف فلسطيني بينه وبين حدود
العام .1967
في المنطقة (ج) والقدس الشرقية ،تقوض سياسات االحتالل اإلسرائيلي
التنمية المستدامة لحوالي  740ألف مواطن يعيشون في  612تجمعاً
سكانياً وذلك من خالل تسهيل إجراءات مصادرة األراضي وإقامة
المستوطنات بغية تغيير التركيبة الديمغرافية والطبيعية والثقافية
لألراضي الفلسطينية .وفي الوقت الذي تستغل فيه المستوطنات
اإلسرائيلية الموارد الطبيعية الفلسطينية ،يُحرم الفلسطينيون من
الوصول إلى هذه الموارد ويُحرمون من الحصول على تصاريح بناء حتى
البنية التحتية األساسية االقتصادية واالجتماعية .نتيجة لذلك تعاني
المجتمعات المحلية الفلسطينية في المنطقة المسماة (ج) من أوضاع
معيشية صعبة حيث يُحرم سكان هذه التجمعات من إمكانية الوصول
إلى الخدمات األساسية ،بما في ذلك المياه والكهرباء والسكن المالئم.
وتكثف إسرائيل من مصادرتها للموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني،
ويعتبر الماء مثال صارخ على ذلك ،حيث تواصل إسرائيل استخراج %80
من الموارد المائية المقدرة في الضفة الغربية ،إلى جانب سيطرتها على

الموارد الطبيعية األخرى كاألرض والغاز الطبيعي والنفط والمعادن.
ويواصل اإلحتالل اإلسرائيلي تنفيذ سياسة الهدم والتهجير ال سيما في
المناطق المسماه (ج) والقدس الشرقية ،رغم مطالب المجتمع الدولي
بوقف ذلك ،ففي العام  2017أقدم االحتالل على هدم  412منشأة وتهجير
 631مواطناً فلسطينياً ،ومنذ مطلع العام  2018وحتى شهر أيار  ،2018قام
بهدم  160منشأة وتهجير  123مواطن.2
ما زالت غزة تحت الحصار ،وتنزلق بسرعة نحو أزمة إنسانية حادة.
ومع تباطؤ وتيرة اإلعمار ،فما زال هناك  22ألف فلسطيني ( 4126
أسرة) مشردين ال يستطيعون العودة إلى بيوتهما التي ٌدمرت أثناء العدوان
العسكري األخير على قطاع غزة والتي كانت حصيلته تدمير  18ألف وحدة
سكنية بشكل كلي أو جزئي .وق ّوض الحصار المستمر منذ ما يزيد عن
عشر سنوات ،واإلعتداءات العسكرية الثالثة المتتالية األوضاع االجتماعية
االقتصادية في قطاع غزة .فشهدت البنية التحتية للقطاعات االجتماعية
واالقتصادية تدمير ممنهج خالل اإلعتداءات العسكرية المتتالية إلسرائيل
على قطاع غزة ،ومنع فرض القيود المشددة على الواردات والصادرات
من إعادة إعمار أو تطوير البنية التحتية الحيوية ،وحرمان فلسطينيي
غزة من إمكانية الوصول إلى الموارد االقتصادية .وأدى الحصار إلى عزل
قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية والعالم بأسره ،فازداد
تدهور األوضاع االجتماعية االقتصادية لتصل إلى مستوى ينذر بكارثة
إنسانية ،حيث أسفر الحصار عن تدني إمكانية الحصول على المياه
النظيفة المأمونة ،وانقطاع إمدادات الكهرباء ،وتفشي البطالة ،والعيش
في مساكن غير الئقة ،وانتشار انعدام األمن الغذائي .ويؤثر الحصار
بصورة واضحة على األطفال اللذين يشكلون  %40من سكان غزة والبالغ
تعدادها  1.89مليون نسمة .ألحقت االعتداءات العسكرية إلسرائيلية
المتتالية على غزة وكان آخرها عام  2014أضراراً هائلة بالبنية التحتية
العامة والخاصة ،حيث دمرت وألحقت أضراراً كبيرة في المدارس،
والمستشفيات ،ومحطات المياه والكهرباء ،والبنية التحتية الصناعية،
واألراضي الزراعية ،األمر الذي أدى إلى تراجع ملموس في مساهمة
غزة في االقتصاد الكلي .وتواجه الحكومة الفلسطينية تحديات جسيمة،
في مقدمتها إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة ،وتوفير الخدمات
األساسية الكافية وذات جودة للمواطنين الفلسطينيين في غزة .ويمثل
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توفير التجهيزات واإلمدادات الطبية واألدوية الضرورية للمواطنين في
غزة واحد من التحديات الخطيرة التي تواجه الحكومة في ظل الحصار،
حيث تعاني المستشفيات من وطأة محدودية إمدادات المياه والكهرباء،
أمس الحاجة إلى الرعاية في مستشفيات
ويحرم المواطنون الذين هم في ّ
القدس من تصاريح مغادرة غزة للحصول على العناية الطبية الضرورية
في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
لقد تعطلت مفاوضات السالم بين إسرائيل وفلسطين بفعل اإلجراءات
والسياسات اإلسرائيلية ،وجاء قرار الرئيس األمريكي باإلعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس
ليضعف من فرصة العودة لهذه المفاوضات .وأدت هذه السياسات،
والمقرونة باألعمال العدوانية لالحتالل اإلسرائيلي ،إلى موجة جديدة من
االحتجاجات ع ّمت األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام  ،1967ومع أنها
منضبطة نسبياً ،إال أنها مرشحة للتحول في أي وقت إلى انتفاضة جديدة
في وجه االحتالل .ففي يوم اإلثنين األسود اعتدت إسرائيل على مسيرات
العودة السلمية في قطاع غزة ،منتهكة القانون واألعراف الدولية وقتلت
 63فلسطيني من بينهم  8أطفال ،وجرحت ما يزيد عن  2770آخرين.
تشهد السياسة الخارجية األمريكية تحو ًال خطيراً تهدد السالم
والنظام العالميين حيث ضحى ماليين البشر لضمان حقوق اإلنسان،
وحق الشعوب في تقرير مصيرها .فإلى جانب االعتراف األحادي
الجانب والغير القانوني بالقدس عاصمة إلسرائيل ،أقرت أمريكا
قانون «تايلور فورس» الذي أسفر عن قطع المعونات اإلنمائية
المقدمة إلى الحكومة الفلسطينية ووكالة األمم المتحدة لغوث
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وتشغيل الالجئين الفلسطينين (األنروا) .فمثل هذا اإلجراء ،يمثل
تسيس واضح للمساعدات اإلنسانية والتنموية ،ويشكل إنتهالك صارخ
لحق   تقرير المصير ،ويهدد من قدرة الحكومة الفلسطينية واألنروا
على مواصلة تقديم الخدمات االساسية للشعب الفلسطيني ،في
الوقت ذاته ،يقوض من فرصة تحقيق حل الدولتين.
تعاني القدس من العزلة ،في ظل إستمرار القيود المفروضة على تواجد
وعمل الحكومة الفلسطينية فيها .فالفلسطينيون في القدس يعانون من
السياسات اإلسرائيلية التمييزية وانتهاكات حقوق اإلنسان .كما يفصل
جدار الضم والتوسع والمستوطنات ،غير القانونية بموجب القانون
الدولي ،العاصمة الفلسطينية ويخلق ظروف قهرية للفلسطينيين فيها،
ويهدد الهوية والثقافة والتراث الفلسطيني في القدس .وقد أدى عزل
القدس الشرقية إلى تقويض إنتاجيتها وقلص بشكل كبير من مساهمتها
في االقتصاد الفلسطيني .وكان لهذه السياسات التمييزية أثر بالغ في
زيادة معدالت الفقر والبطالة ،والتفكك االجتماعي التي يعاني منها
الفلسطينيون في القدس الشرقية.
وعلى نحو ما توضحه مختلف أقسام هذا التقرير ،يش ّكل استمرار
االحتالل اإلسرائيلي التحدي الرئيسي أمام فلسطين لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة حيث يؤثر وبشكل سلبي على كافة جوانب الحياة
الفلسطينية .وأصبح واضحا للجميع بأن تمكين دولة فلسطين من بسط
سيادتها الكاملة على األرض الفلسطينية على حدود العام  1967وعاصمتها
القدس لهو شرط ضروري ومسبق لقدرتها على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة .وهو شرط ال يتحقق دون التزام المجتمع الدولي بممارسة

السياق السياسي واالجتماعي االقتصادي

الضغط على إسرائيل لاللتزام بقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي
والمبادئ المتعلقة بالمسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير
القابلة للتصرف وفي مقدمته حق تقرير المصير ،وإقامة دولته المستقلة،
وعودة الالجئين.
عاشت فلسطين ومنذ العام  2007حالة من اإلنقسام الداخلي بين الضفة
الغربية وقطاع غزة ،نتج عنه انقسام على صعيد المؤسسات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ،ليضيف بذلك على التحديات التي تواجهها غزة
من حصار وإعتداءات عسكرية متتالية من إسرائيل ،وهو ما كان له
تبعات سلبية ملموسة على التنمية في قطاع غزة ،حيث تراجعت فيها
وبشكل ملموس غالبية مؤشرات التنمية المستدامة .في العام 2017
وقع إتفاق المصالحة بين فتح وحماس إلنهاء االنقسام وإعادة بناء
البنية السياسية والمؤسسية للمجتمع الفلسطيني وتوحيدها ،واتخذت
العديد من الخطوات باتجاه تنفيذ االتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية.
في الوقت ذاته ،ما زالت حكومة الوفاق الوطني لم تتسلم لمهامها
ومسؤولياتها في قطاع غزة ،مع تعثر واضح في تنفيذ العديد من بنود
اإلتفاق ،االمر الذي يهدد عملية المصالحة برمتها ،وينذر بالعودة من
جديد إلى حالة اإلنقسام المشؤومة   .
وفقاً لتعداد العام للسكان والمساكن  ،2017فإن الحكومة الفلسطينية
مسؤولة عن تقديم الخدمات لما عدده  4.78مليون مواطن ومواطنة
يعيشون في دولة فلسطين ،منهم  1.89مليون في قطاع غزة و 2.88مليون
في الضفة الغربية ،تشاركها في ذلك وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين المسؤولة عن تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينين .وبلغ

معدل النمو السكاني في  فلسطين  %2.8سنوياً ،وهو ما جعل المجتمع
الفلسطيني يتسم بطابعه الفتي والشاب ،حيث بلغ متوسط العمر 21.3
سنة .ويشكل السكان من فئة صغار السن ( )17-0ما نسبته  %47من
مجمل السكان ،وتشكل فئة الشباب ( )29-18ما نسبته    ،%24.8في
حين تشكل فئة المسنين ( 60فأكثر) ما نسبته  %5.2؛ وتشير التوقعات
السكانية إلى بقاء متوسط العمر ما دون  25سنة .وفي ظل معدل النمو
السكاني الحالي يتوقع أن يزداد عدد السكان إلى  6.9مليون بحلول عام
 2030وإلى  9.5مليون بحلول  ،2050وهي زيادة ستزيد من الضغط على
الخدمات األساسية ال سيما التعليم والصحة وسوق العمل ،مما يشكل
تحدي إضافي أمام قدرة الحكومة الفلسطينية على استدامة المستويات
المعيشة في فلسطين وتحسينها .في الوقت ذاته ،تشكل هذه الزيادة
فرصة للتنمية لما توفره من زيادة في رأس المال البشري لفلسطين حيث
ستشهد فئة الشباب زيادة ملحوظة من مجمل السكان .إن تحقيق هذه
الفرصة يتطلب وضع وإنفاذ سياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة قادرة
على إطالق طاقات الشباب وتوظيفها بصورة إيجابية في التنمية ،وهي
سياسات ال يمكن بأي حال من األحول وضعها موضع التنفيذ ما زال
االحتالل جاثم على أرض فلسطين.
وعلى الرغم من القيود الخارجية الناجمه عن االحتالل اإلسرائيلي ،تواصل
الحكومة الفلسطينية بذل جهودها في سبيل توفير  بيئة داخلية مواتية
تساعد في التقدم على   تحقيق أهداف التنمية المستدامة واألولويات
الوطنية للشعب الفلسطيني ،وتسلط األقسام التالية من التقرير الضوء
على هذه الجهود.

11

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

البيئة المواتية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
يفرض االحتالل اإلسرائيلي قيوداً هائلة على الحكومة الفلسطينية
ِّ
معطلة تعرقل جهود الحكومة الرامية
تؤدي إلى خلق بيئة خارجية
إلى تعزيز التقدم في تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات
األولوية لفلسطين .وعلى الرغم من التحديات الخارجية ،اتخذت
الحكومة الفلسطينية التدابير الالزمة إليجاد بيئة مواتية لمتابعة
أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها .وإلى حين يتمتع الفلسطينيون
بحق تقرير المصير ووضع نهاية إلحتالل األرض الفلسطينية ،ستبقى
ِّ
المعطلة مفروضة على الحكومة الفلسطينية وتعيق
البيئة الخارجية
من جهودها لالنضمام إلى ركب المجتمع الدولي في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المواطنين.

الترتيبات المؤسسية
حققت دولة فلسطين ،ومنذ األهداف اإلنمائية لاللفية ،تطورات ملموسة
على صعيد بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم الخدمات للمواطن
كجزء من األولويات الوطنية للتنمية .وساهم هذا التطور في دعم الترتيبات
المؤسسية لرصد التزامات فلسطين الدولية .وإ ْذ أستفادت الحكومة من
تجربتها في العمل على األهداف اإلنمائية لأللفية ،فإنها تسعى ومن خالل
الترتيبات المؤسسية الحالية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
إلى تعزيز شراكاتها مع الشركاء والمعنيين والسماح ألكبر عدد ممكن
من المشاركة واالنخراط الفعال في متابعة أهداف التنمية المستدامة

وتنفيذها .وتعكس الهيكلية الموضحة في الشكل رقم ( )1النهج الشمولي
للحكومة في العمل على أهداف التنمية المستدامة ،وسعيها لبناء شراكات
إستراتيجية مع كافة الشركاء المحليين والدوليين من مؤسسات حكومية
وغير حكومية ،ومؤسسات قطاع خاص ،ومؤسسات أُممية ودولية.
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بتشكيل الفريق الوطني لمتابعة
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية
الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة ،وممثلين عن المنظمات

الشكل ( :)1الترتيبات المؤسسية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها
فريق األمم المتحدة
للتنمية المستدامة

مكتب رئيس الوزراء

اللجنة التوجيهية لخطة
التنمية المستدامة

المنتدى الوطني
للتنمية المستدامة

الفريق الوطني لخطة التنمية المستدامة

الفريق الوطني لنظام
المراقبة اإلحصائية

فرق العمل الوطنية اإلثنتي عشرة

المؤسسات
األكاديمية
والبحثية
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المنظمات
الشبابية

المؤسسات  
النسوية  

إتحادات
العمال

المؤسسات
الحكومية

القطاع
الخاص

منظمات
المجتمع
المدني

مؤسسات
األمم المتحدة

المؤسسات العاملة
مع األشخاص ذوي
اإلعاقة

البيئة المواتية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

األهلية ومؤسسات القطاع الخاص .وتتمثل مسؤولية  الفريق في تحديد
أولويات التنمية المستدامة في فلسطين ودمجها في عمليات إعداد
الخطط والموازنات ،وقيادة وتنسيق إعداد االستعراضات الوطنية للتقدم
المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما تم تشكيل لجنة
توجيهية لتقدم الدعم والمساندة لمكتب رئيس الوزراء في متابعة تنفيذ
توصيات الفريق الوطني.
واتخذ الفريق الوطني قراراً بتشكيل أثنتي عشرة مجموعة عمل وطنية
تعنى بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق على
مستوى كل هدف من األهداف بين مختلف الشركاء المعنيين .تترأس
المجموعة المؤسسة الحكومية المعنية تساندها وكالة األمم المتحدة
الشريكة ذات العالقة .وتتألف هذه المجموعات من ممثلي عن المؤسسات
األهلية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ذات الخبرة ،ومؤسسات
األمم المتحدة المعنية في هدف التنمية المستدامة المكلفة به المجموعة.
وقد أنيط بكل مجموعة عمل هدف من أهداف التنمية المستدامة،
بإستثناء مجموعتين ،حيث تدمج أحدهما بين هدف التنمية المستدامة 1
«القضاء على الفقر» وهدف التنمية المستدامة « 10الحد من أوجه انعدام
المساواة» ،وتدمج اآلخرى بين أهداف التنمية المستدامة ( ،14 ،13 ،12
 )15ذات الصلة بالبيئة .وأما الهدف  17من أهداف التنمية المستدامة
«الشراكات» فهو مرتبط ويتقاطع مع جميع مجموعات العمل الوطنية،
وبالتالي فهو مدمج في عمل جميع مجموعات العمل.
ولتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء المعنيين ،حدد الفريق
الوطني للتنمية المستدامة جهات اتصال وتنسيق لكل مجموعة عمل ،وهي
مسؤولة عن قيادة وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى متابعة وتنفيذ هدف
التنمية المستدامة ذات العالقة .وفي الوقت نفسه ،ع ّين المنسق المقيم
لألمم المتحدة في فلسطين جهات اتصال من وكاالت األمم المتحدة ،لكل
هدف من أهداف التنمية المستدامة ،لمساندة ودعم عمل مجموعات
العمل الوطنية ،وحددت المجموعات في اجتماعها األول مبادئ العمل
المشتركة ،وأولويات االهتمام والخطوات المستقبلية.
يعمل الفريق الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة مع فريق مماثل
من جانب األمم المتحدة ،حيث تتعاون وكاالت األمم المتحدة العاملة في
فلسطين ،بشكل جماعي أو فردي ،مع نظرائها على المستوى الحكومي
لتقديم المساندة الالزمة لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبإنشاء مجموعات العمل الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة،
زاد عدد الشركاء المنخرطين في متابعة األهداف وتنفيذها إلى أكثر من
 300شريك من مختلف القطاعات .وتتمثل مسؤولية مجموعات العمل
الوطنية في العمل على متابعة التقدم في سير العمل على تنفيذ الهدف
المكلفة به .بدأت مجموعات العمل الوطنية عملها بتحديد الغايات ذات
األولوية لفلسطين خالل السنوات  ،2022-2017وبلورة التدخالت لتنفيذ
هذه األولويات ،كما كان للمجموعات مساهمة فعالة في إعداد االستعراض
الوطني الطوعي األول.

الجدول  :1مجموعات العمل الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وفق الهدف
والمؤسسة الحكومية المسؤولة ونظرائها من وكاالت األمم المتحدة  
وكاالت األمم المتحدة
النظيرة

الهدف

الوزارات القيادية

 1و10

وزارة التنمية االجتماعية

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،منظمة األمم
المتحدة للطفولة

2

وزارة الزراعة

منظمة األغذية والزراعة

3

وزارة الصحة

4

وزارة التربية والتعليم العالي

5

وزارة شؤون المرأة

منظمة الصحة العالمية
منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة
هيئة األمم المتحدة للمرأة

6

سلطة المياه الفلسطينية

منظمة األمم المتحدة
للطفولة

7

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

8

الفلسطينية
وزارة العمل ،وزارة االقتصاد

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

9

الوطني
وزارة االقتصاد الوطني ،وزارة

11

األشغال العامة واإلسكان
وزارة الحكم المحلي ،وزارة

12-15

األشغال العامة واإلسكان
سلطة جودة البيئة

16

وزارة العدل

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

17

مكتب رئيس الوزراء

منسق األمم المتحدة
الخاص في األراضي
المحتلة

منظمة العمل الدولية
مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشروعات
برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

الملكية الوطنية ألهداف التنمية
المستدامة :توطينها ودمجها في عملية
التخطيط التنموي
أكدت خطة  2030على مسؤولية كل دولة عن تحديد الغايات ذات األولوية
الوطنية لها ،والتُقرر بشأن السبل المثلى لدمج أهداف التنمية المستدامة
في عمليات إعداد الخطط والسياسات واالستراتيجيات الوطنية ،وبما
ينسجم مع الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة .في سياق
ذلك ،بُذلت جهود حثيثة لمراعاة أهداف التنمية المستدامة ذات األلوية
وغيرها من األجندات التنموية الدولية واإلقليمية األخرى التي التزمت بها
دولة فلسطين في عمليات التخطيط وإعداد الموازنات.
شكل التزامن في إطالق خطة التنمية المستدامة  2030مع إطالق الحكومية
لعملية إعداد أجندة السياسات الوطنية  2022-2017فرصة مالئمة
للعمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية في
القطاعي ،طلب مجلس الوزراء
أجندة السياسات الوطنية .وعلى المستوى
ّ
من الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تأخذ باالعتبار أهداف التنمية
المستدامة في عملية إعداد استراتيجياتها القطاعية وعبر القطاعية.

13

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

ولالستفادة القصوى من هذه الفرصة ،عمل مكتب رئيس الوزراء ،بصفته
رئيس الفريق الوطني للتنمية المستدامة ،وبالتنسيق مع وزارة المالية
والتخطيط ،على تضمين دليل إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر
القطاعية إرشادات وتوجيهات لدمج غايات التنمية المستدامة ذات
األولوية الوطنية في االستراتيجيات .وعلى مستوى أجندة السياسات
الوطنية ،عمل الفريق العامل في مكتب رئيس الوزراء على إدماج أهداف
التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية في مختلف أجزاء األجندة ،وذلك
عم ً
ال بالتعليمات الصادرة مباشرة من الحكومة الفلسطينية.
تمثل أجندة السياسات الوطنية «المواطن أوالً» برنامج عمل وطني
لفلسطين يركز على حق المواطن في الحرية والعدالة والحصول على
الخدمات األساسية والفرص االقتصادية واألمان واالزدهار .ويظهر تحليل
هذه األجندة أن اإلطار العام ألجندة السياسات الوطنية يعكس ويجسد
بوضوح التحول الذي تنادي به خطة  2030من خالل تركيزهما المتبادل
على الفئات المحرومة والمهمشة وعدم ترك أي أحد خلف الركب .ويعكس
وضع المواطن في جوهر األجندة اهتمام الحكومة وأولويتها في تعزيز
االستجابة للمواطن وتلبية احتياجاته ،والتزامها ببذل جهد أكبر لتحسين
مستوى المعيشة للفئات األشد حرماناً وتهميشاً وذلك على الرغم من
العقبات التي يفرضها االحتالل.

ُوضعت أجندة السياسات الوطنية كثمرة لعملية تشاورية واسعة دامت
ألكثر من عام ،وشملت كافة الشركاء والمعنيين من الحكومة والمجتمع
المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة.
وأظهرت النقاشات والتشاورات حول أجندة السياسات الوطنية إلى أن
دولة فلسطين ال تستطيع أن تتعامل مع كافة غايات التنمية المستدامة
وذلك نظراً للسياق السياسي واالجتماعي االقتصادي ،واإلطار الزمني
ألجندة السياسات الوطنية ،وقيود تفرضها الموازنة المتاحة .وتستند
الرؤية العامة ألجندة السياسات الوطنية ،التي تقوم على ثالثة محاور،
إلى التزام الحكومة بتجسيد دولة فلسطينية موحدة تتمتع بالسيادة
وتنعم بالرخاء واالزدهار .في الوقت ذاته ،تُقر بوضوح بأنه ال سبيل إلى
تحقيق التنمية المستدامة في ظل االحتالل ومن دون السيطرة على
الموارد الطبيعية الكامنة في المنطقة المسماة (ج) .وبالتالي ،فإن التنمية
المستدامة تتطلب ،ونظراً للظروف الخاصة لفلسطين ،تحقيق االستقالل
السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وتعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني
على الصمود .وهو ما أشارت إليه أجندة السياسات الوطنية بوضوح
على أن التنمية المستدامة تتطلب نهجاً شمولياً يتضمن إطار واسع من
األولويات والتدخالت التي تستند إلى الحاجة الملحة إلى إنهاء إحدى
وخمسين سنة من االحتالل العسكري اإلسرائيلي.

تشتمل أجندة السياسات الوطنية لألعوام  2022-2017على المحاور الثالثة التالية:
الطريق نحو االستقالل :نسعى لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء االحتالل ،وبسط السيادة الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين
على حدود  ،1967بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة .ويأتي تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة االرض والشعب الفلسطيني
على سلم أولويات العمل ،مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا وتعزيز مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق االستقالل،
كما نسعى لتعزيز الممارسة الديمقراطية في دولة فلسطين .كما سنزيد من الجهود الوطنية والدولية وبالتعاون مع كافة الشركاء لتفعيل آليات مساءلة
االحتالل أمام األطر والمحاكم الدولية .وفي السياق ذاته ،سنعمل على تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خالل تعزيز المشاركة في المنظومة
الدولية وتعزيز العالقات الثنائية لدولة فلسطين.
اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة :ستعمل الحكومة على تعزيز استجابة الحكومة للمواطن من خالل تعزيز استجابة الهيئات المحلية
للمواطنين ،واالرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول والحصول على هذه الخدمات .كما نسعى
لتعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية ،وتعزيز كفاءة إدارة المال العام     .
التنمية المستدامة :تسعى الحكومة لتحقيق االستقالل االقتصادي من خالل تعزيز مقومات االقتصاد الفلسطيني ،وتوفير بيئة استثمارية مالئمة
تساعد على تطوير الصناعة والقطاعات اإلنتاجية الفلسطينية الواعدة ،وتوفير فرص عمل الئقة للجميع .وتحتل العدالة االجتماعية جوهر أجندة
السياسات الوطنية ،حيث نلتزم بالعمل على الحد من الفقر ،وتوفير نظم مالئمة ومتكاملة للحماية االجتماعية للفقراء والمهمشين ،وتعزيز وصول
الجميع للعدالة ،مع العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني .كما نلتزم بالعمل على توفير
تعليم جيد وشامل للجميع ،مع التركيز على التعليم المبكر ألطفالنا ،وتحسين االلتحاق والبقاء في التعليم وتحسين نوعيته ،وتسهيل التحاق الخريجين
بسوق العمل .ونسعى ايضاً لتوفير خدمات رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع .كما نسعى لتأمين كافة مقومات الصمود للمواطنون في
أرضهم وذلك من خالل توفير األمن واألمان وتعزيز سيادة القانون ،وتوفير االحتياجات االساسية للتجمعات السكانية ،والنهوض بالزراعة والمجتمعات
الريفية ،وضمان االستدامة البيئية ،واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،وحماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني  .
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مرت عملية توطين أهداف التنمية المستدامة في السياق الفلسطيني
بخطوتين :تحديد األولويات الوطنية من أهداف التنمية المستدامة
وغاياتها ،وإدماج الغايات ذات األولوية الوطنية في أجندة السياسات
الوطنية واالستراتيجيات القطاعية .وهكذا تم توطين أهداف التنمية
المستدامة وإدماجها في التخطيط الوطني عوضاً عن اعتمادها كأجندة
وطنية منفصلة .وبالنظر لإلطار الزمني للتخطيط الوطني لألعوام -2017
 ،2022سيكون بمقدور الحكومة الفلسطينية وشركائها تقييم مدى التقدم
المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة في نهاية هذه المرحلة وقبل وضع
أجندة السياسات الوطنية القادمة .وسيساعد ذلك في اتخاذ القرارات
المالئمة إلستمرار فلسطين على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،آخذين باالعتبار القيود التي يفرضها االحتالل.
وسيساعد في الوقت ذاته ،من مراعاة األولويات الوطنية المستجدة حتى
العام    .2030
أظهرت المقارنة التي أجربت بين خطة  2030وأجندة السياسات الوطنية
بأن دولة فلسطين ستر ّكز خالل السنوات الست المقبلة على  75غاية من
أصل  169غاية ( أنظر المرفق رقم  .)2لكن عند أخذ االستراتيجيات
القطاعية وعبر القطاعية باإلعتبار فإن هذا العدد سيزداد إلى  105غاية
كغايات ذات أولوية .استندت عملية تحديد الغايات ذات األولوية إلى
عوامل عدة ،من ضمنها احتياجات السكان وأولوياتهم ،وتوفر الموارد،
واإلطار الزمني للتخطيط ،والظروف الخاصة التي تعمل فيها المؤسسات
الفلسطينية تحت االحتالل ،الذي يعيق من قدرتها على تقديم الخدمات
للسكان الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم داخل دولة فلسطين.

رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
يتولى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسؤولية توطين ومراقبة
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الوزارات
والمؤسسات   الوطنية المعنية ،وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ،وال
سيما وكاالت األمم المتحدة المعنية بهذه المؤشرات .واستجاب ًة لذلك قام  
الجهاز بتحديث هيكليته مستنداً إلى رؤيته بأهمية تكامل األدوار بين الجهاز
ومنتجي البيانات ،وتوجهه االستراتيجي نحو التوسع في استخدام بيانات
السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية ،حيث استحدث اإلدارة العامة
للسجالت اإلدارية والمراقبة اإلحصائية ،وذلك بهدف جمع وتصنيف ونشر
وتوثيق اإلحصاءات المشتقة من السجالت اإلدارية لمختلف المؤسسات
الحكومية والخاصة ودمجها بالبيانات المستمدة من نتائج المسوح
والتعدادات بعد المعالجة الالزمة .األمر الذي من شأنه تسهيل العمل
على مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة ومؤشرات المراقبة اإلحصائية
على المستوى الوطني للقطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وفق
الرؤية واألهداف اإلستراتيجية الوطنية .وستكون هذه المؤشرات ضمن
قاعدة بيانات متاحة لالستخدام العام يتم توفيرها لصانعي السياسات
ومتخذي القرارات ومختلف المستخدمين من باحثين ودارسين وغيرهم،
حيث ستكون مؤشرات التنمية المستدامة جزءا من هذا النظام .كما
ش ّكل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مجموعة عمل فنية لفحص
منهجيات توفير بيانات مؤشرات التنمية المستدامة ،يتكون الفريق من
خبراء   وإحصائيين متمرسين في أبعاد التنمية المستدامة ،ومنهجيات

العمل ،وجودة البيانات ،وأنظمة المعلومات المكانية ،إضافة الى خبراء
في مجال انظمة المعلومات التكنولوجية وفي مجال جمع البيانات من
مصادرها المختلفة .وفي سياق آخر ،تواكب فلسطين الجهود الدولية
واإلقليمية في مجال توفير البيانات ورصد مؤشرات التنمية المستدامة
ممثل ًة بجهاز اإلحصاء بصفته عضوا عن المنطقة العربية في فريق االمم
المتحدة عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات االحصائية في
مجال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة .2030
تشير نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
حول تقييم واقع مؤشرات التنمية المستدامة إلى أن البيانات تتو ّفر على ما
مجموعه  109مؤشرات من مؤشرات التنمية المستدامة ،فيما تفتقر بعض
هذه المؤشرات إلى التصنيفات المعتمدة لها من حيث (المنطقة ،نوع
الجنس ،السن ،إلخ) .وتواجه عملية توفير البيانات لرصد أهداف التنمية
المستدامة تحديات رئيسة تتمثل في الحاجة إلى فعاليات احصائية بحجم
كبير من العينات لتوفير البيانات على مستوى التفصيالت المطلوبة ،مما
يتطلب موارد وإمكانات مالية كبيرة ،والحاجة الى تعزيز بناء ومأسسة
نظام السجالت اإلدارية كونها إحدى مصادر البيانات األساسية لسد
فجوات عدم الشمول وتوحيد المصادر والمنهجيات المعتمدة .يضاف إلى
ذلك القيود المفروضة على الوصول وجمع البيانات من كافة المناطق
والتجمعات ،ال سيما القدس والمناطق المسماة (ج).
الجدول  :2مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب األهداف وتو ّفرها  
أهداف التنمية المستدامة

مدى توفر البيانات
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تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

دي

يتضمن هذا القسم لمحة موجزة حول واقع أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه،
والتحديات الراهنة أمام متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،ويعرض بعض المبادرات
والتدخالت الرئيسة التي نفذتها الحكومة والشركاء في سبيل تنفيذ األهداف وملخص
ألهم المقترحات ألولويات العمل للتقدم في تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وإنسجاماً مع النقاشات والتشاورات التي أجريت مع الشركاء والمعنيين خالل عملية تطوير
االستعراض والتي اُجريت وفق محاور خطة التنمية المستدامةُ ،ق ّسم االستعراض ألهداف
التنمية المستدامة وفق خمسة محاور هي (الناس ،والنمو اإلقتصادي واالزدهار ،والكوكب،
والسلم والعدالة ،والشراكات).
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الناس
الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتوفير الخدمات األساسية للمواطنين وتعزيز العدالة
االجتماعية والمساواة ،وذلك في سبيل أن ينعم الجميع بحياة صحية ورفاه .تؤدي سياسات
وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي وما يفرضه من قيود على الحكومة الفلسطينية ،بشكل
مباشر وغير مباشر ،إلى تدهور في مستويات المعيشة في فلسطين ،وخصوصاً في غزة.
وعلى الرغم من هذه القيود والعقبات ،واستمرار االحتالل في انتهاكه لحقوق اإلنسان
األساسية للفلسطينيين ،تواصل الحكومة الفلسطينية وشركاؤها بذل جهود حثيثة لضمان
الحفاظ على اإلنجازات الوطنية واستدامتها في كل واحد من أهداف التنمية المستدامة.
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هدف التنمية المستدامة  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله
في كل مكان

يحتل تحقيق العدالة االجتماعية والحد
من الفقر جوهر أجندة السياسات
الوطنية .وستركز سياسات الحد من
الفقر على تطوير نُظم حماية اجتماعية
مالئمة ومتكاملة ووضع حدود دنيا
لها ،وتعزيز برامج التمكين واإلدماج  
االجتماعي االقتصادي ،وتوفير فرص
العمل ال سيما للفقراء والمهمشين.
أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية
.2022-2018

الفقر مشكلة عبر قطاعية وذات أبعاد متعددة تؤثر وتتأثر بغالبية أهداف التنمية المستدامة األخرى؛  فالتقدم في الحد من مستويات الفقر غالباً ما يكون
نتيجة التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة األخرى (انظر أهداف التنمية المستدامة 8 ،2و .3)10يعرف الفقر وطنياً بعدم قدرة األسرة على تلبية
احتياجاتها األساسية  من الغذاء ،والملبس والمسكن و ُعرف بخط الفقر المدقع .أما خط الفقر فهو يشمل إضافة لمكونات خط الفقر المدقع اإلحتياجات
األخرى كالرعاية الصحية ،التعليم والمواصالت .وإستناداً لهذا المفهوم فإن خطا الفقر يتغيران وفقاً لحجم األسرة وتركيبتها .في العام  ،2017بلغ خط الفقر
وخط الفقر المدقع ألسرة تتكون من خمسة أفراد (  2بالغين و  3أطفال)  2470شيك ً
ال إسرائيلياً جديداً  ،4و  1974شيك ً
ال اسرائيلي جديد على التوالي.
نسب الفقر عام 2017
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يعيش  %29.2من الفلسطينيين تحت خط الفقر الوطني ،بواقع
 %13.9في الضفة الغربية و %53في قطاع غزة ،فيما يعيش %16.8
من الفلسطينيين في فقر مدقع ،بواقع  %5.8في الضفة الغربية
و %33.8في قطاع غزة .ويحصل  %41.1على دخل أقل من خط
الفقر الوطني ،بواقع  %24.0في الضفة الغربية و  %67.6في قطاع
غزة .ويحصل  %30.3من الفلسطينيين على دخل أقل عن خط الفقر
المدقع ،بواقع  %15.1في الضفة الغربية و  %53.9في قطاع غزة.
ويشير ذلك إلى أن فقر الدخل في فلسطين أعلى من الفقر الحقيقي
حيث يلجأ الفلسطينييون إلى استخدام وسائلهم الخاصة للحد من
مستوى فقرهم بدالً من اعتمادهم الكلي على الدخل .وتزداد معدالت
الفقر بين افراد االسر التي يرأسها ألجئ لتبلغ  %38.7مقارنة بما
نسبته  %22.3بين أفراد األسر التي يرأسها غير الجئ .وترتفع نسبة
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انتشار الفقر بين األفراد القاطنين في المخيمات مقارنة بالتجمعات السكانية األخرى ،ففي حين بلغت نسبة الفقر في المخيمات  .%45.4بلغت هذه النسبة
بين التجمعات الحضرية والريفية  %29.4و  %18.7على التوالي .ويرتبط الفقر بجنس رب األسرة حيث بلغت نسبة الفقر بين األفراد الذين يعيشون في
أسر ترأسها نساء  ,%30.6في حين بلغت نسبة الفقر بين األفراد اللذين يعيشون في أسر يرأسها ذكور  .%29.2في المقابل تحصل  %51.0من األسر التي
ترأسها نساء على دخل أقل من خط الفقر الوطني ،في حين ـتنخفص هذه النسبة إلى  %40.4عند األسر التي يرأسها ذكور .من جهة أخرى ،فقد ارتفعت
نسبة الفقر في العام  2017بنسبة  %13.2مقارنة بالعام  ،2011حيث كانت  %25.8في العام  2011وارتفعت إلى  %29.3في العام  ،5 2017وهي زيادة ترتبط
بمجموعة متنوعة من العوامل االجتماعية االقتصادية والسياسية.

التحديات الرئيسة أمام القضاء على الفقر:
يرتبط الفقر في فلسطين بمجموعة متعددة من العوامل السياسية
واالجتماعية االقتصادية والتي هي نتاج ما تعرض له شعبنا من إجراءات
وسياسات وممارسات لالحتالل اإلسرائيلي الهادفة لحرمانه من حقوقه
األساسية .وترجع جذور الفقر إلى عوامل عدة ارتبطت بسياسات
االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة في استمرار الحصار غير القانوني وغير
اإلنساني المفروض على قطاع غزة ،واالعتداءات العسكرية المتتالية على
قطاع غزة ،وتدمير البنية التحتية وتقويض المبادرات اإلنمائية ،والقيود
المفروضة على التجارة والسيطرة على الحدود والمعابر الدولية ،والقيود
المفروضة على التخطيط والبناء في المنطقة المسماة (ج) ،والسيطرة
على الموارد الطبيعية ومصادرتها ال سيما المياه ،وفرض قيود صارمة على
حركة البضائع واألشخاص في فلسطين .يضاف إلى ذلك ،تطبيق إسرائيل
اإلنتقائي لبروتوكول باريس مما أضعف من النمو المستقل لالقتصاد
الفلسطيني وعزز من اعتماده القسري على إسرائيل ،والمساهمة بدرجة
53
تؤثر على
كبيرة في زيادة معدالت الفقر وارتفاع في تكلفة المعيشة التي
الفئات األشد فقراً في المجتمع الفلسطيني.

األخرى ،في ارتفاع معدل الفقر بين الفلسطينيين الذين يعيشون في
القدس الشرقية    .6
تسبب الحصار االقتصادي المفروض على غزة في ارتفاع حاد في
معدالت الفقر ،وذلك نتيجة لمنع  التجارة الداخلية مع الضفة الغربية،
وحرمان الفلسطينيين من القدرة على العمل خارج قطاع غزة ،ومنع
التجارة الخارجية لقطاع غزة مع إسرائيل وعن طريقها .وازداد الوضع
سوءاً بفضل تطبيق إسرائيل لسياسة ما يسمى قائمة سلع «االستخدام
المزدوج» ،التي ح ّدت من إمكانية الحصول على مستلزمات العملية
اإلنتاجية ومواد اإلعمار لغزة.

اﻟﻔﻘر

وعلى الرغم من الجهود المبذولة ،وإقرار قانون حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،ومصادقة فلسطين على إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
إال أن األشخاض ذوي اإلعاقة ما زالوا يعيشون حالة من التهميش واإلقصاء
االجتماعي في مجاالت عديدة وال13.9
سيما المرأة ذات اإلعاقة حيث تعاني
من تهميش 29.6
مزدوج انعكس على محدودية مشاركتها في الحياة العامة
والعمل والتعليم .إن اعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق اإلدماج
االجتماعي واالقتصادي والسياسي لهم ما زال يصطدم بتحديات كبيرة
تتمثل في عدم إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق األشخاص
33.8
ذوي اإلعاقة ال سيما تلك المتعلقة بمواءمة األماكن العامة إلحتياجات
5.8
االشخاص ذوي اإلعاقة ،والثقافة المجتمعية السائدة اتجاه األشخاص
16.8
ذوي اإلعاقة ،وعدم قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول واإلستفادة
من الخدمات العامة ،ومحدودية البرامج الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم .7
اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ

تفاقمت معدالت الفقر في القدس الشرقية بفعل جدار الضم والتوسع،
واإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية التي أضعفت من الروابط االجتماعية
والتجارية واالقتصادية والسياحية والمؤسسية بين القدس الشرقية وسائر
فلسطين ،وأدى إلى تراجع في القوة الشرائية للفلسطينيين في مدينة
القدس .وأ ّثر الجدار بشكل خاص على السكان الفلسطينييون الذين
يعملون في قطاعي الزراعة وتجارة األغذية؛ وذلك بسبب القيود المشددة
على حركة البضائع بين الضفة الغربية والقدس الشرقية .وتساهم تكاليف
بمناطق فلسطين50
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جهود الحكومة والشركاء:
حددت الحكومة الفلسطينية الحد من الفقر أولوية سياساتية في أجندة السياسات الوطنية
 2022-2017وذلك لما له من تأثير مباشر على المستوى المعيشي للمواطن ،وتهديده  
للتماسك والنسيج المجتمعي لمجتمع ما زال يرزح تحت االحتالل .تثقل مستويات الفقر
المرتفعة على كاهل الحكومة الفلسطينية من خالل التكلفة الباهظة للتدخالت المباشرة
التي تضطلع بها الحكومة للتخفيف من حدة الفقر .ويعتمد النهج المتبع في الحد من الفقر
على إعادة بناء قدرة األسر الفقيرة على الصمود واالعتماد على الذات .8
بذلت الحكومة وشركاؤها جهوداً كبيرة لتوفير الحماية االجتماعية وتعزيز اإلدماج
اإلجتماعي واإلقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،فإلى جانب إذكاء الوعي المجتمعي
بحقوق اإلشخاص ذوي اإلعاقة ،يتم العمل على تطوير بطاقة المعاق التي تحدد رزمة من
الخدمات الواجبة لهم ،وتوفير األجهزة الطبية المساندة ،وتوفير برامج التدريب المهني
والتقني لهم ،وتوفير قروض ميسرة إلنشاء مشاريعهم الخاصة والمدرة للدخل .وتعكف
وزارة التنمية االجتماعية وشركاؤها على مراجعة قانون حقوق المعوقين لتعديله وتطويره
ليتالءم مع االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة   .
وتعكف وزارة التنمية االجتماعية حالياً على تنفيذ برنامج التحويالت النقدية يهدف
للتخفيف من حدة الفقر بين األسر األكثر فقراً في فلسطين .ويمثل هذا البرنامج  شبكة
أمان إجتماعية لمن يعيشون في فقر مدقع ،تقدم من خالله  دفعات نقدية ربعية منتظمة
لحوالي  110آالف أسرة ( من بينها  70ألف أسرة في قطاع غزة) ،بموازنة قيمتها130
مليون دوالر سنوياً .ويشكل هذا البرنامج النواة االساسية لسجل الفقر الوطني لما يوفره
من بيانات وخصائص ألكثر من  600ألف فرد .وعملت  وزارة التنمية االجتماعية على
زيادة كفاءة برنامج التحويالت النقدية من خالل تطوير آليات اإلستهداف ،ونظم إدارة
المعلومات ،ومنهجية إدارة الحالة األمر الذي سيساعد الوزارة على توجيه تدخالتها بشكل
أفضل نحو تلبية إحتياجات المستفيدين .ومن بين األسر المستفيدة من برنامج التحويالت
النقدية  36ألف أسرة يعولها مسنون و 19ألف أسرة يعولها أشخاص ذوي إعاقة.
وفي السياق ذاته ،تعمل وزارة التنمية االجتماعية على تطوير أرضية  للحماية االجتماعية
بدءاً بتقديم مخصصات اجتماعية لألسر التي يرأسها مسنون أو اشخاص ذوي إعاقة.
ولتجسيد رؤية الحكومة في تعزيز قدرة األسر الفقيرة والمهمشة على الصمود واالعتماد
على الذات للخروج من الفقر ،تنفذ وزارة التنمية االجتماعية برنامج التمكين االقتصادي
لألسر الفقيرة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
كوسيلة مستدامة للحد من الفقر وتعزيز اإلعتماد على الذات وصوالً للخروج من دائرة
الفقر من خالل مجموعة من التدخالت التنموية أهمها المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وق ّدم هذا البرنامج منذ إطالقه منحاً وقروض وخدمات أخرى لعدد  27827أسرة فقيرة
في الضفة الغربية وقطاع غزة ( 73%ذكور و 27%إناث) .ومن بين هذه األسر ،و ّفر
البرنامج مشاريع مدرة للدخل لـ  15ألف أسرة ،وساعد على توفير  50ألف فرصة عمل
لألسر المحرومة  .
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التطلع إلى المستقبل:
سيواصل الفقر في فلسطين ارتفاعه ما دام االحتالل العسكري
اإلسرائيلي ألرض فلسطين وسكانها ومواردها قائماً  .وستظل
مسألة الفقر في فلسطين مهيمنة على األجندات الوطنية ،مقرونة
بارتفاع في معدل  النمو السكاني ،وستبقى تدابير التخفيف من
حدة الفقر غير مستدامة ما لم ينته االحتالل .يضاف إلى ذلك،
التراجع الحاد في المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين منذ
العام  ،2011وهو أثر بشكل واضح على قدرة الحكومة الفلسطينية
في االضطالع بجهود أكبر في سبيل الحد من الفقر .وسيترك  
قرار الواليات المتحدة القاضي بوقف المساعدات المالية
للحكومة الفلسطينية ،والتقليص الحاد في المعونات المقدمة
إلى األونروا أثراً سلبياً على األوضاع االجتماعية االقتصادية
للفقراء والمهمشين ،وخصوصاً الالجئين.
على الرغم من ذلك فإن الحكومة الفلسطينية ستعمل على تعزيز
شبكة األمان وتوسيع نطاق خدماتها بغية التخفيف من معاناة
مواطنيها الذين يرزحون تحت وطأة الفقر .وتعزيز االستثمار
مع الفقراء لالعتماد على الذات للخروج من الفقر ،وزيادة
وتنويع الموارد المالية من خالل الشراكات لصالح الفقراء .كما
ستعمل الحكومة على تطوير السجل االجتماعي للفقراء من أجل
التعرف على خصائصهم وتوزيعهم الجغرافي بغية زيادة كفاءة
برامج التخفيف من حدة الفقر .وتعمل وزارة التنمية االجتماعية
على متابعة تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بإنشاء بوابة
موحدة للمساعدات االجتماعية والخدمات االجتماعية بغرض
تعزيز التنسيق بين مقدمي المساعدات االجتماعية؛ األمر
الذي سيسهم في توسيع التغطية ومنع االزدواجية والتداخل في
تقديم المساعدات والخدمات االجتماعية .كما ستعمل الوزارة
على التوسع في برامج اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لالفراد
الفقراء المهمشين ال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة ،والعمل على
متابعة تنفيذ قرار الحكومة الخاص بمواءمة المباني العامة مع
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة  .
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هدف التنمية المستدامة  :2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي
والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

تلتزم الحكومة  بتعزيز األمن الغذائي
للسكان  وذلك في إطار مساعيها لبناء
مجتمعات قادرة على الصمود والتنمية.
والحكومة ملتزمة  بالنهوض بالزراعة
وتنمية المجتمعات الريفية وهما عامالن
يرتبطان بشكل وثيق باألمن الغذائي.

يرتبط انعدام األمن الغذائي في فلسطين إلى حد كبير بضعف القدرة
المالية للحصول على الغذاء ،وكذلك بإتساع رقعة الفقر والبطالة ،ويتفاقم
بفعل القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على وصول الفلسطينيين
إلى مواردهم الطبيعية ال سيما المياه واألراضي ،وبالقيود المفروضة
على التجارة الدولية وإعاقة تصدير المنتجات الزراعية ،باإلضافة إلى
آثار تغير المناخ على القطاع الزراعي .وما زال انعدام األمن الغذائي
يشكل تحدياً كبيراً في فلسطين ،ال سيما في التجمعات والفئات السكانية
المهمشة ،وهي تشمل قطاع غزة ،والتجمعات الريفية في الضفة الغربية،
والالجئين ،والبدو ،واألسر التي تعولها نساء.
ترتفع معدالت انعدام األمن الغذائي في فلسطين ،حيث تشير بيانات
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لألعوام    2016-2014إلى
أن  %9.54من الفلسطينيين ،والمقدر عددهم بنصف مليون فلسطيني
يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد   وفق المقياس العالمي لألمن
الغذائي  .9ووفق البيانات الوطنية فإن  %8.9من األسر الفلسطينية
تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد ،و %13.6تعاني من انعدام األمن
الغذائي المعتدل .أما في قطاع غزة ،فقد أدت  11سنة من الحصار إلى
ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي إلى مستويات غير محتملة ،حيث
تعاني  %18.7من األسر في غزة من انعدام األمن الغذائي الشديد وتعاني
 %21من األسر من انعدام األمن الغذائي المعتدل ،مقارنة مع  %3.3و
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 %9.4من األسر في الضفة الغربية على التوالي .كما تشير البيانات إلى
أن المناطق الريفية والفئات المهمشة على وجه الخصوص تعاني أكثر من
غيرها من إنعدام األمن الغذائي ،حيث تعاني   %21من األسر الريفية من
انعدام األمن الغذائي .وترتفع معدالت انعدام األمن الغذائي بين األسر
التي تعيلها نساء مقارنة باألسر التي يعيلها رجال ،حيث بلغت %24.5
بين األسر التي تعيلها نساء مقارنة مع  %15.3بين األسر التي يعيلها
رجال في الضفة الغربية ،وكذلك هو الحال في غزة ،حيث بلغت النسب
 %49.6و %46.1على التوالي  .10وأدت سياسات االحتالل  التي تعاني
منها المجتمعات البدوية في المنطقة المسماة (ج) إلى ارتفاع نسبة األسر
التي تعاني  من انعدام األمن الغذائي إلى   .11 %79
أدى ارتفاع معدل انعدام األمن الغذائي إلى مستويات متزايدة في سوء
التغذية ،حيث سجلت زيادات كبيرة في الحاالت المرضية المرتبطة بسوء
التغذية وخاصة بين األطفال ( )12-9شهراً ،فقد ازدادت نسبة األطفال
ناقصي الوزن  .%60وزيادة المصابين باألنيميا بنسبة   .%11ووجد أن
 %10.3من األطفال في الفئة العمرية ( 59-6شهراً) يعانون من التقزّم،
و %4.5يعانون من سوء التغذية ،وانتشار كبير في نقص في الفيتامينات
والمعادن األخرى بين النساء الحوامل والمرضعات .وفي الوقت نفسه
يعاني  %22.1من الذكور و %23.1من اإلناث من السمنة مما يشير إلى
بروز ظاهرة العبء التغذوي المزدوج   .12
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على الرغم من الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تعزيز األمن الغذائي
في فلسطين ،إال أن هذا القطاع ما زال يعمل دون مستويات إنتاجيته
المتوقعة ،بل شهد تراجعاً خطيراً على مدى العقدين الماضيين .فقد
تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي من  %8.5في
العام  2000إلى ما دون  %3في العام  ،2016وإنخفضت نسبة العمالة في
القطاع من  %14.1إلى  13 %7.4خالل الفترة نفسها بسبب الصعوبات
التي يواجهها العاملين في هذا القطاع يوميا جراء اإلجراءات والقيود التي
يفرضها االحتالل االسرائيلي على مساحة الصيد المسموح بها ،واالعتداء
المستمر من قبل البحرية اإلسرائيلية على الصيادين ( 1283انتهاكاً
و 1193حادث إطالق نار) ،باإلضافة إلى المعيقات التي يفرضها على
الوصول لالراضي الزراعية ،وعلى التجارة ووصول المنتجات الزراعية
53
لألسواق .ويمتاز القطاع الزراعي في فلسطين بصغر مساحة الحيازات
الزراعية ،فقد شكلت الحيازات التي تقل مساحتها عن عشرة دونمات ما
نسبته  %75من إجمالي الحيازات ،والحيازات التي تقل مساحتها عن
ثالثين دونم  .%93باإلضافة إلى ذلك ،فإن  %78من األراضي الزراعية
مستخدمة لالستهالك األسري الخاص فقط ،وانخفض متوسط مساحة
الحيازة الزراعية من  18.6دونماً إلى  10.8دونمات ،بسبب تفتت الحيازات
الزراعية الناتج بشكل رئيس عن قوانين الميراث المعمول بها.

اﻟﻔﻘر

كما تحول سيطرة إسرائيل على الموادر المائية الفلسطينية وفرض القيود
على البناء في المناطق المسماة «ج» دون القدرة على إقامة المنشآت
الحيوية الالزمة لتخزين المياه وتأهيل وتوسيع شبكات الري الالزمة
للزراعة .وهو ما أدى إلى اعتماد اإلنتاج الزراعي بشكل رئيس على الزراعة
البعلية ذات القيمة اإلنتاجية المنخفضة ،حيث ال تشكل الزراعة المروية
المحمية سوى  %2.3من األراضي المزروعة في الضفة الغربية ،علماً
بأن إنتاجية الزراعة المروية تزيد بحوالي خمسة عشر مرة عن الزراعة
البعلية ،فمساهمة الزراعة المروية والبالغة  %2.3تقدر بحوالي نصف
إجمالي اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية .يتواجد  %85.2من األراضي
الفلسطينية عالية الخصوبة في غور األردن والممنوعة على الفلسطينيين
تحت ذرائع متعددة ،حيث تشير التقديرات إلى أن استعادة السيطرة على
المناطق المسماة (ج) وبما فيها غور األردن لزراعته بالكامل ستضيف
13.9
مليار دوالر إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني ،أي زيادة بنسبة .14 %9
29.6

اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ

ويقيد الحصار المفروض على قطاع غزة من إمكانية الوصول إلى األراضي
الزراعية ،حيث يُحرم الفلسطينيون من الوصول  إلى  %35من األراضي
الزراعية في غزة   .15وازداد الوضع تدهوراً بعد العدوان العسكري لسنة
33.8
 ،2014والذي ُد ّمر حوالي ثلث األرض الزراعية ،فيما تلوث معظم األراضي
5.8
األكثر خصوبة ببقايا المتفجرات  .16وتسبب استمرار الحصار واإلجراءات
16.8
األخرى في خسائر هائلة في اإلنتاج الزراعي وفرص العمل في الزراعة
في غزة ،بما في ذلك الدمار الواسع لألمالك والمنتجات الزراعية،
20وعلى صعيد10آخر ،واعتباراً 0من 2016
وتقويض القاعدة30اإلنتاجية   .17
40
فيزةغزة إال بالوصول إلى تسعة أميال بحرية
األسماك
لصيادي
يسمح
لم
ﻏ
اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻓﻠﺳطﯾن
18
من الساحل  ،وهو ما يؤثر سلباً على الجدوى اإلقتصادية لهذا القطاع
وإستدامته (انظر هدف التنمية المستدامة    .)14

التحديات الرئيسة التي تواجه القضاء على الجوع:
غياب
50

يعود انعدام األمن الغذائي في فلسطين في الجزء األكبر60منه إلى
سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية نتيجة الستمرار االحتالل
اإلسرائيلي في الضفة الغربية وحصاره غير القانوني وغير اإلنساني
المتواصل على غزة .ففي الضفة الغربية ،أدى التوسع اإلسرائيلي في بناء
المستوطنات إلى المصادرة ودون وجه حق لألراضي الفلسطينية الخاصة
53.0أحوال كثيرة مستوطنون إسرائيليون .في الوقت
والعامة ،ليجني ثمارها في
ذاته ،ما زالت إسرائيل تسيطر على المناطق المسماة (ج) والتي تشكل
 %64من أراضي الضفة الغربية وتقع فيها أكثر األراضي38.8
خصوبة ويفرض
29.2اً على وصول الفلسطينين إليها وإستثمارها.
االحتالل االسرائيلي قيود
25.8
وسيؤدي إتمام بناء جدار الضم والتوسع  إلى فقدان دائم لجزء كبير من
األراضي الزراعية الفلسطينية  .

2017

2016

2011
ﻓﻠﺳطﯾن

2014

2013
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2011

19.4

18.3

17.8

13.9

2015

ولعوامل التغير المناخي بما فيها انخفاض كميات هطول األمطار60والجفاف
 50الشديد
وحدوث الحاالت المناخية المتطرفة كموجات الحر والهطول
 ،)13 38.3مقروناً بالتوزيع غير العادل
لالمطار( أنظر هدف التنمية المستدامة
38.0
40
لموارد المياه الجوفية بين المستوطنات اإلسرائيلية والتجمعات  المحلية
30
25.7
الفلسطينية (انظر هدف التنمية 26.2
المستدامة  )6ستترك آثاراً سلبية على
20
سبل العيش واألمن الغذائي  .
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اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ

ﻏزة

10
0

2009

نسبة العمالة في القطاع الزراعي

2010

اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺎث

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

40
35
30
25
20
15
10
5
0

اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﻛور

25

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

جهود الحكومة والشركاء:
على الرغم من التحديات ،قامت الحكومة وشركاؤها المعنيون بتنفيذ
مجموعة من التدخالت الهادفة لتعزيز واستدامة الزراعة كمرتكز أساسي
لتعزيز األمن الغذائي .فعملت على تطوير اإلستراتيجية الوطنية لسالمة
الغذاء لالعوام  ،2022-2017وباشرت بالعمل على مواءمة نظم الرقابة
الوطنية على سالمة الغذاء بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية ذات العالقة
تمهيداً لالنضمام إليها .ولزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعم المزراعين
قامت الحكومة وشركاؤها بتنفيذ مجموعة من التدخالت منها استصالح
 1850هكتار من األراضي ،وزيادة كمية مياه الري بحوالي  4.7مليون متر
مكعب نتيجة الستخدام تقنيات الحصاد المائي ومعالجة مياه الصرف
الصحي ،وإعفاء المزارعين والشركات الزراعية من ضريبة الدخل ،والشروع
بتنفيذ استرداد القيمة المضافة على مدخالت اإلنتاج الزراعي وغيرها.
كما اتخذت الحكومة قراراً بإنشاء مؤسسة اإلقراض الزراعي ،وصندوق درء
المخاطر والتأمينات الزراعية بهدف تعزيز االستثمار في القطاع الزراعي
وتأمين الحماية للمزارعين ال سيما الصغار منهم .كما اعتمدت الحكومة
الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي ،وشرعت بتطبيق برنامج  الرصد
التغذوي الوطني لجميع شرائح المجتمع كأداة تحقق وتقصي تساعد على
اتخاذ اإلجراءات لتحسين الوضع التغذوي الفلسطيني .كما شرعت وزارة
الصحة بتطبيق مبادرة اعتماد المشفى والعيادة الصحية صديقة الطفل،
لتعزيز الوعي باألنماط الغذائية الصحيحة لألطفال ،باإلضافة لبرنامج
التدعيم الغذائي    .

التطلع إلى المستقبل:
تعتمد رؤيتنا لتحقيق األمن الغذائي والقضاء على الجوع على تعزيز الترابط
بين التنمية الزراعية ،والحماية االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،وهي أبعاد
تعالجها أجندة السياسات الوطنية بصورة مترابطة ومتكاملة .ولتعزيز سبل
العيش واألمن الغذائي ،وكجزء من التزامها بتوفير االحتياجات األساسية
للسكان بما يساهم في تعزيز صمودهم ،وللبناء على ما حققته من إنجازات
في هذا السياق خالل المرحلة السابقة ،ستعمل الحكومة وبالتعاون مع
شركائها على تطوير وإنفاذ سياسة وطنية لألمن الغذائي والتغذوي في
فلسطين .وستواصل الجهود للنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية بالتركيز
على زيادة اإلنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وتطوير سالسل القيمة،
وتعزيز برامج حماية المزراعين ودعمهم ال سيما في المناطق المهمشة.
ويشكل التوسيع في برامج استصالح األراضي وفي استخدام تقنيات
الحصاد المائي لزيادة المساحات الزراعية المروية أولويات عمل للحكومة
وشركائها ،كما التوسع في خدمات اإلرشاد الزراعي للمزراعين لرفع نوعية
وسالمة اإلنتاج الزراعي ليكون قادراً على المنافسة في األسواق ،وستبذل
الحكومة مزيداً من الجهود لتعزيز عمل مؤسسة اإلقراض الزراعي لزيادة
اإلستثمار في هذا القطاع ،إضافة لالهتمام الخاص بتطوير صندوق درء
المخاطر والتأمينات الزراعية كشبكة أمان وحماية للمزارعين ال سيما
الصغار منهم .ويعتبر العمل في الزراعة وصيد األسماك جزءاً أصي ً
ال من
هوية وثقافة الكثير من التجمعات الفلسطينية ،وبالتالي تهدف استدامة
هذين القطاعين إلى حماية الثقافة والتراث الفلسطينيين  .
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هدف التنمية المستدامة  :3ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية
وبالرفاهية في جميع األعمار

«رعاية صحية شاملة وذات جودة
ومتاحة للجميع» .تمثل  األولوية
الوطنية التاسعة ألجندة السياسات
الوطنية .والحكومة ملتزمة بالعمل
على تعميم خدمات الرعاية الصحية
ذات الجودة للجميع ،واإلرتقاء بصحة
المواطن ورفاهيته .وتلنتزم الحكومة
بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات
األهلية والقطاع الخاص لتعزيز توطين
الخدمات الصحية ال سيما التخصصية
منها والعمل لضمان اإلستدامة المالية
لخدمات الصحية.

سجلت مؤشرات الصحة العامة في فلسطين تطورات ملحوظة خالل
العقدين األخيرين  ،حيث ازداد متوسط العمر المتوقع خالل السنوات
الماضية ليصل إلى  73.7سنة في العام  2016بواقع (  72.1للذكور،
 75.2لإلناث) ،وبلغت نسبة تغطية اللقاحات لألطفال ما يزيد عن ،%99
وانحسرت األمراض السارية  .ومن الجدير ذكره ،بأن ما حققته فلسطين
من إنجاز على صعيد التغطية الصحية هو نتيجة للجهود والشراكة الكاملة
بين وزارة الصحة وشركائها من مجتمع مدني وقطاع خاص واألنروا .ومنذ
عام  ،1994تعمل الحكومة الفلسطينية على التوسع في تغطيتها وتعزيز
تطبيق مبادئ الرعاية الصحية األولية ،وهو ما يتجلى في الزيادة في
عدد عيادات الرعاية الصحية األولية وزيادة مستوى تغطيتها للتجمعات
السكانية .فقد ازداد عدد العيادات بنسبة  ،%63ليرتفع من  454في العام
 1994إلى  739في العام  ،2016حيث تشغّل الحكومة  %64من مراكز
الرعاية الصحية األولية ،وتملك وتدير الوزارة  %54من إجمالي أسرة
المستشفيات في فلسطين ،وعددها  27مستشفى بسعة إجمالية 3325
28

سريراً من أصل  81مستشفى  .19وانخفضت وفيات األمهات خالل الوالدة
منذ العام  2009بنسبة  %36لتصل إلى  24.1لكل  100ألف حالة والدة
في العام  .20 2014كما تراجعت معدالت وفيات األطفال (أقل من خمس
سنوات) إلى  22وفاة لكل  1000طفل في العام  ،2014مع وجود فروقات
حسب الجنس والمنطقة .وأما معدالت وفيات الرضع (أقل من سنة
واحدة) فانخفضت إلى  18.2لكل  1000والدة حية في العام  ،212014علماً
بأن وفيات الرضع (أقل من  28يوم) تشكل ثلثي وفيات الرضع ونصف
وفيات االطفال قبل خمسة سنوات ،وهي وفيات يمكن تجنبها .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن  %99من حاالت الوالدة تتم تحت إشراف كوادر مؤهلة
و %95.5من النساء في ُعمر اإلنجاب تلقين رعاية صحية ( أربع زيارات
على األقل) أثناء حملهن األخير في العام   .2014فيما ال يزال معدل
استخدام وسائل منع الحمل متدني نسبياً عند  ،%57.2ونسبة  الرضاعة
الطبيعية المطلقة عند األطفال تحت ستة أشهر فتبلغ   .22 %38.6
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من جهة أخرى ،تنص القوانين الفلسطينية على وجوب توفير الرعاية
الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وحصولهم المجاني على   الخدمات
الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي .فيمنح الشخص ذو
اإلعاقة تأمين صحي حكومي إذا كانت نسبة العجز  %60فأكثر ،ويمنح
األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية والنفسية تأميناً صحياً حكومياً مجانياً.
ولتسهيل وصولهم للخدمات الصحية قامت الحكومة بمواءمة كافة
المستشفيات الحكومية مع احتياجات ذوي اإلعاقة الحركية ،وعملت
بشكل جزئي على مواءمة المديريات الصحية ومراكز الرعاية الصحية
األولية .في الوقت ذاته ،تقدم الحكومة وشركاؤها األجهزة واألدوات
الطبية المساعدة ،وتقدم خدمات التأهيل والدعم النفسي واإلجتماعي.
كما تعنى بتنفيذ البرامج الوقائية والكشف المبكر عن اإلعاقة .وعلى
الرغم من الجهود المبذولة ،ما زال االشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون
صعوبات في الوصول والحصول على الرعاية الصحية ال سيما النساء
منهم ،واألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية والعقلية .وتشكل عدم مواءمة
البنية التحتية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،ونقص في الكوادر
الطبية المتخصصة في مجاالت اإلعاقة ،نقص خدمات الرعاية الصحية
النفسية والعقلية ،والوضع االقتصادي الصعب لذوي اإلعاقة ،كلها عوامل
تعيق من حصول ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية      .
ويمثل نقص الكوادر المؤهلة في المجاالت الطبية والتمريضية
المتخصصة   تحدي أمام استدامة الرعاية الصحية واالرتقاء بجودتها،
حيث تشير بيانات وزارة الصحة للعام  ،2016إلى عدم كفاية األطباء
واألطباء المتخصصين ،إذ يوجد حاليا في فلسطين  10439طبيباً ،منهم
 6416طبيباً عام و 4023أخصائياً ،بمعدل  21.7طبيب لكل  10آالف نسمة
و  8.4طبيب أخصائي لكل  10آالف نسمة) .والمعدالت منخفضة أيضاً
فيما يخص الممرضات والقابالت ،حيث توجد  20.9ممرضة لكل 10
آالف نسمة وقابلتان لكل  10آالف نسمة   .23
وعلى الرغم من السيطرة في فلسطين على العديد من األمراض السارية،
إال أن الحفاظ على هذه المكاسب ،والحد من انتشار بعض األمراض
السارية كالتهاب الكبد الفيروسي والحمى المالطية والليشمانيا الجلدية،
وتقوية أنظمة الرصد الوبائي المختلفة تمثل أولوية للقطاع الصحي.
وتشكل األمراض غير السارية (المزمنة) تحدياً كبيراً أمام القطاع الصحي
في فلسطين ،حيث تعتبر أمراض القلب واألوعية الدموية السبب الرئيسي
للوفاة في فلسطين ،يليها السرطان والسكتة الدماغية .وتشهد اإلصابة
باألمراض المزمنة زيادة مستمرة ،فقد بلغ مجموع حاالت السرطان المبلغ
عنها  2536حالة في العام  ،2016بزيادة بنسبتها  %5.7عن .24 2015
كما شهدت حوادث الطرق في فلسطين ارتفاعاً حاداً بين عامي 2011
و ،2016حيث ازداد عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق من  3.8إلى 5.3
لكل  100ألف نسمة على التوالي  .25وتمثل ظاهرة تعاطي المخدرات
تحدياً في فلسطين ،في ظل وجود  26500شخص يتعاطون المخدرات
بشكل خطر ،حيث تعتبر الماريجوانا االصطناعية وترامادول وليريكا
أنواع المخدرات األكثر انتشاراً  .26باإلضافة إلى ذلك ،أسفرت األوضاع
االجتماعية االقتصادية المتردية باإلضافة إلى ممارسات االحتالل
اإلسرائيلي العدوانية والمتزايدة عن ارتفاع الطلب على خدمات الصحة
العقلية والنفسية االجتماعية واالحتياج إليها.

التحديات الرئيسة التي تواجه الصحة الجيدة والرفاه:
على الرغم من جهود وزارة الصحة وشركائها الرامية إلى تحسين نظام
الرعاية الصحية الفلسطينية ،إال أن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
وسياساته ما زالت تضع قيوداً وضغوطاً شديدة على تطوير خدمات
الرعاية الصحية في فلسطين .فمنذ انطالق مسيرات العودة السلمية
قتل جنود اإلحتالل اإلسرائيلي  131وجرح ما يزيد عن  1400فلسطيني.
وتسفر اإلصابات الخطيرة عن إعاقات طويلة األمد وحاجة إلى عالج طبي
مستمر ،وخاصة وأن غالبية المصابين من األطفال والشباب   .
تتعرض الصحة الوقائية والبيئة في فلسطين لضغوط ناجمة عن سياسات
االحتالل اإلسرائيلي ،مما يشكل مخاطر صحية كبيرة ،فقد أدت القيود
المفروضة على البناء ،وسياسات المياه غير العادلة إلى ٍ
ترد في البنية
التحتية لقطاع المياه وعدم القدرة على ربط التجمعات المحلية المهمشة
في المناطق المسماة (ج)  بشبكة المياه (انظر هدف التنمية المستدامة
  .)6عالوة على ذلك ،يرتبط  %30من األسر الفلسطينية فقط بشبكة
الصرف الصحي العامة حيث تعتمد نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية على
الحفر اإلمتصاصية ،وال سيما في قطاع غزة .وبالتالي فإن تلوث المياه
أصبح تحدياً خطيراً يهدد حياة السكان في كل من غزة والضفة الغربية،
فمصادر المياه في الضفة الغربية تشهد مستوى متزايداً من التلوث ناجماً
عن مخلفات المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية وصناعاتها .كما أدى
انعدام األمن الغذائي أيضاً إلى مستويات متزايدة من سوء التغذية ،حيث
الحظ األطباء زيادات كبيرة في الحاالت المرضية المرتبطة بسوء التغذية
(انظر هدف التنمية المستدامة .)2
  عرقلت القيود اإلسرائيلية المفروضة على البناء بدرجة كبيرة من التوسع
في البنية التحتية الصحية في المنطقة المسماة (ج) والقدس الشرقية،
فيما منع الحصار والهجمات المستمرة على غزة من إعادة اإلعمار
وترك البنية التحتية الصحية في حالة متهالكة .وأدى النظام اإلسرائيلي
التمييزي في منح تصاريح البناء إلى صعوبة متزايدة في الحصول على
تصاريح توسيع أو حتى تجديد البنية التحتية ،حيث حاولت المستشفيات
الكائنة في القدس الشرقية المحتلة مواكبة األوضاع باستئجار غرف
فندقية لضمان وجود أس ّرة كافية الستيعاب المرضى الفلسطينيين .وتحد
القيود على الحركة ونقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري من قدرة
الفلسطينيين في المناطق المهمشة من الحصول على الرعاية الصحية
الضرورية ،وخصوصاً نتيجة نقص خدمات الرعاية الصحية المقدمة في
المناطق المهمشة ،مع الحد في الوقت ذاته من قدرة الحكومة ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية على توسيع التغطية وتحسين الخدمات في هذه
المناطق .توجد ستة مستشفيات في القدس الشرقية المحتلة تقدم رعاية
صحية على أعلى مستوى من الجودة في فلسطين ،غير أن فلسطينيين
كثيرين في غزة والضفة الغربية ال يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات
حيث يحتاجون إلى تصريح سفر إسرائيلي مسبق .وفي أكتوبر /تشرين
األول  ،2017رفض االحتالل اإلسرائيلي  %45من طلبات المرضى
المقدمة للحصول على تصريح لتلقي الرعاية الصحية خارج غزة    .
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يعاني نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة من دمار هائل ومن تدهور
على كافة المستويات ،حيث يجد مقدموا الرعاية الصحية صعوبة في
مواكبة األوضاع المعيشية الصعبة في ظل محدودية التجهيزات والبنية
التحتية الصحية المالئمة .وتمتد القيود المفروضة على الواردات إلى
غزة لتشمل المستلزمات والتجهيزات الطبية الضرورية ،إذ من بين 516
دواء مدرجاً على قائمة األدوية الضرورية ،هناك  223دواء ( )%43وصلت
مستويات مخزوناتها إلى الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017مع نفاد
 198منها بشكل تام  .وأدى االفتقار إلى األدوية الضرورية ،وعدم قدرة
المرضى الحصول على الرعاية الصحية في الخارج ،إلى أزمة صحية في
غزة  ،تواصل فيها المستشفيات المعاناة من عدم توفر الكهرباء بشكل
منتظم ،واالفتقار إلى المياه النظيفة .أدى كل ذلك ،إلى فرض مزيد من
الضغوط على وزارة الصحة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين
الصحية المتزايدة .27
واستجابة لكون األمراض غير المعدية تشكل السبب الرئيسي للوفاة
في فلسطين ،تنفق وزارة الصحة حوالي  %80من ميزانيتها على تنفيذ
مبادرات لمكافحة األمراض غير المعدية ،وفي تمويل التحويالت الطبية
30

للمرضى الفلسطينيين إلى خارج المستشفيات الحكومية .ويضعف هذا
الضغط على الموارد المتاحة لوزارة الصحة من قدرتها على توفير خدمات
الرعاية الصحية للمواطنين والمتزايدة نتيجة للزيادة السكانية المتوقعة
خالل السنوات القادمة ،مقرونة بالتراجع في المساعدات الخارجية
للقطاع الصحي.
إن التقدم على صعيد تحقيق األولويات الوطنية الصحية سيبقى مرهوناً

بالقدرة على تعبئة وتضافر جهود مختلف الشركاء في القطاع الصحي،
والتعاون مع وزارة المالية لتحسين تمويل القطاع الصحي ،باإلضافة
للتعاون مع وزارات العمل ،والتعليم ،والتنمية االجتماعية في القضايا ذات
الصلة ،مع مراعاة األولويات الصحية في استراتيجية التخفيف من الفقر.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الناس

التطلع إلى المستقبل:
التزمت الحكومة في أجندة السياسات الوطنية ،بتوفير «رعاية صحية
شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع» .حيت ستواصل وزارة الصحة
وشركاؤها الجهود لتطوير وتعميم الخدمات الصحية وفق المكونات الستة  
إلطار عمل منظمة الصحة العالمية وباتساق كامل مع السياسات الصحية
الوطنية لألعوام .2022-2017
وستعمل وزارة الصحة ووزارة الصحة ملتزمة بمواصلة جهودها لتوسعة
شبكة تغطية الخدمات الصحية  وتوطينها للتقليل من حجم اإلنفاق على
التحويالت خارج النظام الصحي الفلسطيني من خالل تعزيز شراكة
الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الصحي ال سيما
مستشفيات القدس .كما تسعى وزارة الصحة إلى التوسع في خدمات
الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية ،وتعزيز التكامل بينها،
باإلضافة إلى العمل على تعزيز خدمات الصحة العقلية والنفسية السيما
لالشخاص ذوي اإلعاقة ،وتعزيز خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية،
وتوفير الخدمات الصحية المجانية إلعادة التأهيل من اإلدمان على
المخدرات ،وتحسين إمكانية الوصول والحصول على الخدمات الصحية
للسكان القاطنين في المناطق المهمشة وال سيما المنطقة المسماة (ج).

ويمثل تعزيز اإلستدامة المالية لخدمات الرعاية الصحية من أولويات
العمل حيث ستركز الحكومة على توطين الخدمات الصحية للحد من
اإلنفاق على التحويالت الطبية لمستشفيات في الخارج ،ومراجعة وتطوير
نظام التأمين الوطني بما يتماشى مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ولمواجهة اآلثار المترتبة على القطاع الصحي نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي
وممارساته ،تعتبر الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص
والحكومة والمنظمات الدولية كاألونروا حجر الزاوية الستدامة توفير
خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة  .
وتمثل تعزيز الصحة الوقائية وأنماط الحياة الصحية أولويات سياساتية
على المستوى الوطني وذلك لتعزيز صحة المواطنين والتقليل من األعباء
الواقعة على نظام الرعاية الصحية ،ويك ّمل ذلك تبني وتنفيذ نهج صحة
األسرة ،الذي يهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية ،بما فيها
خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية ،وإدارة األمراض المعدية وغير
المعدية ،وتعزيز الصحة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية ،وتشجيع
الممارسات الصحية في محاولة للحد من نسب المراضة وزيادة معدالت
البقاء على قيد الحياه   .
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هدف التنمية المستدامة  :4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

ضمان تعليم جيد وشامل للجميع تمثل
األولوية الوطنية الثامنة في  أجندة
السياسات الوطنية .وتسعى الحكومة
إلى البناء والحفاظ على اإلنجازات التي
حققتها فلسطين في التعليم .والحكومة
ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحسين
التعليم المبكر لالطفال ،وتحسين
معدالت االلتحاق والحفاظ عليها لكال
الجنسين ،وتحسين نوعية التعليم
المدرسي ،وتسهيل انتقال الشباب من
التعليم إلى العمل  .

يحتل التعليم جوهر القيم الفلسطينية ،وتشاطر الحكومة الفلسطينية مواطنيها
نظرتهم إلى التعليم كأداة للتمكين والصمود ،فعملت  الحكومة على توفر التعليم
األساسي والثانوي المجاني للجميع ،وجاء قانون التعليم لعام  2017لينص
على إلزامية التعليم  للجميع لمدة  10سنوات .لقد أثمرت جهود الحكومة
وشركائها إلى تعميم التعليم االساسي وجسر الفجوة بين الجنسين ،ففي العام
 2016بلغ معدل االلتحاق بالمدارس  %98.2للمرحلة االساسية للصفوف
( ،)4-1و %98لمرحلة التعليم األساسي األعلى للصفوف ( ،)10-5و%63
للمرحلة الثانوية للصفوف ( ،)12-11وسجلت اإلناث معدالت التحاق أكثر من
الذكور في هذه المرحلة .28وارتفع معدل االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي بنسبة
 %50.7بين عامي  2012و ،2016ليصل إلى  .%56في حين بلغ معدل التحاق
التالميذ لسنة واحدة قبل دخولهم التعليم األساسي  .29%75في الوقت ذاته،
ما زال إدماج األشخاص ذوي األعاقة في التعليم تحدياً قائماُ ،حيث أشار
التقرير الوطني حول أوضاع األطفال خارج المدرسة  إلى أن معدل التحاق
األطفال ذوي اإلعاقة في المرحلة العمرية من (  9-6سنوات) بلغ ،%67.5
ولألطفال في المرحلة العمرية (  15-10سنة)  .30 %69.8من جهة أخرى،
بلغت نسبة األمية بين األشخاص ذوي اإلعاقة  %31.7في العام  ،2017بواقع
 %34.6في الضفة الغربية و %29في قطاع غزة .وبلغت نسبة الذين يحملون
شهادة بكالوريوس فأعلى  ،%4.5بواقع  %3.8في الضفة الغربية و%5.4
في قطاع غزة .31وتنخفض معدالت اإللتحاق في التعليم بين األشخاص من
ذوي اعاقة ضعف السمع ،واضطرابات طيف التوحد ،واإلعاقات الذهنية
المتوسطة والشديدة وذلك لعدم توفر القدرة لدى الوزارة على إدماجهم في
التعليم .وعلى مستوى آخر ،ما زالت معدالت االلتحاق بالتعليم المهني والتقني
32

ال تتجاوز  %2.6في العام  2015مع فجوة واضحة لصالح الذكور  .32وبلغت
نسبة الشباب في الفئة العمرية (  24-18سنة) وملتحقين في مؤسسات التعليم
العالي  .%25.8مع وجود فجوة لصالح اإلناث  .33
منذ العام  ،1995تواصل معدالت معرفة القراءة والكتابة االرتفاع حيث
ارتفعت من  %84.9إلى  %97عام  ،2016ويوجد ما يقارب  %30من
الطلبة  الفلسطينيين مل ّمون بتكنولوجيا المعلومات حيث يمكنهم استخدام
برامج تكنولوجيا المعلومات إلتمام المهام ذات الصلة بالتعليم  .34وقد
تحقق هذا من خالل الجهود الموجهة إلى توفير التعليم من خالل الدارسة
التقليدية والطرق غير التقليدية المستخدمة مع الطالب المرضى في
المستشفيات واألسرى في السجون اإلسرائيلية ومن وضعتهم إسرائيل
رهن اإلقامة الجبرية   .
حققت فلسطين تقدم واضح على صعيد جسر الفجوة بين الجنسين في
التعليم ،بل تجاوز معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي بين اإلناث
مقارنة بمعدله بين نظرائهن الذكور (انظر هدفي التنمية المستدامة  5و.)10
ففي العام  2017بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي عند
الذكور  ،%96.6في حين بلغ هذا المعدل عند اإلناث  .35%99وبالنسبة
للتعليم العالي فقد شكل الذكور  %40مقارنة من حملة شهادة البكالوريوس
مقارنة بـ  %60من اإلناث ،أما على صعيد حملة شهادة الدراسات العليا
فقد شكل الذكور  %43واإلناث  .36%57ويعزى الفرق في التعليم العالي إلى
انضمام الذكور إلى القوة العاملة قبل إتمامهم تعليمهم.
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التحديات الرئيسة أمام جودة التعليم:

50
45
على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة الفلسطينية وشركائها ،يبقى
حيث تعاني المدراس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
40
توفير التعليم الجيد ،وتوفير بيئة آمنة للتعلم تحدياً كبيراً ،إذ يتعرض
االحتالل على
من نقص حاد في الفصول الدراسية .وبحكم إشراف سلطة
35
التعليم في القدس ،تعمل إسرائيل على عرقلة أستخدام المنهاج 30
الكثير من الطلبة والمعلمين العتداءات من قبل الجنود اإلسرائيليين
التعليمي
25
والمستوطنين في الطريق إلى المدرسة والعودة منها ال سيما عند نقاط
الفلسطيني ،حيث تستعمل وزارة المعارف   اإلسرائيلية التمويل كأداة
20
التفتيش والمراكز العسكرية التي يتعين عليهم عبورها للوصول إلى
 15مسعى
للضغط على المدارس الفلسطينية لتطبيق المنهاج اإلسرائيلي في
المدرسة .ويضاف إلى هذا استمرار جنود االحتالل في ممارسة االحتجاز
الحكومة
منها لطمس الهوية والثقافة الفلسطينية  .كما أسفر عدم قدرة 10
5
غير القانوني واالعتقال والتحرش بالطالب والموظفين داخل الفصول
الفلسطينية على الوصول إلى هذه المدارس عن عجزها في حمايتها من
0
الدراسية وخارجها .عالو ًة على ذلك ،يضطر الطالب الذي يعيشون في
انتهاكات والسياسات التمييزية اإلسرائيلية.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

المنطقة (ج) إلى السير لمسافة  5كم للوصول إلى مدارسهم .باإلضافة
ذﻛور
إلى وجود  60مدرسة في المنطقة المسماة (ج) ما زالت عرضة لمخاطر
الهدم تحت ذريعة عدم حصولها على تصريح للبناء .37

وفي العام ُ ،2017سجل  95اعتداء على المدارس ،وتم تعطيل الدوام فيها
كلياً أو جزئياً ،وأستشهد فيها  9طالب ومعلم واحد ،وأصيب  603طالباً
و 55معلماً بجراح ،واحتجز  1370طالباً و 257معلماً بشكل غير قانوني.
وأثر عنف واعتداءات جنود االحتالل ومستوطنوه على الكثير من الطلبة
بشكل سلبي على مستويات تحصيلهم العلمي .38

اﻧﺎث

يتأثر النظام التعليمي الفلسطيني بعوامل خارجية كسياسات االحتالل
اإلسرائيلي وممارساته ،إلى جانب التسييس األمريكي للمساعدات
التنموية المقدمة للشعب الفلسطيني التي تؤثر بشكل سلبي وملموس على
تمويل التنمية في فلسطين عموماً والتعليم بشكل خاص .فقد أسفر خفض
30
 319188طالباً
المعونة األمريكية لألونروا عن تضرر  370مدرسة تضم
20
و 11660معلماً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
10

عدم وجود
يواجه نظام التعليم الفلسطيني تحديات أخرى تتمثل في 0
2000
أصحاب2001
وهجرة2002
المؤهلة2003،
الكوادر 2004
2006من 2005
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
نتيجة األوضاع
الكفاءات
عدد كاف
وتعاني المدارس في غزة بوجه خاص من االكتظاظ الشديد
وتداعيﺎﻣﻼت اﻷﻧﺎثالمعيشية الصعبة ،إلى جانب الضغط المتزايد على خدمات التعليم
اﻟﻌ
البنية التحتية وسوء بيئة التعلم .ويبلغ متوسط عدد طالب الفصل الواحد
نتيجة للزيادة السكانية .كل ذلك سيترك أثره على قدرة الحكومة في
في غزة  36.3مقارنة مع  30.3في الضفة الغربية  .39وألحق العدوان
تحقيق نتائج  ومعايير فضلى في التعليم .من جهة أخرى ،يواجه تنفيذ
اإلسرائيلي على قطاع غزة في العام  2014أضراراً في  148مدرسة،
الوزارة لسياسة التعليم الجامع عدد من التحديات تتمثل في نقص في
وعرقلت العقبات التي فرضتها إسرائيل على إدخال مواد البناء من إعادة
الكوادر المتخصصة في التعامل مع حاالت اإلعاقة ،والنقص في توفر
إعمار المدارس وبناء الجديد منها .ونتيجة ذلك أدى النقص الحاد في
غرف المصادر حيث هناك  123غرفة تعمل بشكل فعال في  1800مدرسة
الفصول الدراسية في غزة إلى عمل أكثر من  %85من المدارس بنظام
حكومية ،وعدم التطبيق الكامل لسياسة مواءمة المباني المدرسية مع
الفترتين    .
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة حيث بلغت نسبة المدارس المواءمة مع
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية   .%65
وفي القدس الشرقية ،تشرف بلدية االحتالل ووزارة المعارف اإلسرائيلية
على نسبة كبيرة من المدارس التي تعلم طلبة فلسطينيين ،حيث تضم
هذه المدارس  %51من الطلبة الفلسطينين في القدس .ويمنع االحتالل
اإلسرائيلي الحكومة من ترميم المدارس الفلسطينية وبنائها في القدس،
33
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جهود الحكومة والشركاء:
حددت الحكومة الفلسطينية أولوية التعليم كوسيلة لتعزيز الصمود في
وجه االحتالل اإلسرائيلي .وفي  ،2014دشنت وزارة التربية والتعليم
العالي سياسة تعليمية شاملة للجميع ،بغض النظر عن قدراتهم أو
إعاقاتهم حيث عملت الوزراة وإلى جانب تأهيل الكادر التربوية على
إنشاء ثالثة مراكز للمصادر ،وتجهيز  123غرفة مصادر لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،توفير الكتب المدرسية بلغة بريل ،وإطالق مبادرة دعم األقران
والتوجيه من خالل تشكيل لجنة أصدقاء الطالب ذو اإلعاقة .ويجري
العمل حالياً على تطوير منهاج دراسي للطلبة ذوي اإلعاقة ،باإلضافة
إلى فتح صفوف داخل المستشفيات ،وتوفير التعليم المنزلي للطلبة
الذي يفرض عليها االحتالل اإلسرائيلي إقامة جبرية .وعلى صعيد
تطوير المناهج الدراسية ،أنجزت وزارة التربية والتعليم العالي  تطوير
المناهج المدرسية للصفوف ( ،)12-1كما أطلقت دلي ً
ال لمربيات األطفال
للتعليم ما قبل المدرسي ،وتعمل على افتتاح صفوف لرياض األطفال في
المدارس الحكومية األساسية ال سيما في المناطق المهمشة   لزيادة
معدالت التحاق األطفال في التعليم ما قبل المدرسي.

34

وفي التعليم العالي ،تقدم الحكومة الفلسطينية منحاً دراسية للطلبة
المتفوقين ،ويقدم صندوق دعم الطالب قروضاً مؤجلة للطلبة .ولتحسين
معدالت االلتحاق بالتعليم المهني والتقني ،اعتمدت الحكومة عدداً من
السياسات والتدابير لدمج التعليم والتدريب الفني والمهني في التعليم
العام (الصفوف  )9-7بهدف تحسين نظرة الطلبة للتعليم المهني،
وتزويدهم بالمهارات الحياتية األساسية.
ولضمان تحقيق معدالت التحاق مرتفعة وتعليم جيد ،فإن الحكومة
الفلسطينية تواصل تنفيذ إستراتيجية تدريب المعلمين وتأهيلهم ،وبالتالي
فإن  %57من المعلمين مؤهلين وفقاً لالستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل
المعلمين ،وهناك  %65ملتحقون ببرامج التدريب المهني القائمة .40عالوة
على ذلك ،تعكف وزارة التربية والتعليم العالي على تطبيق نظام المدرسة
الخضراء ،حيث يتم تنفيذ مبادرة االعتماد على الطاقة الشمسية في توفير
الكهرباء في  297مدرسة ،وهو ما يسمح بتوجيه مزيد من اإلستثمارات
إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز إمكانية الحصول عليه .41
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التطلع إلى المستقبل:
على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه توفير تعليم جيد
وشامل للجميع ،ستواصل الحكومة الفلسطينية من جهودها لتنفيذ
أجندة طموحة للشباب الفلسطيني لتمكينهم وتهيئتهم للمشاركة بشكل
فاعل في الحياة العامة وبناء الدولة .والحكومة ملتزمة بضمان حصول
األطفال والشباب ومن كال الجنسين ،على الفرص التي يحتاجون إليها
لمستقبل ناجح في كل مرحلة من مراحل التعليم .ولتحقيق رؤيتها في
ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع ،ستعمل الحكومة وبالتعاون مع
شركائها على تحسين التعليم ما قبل المدرسي من خالل تطوير برامج
رعاية الطفولة والمبكرة وإتاحتها للجميع ،والتوسع في توفير التعليم ما
قبل مدرسي في المدارس الحكومية .وللحفاظ على االلتحاق في التعليم
وتحسين نوعيته ،ستواصل الحكومة وشركاؤها الجهود لتطوير المرافق
التعليمية مع مواءمتها الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإصالح
المناهج المدرسية وتطويرها ،التأهيل والتدريب المستمر للمعلمين
والطواقم المساندة ،وتطوير برامج التعليم اإللكتروني ،وإعطاء مزيد
من االهتمام للمناطق المهمشة ال سيما القدس والمناطق المسماة «ج».

ولتسهيل االنتقال من التعليم إلى العمل ستعمل الحكومة على تعزيز
المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع إحتياجات
سوق العمل للحد من ارتفاع مستويات البطالة ال سيما بين الشباب،
والتوسع والتطوير في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني( .انظر
هدف التنمية المستدامة .)8
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هدف التنمية المستدامة  :5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل
النساء والفتيات

حددت أجندة السياسات الوطنية تعزيز
المساواة وتمكين المرأة كأولوية أساسية
للحكومة .وعليه فالحكومة ملتزمة
بالقضاء على كافة أشكال التمييز
والعنف ضد النساء والفتيات ،وإزالة
كافة العوائق التي تحول دون المشاركة
الكاملة للمرأة في التنمية المجتمعية
واالقتصادية والحياة العامة.

إن تحقيق المساواة بين الجنسين يساهم في تعزيز التنمية واستداماتها
ال سيما المساهمة   في خفض معدالت الفقر والبطالة وتحقيق النمو
االقتصادي المستدام والحد من أوجه انعدام المساواة .وقد سجلت
فلسطين في السنوات األخيرة عدداً من اإلنجازات على صعيد تحقيق
المساواة بين الجنسين ،في مقدمتها توقيع دولة فلسطين على اتفاقية
سيداو دون تحفظات ،وعدد من االتفاقيات والعهود الدولية ال سيما
الخاصة بحقوق اإلنسان ،والتي تشكل إطاراً لتعزيز حقوق النساء
والمساواة بين الجنسين .وتشكيل لجنة تشريعية عليا برئاسة وزير
العدل لمواءمة التشريعات المحلية مع االتفاقيات الدولية الموقعة عليها
فلسطين .وصادقت الحكومة على قرار مجلس األمن الدولي  1325وتم
وضع استراتيجية تنفيذية له .من جهة أخرى ،تم مراجعة وتطوير مجموعة
من القوانين والتشريعات المراعية لالتفاقيات الدولية والتي تعزز من
حقوق النساء وعدم التمييز ال سيما في العمل والمشاركة السياسية وفي
الحياه العامة   .
على الرغم من التطورات الحاصلة على واقع المرأة ال سيما في التعليم
والصحة ،إال أن العنف ضد المرأة ما زال قضية تعاني منها المرأة
الفلسطينية .فوفق مسح العنف للعام  ،422011أفادت  %37من النساء
بأنهن تعرضن للعنف من قبل الزوج ،وأفادت  %16من النساء غير
المتزوجات بأنهن تعرضهن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة .ويشكل
36

العنف النفسي  %59من الحاالت المبلغ عنها ،فيما يشكل العنف الجسدي
 %23منها والعنف الجنسي  .%10وتعتبر نساء غزة على وجه الخصوص
عرضة لمخاطر العنف ،الذي يطال  %51منهن مقارنة بـما نسبته %30
عند النساء في الضفة الغربية .وما زال الزواج المبكر ظاهرة منتشرة في
المجتمع الفلسطيني ،على الرغم من انخفاضها من  %33في العام 2003
إلى  %20.5في العام  .43 2016أما نسبة النساء المتزوجات وأعمارهن
في الفئة العمرية ( )24-20وتزوجن قبل بلوغهن  18سنة فبلغت  %15في
العام  ،44 2014وإنخفضت هذه النسبة إلى  %11في العام  .45 2017في
الوقت ذاته ،فإن الممارسات األخرى الضارة كالختان غير موجودة في
المجتمع الفلسطيني ولم يتم اإلبالغ عنها في السنوات الماضية     .
على الرغم من تحقيق المرأة الفلسطينية مستويات تعليمية عالية مقارنة
بنظرائهن الذكور( ،انظر هدف التنمية المستدامة  ،)4إال أن ذلك لم ينعكس
على مشاركتها في سوق العمل والتي بلغت  %19في العام  ،2017حيث
هناك  %81من النساء يمارسن العمل المنزلي غير مدفوع االجر(انظر
هدف التنمية المستدامة  .)8وما زالت معدالت البطالة مرتفعة بين النساء
لتبلغ  %47.8في العام  ،2017وسجلت  أعلى معدالتها بين الخريجات
الشابات ،بنسبة  %72مقابل  %37.8بين الخريجين الشباب  .46وتمكنت
 %4فقط من الشابات من إتمام  االنتقال من التعليم إلى سوق العمل.47
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وتعكف الحكومة وشركاؤها على تعزيز الريادة وتشجيع الشباب على
فلسطين
المجلس التشريعي الفلسطيني ،وتشغل  %5.8من سفراء دولة 2
إنشاء مشاريعهم الخاصة ،حيث تشير سجالت وزارة االقتصاد الى ارتفاع
في الخارج ،و %20من مقاعد المجالس المحلية ،و  %17.3من القضاة،
0
20152010
في العام
%5 2012
التجاري من
المسجالت
نسبة النساء
2004الطلبة
2005مجالس
2006أعضاء
و %12.4من
وتشغل النساء
الغربية .49
2000
الضفة 2001
في 2002
2003
إلى 2007 2008
2009
2011
السجل2013
 2015في2014
2016
48
 %8.3في العام  . 2017من جانب آخر ،وعلى صعيد مشاركة المرأة
 %46من وظائف قطاع الخدمة المدنية ،و %11.9من وظائف درجة مدير
اﻟﻣﺟﻣوع
ذﻛور
اﻧﺎث
في الحياة العامة واتخاذ القرار  ،فهي تشغل حالياً  %12.7من مقاعد
عام فأعلى ،و  %23.6من وظائف درجة مدير .50
نسب البطالة
50
45
40
35
30
12
25
2010
15
10 8
56
0
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ذﻛور

اﻧﺎث
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011
أمام2012 2013
2014
2015 2016
الجنسين:
المساواة بين
الرئيسة
التحديات
ذﻛور

اﻧﺎث

0

اﻟﻣﺟﻣوع

على الرغم من اعتراف المجتمع بالدور التاريخي   للمرأة وتضحياتها
السياساتية لبرامج تنفيذية ،فالبرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي
30
في نضال الشعب الفلسطيني لنيل الحرية واالستقالل ،إال أن المجتمع
بوجوب مراعاة النوع االجتماعي في الخطط والموازنة العامة ،ما زالت
20
األبوي وثقافته السائدة ،ما زالت تعيق من تحقيق المساواة بين الجنسين
إستجابة عمليات إعداد الخطط والموازنة للنوع االجتماعي محدودة  .
وبالرغم من مصادقة فلسطين على اتفاقية سيداو ،وإعداد 10
وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة والعادلة في التنمية واالستفادة من
فلسطين
عوائدها .فبالرغم من االعتراف بحقوق النساء ،إال أن المجتمع ما زال
لتقريرها األول ،ما زالت االتفاقية لم تنشر في الجريدة الرسمية050وتأخر
45
التشريعات 2004
2005 2006
األسرة  ،وهو2007 2008
2009 2010
تضطلع2013
 2015أن2014
2011ورعاية
2012المنزلية
باألعمال
يتوقع من المرأة
2000في القوانين
2001التباين
 2002كما أن
2003االتفاقية.
الوطنية مع
في مواءمة
40
تحدي أمام
ما يحول دون مشاركتها في سوق العمل ،وال سيما الشابات اﻟﻌ
حيثﺎﻣﻼت اﻷﻧﺎثوالتشريعات السارية  بين الضفة الغربية وقطاع غزة تضيف 35
للمجتمع توقعات إضافية منهن من ضمنها الزواج وإنجاب األطفال.
تحقيق المساواة وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني30.
25
فقد أظهر مسح استخدام الوقت للعام  2013بأن اإلناث في العمر
20
تؤثر سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي التمييزية على النساء
 10سنوات فأكثر تقضي ما معدله  3ساعات و 42دقيقة في أنشطة
15
(ج) حيث
العمل المنزلي مقابل ساعة و 17دقيقة يقضيها الذكور .وتقضي النساء
الفلسطينيات ،وال سيما النساء في القدس والمناطق المسماة 10
الحصول على
يتعرضن لهدم المنازل ومصادرة األراضي وتقييد إمكانية
العامالت الوقت نفسه في أنشطة العمل المنزلي بمعدل  3ساعات و40
5
إمدادات المياه والكهرباء (انظر أهداف التنمية المستدامة 0 6و 7و.)9
دقيقة ،مقابل ساعة واحدة و 17دقيقة للرجال ،وهو ما يؤشر إلى أن
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
وتعيق سياسات االحتالل من وصول النساء للعدالة وخاصة في تلك
عمل المرأة خارج المنزل لم يؤثر على دورها المنزلي  .51باإلضافة
ذﻛور
االلتزامات
إلى ضعف تنفيذ القوانين والتشريعات ،ومحدودية ترجمة
اﻧﺎثالمناطق التي ال تستطيع الحكومة من الوصول والعمل فيها .52

نسبة االناث في سوق العمل
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التطلع إلى المستقبل:
إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد
النساء والفتيات ،والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن .وستعمل على
تعزيز مأسسة وتعميم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في
عمليات التخطيط وتطوير السياسات وإعداد الموازنات ،في سبيل تعزيز
نهج المساءلة والشفافية كمرتكز للمؤسسة الفعالة والمستجيبة للمواطن.
وتسعى الحكومة لتعزيز إدماج  المرأة في مجاالت الحياة كافة االجتماعية
واإلقتصادية والسياسية وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك،
في مقدمتها إصالح وتطوير القوانين والتشريعات للحد من أوجه التمييز
فيها ضد النساء واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذها .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تطوير  شبكات
أمان للنساء المعنفات ،وإقرار قانون حماية األسرة من العنف وإنفاذه،
والعمل على وضع اللوائح التنظيمية وإنفاذها للحد من تزويج األطفال.
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هدف التنمية المستدامة  :10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان
وفيما بينها

تلتزم الحكومة بالحد من أوجه انعدام
المساواة بين الفلسطينيين وذلك من
خالل االستمرار في توفير الخدمات
األساسية ال سيما التعليم والرعاية
الصحية .وتؤكد أجندة السياسات
الوطنية على أن إستهداف الفئات
المهمشة ببرامج إلدماجهم اإلجتماعي
واإلقتصادي في المجتمع تمثل
أولوية رئيسية على مدى تنفيذ أجندة
السياسات الوطنية .2022-2017

أحرزت فلسطين تقدماً ملموساً في الحد من انعدام المساواة في التعليم
والرعاية الصحية (انظر هدفي التنمية المستدامة  3و ،)4حيث بلغ
تصنيف فلسطين وفق معامل جيني  -وهو مؤشر يستخدم لقياس التفاوت
عال بدرجة
في الدخل  35.5 -في عام  ،2009مما يشير إلى مستوى ٍ
معقولة من التنمية البشرية يضاهي الدول المجاورة .في الوقت ذاته ،ما
زال هناك أوجه عديدة لعدم المساواة بين فئات وتجمعات سكانية    .
ويتخذ انعدام المساواة في فلسطين أبعاداً مختلفة ترتبط بعوامل كثيرة
ومتقاطعة ولعل أهمها هو القيود المفروضة من االحتالل اإلسرائيلي.
وتؤثر سياسات االحتالل اإلسرائيلي تأثيراً شديداً على حالة انعدام
المساواة بين الفلسطينيين ،والذي يتمثل في وجود فجوات كبيرة في
األوضاع االجتماعية واالقتصادية بين من يعيشون في المنطقتين (أ) و(ب)
(كمناطق تحت السيطرة الجزئية للحكومة الفلسطينية) وبين من يعيشون
في المنطقة (ج) (كمنطقة ما زالت تحت سيطرة االحتالل العسكري
اإلسرائيلي) ،أو في قطاع غزة الخاضع للحصار  منذ ما يزيد عن عشرة
أعوام .فنسبة انتشار الفقر في قطاع غزة يزيد بمعدل  3.8مرة عن نسبته
في الضفة الغربية ،وترتفع معدالت البطالة في قطاع غزة مقارنة بالضفة
الغربية ،وترتفع بين الشباب والنساء واالشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة
بالفئات السكانية األخرى .وتشير البيانات إلى أن أوجه انعدام المساواة
40

القائمة في   فلسطين في ازدياد ،إ ْذ يسيطر الـ  %20األكثر ثراء من
الفلسطينيين في الوقت الراهن على حوالي  %43من الثروة ،فيما ال يملك
الـ  %20األشد فقراً إال  .%7وأدى الحصار المفروض على قطاع غزة الى
خلق فجوة واضحة في األجور بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث يرتفع
معدل األجر في الضفة الغربية بمقدار  %51عن األجر في قطاع غزة.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه األجر اليومي في الضفة الغربية بمقدار ،%34
من  20دوالراً امريكياً في العام  2000إلى  %26.8في العام  ،2015فإن
األجر اليومي في قطاع غزة قد أرتفع في الفترة  نفسها بنسبة  %17من
 15دوالراً أمريكياً إلى  17.6دوالر أمريكي على التوالي.
وتختلف القدرة في  الحصول على الخدمات اختالفاً  كبيراً بين المناطق
الريفية والحضرية في فلسطين ،وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وحتى
داخل هذه المناطق .وهي تفاوتات ناجمة عن قيود يفرضها االحتالل
تعرقل من قدرة الحكومة في تقديم الخدمات لمواطنيها أينما تواجدوا.
فالفلسطينيون الذين يعيشون في المناطق المسماة (أ) و(ب) يسهل عليهم
الوصول والحصول على الخدمات الحكومية ،بينما يعاني الفلسطينيون
الذين يعيشون في المناطق المسماة (ج) من الوصول والحصول على هذه
الخدمات( .انظر أهداف التنمية المستدامة  1و 2و 3و 4و 6و   .)7
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الدخل اليومي بالدوالر حسب المنطقة ولسنوات مختلفة
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ولتقليل من آثار اإلعاقة على المساواة في المجتمع الفلسطيني ،فإن
الكشف والتدخل المبكر مع األطفال ذوي اإلعاقة يساعد في تحقيق كامل
إمكاناتهم .وهذا يتطلب توفير دعم وخدمات محددة لتلبية احتياجاتهم
وإعمال حقوقهم ،بما في ذلك حقهم في التعليم والصحة والحماية
االجتماعية .ما زال إنفاذ قانون الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
ومراعاة البرامج والخدمات للكشف عن االطفال الذين يعانون من
صعوبات في التعليم والنمو ،تحدياً أمام الحكومة الفلسطينية وشركائها.
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وفي حالة القدس المحتلة ،يعاني الفلسطينيون من تمييز عنصري في
الحصول على الخدمات .ففي الوقت الذي
اإلسرائيليةﻠﺳطﯾ
ﻓ
منذن ضم
الخدمات ،بحكم الواقع ،على عاتق بلدية القدس
إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية في عام  ،1967لكنها حرمت
المناطق الفلسطينية تاريخياً من الخدمات .فعلى سبيل المثال ،يوجد في
القدس الشرقية عجز مقداره  2200فصل دراسي و 30كم من مواسير
الصرف الصحي .وال يرتبط بشبكة المياه إال  %64من الفلسطينيين.
عالوة على ذلك ،تتلقى أحياء القدس الواقعة خارج جدار الضم والتوسع،
على جانب الضفة الغربية ،خدمات شبه معدومة من البلدية اإلسرائيلية.
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التطلع إلى المستقبل:

2,000,000

بالتوازي مع التزام الحكومة بالعمل على إنهاء عدم المساواة الناتج
عن االحتالل ،فإن الحكومة ملتزمة بتقليص أوجه انعدام المساواة بين
الفلسطينيين من خالل تعزيز برامج توفير فرص العمل وغيرها من
التدابير في إطار األولوية الوطنية السادسة «االستقالل االقتصادي»،
التي ستحد من أوجه التفاوت في الثروة (انظر هدف التنمية المستدامة
 .)8كما ستعمل على تعزيز برامج اإلدماج االجتماعي وتوفير فرص عمل
للفئات المهمشة ،بما فيها المعاقون والشباب والنساء واألسرى المحررون،
وجسر الفجوة التنموية بين المناطق والتجمعات السكانية من خالل تنفيذ
خطة إعادة اإلعمار والبناء في قطاع غزة ،وتطوير وإنفاذ إستراتيجية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالتركيز على المناطق المهمشة،
وتوفير فرص عمل للشباب لضمان مستقبل أفضل لهم ،وجسر التفاوتات
بين النساء والرجال ،وتمكين النساء من المشاركة الكاملة في مجاالت
الحياة المختلفة.
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الكوكب
ستواصل دولة فلسطين تعزيز التزامها لحماية البيئة وضمان استدامتها ،وااللتزام بجميع
االتفاقيات الدولية ذات العالقة التي صادقت عليها .وتعتبر حماية البيئة واستدامة الموارد
الطبيعية من األولويات الوطنية الفلسطينية ،في الوقت ذاته ،فإن قدرة الحكومة الفلسطينية
على حماية البيئة الفلسطينية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمدى سيادتها عليها وتمكنها من إدارتها.
فاالحتالل اإلسرائيلي يستغل للموارد الطبيعية الفلسطينية بصورة غير مستدامة ،ويسيطر
على المناطق المسماة «ج» ،وبالتالي فهو يحول دون تحقيق تلك السيادة ،ويعزز من حرمان
الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية وحمايتها واستثمارها وتنميتها .وعلى الرغم من
ذلك ،وبمساعدة من الشركاء الدوليين ،تواصل الحكومة الفلسطينية العمل على تحسين إدارة
الموارد الطبيعية المجتمعات المحلية على الصمود ،والحد من تآكل األراضي ومصادر المياه.
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هدف التنمية المستدامة  :6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

إن تلبية االحتياجات األساسية
للتجمعات السكانية الفلسطينية تمثل
أولوية وطنية .والحكومة الفلسطينية
ملتزمة بضمان الحصول على المياه
النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وفي إطار ذلك ،ستعمل الحكومة على
تعزيز إدارة الموارد المائية وحمايتها
وإستخدامها المستدامة ،والتوسع في
إدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها
وإعادة استخدامها ،وذلك بما يتوافق
مع االلتزامات البيئية واالجتماعية
المستدامة.

يعتبر ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما
المستدامة جزءاً ال يتجزأ من أولويات التنمية المستدامة في السياق
الفلسطيني ،وتمثل حاجة ضرورية لتعزيز األمن الغذائي ،وصحة ورفاه
المواطنين (انظر أهداف التنمية المستدامة  2و 3و ،)14وكذلك في
تعزيز قدرات التجمعات المحلية الفلسطينية على الصمود في وجه
مصادرة المياه ،والتأثيرات المتزايدة لظاهرة تغير المناخ بصورة
ملحوظة (انظر هدف التنمية المستدامة .)13
على الرغم من ربط  %91من التجتمعات السكانية بشبكات المياه
العامة  ،53إال أن عدم االنتظام في اإلمدادات والوصول المتقطع
لها ،تشكل ظاهرة واسعة النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة
على حد سواء .وهو ما جعل الكثير من السكان يحصلون على
أقل مما أوصت به منظمة الصحة العالمية كحد أدنى الستهالك
المياه والبالغة  120لتر اً في اليوم للشخص الواحد ،حيث يستهلك
الفرد الفلسطيني   المتصل بشبكة المياه حوالي  78لتر اً في اليوم،
ويمكن أن ينخفض االستهالك في بعض مناطق الضفة الغربية
إلى  38لتر اً في اليوم كما هو الحال في   محافظة جنين ،بل
وأقل من ذلك   إلى 20لتر اً في اليوم بالنسبة للتجمعات السكانية
الفلسطينية في المنطقة المسماة (ج) .54
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عالوة على ذلك ،يرتبط  %99.7من السكان الفلسطينيين بمرافق
محسنة ،بواقع  %99.6في الضفة الغربية و %99.9في
صرف صحي
ّ
غزة  .55وتبلغ نسبة السكان في فلسطين المرتبطين بشبكات الصرف
الصحي العامة  .%55بواقع  %36.7في الضفة الغربية و  %85.5في
قطاع غزة ،وترتفع هذه النسبة في المخيمات بواقع  ،%94.6في حين
تبلغ في المناطق الحضرية  ،%60.6وتنخفض في المناطق الريفية
إلى  .56%12.2وتقدر كميات المياه العادمة الناتجة في فلسطين
بـ  150مليون متر مكعب سنوياً ،ال يُجمع منها إال  .%60وال تعالج
محطات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية والالمركزية المتوفرة
حالياً إال  %25من كميات المياه الناتجة ،ويعاد استخدام  %1فقط من
مياه الصرف الصحي المعالجة في األغراض الزراعية.
يش ّكل الماء عنصراً مركزياً في األزمة اإلنسانية الحالية في غزة .فمنذ
العدوان االسرائيلي في العام  ،2014هناك  1.2مليون نسمة في غزة
(حوالي  3/2من السكان) يعانون من عدم توفر المياه الصالحة للشرب،
وال توجد كهرباء كافية لمعالجة مياه الصرف الصحي أو ضخها  .ويتعرض
خزان المياه الجوفية الساحلي ،الذي يمد غزة بغالبية مياهها ،للضخ
الزائد بمعدل ثالثة أضعاف قدرته ،مما أسفر عن إرتفاع نسبة ملوحته،
باإلضافة إلى تلوثه بمياه البحر ومياه الصرف الصحي غير المعالجة.
وفي الوقت الحالي فإن  %97من المياه المسحوبة من الخزان غير صالح
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للشرب ،وال يتمتع إال  %10من سكان غزة بالحصول على مياه شرب
مأمونة .وتعتبر المياه الملوثة ،واالفتقار إلى الصرف الصحي أسباب
رئيسة لما نسبته  %26من مجمل الحاالت المرضية في غزة (انظر هدف
التنمية المستدامة  .)3وبالتالي فإنه ودون المعالجة السليمة لمياه الصرف
الصحي للحد من تلوثه سيصبح مشكلة يتعذر حلها حتى عام  .2022وأدى
ذلك إلى اعتماد  %85من الفلسطينيين في غزة على المياه المحالة التي
يتم إنتاجها عبر شركات خاصة لتحلية المياه ،والتي ُتكلف خمسة أضعاف
تكلفة المياه التي يحصلون عليها من شبكات البلدية ،في المقابل فإن نسبة
المرخّ ص من شركات تحلية المياه أقل من النصف ،هذا فض ً
ال عن تلوث
 %68من المياه التي توفرها سواء في مرحلة اإلنتاج أو النقل بالصهاريج
غير المرخصة أو التخزين على المستوى المنزلي   .
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التحديات الرئيسة أمام تحقيق األمن المائي:
بعد االحتالل العسكري اإلسرائيلي في  ،1967أبطلت إسرائيل جميع الترتيبات
المتعلقة باألراضي والمياه المعمول بها قبل االحتالل ،ومنحت نفسها السلطة
على الموارد المائية في فلسطين بمخالفة لقانون الدولي .وأصبح تطوير
الموارد المائية بما في ذلك اآلبار االرتوازية وإقامة البنية التحتية لتخزين مياه
األمطار فض ً
ال عن الربط بشبكة المياه يتطلب تصريحاً من اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية وهي تصاريح في الغالب ال تمنح .وأما شبكة المياه المرتبط بها
الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية فهي متهالكة وذات كفاءة
ملحة إلى تجديد ،حيث تصل نسبة الفاقد من المياه المنقولة
متدنية وبحاجة ّ
في األنابيب في فلسطين إلى  %34بسبب ذلك .وتُضطر التجمعات المحلية
الفلسطينية غير المتصلة بالشبكة ،أو التي تعاني من انقطاع في إمدادات
المياه ،إلى شراء المياه المنقولة في صهاريج بأثمان باهظة   .
وأسفرت سيطرة إسرائيل على الموارد المائية في الضفة الغربية
وفرض سقف على حصة الفلسطينين من المياه ،التي ما زالت ثابتة عند
مستوياتها منذ اتفاقية أوسلو في العام  1995على الرغم من تضاعف عدد
السكان الفلسطينيين ،إلى تفاوت واضح وفجوة متزايدة االتساع في توزيع
المياه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت
تسيطر في البداية على  %83من المياه اآلتية من الخزان المائي الجبلي
المشترك (مع حصول فلسطين على  ،)%17تقلصت النسبة المخصصة
لفلسطين إلى  %13فيما أرتفعت نسبة إسرائيل إلى  ،%87علماً بأن %85
من تغذية الخزان الجبلي تتم داخل حدود دولة فلسطين .ويشكل هذا
التفاوت الظالم في إمكانية الحصول على المياه انتهاكاً صارخاً للقانون
الدولي ويعيق من تنمية االقتصاد الفلسطيني ،وال سيما القطاع الزراعي.

الضفة الغربية  57من المياه أكثر مما يستهلكه السكان الفلسطينيون البالغ
عددهم نحو  2.88مليون.

2001

000

00

00

00

00

يش ّكل عدم المعالجة السليمة للمياه العادمة من جانب المستوطنين
اإلسرائيليين ،وفرض االحتالل اإلسرائيلي قيوداً تعيق من قدرة الحكومة
00
الفلسطينية على رفع كفاءة مرافقها لمعالجة المياه العادمة ،تهديداً كبيراً
00
للصحة والبيئة الفلسطينية .ووفق سلطة المياه الفلسطينية يتدفق 91
0
ُ2012نتج 2010 2011
الضفة 2013
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سنوياً2015
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الغربية ،وت
مليون متر مكعب من المياه العادمة
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة
الفلسطينيةﺔ اﻟﻣ
اﻟطﺎﻗ
المحليةﺣﺔ
المجتمعاتﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎ
ﻣﺟﻣوع ا
منﺣﻠﯾﺔمياه
المستوطنات ضعفي ما تنتجه
عادمة ،وتشكل المياه العادمة المتدفقة من المستوطنات ما نسبته %38
من المياه العادمة المتدفقة في الضفة الغربية .ومن بين المياه العادمة
التي تنتجها المستوطنات يتدفق سنوياً  5.5مليون متر مكعب دون معالجة
إلى جداول ووديان الضفة الغربية.

00

أما في غزة فقد ش ّل الحصار قدرة الحكومة وشركائها على إقامة ما
يلزم من منشآت لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من أجل
زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي
لـ  1.9مليون مواطن .وفي الحاالت التي تم فيها إقامة هذه المنشأت،
كالمحطة الكبرى لتحلية مياه البحر ،فإن نقص الكهرباء حال دون تشغيل
هذه المحطة واالستفادة منها بالطريقة المخطط لها  (انظر هدف التنمية
المستدامة  ،)7وكذلك أدى الحصار إلى ّ
تعطل تشغيل مراكز تحلية المياه
ومعالجة مياه الصرف الصحي بكامل طاقاتها اإلنتاجية نظراً لكثرة
انقطاع إمدادات الكهرباء.

كما أدى التوزيع غير العادل للمياه إلى أعباء مالية ثقيلة على كاهل الحكومة
الفلسطينية ،إذ يلزم لتلبية االحتياجات السكانية الحالية والمستقبلية
شراء المياه من شركة المياه اإلسرائيلية ،حيث تشتري فلسطين  70مليون
متر مكعب سنوياً ،ويُتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى  106مليون متر مكعب
بحلول عام  .2022ونتج عن ذلك تفاوتات هائلة في كميات استهالك المياه
بين المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية والسكان الفلسطينيين،
فمتوسط االستهالك للمستوطن في المستوطنات اإلسرائيلية يبلغ 369
لتراً في اليوم ،ويستهلك  636.5ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في
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جهود الحكومة والشركاء:
تقود سلطة المياه الفلسطينية قطاع المياه والصرف الصحي من خالل
تطوير وإنفاذ االستراتيجية الوطنية القطاعية للمياه والمياه العادمة
لألعوام ( ،)2032-2013والتي توفر إطاراً للتخطيط واإلدارة لحماية
الموارد المائية والحفاظ عليها وإدارتها بصورة مستدامة .وتهدف
االستراتيجية إلى تعزيز نهج اإلدارة المستدامة للموارد المائية وضمان
تضافر جهود كافة الجهات  الحكومية وشركائها لتحقيق أهداف اإلدارة
المشتركة للموارد المائية .وكجزء من هذه االستراتيجية ،أنشأت الحكومة
إطاراً تنسيقياً لتطوير وتنظيم وضمان االستدامة المالية لخدمات
إمدادات المياه والصرف الصحي ،والتأكد من تضافر الجهود لتحسين
إدارة نظام المياه وصيانته.

التطلع إلى المستقبل:
ستعمل الحكومة وفي إطار جهودها لتنفيذ هذا الهدف ،وبالتنسيق مع
شركائها على ضمان حق الجميع في الحصول على مياه آمنة وخدمات
صرف صحي مأمونة .وستركز الحكومة من جهودها على تحسين اإلدارة
الشاملة والمتكاملة والمستدامة للموارد المائية ،من خالل تطوير وتوسيع
البنية التحتية لقطاع المياه ،وإنجاز اإلطار القانوني والتنظيمي إلنشاء
وتفعيل مؤسسات تزويد خدمات المياه ،وتعزيز برامج ترشيد اإلستهالك
في المياه ،باإلضافة إلى إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه وتطوير
القائم منها .ولتعزيز إدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة
إستخدامها ،سيتم العمل على تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكات
الصرف الصحي ،وإعادة تأهيل وتطوير محطات معالجة مياه الصرف
الصحي القائمة ،وبناء محطات جديدة لزيادة كميات المياه المعالجة،
والتوسيع في االعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة      .
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هدف التنمية المستدامة  :7ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
والموثوقة والمستدامة
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تلتزم الحكومة ومن خالل أجندة
السياسات الوطنية بالعمل على التوسع
في ربط التجمعات السكانية بمصادر
طاقة يُعتمد عليها ،من خالل العمل على
زيادة كفاءة الطاقة وزيادة االعتماد على
مصادر الطاقة المتجددة .ويعتبر قطاع
الطاقة من القطاعات الواعدة والجاذبة
لالستثمارات المحلية واألجنبية ،حيث
تسعى الحكومة لتعزيز سيادتها على
هذا القطاع وزيادة االستمثار فيه.
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ما زال ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة
وال سيما
الفلسطينية،
2014
2015
الموثوقة والمستدامة تحدياً رئيسياً أمام الحكومة 2016
والعملن فيها
في غزة وفي المناطق التي ال تستطيع الحكومة الوصول ﻓﻠﺳطﯾ
بسبب قيود االحتالل .وعلى الرغم من تحقيق فلسطين لربط كامل لكافة
األسر الفلسطينية بشبكة الكهرباء العمومية حيث بلغت النسبة ،%99
إال أن انتظام إمدادات الكهرباء وجودتها يتفاوتان من منطقة ألخرى تبعاً
للبنية التحتية المتاحة وجودتها .وتسبب سوء واقع البنية التحتية للكهرباء
والربط غير المشروع إلى ارتفاع معدل الفاقد من كميات الكهرباء أثناء
عمليات النقل والتوزيع لتصل إلى  ،%26حيث يمكن توفير  %15من خالل
تعزيز كفاءة نقل واستهالك الطاقة .إن أوجه التفاوت في إمكانية الحصول
على الطاقة تتحدد بشكل كبير بنا ًء على المكان ،ففي المنطقة المسماة
(ج) على سبيل المثال ،والتي يُحظر فيها البناء ،تقل فيها احتماالت حصول
التجمعات السكانية الفلسطينية على إمدادات كهرباء موثوقة ومستدامة،
حيث يعاني  118من أصل  157تجمعاً سكانياً بدوياً في المنطقة المسماة
(ج) من عدم الربط بشبكة الكهرباء العامة.
حوالي  %91من الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين مستوردة ،في
حين تؤمن محطة غزة لتوليد الكهرباء  ،%8فيما يأتي   %1من مصادر
الطاقة المتجددة .وتضطر فلسطين إلى استيراد  %97من إجمالي
الواردات من شركة الكهرباء اإلسرائيلية (بواقع  %99في الضفة الغربية
و %89في قطاع غزة)  .58وبالنظر إلى معاملة  الفلسطينيين كالمستهلكين
اإلسرائيليين ،ذات المستوى المعيشي المرتفع كثيرا مقارنة بالفلسطينيين،
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ال كسوق تصدير ،فإن تكلفة الكهرباء في فلسطين هي األعلى على المستوى
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تساعد محطة غزة لتوليد الكهرباء ،وهي المنشأة الفلسطينية الوحيدة
لتوليد الكهرباء ،في تقليل االعتماد على الواردات اإلسرائيلية إلى غزة ،في
الوقت ذاته ،فإن المحطة ما زالت ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية بسبب
عرقلة إسرائيل لوصول إمدادت الطاقة ،ومستلزمات صيانة المحطة،
والتكلفة الباهظة لتوريد الوقود ،يضاف لذلك حالة اإلنقسام بين الضفة
الغربية وقطاع غزة .ما يتوفر لسكان غزة في أفضل األحوال ما نسبته %45
من احتياجات السكان الفعلية للكهرباء ،حيث يعاني السكان وبشكل يومي من
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انقطاع إمدادات الكهرباء بمعدل يصل في بعض المناطق إلى  21ساعة في
اليوم .ولنقص إمدادات الكهرباء تأثيرات سلبية على العديد من القطاعات
السيما القطاع الصحي ،حيث أدى ذلك إلى تعطل عمل األجهزة الطبية
في المؤسسات الصحية ،وعدم القدرة على  تشغيل مضخات المياه (انظر
هدف التنمية المستدامة   .)6كما قوضت االنقطاعات المتكررة في الكهرباء
القطاع الخاص الفلسطيني في غزة ،وال سيما منشآت األعمال الصغيرة
والمتوسطة ،التي ال تستطيع تأمين مولدات خاصة بها (انظر هدف التنمية
المستدامة  .)8ويُفيد ما نسبته  %90من المصانع باحتمال توقفه عن
اإلنتاج بعد أن أصبحت تعمل بأقل من  %20من طاقتها اإلنتاجية    .60

التحديات الرئيسية أمام الحصول على طاقة
ميسورة التكلفة ونظيفة:
تعتمد فلسطين اعتماداً كبيراً على إسرائيل لتلبية متطلباتها من الطاقة
وذلك نتيجة لقيود االحتالل اإلسرائيلي على إقامة محطات لتوليد
الكهرياء واستمرار الحصار المفروض على غزة .وأسفرت واردات
الطاقة من إسرائيل عن تراكم وزيادة حجم الديون المترتبة لصالح شركة
كهرباء اسرائيل ،حيث تعمد إسرائيل إلى اقتطاع هذه الديون من إيرادات
المقاصة التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية ،األمر
الذي يزيد من العبء على مالية الحكومة الفلسطينية ،ويح ّول دون استثمار
هذه األموال لتوليد الكهرباء محلياً  .
على الرغم من اتخاذ الحكومة إلجراءات وتدابير رامية إلى وضع حد الرتفاع
معدالت صافي اإلقراض لعدم التزام بعض الهيئات المحلية بتسديد رسوم
خدمات الكهرباء ،منها على سبيل المثال ال الحصر ،تطبيق سياسة عدادات
مسبقة الدفع لخدمات الكهرباء ،إال أن هذه القضية ما زالت تحدي تسعى
الحكومة إلى معالجته لضمان استدامة توفير خدمات الكهرباء للمواطنين،
حيث ما زالت إسرائيل تمارس سياسة االقتطاع من واردات الحكومة
الفلسطينة لصالح شركة كهرباء اسرائيل ،لتقلل بذلك من إجمالي اإليرادات
الفلسطينية بنسبة وصلت إلى   %9.2في العام  .61 2017عالوة على ذلك،
فإن االعتماد الكبير على إسرائيل للحصول على الكهرباء يجعل الفلسطينيين
عرضة وبشكل كبير لالنقطاع العشوائي للكهرباء ،وال سيما في حالة عدم
سداد فواتير الكهرباء .ففي  ،2015قطعت إسرائيل الكهرباء عن بلدات
ومدن رئيسية في الضفة الغربية ،من ضمنها مدينتي نابلس وجنين  ،مرة
واحدة على األقل نتيجة عدم سداد فواتير الكهرباء.
وعلى الرغم من نص اتفاقية أوسلو على التفاوض لنقل المسؤولية عن
توليد الكهرباء للحكومة الفلسطينية ،لم تمنح هذه المسؤولية حتى اآلن
سوى لقطاع غزة وذلك بموجب خطة فك االرتباط لسنة  .2005في الوقت
ذاته ،أدى عدم القدرة على االستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع
الطاقة إلى إرتفاع معدالت الفاقد .وتسبب العدوان العسكري اإلسرائيلي
على غزة في العام  ،2014واالستهداف الممنهج   لضرب محطة غزة
لتوليد الكهرباء في إضعاف من قدرتها المحدودة على توليد الكهرباء،
وبالتالي التسبب في نقص حاد وأزمات متكررة في إمدادات الكهرباء.
أما في الضفة الغربية ،فما زال الحصول على تصريح من اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية ضرورياً إلنشاء نقاط توصيل أو زيادة سعة النقاط الحالية،
أو تركيب خطوط كهرباء جديدة في المناطق المسماة (ج) وهي تصاريح

يصعب للغاية الحصول عليها .وترفض السلطات اإلسرائيلية في الوقت
الحالي جميع طلبات إنشاء شبكات كهرباء في المنطقة المسماة (ج)،
وتواصل هدم البنية التحتية التي لم تحصل على موافقة.
وحالت القيود اإلسرائيلية أيضاً دون استغالل الحكومة الفلسطينية
الحتياطيات الغاز المكتشفة قبالة ساحل غزة وحقل الغاز المكتشف في
الضفة الغربية ضمن أراضي دولة فلسطين ،والتي يمكنها أن توفر ماليين
الدوالرات من اإليرادات الضريبية ،وتوفر فرص عمل جديدة ،وبالتالي
وتقدر االحتياطيات من الغاز قبالة
المساهمة في اكتفاء فلسطين ذاتياً.
َّ
ساحل غزة بأكثر من  30مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي   .إضافة
إلى ذلك فإن منع إسرائيل إقامة منشآت الطاقة المتجددة ال سيما في
المناطق (ج) يقوض من قدرة الحكومة على االنتقال التدريجي لهذا النوع
المستدام من الطاقة.

جهود الحكومة وشركاؤها:
صادقت فلسطين على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في
 22أبريل/نيسان  .2016وهي عازمة على تنفيذ التزاماتها رغم التحديات
الهائلة التي يفرضها استمرار االحتالل اإلسرائيلي .فالحكومة تعمل على
زيادة اإلنتاج التدريجي لـ  240ميغاواط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة،
ليصل مجموعها إلى  %10من إجمالي الكهرباء المنتجة محلياً و %25من
إجمالي استهالك الطاقة في فلسطين بحلول  ،2020في ظل توفر إمانيات
كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية ،مع متوسط إشعاع يومي  5.4كيلو.واط.
ساعة/م .2وبالنظر إلى أن مشاريع البنية التحتية كبيرة الحجم غالباً ما
تتعطل أو تتوقف نتيجة القيود اإلسرائيلية ،ركز االستثمار في الطاقة
المتجددة على المشاريع الصغير وذلك على مستوى األسرة المعيشية و/أو
المجتمع المحلي .فعلى سبيل المثال ،استثمر صندوق االستثمار الفلسطيني
ووزارة التربية والتعليم العالي  35مليون دوالر في تركيب ألواح شمسية على
أسطح  500مدرسة حكومية (انظر هدف التنمية المستدامة  .)3كما قامت
الحكومة وبالتعاون مع شركائها وبقدر ما يتاح لها من إمكانيات ،االستثمار
في تطوير وتوسيع البنية التحتية للكهرباء وشبكاتها وإعادة تأهيلها ،وذلك
انسجاماً مع الزيادة الطبيعية في الطلب على هذه الخدمات والتزاماً منها
بتوفير الطاقة الموثوقة والمستدامة للجميع.

التطلع إلى المستقبل:
تتطلع فلسطين لتعزيز استدامة الطاقة من مصادرها المتعددة وتكون قادرة
على تلبية إحتياجات التنمية الشاملة والمستدامة .وستعمل الحكومة وبالتعاون
مع شركائها في القطاع على تنويع مصادر الطاقة ال سيما الطاقة المتجددة،
وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة .فستعمل على تطوير وتأهيل منظومة النقل
والتوزيع وضمان إيصال الكهرباء لكافة التجمعات السكانية ،والتوسع في
تنفيذ برامج ترشيد استهالك الطاقة .كما ستعمل الحكومة على استكمال بناء
وتفعيل المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة ال سيما الطاقة المتجددة .وتمثل
زيادة الكفاءة االقتصادية لقطاع الطاقة أولوية للمرحلة القادمة حيث ستركز
الحكومة على تشجيع االستثمار في مصادر الطاقة المكتشفة من غاز طبيعي
وبترول ،وإنهاء ظاهرة صافي اإلقراض ،وإعادة صياغة لعالقة التجارية مع
شركة الكهرباء اإلسرائيلية وتأطيرها قانونياً وفنياً ومالياً .هذا باإلضافة إلى
استغالل اإلمكانيات الواسعة لتوليد الطاقة المتجددة.
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هدف التنمية المستدامة  :12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج
مستدامان

يتقاطع االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
مع كثير من جوانب أجندة السياسات
الوطنية المختلفة .والحكومة ملتزمة  
بالحد من التلوث ومكافحته والتوسع في
إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها،
والنهوض بمعالجة مياه الصرف الصحي
وإعادة استخدامها ،واالرتقاء باإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية.

تنتشر أنماط االستهالك غير المستدام للموارد في عموم فلسطين،
وهو ما يسفر عن العديد من المشاكل االجتماعية والبيئية واالقتصادية
التي ستتفاقم مع استمرار هذه األنماط .ويعتبر ،وعلى وجه الخصوص،
االستخدام غير المستدام للمياه تهديداً خطيراً على الحياة في فلسطين،
وال سيما في غزة .وقد فاقمت إسرائيل من خالل إفراطها في استغالل
الخزان المائي الجبلي بالضفة الغربية ،وما ترافق معه من توزيع غير
منصف ،من مشاكل التصحر وتدهور التربة (انظر هدفي التنمية
المستدامة  6و .)13وتُفقد كمية هائلة من المياه والكهرباء (انظر
هدف التنمية المستدامة  )7على حد سواء بسبب نقلها عبر بنية تحتية
قديمة ومتهالكة وال يمكن تحديثها بسبب القيود المفروضة على البناء
في المنطقة المسماة (ج) .وفي القطاع الزراعي ،أسفر الضغط الواقع
على المزارعين للتنافس مع المنتجات الزراعية اإلسرائيلية الرخيصة
التي تغرق السوق الفلسطينية عن ممارسات زراعية غير مستدامة من
ضمنها اإلفراط في استخدام مبيدات اآلفات واألسمدة الكيميائية و/أو
استخدامها بشكل غير سليم (انظر هدف التنمية المستدامة .)15
وعلى صعيد النفايات ،ما زالت فلسطين بحاجة لتعزيز اإلدارة الفعالة
والمستدامة للنفايات واتباع النهج األمثل للتخلص منها .ففي العام 2016
أنتجت فلسطين  1.36مليون طن من النفايات البلدية الصلبة و106,891
طن من النفايات الخطرة و 600,900طن من النفايات اإللكترونية
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والكهربائية ،وال يعاد تدوير سوى أقل من  %0.5من هذه الكميات ،ويتم
التخلص من  %67منها في مواقع مكشوفة .وتذهب التقديرات إلى ازدياد
إنتاج النفايات بنسبة  4%سنوياً ،مما يرفع تقديرات إنتاج النفايات للعام
القادم إلى  1.429مليون طن .باإلضافة إلى ذلك ،فإن  %80من كمية
النفايات التي تنتجها المستوطنات اإلسرائيلية (غير متضمنة النفايات
الصناعية) ومقدارها  411ألف طن يتم التخلص منها في مكبات نفايات
عشوائية في الضفة الغربية ،أو في المكبات الصحية الفلسطينية وبالقوة
تحت تهديد السالح كما هو الحال في مكب المنيا بجنوب الضفة الغربية.

التحديات الرئيسية أمام االستهالك واإلنتاج المستدامين:
تعتبر المعوقات المتداخلة ذات الصلة باالحتالل أمام التنمية
الفلسطينية هي المحركات الرئيسة للممارسات غير المستدامة في
فلسطين .فعلى الرغم من وضع الحكومة الفلسطينية استراتيجيات
إلدارة النفايات ،فإن جميع األراضي التي تصلح إلقامة منشآت التخلص
من النفايات بالضفة الغربية تقع في المنطقة المسماة (ج) ،وبالتالي
فإن إقامتها مرهونة بالموافقة اإلسرائيلية ،فعلى سبيل المثال ،تع ّرض
مشروع إقامة مكب للتخلص من النفايات بالقرب من مدينة رام اهلل،
وهي مركز حضري رئيسي في فلسطين ،للتعطيل المستمر من جانب
إسرائيل منذ العام   .2003

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الكوكب

التدوير للنفايات الصلبة ،واستخراج الغاز من مكبات النفايات ،ومعالجة
المياه العادمة وإعادة إستخدامها في الزراعة.

أضف إلى ذلك فإن اتفاقيات أوسلو تقضي بنقل النفايات الخطرة الناتجة
في فلسطين إلى مطمر نفايات إسرائيلي للتخلص منها بشكل مناسب
نظراً لمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة منشأة مالئمة للتخلص من هذه
النفايات .لكن ،وعلى الرغم من عدم وجود مكبات مالئمة وكافية للتخلص
من النفايات في الضفة الغربية ،أقدمت إسرائيل في مناسبات عدة على نقل
نفاياتها الخطرة وغيرها من النفايات إلى األراضي الفلسطينية للتخلص
منها .ويوجد حالياً ما ال يقل عن  15منشأة غير شرعية أقامتها إسرائيل
في الضفة الغربية للتخلص من نفايات قادمة من إسرائيل .وأثار المجتمع
الدولي قضية استخدام إسرائيل لألراضي الفلسطينية كمكبات نفايات
بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عبر الحدود ،حيث أكدت األمانة العامة لالتفاقية أن إسرائيل دأبت
على نقل النفايات الخطرة بشكل غير قانوني إلى األراضي الفلسطينية.
من جهة أخر ،حالت القيود المفروضة على البناء في المناطق المسماة
(ج) دون قدرة الحكومة الفلسطينية على االضطالع بمشاريع واسعة النطاق
إلعادة التدوير أو غيرها من الطرق الكفيلة بإدارة النفايات بشكل أفضل.

ولتعزيز اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قامت الحكومة بإنشاء مكبات
صحية مركزية وتشغيلها وإغالق عدد من المكبات العشوائية ،باإلضافة
إلى االهتمام يتوسيع خدمة جمع النفايات الصلبة مستهدفة وصولها لنسبة
 %100بحلول العام  .2022وتشترك الحكومة مع القطاع الخاص في
تنفيذ مبادرة تعزيز الصناعات الخضراء ودعم وصولها لألسواق العالمية.
من جانب آخر ،صا ّدقت دولة فلسطين في  2015على اتفاقية بازل بشأن
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،حيث
نجحت فلسطين في إدانة إسرائيل في قضيتها األولى بموجب القانون
البيئي الدولي .وتعتبر هذه القضية خطوة أولى مهمة نحو التماس المزيد
اإلجراءات العالجية النتهاكات الحقوق البيئية التي ترتكبها إسرائيل .وفي
مطلع العام  2018انضمت فلسطين التفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية
الثابتة ،واتفاقية روتردام للمواد الكيميائية  .

جهود الحكومة والشركاء:

التطلع إلى المستقبل:

كان لجهود الحكومة وشركائها إنجازات عديدة في مجال اإلنتاج
واالستهالك المستدام تتمثل في وضع اإلطار القانوني والمؤسسي
لتعزيز هذا المفهوم والتي توجت بإعداد وإطالق الخطة الوطنية لإلنتاج
واالستهالك المستدامين في فلسطين .كما تم تنفيذ عدد من المبادرات
الريادية ضمن هذه الخطة لتعزيز الزراعة المستدامة وتعزيز السياحة
البيئية .باإلضافة لذلك تم تطوير وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات
التي تستهدف تعزيز االستهالك المستدام وتغيير سلوك منشآت األعمال
والمستهلكين الفلسطينيين ،ومن ضمنها :ضريبة القيمة المضافة بنسبة
 %16.5وضريبة الدخل على ما يتم توريده من سلع وخدمات؛ واستحداث
مبدأ «المل ِّوث يدفع» في قانون البيئة الذي يجبر الشركات التي تخرق
قانون البيئة على الدفع إلصالح الضرر ،واستحداث فرص القروض
الخضراء ،وتنفيذ المبادرات والمشاريع في مجال الحصاد المائي،
والزراعة العضوية ،واالستثمار في الطاقة المتجددة ،والتوسع في إعادة

ستركز الجهود وفي إطار تطلعاتنا لتعزيز إنماط اإلنتاج واالستهالك
المستدام على الحد من التلوث ومكافحته ،والتوسع في إدارة النفايات
الصلبة وإعادة تدويرها ،والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة
استخدامها ،واالرتقاء باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .ويشكل تنفيذ
الخطة الوطنية لالنتاج واالستهالك المستدام أولوية للعمل في المرحلة
القادمة ،والمتمحورة في ثالثة قطاعات لتعزيز االقتصاد األخضر وهي
الزراعة والتصنيع الغذائي ،والسياحة ال سيما السياحة البيئية ،واإلسكان
ال سيما البناء األخضر.
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هدف التنمية المستدامة  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ ُّير
المناخ وآثاره

و ّقعت فلسطين على اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
في  22أبريل/نيسان   .2016والتزمت
الحكومة  بالحد من مساهمة فلسطين
في االنبعاثات العالمية على الرغم من
أن االحتالل هو الذي  يش ّكل لتحدي
أمام بلوغ هذا الهدف (انظر هدف
التنمية المستدامة  .)7كما أن الحكومة
عازم ًة على تنفيذ التدابير الالزمة
للتخفيف من أثر تغير المناخ ،وال
سيما في القطاع الزراعي الفلسطيني
المعرض للتهديد .ويمثل ضمان بيئة
مستدامة والتكيف مع ظاهرة التغير
المناخي السياسة الوطنية  28من أجندة
السياسات الوطنية.

تعتبر فلسطين من الدول األقل اسهاماً في التأثير على ظاهرة التغيير
المناخي ،في الوقت ذاته ،تنظر ببالغ األهمية لهذه الظاهرة لما لها من
تداعيات وأخطار سلبية على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون
في أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة (انظر أهداف التنمية
المستدامة  1و 2و 6و ،)12وعلى قدرة المجتمعات المحلية في التكيف مع
هذه الظاهرة .وكان لإلخفاق العالمي في الحد من ظاهرة تغير المناخ
وآثاره تأثيرات واضحة على المناخ في فلسطين ،وتزداد هذه اآلثار
وضوحاً سنة بعد أخرى ،وتترك آثاراً سلبية على قطاعات متعددة ال سيما
قطاعات الزراعة والمياه واألمن الغذائي.
ويتنبأ تقرير التقييم الخامس للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ  62بمستوى
كبير من االحتباس الحراري في منطقة شرق المتوسط (أكبر من متوسط
االحتباس الحراري العالمي السنوي بمقدار 0 5.1-2.2م) ،وانخفاض كبير
في معدالت هطول األمطار السنوية (انخفاض بنسبة  %10بحلول 2020
و %20بحلول  ،)2050مع احتمال كبير في أن يتزامن مع ذلك أحوال جوية
متطرفة ،وحدوث زيادة في عدد األيام التي تشهد حرارة مرتفعة (أكثر من
0 30م)  خالل السنة .سيكون لهذه التغيرات آثار خطيرة على الحياة في
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فلسطين ،بما في ذلك خلق تحديات أمام القطاع الزراعي والتأثير على
قدرته اإلنتاجية ،وتزايد حدوث حرائق الغابات والعواصف والفيضانات
واتساع رقعة التصحر وتدهور التربة والتنوع الحيوي .لقد أصبحت آثار
تغير المناخ العالمي ملموسة في فلسطين ،تتجسد في االرتفاع السريع في
درجات الحرارة ،والتراجع في معدل وتوزيع هطول األمطار   .
ويعتبر الحد من انبعاثات الكربون أحد أولويات العمل للحكومة الفلسطينية
وشركاؤها ،ففلسطين مسؤولة حالياً عن  0.96طن من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون للفرد سنوياً  ،63وهي نسبة أقل بكثير عن الدول العربية
المجاورة :األردن ( 5.1طن ثاني أكسيد الكربون للفرد سنوياً) ومصر
( 2.9طن ثاني أكسيد الكربون للفرد سنوياً) ولبنان ( 4.4طن ثاني أكسيد
الكربون للفرد سنوياً) ،وأقل من العشر عما هو في إسرائيل ( 10.7طن
ثاني أكسيد الكربون للفرد سنوياً) .64
ويمثل شح المياه إحدى أشد تأثيرات تغير المناخ خطورة على الحياة
في فلسطين .ويُتوقع أن يكون لتغير المناخ تداعيات كبيرة على الموارد
المائية ،تتمثل في نقص كميات المياه نتيجة قلة سقوط االمطار وارتفاع

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الكوكب

معدالت التبخر ،وارتفاع معدالت حدوث الفيضانات ،وتراجع جودة المياه
السطحية والجوفية ،وتناقص إمدادات المياه المشترى من إسرائيل،
وزيادة ملوحة المياه ،وعدم قدرة األمطار المتناقصة على تعويض النقص
في خزانات المياه الجوفية.

التحديات الرئيسة أمام التخفيف من آثار تغير المناخ:
توجد تباينات كبيرة بين فلسطين وإسرائيل في تو ّفر المياه العذبة،
وستتفاقم هذه التباينات على األرجح بفعل شح إمدادات المياه (انظر
هدف التنمية المستدامة  ،)6وبفعل سياسات االحتالل اإلسرائيلي التي
تضع عبئاً إضافياً على قدرة فلسطين في التعامل مع ظاهرة تغير المناخ،
من خالل الحيلولة دون قيام الحكومة الفلسطينة بإجراءات فعالة لمواجهة
هذه الظاهرة.
تعتبر الزراعة أكثر القطاعات االقتصادية تضرراً من شح المياه الناجم
عن تغير المناخ ،ومصادرة إسرائيل لألرض والموارد المائية الفلسطينية.
فالنقص في الموارد المائية يفاقم من اآلثار السلبية لالحتالل اإلسرائيلي
على اإلنتاج الزراعي في فلسطين ،وخاصة وأن حوالي  %87من األراضي
الزراعية تعتمد على الزراعة البعلية .وسيتأثر قطاع الزراعة سلباً بتغير
المناخ من خالل :ارتفاع الطلب على المياه لري المحاصيل ،ونقص
المراعي ،وتراجع اإلنتاج الرعوي ،وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما تع ّرض األحوال الجوية المتطرفة المحاصيل الحساسة للحرارة
والبرودة للخطر .وسيؤدي التراجع المتوقع في اإلنتاج الزراعي إلى تفاقم
مشكلة األمن الغذائي في فلسطين (انظر هدف التنمية المستدامة .)2
ال يمكن فهم األخطار المترتبة على السكان الفلسطينيين من ظاهرة
التغيير المناخي ،بعيداً عن سياقه السياسي األوسع المتمثل في االحتالل
اإلسرائيلي وتبعاته السلبية على التنمية في فلسطين ،وإضعاف من قدرة
فلسطين على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ والتعامل مع آثارها والتي
تشمل القيود اإلسرائيلية على إمكانية الوصول إلى األرض والموارد
المائية واستغاللها ،والقيود على تطوير البنية التحتية المائية بما في
ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي ،وحفر اآلبار اإلرتوازية وإقامة
السدود ،والهجمات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة وما نجم عنها
من دمار في األراضي الزراعية ،واآلبار ،وأنابيب المياه ،ومحطات معالجة
مياه الصرف الصحي .ولغياب السيادة الفلسطينية أثرها على التكيف مع
ظاهر تغير المناخ ،إذ ال تستطيع بفعل القيود اإلسرائيلية تنفيذ مشاريع
الطاقة المتجددة للحد من بصمتها الكربونية ،وال التوسع في البنية
التحتية للطاقة المتجددة.

جهود الحكومة وشركائها:
على الرغم من انخفاض مستويات انبعاثات دولة فلسطين من غازات
الدفيئة ،فهي ملتزمة بالعمل على ضبط هذه االنبعاثات ،كجزء من
مساهمتها في الجهد العالمي المعني بالمناخ .وفي إطار ذلك ،صادقت
فلسطين على االتفاقيات اإلطارية لتغير المناخ ،واتفاقية باريس حول تغير
المناخ ،والتي  تلتزم من خاللها  الحكومة الفلسطينية بتنفيذ سلسلة من
التدخالت المستقبلية للحد من بصمتها الكربونية والعثور على مصادر
طاقة خضراء بديلة .وكجزء من هذا اإللتزام قامت فلسطين بإنجاز
التقرير الوطني األول كمتطلب التفاقية تغير المناخ ،وإعداد الخطة
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والمصادق عليها من مجلس الوزراء.
وعملت الحكومة على التوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد
الطاقة على مستوى األسر والتجمعات المحلية ال سيما في المناطق
المسماة (ج) وذلك بسبب القيود المفروضة على تطوير البنية التحتية
لهذا القطاع .باإلضافة لذلك ،بذلت الحكومة جهوداً حثيثة في مجال
إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها من خالل اإلدارة السليمة لمكبات
النفايات مما يسهم في التخفيف من االنبعاثات.
وللحد من تأثير األخطار المناخية والطبيعية المستقبلية ،اتخذ مجلس
الوزراء الفلسطيني في العام  2017قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية إلدارة
مخاطر الكوارث برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية  الوزارات والهيئات
الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية
على المستويين الوطني والمحلي .وسيعمل مركز إدارة مخاطر الكوارث
في العام المقبل على دراسة لتقييم المخاطر وإعداد استراتيجية إلدارة
مخاطر الكوارث لفلسطين حتى عام .2022

التطلع إلى المستقبل:
انسجاماً مع التزام فلسطين باالتفاقيات الدولية لتغير المناخ ،وتنفيذاً
لسياسة الحكومة في ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة
التغير المناخي ،ستعمل الحكومة على ضبط معدالت التلوث والحد
من االنبعاثات ،التوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها
واستخدامها ،والتوسع في معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها،
تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،االستمرار في تنفيذ برنامج
تخضير فلسطين ،وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
والتوسع في مشاريع الحصاد المائي.

كما يعتبر االفتقار إلى البيانات وأدوات رصد ظاهرة تغير المناخ من
التحديات الرئيسة أمام قدرة الحكومة الفلسطينية على تطوير  المبادرات
للتخفيف من تأثير تغير المناخ في فلسطين .ونظراً لعدم إمكانية الوصول
إلى المنطقة (ج) بالضفة الغربية ،ال تستطيع الحكومة رصد تأثير تغ ّيُر
المناخ على بيئتها .أما في قطاع غزة فقد أعاق الحصار من استيراد
التكنولوجيا الالزمة لرصد تغير المناخ بغية تقييم آثاره في غزة بشكل
دقيق ،يضاف إلى ذلك ضعف أنظمة اإلنذار المبكر وافتقارها للتكنولوجيا
وعدم إمكانية الوصول إلى األرض والموارد.
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هدف التنمية المستدامة  :14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
التنمية المستدامة

الحد من التلوث وتحسين إدارة مياه
الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة
استخدامها يمثالن عنصرين حيويين
للحفاظ على الشريط الساحلي في
غزة،وهي أولويات للتدخل ملتزمة
الحكومة بالعمل على تنفيذها لتحقيق
هدف  السياسة الوطنية  28ألجندة
السياسات الوطنية ،المتمثلة في  
لضمان بيئة مستدامة والتكيف  مع تغير
المناخ .لكن يبقى تحقيق أي إنجازات
فيما يخص الحفاظ على الساحل
البحري الفلسطيني واستدامة موارده
البحرية مشروطاً بإيجاد ح ًل سياسي
منصف وعادل ،والذي يتطلب عم ً
ال
دولياً إلنهاء الحصار الظالم على غزة.

يتقاطع الحفاظ على البحر والموارد البحرية واستخدامها بطريقة
مستدامة من أجل التنمية المستدامة في دولة فلسطين مع جهود الحكومة
الفلسطينية الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي (هدف التنمية المستدامة  ،)6والحصول
على طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة (هدف التنمية المستدامة  ،)7وتعزيز
االستهالك واإلنتاج المستدام (هدف التنمية المستدامة  .)12وتصطدم
جهود تحقيق االستدامة البحرية في الساحل الفلسطيني في قطاع غزة
بالحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة ،وبالقيود المفروضة على
إمكانية الوصول إلى المياه اإلقليمية.
على الرغم من ارتباط  %99من الفلسطينيين في غزة بشبكة الصرف
الصحي ،65إال أن كثرة انقطاع إمدادات الكهرباء وعدم انتظامها وضع
ضغوطاً خطيرة على القدرة العملية لمنشآت معالجة مياه الصرف الصحي،
مما نتج عنه تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شوارع غزة.
وبالتالي أصبحت استدامة الخزان المائي الساحلي في غزة ،والذي يمد
غزة بغالبية مياهها ،تتعرض لخطر شديد ،في ظل ارتشاح مياه الصرف
غير المعالجة إلى الخزان ،وتلوث الخزان بمياه البحر وارتفاع مستويات
الملوحة فيه إلى أعلى من المعايير العالمية ما بين  2و 8مرات ،فيما
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أشارت التقارير أيضاً إلى إحتواء الخزان المائي على مستويات خطيرة
من النترات (هدف التنمية المستدامة  .)5يضاف إلى ذلك أنه في ذروة
أزمة الكهرباء المتكررة في غزة ،يتم تفريغ ما يصل إلى  100مليون لتر من
مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر المتوسط يومياً بسبب عدم
القدرة على تشغيل محطات المعالجة بكامل طاقتها.
وتهدد مصادر التلوث البرية األخرى والناجمة عن األنشطة الترفيهية،
والمخلفات الصناعية ،والنفايات الصلبة من استدامة الموارد البحرية.
وما يثير للقلق بوجه خاص هو ارتفاع مستويات تركيز المعادن الثقيلة،
مما يهدد مصادر المياه الالزمة لالستهالك ،بجانب تهديده الستدامة
مخزون األسماك .وقد سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على أثر
المواد الكيميائية الناتجة عن مياه الصرف الصحي في الحد من تكاثر
األسماك ،مما يشكل تهديداً إضافياً لمخزونات األسماك ،التي تواجه
تهديداً ناتجاً عن الصيد المفرط نظراً لضيق المساحة المتاحة للصيد
في قطاع غزة .كما اكتُشفت أيضاً آثار معادن ثقيلة كالنحاس والرصاص
في األسماك التي ِصيدت قبالة ساحل غزة ،ومع أنها ل َّم تصل بعد إلى
مستويات خطيرة ،إال أن أزمة المياه والصرف الصحي المستمرة ستؤدي
إلى ارتفاع هذه المستويات.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الكوكب

ويُعتبر التآكل المستمر في الكثبان الرملية على امتداد الخط الساحلي
لغزة مثار قلق للحكومة الفلسطينية ،حيث تشكل هذه الكثبان خط دفاع
طبيعي ضد الفيضانات واألمواج العاتية .كما يعرض هذا التآكل النظام
اإليكولوجي البحري والساحلي لغزة لضغوط إضافية خطيرة .ومن الجدير
ذكره ،بأنه على مدى السنوات العشر الماضية أدى التآكل في بعض
المناطق الساحلية إلى التهام البحر حوالي  37متراً من اليابسة.
من جانب آخر ،تسيطر إسرائيل بشكل كامل على البحر الميت ،وال تسمح
للفلسطينيين الوصول إليه أو االستثمار فيه واالستفادة منه .ويشهد البحر
الميت منذ سنوات انخفاضاً متزايداً ومستمراً في منسوب سطح المياه
فيه نظراً لتحويل إسرائيل لروافد نهر االردن من المياه ،واستنزافها
لموارده المختلفة.

التحديات الرئيسية التي تواجه الحفاظ على النظم
اإليكولوجية البحرية والساحلية:
قوض الحصار المستمر المفروض على غزة من قدرة الحكومة الفلسطينية
وشركائها على ضمان االستخدام المستدام لمخزونات األسماك والح ّد
من التلوث .وتسبب انهيار البنية التحتية الناجم عن القصف المتعمد
لمحطة غزة لتوليد الكهرباء وغيرها من المرافق في إخفاق ثالث محطات
لمعالجة الصرف الصحي ،مما أدى  بدوره إلى تفريغ مياه الصرف الصحي
غير المعالجة في البحر نظراً لعدم وجود خيارات بديلة .وإذا لم يُتخذ
إجراء عاجل ،بشأن استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء
الالزمة إلصالح هذه المنشآت الحيوية إلدارة المياه العادمة ،فإن كميات
مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ في البحر تبقى مرشحة
للزيادة ،وخاصة في ظل الزيادة السكانية في غزة .وبالتالي ،فإن توفير
مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة لغزة تشكل مرتكز أساسي للقدرة
على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل سليم ،وهو ما  يسهم في الحفاظ
على البحر وموارده (انظر هدف التنمية المستدامة .)7

لصيادي غزة رجاالً ونساء الوصول إال لمسافة  3أميال بحرية ،مع
إستثناءات بالسماح للوصول إلى  6أو  9أميال ،و ُقلصت هذه المساحة
و ُوسعت بشكل عشوائي على مدى السنوات العشرين الماضية .وإلجبار
صيادي غزة رجاالً ونساء على الصيد في المياه الضحلة انعكاسات
خطيرة على النظام اإليكولوجي الساحلي لغزة ،حيث يلجأ الصيادون
لصيد األسماك الصغيرة والتي لم تصل إلى سن التكاثر بعد ،مما يؤدي
إلى استنفاد حاد لمخزون األسماك .وتشير التقديرات إلى تراجع إجمالي
كميات الصيد من حوالي  4000طن في  العام  1999إلى حوالي  3305
طن في العام  ،2016على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدها قطاع
غزة خالل السنوات الماضية .ويشكل استمرار التراجع في كميات الصيد
تهديداً لألمن الغذائي لنسبة كبيرة من السكان ال سيما الصيادين في غزة،
وخاصة وأن السمك هو أحد المصادر الرئيسة للحصول على البروتين في
قطاع غزة( .انظر هدف التنمية المستدامة    .)2

التطلع إلى المستقبل:
الحد من التلوث وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة
استخدامها ،كالهما عنصران حيويان للحفاظ على الشريط الساحلي
في غزة ،وهي أولويات أساسية في أجندة السياسات الوطنية .وتحقيقاً
لهذه األولويات ،ستقوم الحكومة الفلسطينية وشركاؤها وبقدر اإلمكانات
المتاحة لهم ،بالعمل على تطوير خدمات الصرف الصحي ،وتنفيذ
المبادرات للتقليل من تلوث الساحل البحري في قطاع غزة .وتنفيذ سلسلة
من التقييمات بغية تمهيد الطريق إلى إنشاء نظام فعال لرصد وتقييم
حساسية الشريط الساحلي لغزة آلثار تغير المناخ ،والتلوث ،والبناء بال
تصريح على امتداده .من جهة أخرى ،تعمل الحكومة على االستفادة من
المبادرات اإلقليمية الهادفة إلى تحسين نوعية البحر والحفاظ عليه.

ووفقاً التفاقية أوسلوُ ،منح الشعب الفلسطيني في غزة حقوق صيد
في المنطقة حتى مسافة  20مي ً
ال بحرياً من الساحل ،إال أنه ال يسمح  
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هدف التنمية المستدامة  :15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها
وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة
التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع الحيوي

تحتل األرض جوهر الكفاح الفلسطيني
من أجل الحرية واالستقالل ،ويشكل
بسط السيادة على كامل أرض دولة
فلسطين ومواردها الطبيعية أولوية
قصوى للحكومة الفلسطينية .وعلى
الرغم من استمرار إسرائيل في
احتاللها لألرض وسيطرتها على
موارد الشعب الفلسطيني ،فالحكومة
ملتزمة بالعمل على تعزيز إدارة الموارد
الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض
والمياه والطاقة ،وتعزيز االستخدام
المستدام لها .إضاف ًة لسعيها للحفاظ
على التنوع الحيوي.

فلسطين من الدول الموقعة على العديد من االتفاقيات البيئية اإلقليمية
والدولية ،وقد سنّت الحكومة قوانين عديدة تلزم مختلف األطراف بحماية
البيئة وتنوعها البيولوجي .تتمتع فلسطين ،رغم صغر مساحتها ،بتنوع
حيوي ونظام بيئي فريد ،حيث يقدر العدد اإلجمالي ألنواع الكائنات الحية
في فلسطين بحوالي  51ألف نوع ،تشكل ما نسبتة  %3من التنوع الحيوي
العالمي .لكن هذا التنوع البيولوجي يتعرض النخفاض حاد نتيجة اتساع
النشاط البشري والمستوطنات اإلسرائيلية وإقامة جدار الضم والتوسع.
فقد أدرج ما مجموعه  24نوعاً كأنواع مهددة باإلنقراض في فلسطين.
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وتبلغ مساحة الغابات المكسوة باألشجار الحرجية في  فلسطين 101.4
كم ،2بواقع  98.2كم 2في الضفة الغربية و 3.2كم 2في قطاع غزة  .66ومنذ
العام  1970تشهد الغابات تناقصا في مساحتها ،حيث بلغت في حينه
 350كم .2ويرجع هذا التناقص إلى النشاط االستيطاني والممارسات غير
المستدامة في قطع األخشاب .وتعود ملكية  %85من إجمالي مساحة
الغابات في فلسطين للحكومة الفلسطينية ،فيما تعتبر  %15منها ملكية
خاصة .وتُستخدم معظم مساحات الغابات كمناطق للرعي ،ويقدر إجمالي
إنتاجها السنوي  2050طن من المادة الجافة الستهالك الماشية ،والتي
تعادل في قيمتها الغذائية ما مقداره  720طناً من الشعير.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الكوكب

ومن جهة أخرى ،تشترك فلسطين مع البلدان المجاورة في الكثير
من التحديات كوقف التصحر وتعرية التربة وإزالة آثارهما .وتقدر
المساحة المعرضة حالياً للتصحر في فلسطين بحوالي 16.5%
لتترك بذلك آثاراً سلبية على قطاعات عديدة ،ال سيما األمن الغذائي،
والثروة الحيوانية ،والسياحة   .

التحديات الرئيسة التي تواجه الحفاظ على النظم
اإليكولوجية البرية:
يترتب على غياب السيادة الفلسطينية على االرض والموارد الطبيعية
عدم القدرة على التعامل بفعالية مع القضايا البيئية .وعلى الرغم من أن
إسرائيل قادرة على فعل ذلك وملزمة أدبياً بفعله ،إال أن ممارساتها كقوة
احتالل تؤدي إلى المزيد من التدهور والدمار البيئي أكثر منه في الحفاظ
على البية واستدامتها .فالسيادة على األرض تعتبر مطلباً وركيزة أساسية
إلدارة المحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي وحمايتها.
وتستخدم إسرائيل إقامة المحميات الطبعية وسيلة لالستيالء على
األراضي الفلسطينية ،حيث أقامت إسرائيل  48محمية طبيعية على
مساحة تشكل  %13من مساحة الضفة الغربية .وبالرغم من ادعاء
إسرائيل بإقامة هذه المحميات ألسباب تتعلق بحماية النظام اإليكولوجي،
إال أنها تسمح لمزارعين اإلسرائيليين بالزراعة في ست محميات طبيعية
في شمال الضفة الغربية وغور األردن ،مع وجود أدلة تؤكد على أنها
ماضية لتحويل هذه المحميات إلى أرض زراعية .من جهة أخرى ،اقتلعت
إسرائيل أكثر من  1.5مليون شجرة زيتون فلسطينية ،مع ما تمثله شجرة
الزيتون من رمز لصمود الشعب الفلسطيني ،وجزء من ثقافته وتراثه،
ناهيك عن قيمتها االقتصادية والبيئية.
إن اإلدارة المستدامة للغابات تكاد تكون ضرباً من المستحيل في ظل
االحتالل وممارساته ،فبين عامي  1998و ،2004قلصت مصادرة األراضي
لبناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع ،المساحات الخضراء والغابات
والتنوع البيولوجي في فلسطين من مستواها المنخفض عند  %4.3إلى
مستوى أقل من  .%1.5وإلنشاء إسرائيل غير القانوني للمناطق المغلقة
(وهي المناطق الفلسطينية المحصورة بين جدار الضم والتوسع والخط
األخضر لحدود عام  )1948آثار إيكولوجية مقلقة ،حيث تحتوي المناطق
المغلقة على  39منطقة حرجية و 40منطقة محمية ،أي ما يشكل %55.5
من المناطق الحرجية في الضفة الغربية .وما ينذر بالخطر إقدام إسرائيل
خالل إنشاء هذه المنطقة بإزالة األشجار ،مع ما لذلك من آثار ضارة على
التنوع البيولوجي والتربة ونوعية الهواء .من جانب آخر يعتبر بناء جدار
الضم والتوسع أحد أكبر الجرائم على البيئة الفلسطينية لما له من أثر
على األراضي الزراعية والغطاء األخضر النباتي والتنوع الحيوي وتدميره
للموائل الطبيعية للحيوانات البرية وقطعه للمسارات والطرق التي تسلكها
تلك الحيوانات في تجولها وتنقلها.

الوعي المجتمعي في مجال البيئة .وتفاقمت هذه المشكالت بفعل
االحتالل اإلسرائيلي ،الذي دأب على االستغالل المفرط للموارد المائية
الفلسطينية وتوزيعها غير المنصف .وأفضت القيود اإلسرائيلية في
المنطقة (ج) التي تحرم الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى  %85من
مساحة مراعيهم قبل العام  1967إلى كثافة رعي عالية  ،وهو ما أدى
إلى الرعي المفرط وتدهور البيئة .كما أن الحصار المفروض على غزة
والتدمير الحاصل للقطاع الزراعي ،ساهم في تصحر  %75من األراضي
الزراعية في غزة .وعلى الرغم بأن التكلفة االقتصادية للتصحر في
فلسطين غير معروفة ،إال أنها تقدر في البلدان المشابهة ما بين %0.65
و %1.45من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

جهود الحكومة وشركائها:
على الرغم من القيود التي تفرضها إسرائيل ،فقد أضطلعت الحكومة
وشركاؤها بمجموعة من التدخالت لحماية النظم اإليكولوجية البرية
والتخفيف من آثار فقدان المساحات الخضراء في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،منها تنفيذ برنامج تخضير فلسطين حيث تم توزيع   657,840شتلة
في األعوام  ،2017-2016وتنفيذ المبادرات لحماية وإعادة تأهيل الغابات،
وتأهيل وتطوير المراعي الطبيعية ،وإنشاء المتنزهات العامة في الغابات،
وسن وتنفيذ قوانين وطنية تحمي المناطق الحرجية والمحميات الطبيعية،
ّ
والتوسع في مبادرات الحصاد المائي.
ويجري العمل حاليا على تقييم حالة التصحر في فلسطين وتحديد
المناطق المتصحرة ،هذا اضافة الى اعتماد مجلس الوزراء للمخطط
الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والذي من شأنه
فرض الحماية على المحميات الطبيعية والغابات ومناطق التنوع الحيوي
والمشاهد الطبيعية ذات القيمة .من جانب آخر تعمل سلطة جودة البيئة
على تطوير خطط إدارة لعدد من المحميات الطبيعية وكذلك تقييم
ودراسة حالة عدد آخر منها .كما عملت الحكومة على االنضمام إلى
االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
ونفذت وزارة التربية والتعليم العالي مبادرة «شجرة لكل طالب» لتضمين
إدارة الغابات المستدامة والوعي البيئي كجزء من المنهج الدراسي
الفلسطيني فض ً
ال عن العمل المباشر المتمثل في غرس األشجار لتشجيع
إعادة غرس الغابات .كما عملت وزارة الزراعة على إنبات  750ألف شتلة
في المشاتل التابعة للوزارة .وإذ تتخذ االحكومة الخطوات األولى على
طريق التعامل مع تدهور األراضي ،فإنها تتخذ حالياً تدابير تحضيرية
لتقييم آثار إزالة األحراج وجدوى مختلف البرامج لمواجهة آثار التصحر
على األرض الزراعية.

باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر تدهور األراضي نتاج عوامل اجتماعية وسياسية
وبيئية مترابطة ،بما في ذلك الممارسات غير المستدامة كالرعي الجائر
والتوسع الزراعي باتجاه األراضي الهامشية ،والزحف العمراني على
المناطق الزراعية ،وتغير المناخ ،وضعف الرقابة التشريعية ،وضعف
57

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

التطلع إلى المستقبل:
تسعى الحكومة لتعزيز مساهمة فلسطين في الجهد الدولي للحفاظ
على النظام اإليكولوجي ،وذلك من خالل التزام الحكومة في المضي
في تنفيذ سياساتها الخاصة بتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
وحمايتها ،وإتخاذ التدابير واإلجراءت الرامية للحفاظ على التنوع الحيوي،
ومكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء ،وحماية وتأهيل المحميات
الطبيعية ،وتأهيل المراعي ،والتوسع في الحصاد المائي .في الوقت ذاته،
تتطلع ،لدور إيجابي للمجتمع الدولي في سبيل تمكين الشعب الفلسطيني
من تقرير مصيره وبسط سيادته على موارده الطبيعية ،والتي سيكون لها
األثر اإليجابي على قدرة فلسطين في حماية لنظم اإليكولوجية وتأهيلها.
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النمواالقتصادي واالزدهار
يواصل االقتصاد الفلسطيني اعتماده بشكل مباشر على االقتصاد اإلسرائيلي .وما زال عدم
استقرار األوضاع السياسية المصدر الرئيسي لعدم اليقين الذي يعرقل من النمو االقتصادي
في فلسطين باإلضافة إلى أن السياسات اإلسرائيلية هي التي تحكم السياسات النقدية والمالية
ويصب حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم والقيود المفروضة
الفلسطينية.
ّ
على النشاط االقتصادي والقيود المفروضة على الحركة والتجارة في عدم قدرة فلسطين على
تحقيق مكاسب إضافية في النمو االقتصادي .وعلى الرغم من هذا ،فإن الحكومة الفلسطينية
ملتزمة بتحقيق االستقالل االقتصادي من خالل تنشيط القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية.
وباإلضافة إلى ذلك يهدف االقتصاد الفلسطيني إلى توفير فرص العمل التي يحتاج إليها
الفلسطينيون بصورة ملحة من أجل االزدهار.

60

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :النمواالقتصادي واالزدهار

61

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

هدف التنمية المستدامة  :8تعزيز النمو االقتصادي المضطرد
والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة
الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل االئق

يمثل تحقيق االستقالل االقتصادي
أولوية وطنية في أجندة السياسات
الوطنية تسعى الحكومة لتحقيقها
من خالل بناء مقومات االقتصاد
الفلسطيني ،وتوفير فرص عمل الئقة
للجميع ،وتوفير بيئة استثمارية مالئمة،
وتعزيز الصناعة الفلسطينية وتطوير
قدرتها التنافسية.

العمل الالئق والنمو االقتصادي الشامل هما مقومان أساسيان من
مقومات التماسك والصمود المجتمعي في فلسطين .وعلى الرغم مما
شهدته فلسطين من زيادة في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي على مدى
السنوات الماضية ،إال أن مقدار هذا النمو ال يكفي لتوفير فرص العمل
المطلوبة والتي تحتاج إليها فلسطين بصورة ملحة في ظل الطلب المتزايد
على فرص العمل .ففي العام  ،2016بلغ معدل النمو في الناتج المحلي
االجمالي  %4.7مقارنة بالعام  ،2015وبلغ نصيب الفرد من نمو الناتج
المحلي االجمالي  ،%2.1فيما بلغ نصيب الفرد العامل  .%3.1وتوزع النمو
االقتصادي بشكل متفاوت ،حيث تركزت ثماره بشكل رئيسي في المناطق
(أ) و(ب) بالضفة الغربية ،وأما المنطقة (ج) والقدس الشرقية وغزة
فكان نصيبها المعاناة .وعلى الرغم من زيادة مساهمة الضفة الغربية
في الناتج المحلي اإلجمالي من  %68.4في العام  2006إلى %75.2
في العام  ،2017تراجعت مساهمة غزة من  %31.6إلى .67 %24.8
وتراجعت مساهمة القدس الشرقية ،في االقتصاد الفلسطيني من %15
في الثمانينيات إلى أقل من  %7في اآلونة األخيرة.
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في العام  68 2017بلغ معدل البطالة في فلسطين  ،%27.7بواقع
 %43.9في قطاع غزة و  %17.9في الضفة الغربية .وسجلت البطالة
أعلى معدالتها بين الشباب في الفئة العمرية ( )24-20بنسبة بلغت
 .%45.2وبجانب الشباب ،تتأثر النساء من الظروف االقتصادية
ومحدودية فرص العمل أكثر من غيرها ،حيث تعاني النساء من
معدالت بطالة مرتفعة  وال سيما النساء اللواتي أنهين  13سنة دراسية
لتبلغ  .69%50.6وفي الوقت ذاته ،أرتفعت معدالت البطالة بين االفراد
ذوي اإلعاقة المشاركين في القوى العاملة لتبلغ ( .70%37.3انظر
هدفي التنمية المستدامة  5و .)10وتبلغ نسبة المشاركة في القوة
العاملة لألفراد  15سنة فأكثر %45.3 ،بواقع  %70.9بين الذكور
و %19بين اإلناث .وقدر عدد أفراد القوة العاملة المشاركة بحوالي
 1.4مليون نسمة ،مع ارتفاع نسبة العمل في القطاع غير  المنظم التي
بلغت  %59.0من مجموع العاملين ،وتتركز  %89من العمالة غير
المنظمة في الزراعة   .71
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ما زالت العمالة الفلسطينية تفتقر لمعايير العمل الالئق ،على الرغم من
وجود اللوائح التنظيمية الرامية إلى حماية حقوق العمال ،إذ تتجاهل نسبة
عالية من أصحاب العمل هذه اللوائح .فما زال  %38يتقاضون أجراً
أقل من الحد األدنى لالجور ،والفجوة في األجور بين الجنسين ما زالت
مرتفعة ،وبلغ معدل عمالة األطفال  .%3.4ولعدم قدرة الحكومة على
تطبيق تشريعات العمل في المنطقة المسماة (ج) ،فإن إصابات العمل
في المنشأت القائمة في هذه المناطق عالية حيث سجلت ما يقارب
 1000إصابة سنوياً ،منها  30-20إصابة قاتلة .وفي العام  ،2017بلغ عدد

العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات  ،122500يعمل منهم
 22100في المستوطنات اإلسرائيلية ،ومنهم  43400غير مسجلين وال
يحملون تصاريح عمل ،وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في
نظام العمل اإلسرائيلي  .72ويعمل الغالبية منهم في البناء والمصانع ،وال
تستطيع الحكومة الفلسطينية ضمان سالمتهم وحمايتهم ،حيث يعملون
في ظروف غير الئقة ال سيما للنساء ،ويواجهون معاملة تمييزية وتكاد
تكون السالمة المهنية معدومة فيها ،وهو ما يتسبب في حدوث ما يقارب
 600إصابة عمل سنوياً ،غالبيتها بين العمال غير المسجلين.
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التحديات الرئيسة أمام توفير العمل الالئق وتعزيز
النمو االقتصادي المستدام والشامل للجميع:
30

ح ّد استمرار االحتالل وممارسته من آفاق النمو االقتصادي وقدرته على
50.0السلعية
الفلسطيني على إسرائيل ،إذ تأتي بموجبه  %58.2من الواردات
20
تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني .وقيدت االتفاقيات المتعددة االقتصاد
40.0تذهب
الفلسطينية في العام  2016من إسرائيل ( 3.2مليارات دوالر) ،فيما
10
الفلسطيني وألحقته باالقتصاد اإلسرائيلي ،وأضعفت من قدرة الحكومة
 %83.2من الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل ( 770.8مليون
30.0
73
0
الفلسطينية على وضع سياسات نقدية أو مالية لدعم اقتصادها.
دوالر)  .وتشكلت بموجب بروتوكول باريس لجنة اقتصادية مشتركة
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
تعطل عمل
للتفاوض بشأن جوانب السياسة التجارية ،إال أن إسرائيل -10
20.0
وقد تسبب بروتوكول باريس االقتصادي بتأثيرات سلبية على االقتصاد
 -20القضايا
اللجنة منذ أكثر من  10سنوات ،مما ترتب عليه تراكم في
10.0
الفلسطيني .فعلى الرغم من أنه   كان مقرراً   إنتهاء العمل به بعد 5
االقتصادية الحيوية غير المعالجة بين إسرائيل وفلسطين .وبالنظر إلى
-30
سنوات والذي  يترافق مع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة ،إال أن
0.0وتمتعها
سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الخارجية لدولة فلسطين،
2007ﻠﺳطﯾن
ﻓ
2009ﻟﻐرﺑﯾﺔ
 2010 2011اﻟﺿﻔﺔ ا
 2012 2013 2014 2015 2016ﻏزة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
يحكم  السياسات النقدية
هذا البروتوكول ،وبعد مرور  22سنة ،ما زال
بحق النقض على السياسة التجارية بما يتماشى مع مصالحها االقتصادية،
أصبحتﻠﺳطﯾن
ﻓ
بشكلﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
إسرائيل بنوده اﻟﺿ
ﻏزة
والمالية الفلسطينية ،في الوقت الذي تنتهك فيه
دولة فلسطين عاجزة عن وضع سياساتها التجارية وإقامة
ممنهج ومتعمد .لقد ساهم بروتوكول باريس في تعزيز اعتماد االقتصاد
شراكات خاصة بها دون موافقة إسرائيل .في الوقت ذاته ،ال يستطيع
الناتج المحلي االجمالي للفرد
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المنتج المحلي منافسة المنتجات والسلع اإلسرائيلية المدعومة .وعليه،
يعاني الفلسطينيون من تفشي ظاهرة تضخم األسعار ،وما يترتب عليه من
انعدام األمن الغذائي (انظر هدف التنمية المستدامة .)2
أدت سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية،
بما في ذلك األراضي الزراعية الخصبة والمياه والمحاجر والنفط والغاز
الطبيعي ومعادن البحر الميت ،إلى خسارة مبالغ محتملة تقدر بـ  3.4مليار
دوالر سنوياً ،وهي مبالغ من شأن إستثمارها أن يزيد النمو االقتصادي
في المنطقة المسماة (ج) ،وتوفير فرص العمل ،والحد من الفقر ،وتضيف
إلى رأس المال لدولة فلسطين .وفوق ذلك ،تعيق الحواجز المادية ونقاط
التفتيش اإلضافية التي فرضها االحتالل العسكري اإلسرائيلي وعددها
أكثر من  500من التبادل االقتصادي .أما بالنسبة للعاصمة الفلسطينية،
فقد تم عزلها عن السوق الفلسطينية ،مما تسبب في مستويات عالية من
الفقر والبطالة (انظر هدف التنمية المستدامة  .)1باإلضافة إلى ذلك،
فإن القيود الموضوعة على الحركة فرضت تكاليف إضافية على المنتجات
الفلسطينية مما يحد من قدرتها التنافسية .وتسبب غياب االستقاللية
بجانب الضغوط السياسية في ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات عالية
في الضفة الغربية ،مما يخلق بيئة تنطوي على مخاطر وغير مواتية
لالستثمار في الفرص االقتصادية.
وفي غزة ،أسفر الحصار عن تقويض شديد لالقتصاد ،إذ بلغ إجمالي
الناتج المحلي باألسعار الثابتة (الحقيقي) عام  1994ما يقارب 1900.5
مليون دوالر ،في حين وصل عام  2016إلى  3395.6مليون دوالر أمريكي،
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2016مستوى
أقل مما كان عليه عام  .74 1994وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن
قيمة إجمالي الناتج المحلي في غزة كانت ستصل إلى أربعة أضعاف
حجمه الحالي لو لم يُفرض الحصار عليه .75وأدى الحصار إلى محدودية
في المواد األساسية والموارد الالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي
باإلضافة إلى الدمار شبه التام لقدرات غزة اإلنتاجية .ويغلب ِصغر الحجم
والملكية العائلية على معظم منشآت األعمال ،حيث أعاقت البيئة غير
المواتية من القدرة على تحقيق نمو أكبر.

جهود الحكومة وشركاؤها:
لمواجهة معدالت البطالة العالية ،وفي ظل عدم قدرة سوق العمل
الفلسطيني على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل ،اتخذت
الحكومة مجموعة من اإلجراءات لتحسين بيئة اإلستثمار واألعمال،
فقامت بتعديل مجموعة من القوانين وإقرارها كقانون الشركات،
وقانون الملكية الفكرية ،وقانون األصول واألمالك المنقولة ،باإلضافة
إلى إقرار رزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية ،وتقديم رزمة
حوافر خاصة للمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ،وإنشاء المناطق
والمدن الصناعية وتشغيلها .وعملت الحكومة على حوكمة سوق العمل،
وتفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني الذي تمكن من تأمين  5777فرصة
عمل خالل العامين  ،2017-2016ال سيما للخريجين الشباب من كال
الجنسين .يتكامل مع ذلك ،الجهود المبذولة لتطوير برامج التعليم
المهني والتقني وربط مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل .وقد شهد
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العام  2016إقرار قانون الضمان االجتماعي والشروع بتأسيس مؤسسة
الضمان االجتماعي والمتوقع أن تباشر أعمالها في النصف الثاني من
العام  .2018وتنفذ الحكومة برنامج اإلقراض الصغير لالشخاص ذوي
اإلعاقة من أجل الحد من البطالة بينهم وتعزيز إدماجهم االجتماعي،
كما يعمل ديوان الموظفين العام على تطبيق سياسة التوظيف لألشخاص
ذوي اإلعاقة بحجز  %5من الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمة
المدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة .وتقوم وزارة العمل بالتفتيش على
المنشأت االقتصادية لضمان التزامها بمعايير العمل الالئق   .

التطلع إلى المستقبل:
تسعى الحكومة لتحقيق االستقالل االقتصادي الشامل والقادر على
توفير فرص عمل الئق للجميع .ولوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ،
ستعمل الحكومة على تنفيذ مبادرات تعنى بتسريع توفير فرص العمل من
خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،والتوسع في برامج توفير
فرص العمل التي تستهدف خريجي الجامعات بمشاريع ريادية على وجه
الخصوص ،ويشكل تطوير صندوق التشغيل الفلسطيني جزءاً من هذه
المبادرات .كما ستعمل على ضمان بيئة عمل آمنة من خالل ضمان تطبيق
معايير الصحة والسالمة المهنية ،وتشمل التدابير األخرى دعم ومساندة
المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ودعم ريادة األعمال،
ودعم وتطوير التعاونيات وتوسيع قاعدتها ،وتنمية االقتصاد الرقمي،
وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاع األعمال.
وستعمل الحكومة على تعزيز الصناعة الفلسطينية ،وإعادة بناء القطاعات
اإلنتاجية الفلسطينية وال سيما الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة،
وإعادة بناء القطاع الخاص في غزة .ومواصلة جهودها لتحفيز وزيادة
االستثمار األجنبي ،وال سيما في قطاعات البناء والسياحة والزراعة
وتكنولوجيا المعلومات ،والطاقة ،فض ً
ال عن زيادة التجارة الدولية
والصادرات .وتعزيز دور القطاع المالي لمساندة نمو القطاع الخاص .مع
إيالء اهتمام خاص لجسر الفجوة التنموية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
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هدف التنمية المستدامة  :9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز
التصنيع المستدام والشامل للجميع،
وتشجيع االبتكار

50.0
40.0

تعتبر إقامة البنية التحتية االستراتيجية
لالقتصاد  إحدى السياسات الوطنية
لألولوية الوطنية السادسة :تحقيق
االستقالل االقتصادي ،والتي تهدف
إلى بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني
من خالل تصميم وتنفيذ مشاريع البنية
سيما
لالقتصاد
الالزمة
التحتية الحيوية
2014ال 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2015
2016
المطار ،والميناء ،المناطق الصناعية،
ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻏزة
شبكات المواصالت والمياه ويمثل توفير
بيئة تشريعية وإجراءات مساندة لقطاع
األعمال ،بما فيها تكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت أولوية عمل للحكومة.

30.0
20.0
10.0
0.0

30

بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي
الفلسطيني في العام  2016ما نسبته  ،%13.3ليسجل بذلك تراجعاً
10
ملموساً عن نسبة مساهمته في العام  1997والبالغة   .%15.5وبصورة
تتسم المنشأت اإلنتاجية في فلسطين بصفة عامة بأنها منشآت0متناهية
مشابهة ،انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
إلى 2011
2012
المحلي من 2015
المنشأت
.2016
2010العام
 %11.0في
19972013
 2014العام
 %12.3في
الصغر أو صغيرة حيث تشكل ما نسبته  %92من جميع -10
الصناعية ،وبلغت نسبة المنشآت التي ّ
فلسطين
توظف أقل من  5عمال في
وانعكس هذا التراجع على قدرة القطاع الصناعي على التشغيل ،حيث
-20
توظف أكثر من  20عام ً
 ،%72فيما تبلغ نسبة المنشآت التي ّ
ال  %3فقط.
انخفضت نسبة العمالة في القطاعات الصناعية من  %16.4في العام
-30
وهذا يعكس أهمية المنشآت الصغيرة في  التشغيل ،لكن يكمن التحدي في
 1997إلى  %13.4في العام  .2017من جهة أخرى ،ارتفعت مساهمة
ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻏزة
االقتصاد الذي تهيمن عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضعف معدالت
اإلنتاج التكنولوجي من إجمالي القيمة المضافة لإلنتاج التحويلي مما
اإلنتاج مقارنة باالقتصاديات القائمة على المنشآت  كبيرة الحجم.
نسبته  %7.4في العام  ،2015إلى  %10.2في العام  .2016وتبقى
مساهمة البحوث والتطوير عند مستويات ال تذكر في فلسطين ،فال
20
تشكل سوى  %0.6من إجمالي الناتج المحلي .76

القيمة المضافة للفرد من الناتج الصناعي بالدوالر
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التحديات الرئيسة:
يقوض االحتالل اإلسرائيلي من قدرة الحكومة الفلسطينية على تطوير
البنية التحتية وتطوير القطاعات الصناعية .ففي الضفة الغربية والقدس
الشرقية ،يعيق االحتالل اإلسرائيلي من تطوير وإقامة مشاريع البنية
التحتية الحيوية للصناعة ،وبالتالي يقوض من قدرتهما على الصمود ،حيث
يفرض اإلحتالل اإلسرائيلي نظام للتصاريح في المنطقة المسماة(ج) يكبل
من خالله وبشكل ممنهج من تطوير البنية التحتية للصناعات الفلسطينية.
وتُحرم المجالس المحلية الفلسطينية بشكل مستمر من حق بناء طرق
وحرمت  %90من القرى
جديدة وال سيما في المنطقتين (ب) و(ج)ُ .
من الحصول على نوع واحد من تصاريح البناء على األقل ،بما في ذلك
البنية التحتية للمياه والكهرباء والنقل واإلسكان ،ولم توافق إسرائيل إال
على  %1.5من طلبات التصاريح المقدمة بين عامي  2010و .2014كما
تواجه المجالس الفلسطينية تحدياً يتمثل في البنية التحتية للمستوطنات
اإلسرائيلية ،التي تقام لكي تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية بشكل
ممنهج ،مما يعقّد من قدرة الحكومة الفلسطينية وشركائها على إقامة
البنية التحتية الفلسطينية الحيوية التي تتقاطع في غالبية األوقات مع
الطرق اإلسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني والمخصصة حصرياً
للمستوطنين .وفي األحوال التي توجد فيها طرق تربط بين التجمعات
السكانية الفلسطينية ،تفقد البنية التحتية الفلسطينية فعاليتها يوماً بعد
يوم بفعل الحواجز التي تقيمها قوات االحتالل اإلسرائيلي .كما عرقلت
هذه القيود التنمية الصناعية في الضفة الغربية ،حيث تشير التقديرات
إلى أن إزالة القيود اإلسرائيلية عن استخراج وبيع المغنسيوم والبوتاس
والبرومين من منطقة البحر الميت كان سيحقق قيمة مضافة تقدر
بحوالي  918مليون دوالر سنوياً لالقتصاد الفلسطيني .كما عرقلت القيود
المشددة على المناجم والمحاجر في المنطقة (ج) قدرة الفلسطينيين على
استخراج األحجار   .
وفي غزة ،ما زال تطوير البنية التحتية الحيوية متوقفاً حيث دمرت
االعتداءات العسكرية المتتالية البنية التحتية ،ولم يترك الحصار إال
مجاالً ضئي ً
ال لإلعمار في ظل منع دخول مواد البناء .فقد أغلق أكثر من
نصف شركات األثاث والمالبس والمنسوجات واألعمال الزراعية أبوابه

بحلول عام  2014نتيجة الحصار والقيود المفروضة على التجارة ونقص
الكهرباء .وبالتالي تراجع عدد العاملين في هذا القطاع من  350ألف في
عام  2005إلى أقل من  15ألف في منتصف العام  .2013وتسبب العدوان
اإلسرائيلي لسنة  2014بمزيد من تقويض القاعدة الصناعية ،حيث ُد ّمر
أكثر من  %20من منشآت األعمال الصناعية وأكثر من  4آالف منشأة
تجارية أو أصابتها أضرار جزئية.
وتبقي إسرائيل سيطرتها شبه الكاملة على البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات .وبالتالي تعتمد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
الفلسطينية على األنظمة اإلسرائيلية ،وبالتالي ،وعوضاً عن األسعار
العالية التي يدفعها الفلسطينيون مقارنة بنظرائهم اإلسرائيليين ولخدمات
ذات جودة أقل ،ما زال الفلسطينيون عاجزين عن الوصول إلى شبكة
الجيل الرابع ،إ ْذ لم يتم تفعيل االتصال بشبكة الجيل الثالث إال هذا العام .

المنشأت الصناعية
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جهود الحكومة وشركائها:
منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة ،ولتطوير البنية التحتية األساسية
نفذت الحكومة  ثمانين مشروعاً للبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت 18.5
مليون دوالر لبناء  66كيلو متراً من الطرق .واستمرت بتنفيذ تدخاللتها
لصيانة شبكة الطرق الحالية من أجل تحسين السالمة المروية والتقليل
من اآلثار السلبية على المركبات .باإلضافة إلى ذلك ،تعكف الحكومة
الفلسطينية على توفير بيئة مواتية لإلنتاج الصناعي من خالل إنشاء
المناطق الصناعية واتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتحفيز االستثمار
ال سيما في البنية التحتية حيث استفاد منها منذ مطلع العام 2016
وحتى منتصف العام  2017ما عدده  24مشروعاً وبقيمة إجمالية 25
مليون دوالر .وتنفيذ المبادرات لدعم المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها
التنافسية في األسواق اإلقليمية والدولية ،منها على سبيل المثال إطالق
مشروع التجمعات العنقودية للصناعات ،وتحديث  50منشأة صناعية
صغيرة .وتعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الصناعي على تطوير التعليم
والتدريب المهني والتقني لتلبية احتياجات القطاع الصناعي الفلسطيني
بما يحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة .ولتعزيز دور صناعة تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في التنمية ،عملت الحكومة على توفير بيئة قانونية
وتشريعية مالئمة ،وتطبيق سياسات وإجراءات لتطوير الشراكة مع القطاع
الخاص وزيادة االسثمار في هذا القطاع .فصادقت على قانون المعامالت
والتوقيع اإللكتروني ،وقانون الجرائم اإللكترونية ،وإنشاء مركز البيانات
الوطني ،وتشكل الفريق الوطني لالستجابة لطوارئ الحاسوب.

التطلع إلى المستقبل:
ستواصل الحكومة من جهودها لتطوير البنية التحتية لتعزيز الصناعة
الفلسطينية ،وستعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية االساسية
كالمطار والميناء والمدن الصناعية وشبكات الواصالت والمياه والكهرباء
واالتصاالت .وستواصل جهودها لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية
وتوجيهها للقطاعات الواعدة ال سيما الطاقة المتجددة وتكنولوجيا
المعلومات .وستعمل على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية
من خالل التوسع في المدن والمناطق الصناعية وتعزيز الربط البيني لها
ومع محطات التصدير ،والتوسع في تنفيذ مشروع التجمعات العنقودية
للصناعات ،وذلك لما له من أثر إيجابي في توفير فرص العمل وخفض
معدالت الفقر والبطالة المرتفعة .وسيشكل تطوير قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أولوية للحكومة حيث ستعمل على استحدات
مناطق صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ووضع وتنفيذ خطة
وطنية للنطاق العريض ،وخطة لالبتكار واالبداع والتحول الرقمي    .
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السلم والعدالة
يتطلب إيجاد سالم عادل بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق االزدهار لكل البشر في المنطقة
اإلنهاء الفوري لالحتالل العسكري اإلسرائيلي ألرض وشعب وموارد دولة فلسطين المقامة على
حدود عام  1967المعترف بها دولياً ،بما فيها القدس الشرقية .لقد تمخض الوضع السياسي
المعقد عن نظام متشابك يترك فلسطينيين كثيرين خاضعين ألنظمة قانونية متعددة ،إذ ال تملك
الحكومة الفلسطينية سيطرة على مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية ،وأبرزها المنطقة  
المسماة (ج) والقدس الشرقية .ويشمل هذا قدرة الحكومة على تعزيز صمود واستدامة المدن
والتجمعات السكانية الفلسطينية ،حيث تشكل الكثافة السكانية المتزايدة والقيود المفروضة
على التوسع الحضري تحديات إضافية للسلم .وتحتل تهيئة األوضاع المواتية إلقامة دولة
فلسطينية مستقلة تتعايش في سالم مع جيرانها أولوية قصوى للحكومة الفلسطينية ،وذلك كما
جاء في أجندة السياسات الوطنية.
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هدف التنمية المستدامة  :11جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمود ومستدامة

يمثل بناء مجتمع قادرة على الصمود
أولوية وطنية في أجندة السياسات
الوطنية ،والحكومة ملتزمة بتنفيذ
سياساتها الهادفة لتوفير اإلحتياجات
األساسية للتجمعات السكانية ،وتوفي
األمن واألمان وتعزيز سيادة القانون،
وضمان استدامة البيئة والتكيف مع
ظاهرة تغير المناخ ،والنهوض بالزراعة
والمجتمعات الريفية ،وحماية التراث
الثقافي الفلسطيني.

يعيش  %75من السكان في مناطق حضرية ،ويعيش  %60من الفلسطينيين
في مناطق حضرية مخططة .ويمثل جعل المدن آمنة وصامدة ومستدامة
ركيزة مهمة من أجل سالمة المواطن الفلسطيني ورفاهيته .ومنذ العام
 1994تشهد المدن الفلسطينية ،ال سيما الواقعة في المناطق (أ) و(ب)
والواقعة تحت اإلشراف الفلسطيني المباشر ،تطور وازدهار جعل منها
َ
تحظ تجمعاتهم بفرص
محطة جذب لسكان المناطق الريفية التي لم
للتطور بالمستوى ذاته ،فازدادت معدالت الهجرة من الريف إلى المدن.
ومن الجدير ذكره أن ( %41.5حوالي  2مليون نسمة) من السكان
الفلسطينيين هم الجئون داخليون يعيشون في  34مخيماً منتشرة حول
المدن الفلسطينية ،تعترف وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين ،باعتبارها الجهة المكلفة من االمم المتحدة لتقديم
الخدمات االساسية لالجئين الفلسطينيين ،بما عدده  27مخيماً ،في حين
ال تعترف بالمخيمات السبعة االخرى.
إن توفير المساكن الكافية واآلمنة وميسورة التكلفة يشكل تحدياً رئيساً،
ال سيما في المناطق التي ال تستطيع الحكومة الوصول إليها والعمل فيها
بحرية .ففي القدس الشرقية ،يوجد نقص مزمن يزيد عن  10آالف وحدة
سكنية ،حيث أدى العجز في المساكن إلى زيادة حادة في أسعارها بنسبة
 %192بين عامي  2007و .2012 77وفي غزة ،وهي من المناطق األشد
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كثافة سكانية في العالم ،تعيش الكثير من األسر في أوضاع سكانية صعبة
وظروف غير إنسانية ،في ظل االفتقار إلى  70ألف وحدة سكنية في
الوقت الحالي ،والحاجة إلى  13ألف مسكن إضافي سنوياً الستيعاب
الزيادة السكانية السريعة.
وما زالت نسبة المناطق الخضراء ضئيلة جداً بسبب الزحف العمراني
والتحضر واقتالع األشجار ،حيث ال تتعدى الرقعة الخضراء في
المخططات الهيكلية المصادق عليها  ،%7.6والمناطق الفارغة مقارنة مع
المبنية  .%38.3ومن الجدير ذكره ،بأن التوسعة التنظيمية للمدن والقرى
تخضع لمتطلبات المخطط الوطني المكاني والذي يحدد األماكن ذات
الحساسية الزراعية والبيئية واألثرية.
يشكل التراث الثقافي جزء من هوية المجتمع الفلسطيني ونسيجه
االجتماعي ،وهو مرتكز لصمود التجمعات الفلسطينية .لذا ،فالحكومة
الفلسطينية أولت أهمية خاصة إلعادة تأهيل مواقع التراث الثقافية
كضرورة لحماية الهوية الوطنية وتعزيزها ،ال سيما في ظل مساعي
اإلحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى طمس الهوية الثقافية الفلسطينية للعديد
من المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية .وتضم فلسطين أربعة مواقع
مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ،اثنان منها معرضان للتهديد
بفعل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،فأولها البلدة القديمة في القدس
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الشرقية حيث تشهد محاوالت مستمرة لتغيير تاريخها وتراثها العربي
اإلسالمي والمسيحي ،والثاني الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة
بالخليل الذي ما زال يخضع جزئياً لسيطرة جنود االحتالل اإلسرائيلي
ومستوطنيه الذين ينتهكون الحقوق الدينية للفلسطينيين لمنعهم المتكرر
لرفع اآلذان فيه.
يعتمد النقل العام في فلسطين بشكل رئيسي على النقل البري ،الذي
يشغله القطاع الخاص إما أفراداً أو شركات ،وتبلغ مساهمة قطاع النقل
في إجمالي الناتج المحلي بما يقارب  .%2ويبلغ معدل عدد مركبات النقل
لكل  1000مواطن بين المدن حوالي  1.5مركبة ،وأما معدل مركبات النقل
داخل المدن فهو  2.2مركبة لكل  1000مواطن .ويعاني قطاع النقل العام
من عدم قدرة الحكومة على العمل في المنطقة المسماة (ج) ،إذ ال تستطيع
الحكومة االستجابة لألخطار التي تهدد سالمة النقل في هذه المناطق،
يرافقها اإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة التي تعطل من فعالية نظام النقل
العام بشكل مستمر .وتعاني المدن من عدم كفاية تغطية وسائل النقل العام
الخارجي والداخلي ،وضعف البنية التحتية وعدم كافيتها الستعياب توزيع
المحطات المركزية والمواقف التي يسهل للجميع الوصول إليها .مع بقاء
وضع وإنفاذ مخططات الطرق اإلقليمية والدولية رهن الوضع السياسي.

التحديات الرئيسة أمام المدن والمجتمعات
المحلية المستدامة:
يشكل االحتالل اإلسرائيلي التحدي الرئيسي أمام إيجاد مدن مستدامة
ومجتمعات محلية مستدامة وقادرة على الصمود .فالتشريد القسري
للفلسطينيين أدى إلى نقص في المساكن واكتظاظ في المراكز الحضرية
الفلسطينية .في الوقت ذاته ،يقيد االحتالل من توسع المدن الفلسطينية
لصالح بناءالمستوطنات اإلسرائيلية .وأدى إقامة جدار الضم والتوسع،
والطرق اإللتفافية لخدمة المستوطنات اإلسرائيلية ،والقيود المفروضة
على البناء في المنطقة (ج) إلى تقييد توسعة المدن الفلسطينية أفقياً،
حيث يقلّص استمرار ضم األرض لبناء الجدار من المساحات التي
تستطيع المدن الفلسطينية التوسع فيها .وتفرض هذه اإلجراءات،
مع ارتفاع معدالت الزيادة السكانية ،ضغوطاً إضافية على إستدامة
المجتمعات المحلية في فلسطين لما له من اثر متزايد على الخدمات
والموارد الطبيعية ،مما يسرع في حدوث أزمة حتمية.
وتعاني التجمعات الفلسطينية في القدس من أزمة تخطيط حضري،
والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة ،كاإلسكان ،وتوفر المساحات العامة أو
المكشوفة وتوزيعها ،والقدرة على التنقل والوصول ،تفاقمها العزلة الناتجة
عن بناء جدار الضم والتوسع ،وعدم القدرة على تخطيط بنية تحتية
تعليمية وصحية مالئمة .والتجمعات الفلسطينية في القدس محرومة
من إبداء رأيها والتعبير عن احتياجاتها وطموحها في عمليات التخطيط
المرتبط بتجمعاتهم .في الوقت ذاته ،ال تستطيع الحكومة الفلسطينية
حمايتها من السياسات اإلسرائيلية التمييزية .وأدى عدم منح إسرائيل
تصاريح البناء للفلسطينين إلى نقص شديد في المساكن في القدس
الشرقية ،هذا عدا عن الهدم المستمر والمتزايد للمنشات والمساكن من
قبل االحتالل في القدس تحت ذريعة عدم الترخيص.

تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على البناء في التجمعات الفلسطينية في
المنطقة المسماة (ج) .فعلى الرغم من إعداد  101مخطط هيكلي للمدن
والقرى الفلسطينية منذ العام  ،2011لم توافق ما تسمى باإلدارة المدنية
اإلسرائيلية إال على  3مخططات .وأدت هذه القيود إلى ندرة األراضي
المتاحة للبناء وإرتفاع كبير في أسعارها ،وبالتالي عجز الفلسطينيون عن
تلبية احتياجاتهم من المساكن التي يفرضها نموهم الطبيعي ،مما حدى
بالكثير منهم إلى اإلقدام على البناء دون تصريح ،مما يبقي هذه المساكن
عرضة للهدم من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
باإلضافة إلى ذلك ،تضع المستوطنات اإلسرائيلية والبنية التحتية للطرق
المقصورة استخدامها على المستوطنيين عراقيل كبيرة أمام قدرة
الفلسطينيين على الحركة في المناطق (ج) وعبر الضفة الغربية ،حيث
يضطر سكان التجمعات المحلية الفلسطينية إلى استخدام طرق بديلة
أطول من مرتين إلى خمس مرات من الطرق المباشرة إلى أقرب مدينة،
مما يؤثر على قدرة األيدي العاملة على الحركة والوصول إلى الخدمات.
كما يعيق الفصل المادي بين القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية من
التنقل بين أجزاء األراضي الفلسطينية الثالثة.
تتوقف استدامة مدن غزة على إعادة إعمارها وتواصلها مع بالضفة
الغربية .ومنذ الدمار الواسع في المساكن والبنية التحتية الذي ألحقه
العدوان العسكري اإلسرائيلي في  ،2014ما زالت جهود إعادة اإلعمار
متعثرة بفعل القيود اإلسرائيلية العقابية ونقص التمويل .فالبنية التحتية
في غزة التي ُدمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة في حاجة ماسة إلى
إعادة البناء ،لكن إسرائيل تواصل عرقلة جهود إعادة اإلعمار ،وذلك من
خالل تقييد دخول السلع الضرورية للبناء ضمن تطبيق سياسة تدعي فيها
إمكانية االستخدام المزدوج لهذه المواد.

جهود الحكومة والشركاء:
يشكل االحتالل اإلسرائيلي التحدي الرئيسي أمام إيجاد مدن مستدامة
ومجتمعات محلية مستدامة وقادرة على الصمود .فالتشريد القسري
للفلسطينيين أدى إلى نقص في المساكن واكتظاظ في المراكز الحضرية
الفلسطينية .في الوقت ذاته ،يقيد االحتالل من توسع المدن الفلسطينية
لصالح بناءالمستوطنات اإلسرائيلية .وأدى إقامة جدار الضم والتوسع،
والطرق اإللتفافية لخدمة المستوطنات اإلسرائيلية ،والقيود المفروضة
على البناء في المنطقة (ج) إلى تقييد توسعة المدن الفلسطينية أفقياً،
حيث يقلّص استمرار ضم األرض لبناء الجدار من المساحات التي
تستطيع المدن الفلسطينية التوسع فيها .وتفرض هذه اإلجراءات،
مع ارتفاع معدالت الزيادة السكانية ،ضغوطاً إضافية على إستدامة
المجتمعات المحلية في فلسطين لما له من اثر متزايد على الخدمات
والموارد الطبيعية ،مما يسرع في حدوث أزمة حتمية.
وتعاني التجمعات الفلسطينية في القدس من أزمة تخطيط حضري،
والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة ،كاإلسكان ،وتوفر المساحات العامة أو
المكشوفة وتوزيعها ،والقدرة على التنقل والوصول ،تفاقمها العزلة الناتجة
عن بناء جدار الضم والتوسع ،وعدم القدرة على تخطيط بنية تحتية
تعليمية وصحية مالئمة .والتجمعات الفلسطينية في القدس محرومة
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من إبداء رأيها والتعبير عن احتياجاتها وطموحها في عمليات التخطيط
المرتبط بتجمعاتهم .في الوقت ذاته ،ال تستطيع الحكومة الفلسطينية
حمايتها من السياسات اإلسرائيلية التمييزية .وأدى عدم منح إسرائيل
تصاريح البناء للفلسطينين إلى نقص شديد في المساكن في القدس
الشرقية ،هذا عدا عن الهدم المستمر والمتزايد للمنشات والمساكن من
قبل االحتالل في القدس تحت ذريعة عدم الترخيص.

التطلع إلى المستقبل:
تسعى الحكومة وبالتعاون مع شركائها من أجل   توفير األمن واألمان
للمواطنين وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من خالل
إتخاذ التدابير الالزمة لتوفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية،
وبما يشمل ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه والصرف الصحي
والكهرباء ،وتحسين جودة خدمات النقل للمواطنين ،وتوفير السكن المالئم
وميسور التكلفة .وتعطي أجندة السياسات الوطنية أولوية لحماية التراث
الثقافي وتطويره ،وستستمر الحكومة بتنفيذ برنامج تخضير فلسطين في
سبيل زيادة المساحة الخضراء وتوفير األماكن العامة األمنة والمتاحة
للمواطنين .وللحد من األثر البيئي للفرد تلتزم الحكومة بالعمل على ضبط
معدالت التلوث والتوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها .وفي
سبيل تعزيز التوسع الحضري الشامل ،ستواصل الحكومة دعم مبادرة
التخطيط التشاركي على مستوى البلديات ،باإلضافة إلعداد استراتيجية
وطنية للتحضر في فلسطين .وتشكل تنمية االقتصاديات المحلية
أولوية ألجندة السياسات الوطنية في سبيل تعزيز الروابط االقتصادية
واالجتماعية بين مختلف المناطق والتجمعات السكانية.
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هدف التنمية المستدامة  :16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش
فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمسألة وشاملة
للجميع على جميع المستويات

تتعهد أجندة السياسات الوطنية
بتجسيد الممارسة الديمقراطية
في فلسطين وتعزيز إحترام مبادئ
التعددية والمساواة وعدم التميز،
وصون الحقوق والحريات األساسية
للمواطنين .وستواصل الحكومة جهودها
اإلصالحية لتعزيز استجابة المؤسسات
للمواطن،وبناء مؤسسات فعالة ،وتعزيز
المساءلة والشفافية .وتشكل العدالة
االجتماعية وسيادة القانون جوهر
األجندة لضمان العدالة والمساواة في
الفرص ،والمشاركة واالستفادة من
عوائد التنمية.

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000

تمر فلسطين بظروف خاصة تجعل من تحقيق السالم اولوية لها.
فمستويات العنف في فلسطين ما زالت مرتفعة ،مع تعرض غالبية سكانها
للعنف النفسي والجسدي ،وخصوصاً األطفال على أيدي جنود االحتالل
اإلسرائيلي والمستوطنين .قتلت إسرائيل خالل عدوانها العسكري على
قطاع غزة في العام  ،2014ما عدده  2133فلسطينياً من بينهم  500طفل
بينهم  3374طف ً
ال
و  257إمرأة .وجرح ما
يزيد عن  11ألف فلسطيني من2007
2012
78
و 2088إمرأة وُ 410مسنين ،وسيعاني  1000طفل من إعاقة دائمة .
اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻏزة
وفي العامين  2015و  2016قتل جنود االحتالل اإلسرائيلي  181و126

10,000يعود
فلسطينياً على التوالي .إن مصدر العنف الرئيسي في فلسطين
للوجود غير القانوني لجنود االحتالل اإلسرائيلية التي تعمل8,000
بعيدة عن
 6,000عام
طائلة المساءلة القانونية والقضائية الفلسطينية واإلسرائيلية .ففي
79 4,000
 ،2016تم اإلبالغ عن حدوث  15حالة إعدام في شوارع المدن الفلسطينية
2,000
وخارج ساحات القضاء على أيدي جنود االحتالل اإلسرائيلي ،مما يشكل
تهديداً
المدن الفلسطينية (انظر هدف
إضافياً ألمن وسالمة السكان في
1997
2004
التنمية المستدامة .)11
ﻓﻠﺳطﯾن

عدد الشهداء الناتج عن االحتالل
2500
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ﻋدد اﻟﺷﮭداء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺣﺗﻼل
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وتشهد بعض المناطق الفلسطينية ال سيما المناطق (ج) والمناطق المغلقة
والمنطقة ( )H2بالخليل والمناطق التي ضمتها إسرائيل من القدس
الشرقية على جانب الضفة الغربية من جدار الضم والتوسع حالة شبه
تامة من غياب القانون أو عدم قدرة الفلسطينيين الوصول فيها إلى
العدالة .وهي حالة ناتجة في الغالب عن عدم جدية إسرائيل في تطبيق
القانون ،مع رفضها السماح لقوات األمن الفلسطينية الوصول إلى هذه
المناطق للحفاظ على القانون وفرض النظام في المناطق ،التي ما زالت
تقع  تحت المسؤولية األمنية اإلسرائيلية .ويواجه السكان الفلسطينيون في
المنطقة ( ) H2بالخليل أوضاعاً في غاية الصعوبة ،حيث يعيش حوالي
 40ألف فلسطيني بجانب عدة مئات من المستوطنين اإلسرائيليين وأكثر
من ضعفيهم من الجنود اإلسرائيليين .وأدت االجراءات القيود التمييزية
المفروضة على الفلسطينيين في هذه المنطقة إلى إغالق أكثر من 500
منشأة صناعية ،ووقف نشاط أكثر من  1000منشأة أخرى .وتشمل هذه
القيود الحرمان من الخدمات األساسية ،والقيود المفروضة على التنقل
الجماعي بما في ذلك الحظر على السيارات الفلسطينية في المنطقة،
وحظر التنقل في الكثير من الطرق ،مع تمتع المستوطنين بحصانة فعلية
من العقاب عن أعمال العنف التي يرتكبونها ،من تحرش واعتداء جسدي
على السكان والطلبة ،بل والجرائم الخطيرة كالقتل  .

تؤ ّثر هذه الفجوات بشكل سلبي ،وفي معظم الحاالت ،على الوصول
للعدالة ،ال سيما على األطفال الفلسطينيين .فجنود االحتالل اإلسرائيلي
يقومون بعمليات اختطاف يومية في الضفة الغربية ،وتستمر اسرائيل
في تطبيق سياسة االعتقال اإلدراي دون محاكمة أو اتهام حيث وصل
عدد المعتقلين اإلداريين إلى  750في منتصف العام  .2016ويقْدم جنود
االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال األطفال من بيوتهم لي ً
ال وتحت تهديد
السالح ،وتستجوبهم دون حضور أحد من أهليهم أو محامين ،وتجبرهم
على التوقيع على اعترافات باللغة العبرية التي ال يفهمونها في معظم
األحوال .وتنتهك إسرائيل باحتجازها الفلسطينيين داخل أراضيها القانون
الدولي الذي يقضي بوجوب احتجازهم داخل األرض المحتلة ،وهذا
يضيف قيوداً على قدرة أهاليهم على زيارتهم ،وذلك نظراً لما تشترطه
إسرائيل من حصول أفراد األسرة الراغبين في زيارة أهلهم المعتقلين على
20,000
اسرائيل .وقضت محاكم عدة بأن كثيراً من ممارسات
تصاريح لدخول
18,000
االحتالل اإلسرئيلي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ،بما في ذلك ضم القدس
16,000
الشرقية ،وإقامة جدار الضم والتوسع ،وتوسيع المستوطنات االستعمارية
14,000
اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،والقتل خارج ساحات
12,000
اإلداري التعسفي.
القضاء ،واالحتجاز
10,000
8,000

الداخلي ،أدى االنقسام السياسي إلى تعطل المؤسسة
وعلى الصعيد 6,000
4,000الحين ،لم يقم المجلس التشريعي الفلسطيني
التشريعية .فمنذ ذلك
2,000الذي أدى إلى قصور في العملية التشريعية
بكامل وظائفه ،األمر
وعقبة خطيرة -
أمام تطورها .فمنذ العام  ،2007لم يستطع المجلس
1997التشريعي الفلسطيني اقتراح أي تشريع أو إقراره ،وتم االستعاضة عن
ذلك باستصدار التشريعات بقرار بقانون من الرئيس .وبعد مضي عشرة
سنوات من االنقسام الداخلي ،شهد العام  2017توقيع اتفاقية مصالحة
إلنهاء االنقسام وعودة الحكومة للعمل في قطاع غزة .وهي خطوة سيكون
لها األثر في توحيد المؤسسة التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة،
2500
وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وتمكينه من أداء وظائفه كامل ًة.

ويش ّكل نظام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية ،الذي يُستخدم لمقاضاة
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية،
انتهاكاً صارخاً لمعايير القانون الدولي والحق في الحصول على محاكمة
2004
2007
الفلسطينيين الذين يعيشون
يسري هذا النظام التمييزي إال على
عادلة .وال
اإلسرائيليين ،الذين يخضعون بدالً
المستوطنين ﻓﻠﺳطﯾن
الغربية ،دوناﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻏزة
في الضفة
من ذلك للقانون المدني اإلسرائيلي .وتطلب المحاكم من جهاز األمن
العام اإلسرائيلي بالحد األدنى فقط من إجراءات الحماية في استجواب
المحتجزين الفلسطينيين ومالحقتهم قضائياً ،وتق ّل إجراءات الحماية هذه
كثيراً عن المعايير القانونية المدنية اإلسرائيلية والدولية  .كما أن الوقت
2000
المسموح به الحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام رسمي لهم وتقديمهم
1500
للمحاكمة ،واألحكام العالية التي تصدر بحقهم كلها أكبر بكثير مما عليه
وعلى الرغم من أن ظاهرة االستغالل واالتجار بالبشر ليست بظاهرة
1000
الحال في المحاكم اإلسرائيلية ،التي يحاكم أمامها المواطن اإلسرائيلي
منتشرة في المجتمع500الفلسطيني ،إال أن الحكومة اتخذت إجراءات
الرتكابه جريمة مطابقة .وفي العام  ،2010أسفرت  99.74%من القضايا
بتشكيل فريق وطني لمكافحة جريمة االتجار بالبشر
استباقية تمثلت
0
ومن بين
2005إدانة،
اإلسرائيلية عن
العسكرية
المحاكم
المنظور فيها
مهامه وضع مسودة قانون يعنى بهذه الجريمة .ولمواجهة
2002 2003والذي
2001من 2000
2004
2006 2007
2008
2010أمام2009
2011 2012 2013
25ﻼلمحاكمة فقط بتبرئة المتهمين   .
 9542قضية نظرتها المحاكم ،انتهت
ظاهرة العنف ضد األحداث فقد أقرت الحكومة قانون االحداث للعام
ﻋدد اﻟﺷﮭداء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺣﺗ
 ،2016وشكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذه ،وشكلت بمقتضى القانون نيابة
متخصصة لالحداث تم العمل على تدريب كوادرها وتأهيلهم  .
عدد االسرى بسجون االحتالل
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ﻋدد اﻻﺳرى ﺑﺳﺟون اﻻﺣﺗﻼل

ويمثل تعزيز سيادة القانون ووصول الجميع للعدالة وحماية الحريات
األساسية أولوية وطنية تسعى الحكومة لتحقيقها .وفي سبيل ذلك اتخذت
الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تعمل على إعادة دمج منظومة العدالة في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولجنة أخرى تعمل على وضع استراتيجية
وطنية لتقديم المساعدة القانونية .كما استمرت الحكومة في تطوير
البينة التحتية لقطاع العدالة وتأهيلها ،وتطوير مراكز تقديم الخدمات
ال سيما دوائر التنفيذ وكاتب العدل ،وتطوير الخدمات اإللكترونية في
قطاع العدالة ،إلى جانب تعزيز التخصصية في المحاكم والنيابات .كان
لهذه اإلجراءات أثر إيجابي على تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة
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ومؤسساتها حيث اشارت  %91.7من األسر الفلسطينية إلى أنها
ستستدعي الشرطة عند تعرضها للخطر ،فيما يعتبر  %71منهم المحاكم
الفلسطينية اآللية الوحيدة المشروعة لحل النزاعات القضائية ،ويثق
 %63.3منهم في حصولهم على مساعدة مالئمة من الشرطة .وففي العام
 2015عبر  %67من الجمهور الفلسطيني المستطلع عن رضاهم عن
مؤسسات قطاع العدالة واألمن.
وعلى الرغم مما اتخذته الحكومة من إجراءات على صعيد تعزيز الوصول
للعدالة ،إلى أن هناك العديد من التحديات ما زالت تعيق من فرصة
التقدم على هذه الصعيد يتمثل العائق الرئيسي منها في استمرار االحتالل
االسرائيلي والحصار على غزة ،واألثر العميق لالنقسام السياسي بين
الضفة الغربية وقطاع غزة على القضاء وسيادة القانون وتكافؤ فرص
الوصول للعدالة حيث أدى ذلك إلى وجود منظومتين قضائيتين منفصلتين
في كل من الضفة الغربية وغزة .يضاف إلى ذلك التعارض القائم في
الصالحيات بين أركان منظومة العدالة الرسمية ،وغياب إطار قانوني
ناظم وسياسة وطنية موحدة للمساعدة القانونية ،التي ما زالت تنحصر
في القضايا الجزائية وال تشمل قضايا الحقوق واألحوال الشخصية .وما
زال االعتقال على ذمة التحقيق من التحديات الرئيسية أمام منظومة
العدالة وسيادة القانون ،وقد سجلت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
في العام  2016ما مجموعه  745قضية احتجاز تعسفي .وبلغت نسبة
الموقفين بانتظار المحاكمة  %54من إجمالي عدد السجناء في الضفة
الغربية .وفيما يتعلق بحرية الصحفيين فقد ُسجلت  134حالة انتهاك
لحقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام .2017

ولتعزيز الشفافية وحرية الوصول للمعلومات ،تشكل في العام 2015
إئتالف « خبرني» الذي يضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني
من أجل الضغط إلقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات ،حيث
ناقش مجلس الوزراء القانون في العام  ،2017وتم إحالته لوزارة العدل
إلستكمال النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني .على الرغم من جهود
الحكومة للتعامل مع الفساد وترسيخ الشفافية داخل مؤسساتها ،ما زال
هناك حاجة إلى زيادة هذه الجهود لتعزيز هيئة مكافحة الفساد وترسيخ
الشفافية .فأظهر استطالع للرأي أجراه ائتالف أمان للنزاهة والشفافية
بأن من  %25ممن شملهم االستقصاء يعتقدون بإستقالل هيئات مكافحة
الفساد ،فيما يعتقد  %71منهم بأن المحسوبية والمحاباة تساعدهم على
تلقي الخدمات ،و %55منهم يعتقد بأن الفساد ازداد في العام .80 2017
وعلى الرغم من إجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية كآلية لتعزيز
المساءلة ،فإن االنتخابات المحلية في قطاع غزة ما زالت معطلة.
وإليجاد مؤسسات تتميز بالكفاءة ،تعكف الحكومة على المراجعة
الدورية لهياكل المؤسسات الحكومية لتعزيز موائمتها مع رؤية المؤسسة
وإستراتيجيتها وبما يخدم تحقيق رؤية الحكومة في تعزيز فعالية وكفاءة
تقديم الخدمات للمواطن .وفي السياق ذاته ،قام ديوان الموظفين العام
بتطوير بطاقات  الوصف الوظيفي ألكثر من  1000وظيفة حكومية تحدد
الصالحيات والمسؤوليات وآلية للمساءلة .كما قام الديوان بتدريب 43
ألف موظف حكومي على مدونة السلوك الوظيفي .باإلضافة إلى تحديد
 30وظيفة شديدة الحساسية تتطلب التدوير لمنع إساءة استعمال السلطة.
إضاف ًة إلى تطوير نظام الشكاوى اإللكتروني والذي يسمح للمواطن
بتقديم الشكاوى فيما يخص الموظفين الحكوميين والخدمات الحكومية
دون الكشف عن هويتهم إذا رغبوا بذلك .وفي العام  2016استقبل نظام
الشكاوى  10246شكوى ،قبلت منها  شكوى ،9777وتم معالجة  %91منها.

التطلع إلى المستقبل:

في العام  2014انضمت فلسطين إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،وأطلقت هيئة مكافحة الفساد اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد (  ،)2018-2015والتي تركز على ثالثة أهداف وهي الوقاية من
الفساد وتحديث آليات مكافحتها ،تطوير البيئة التشريعية ،وتعزيز دور
المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية .وفي العام  ،2017تلقت هيئة مكافحة
الفساد  430شكوى ،أحيل منها  %9فقط إلى محكمة جرائم الفساد ،في
حين لم يتم إحالة إحالة  %91من القضايا ،وهذا قد يؤشر إلى ضعف قدرات
هيئة مكافحة الفساد ومحدوديتها في التعامل مع هذا الكم من القضايا.
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تلتزم دولة فلسطين بتعزيز سيادة القانون وضمان وصول الجميع
للعدالة ،والحكومة ملتزمة بتعزيز فعالية مؤسساتها واستجابتها
للمواطن .وعلى الرغم مما يفرضه استمرار االحتالل اإلسرائيلي من
عقبات أمام تحقيق ذلك وإعماالً لحقوق اإلنسان ،ستواصل الحكومة
وبالتعاون مع شركائها من اتخاذ التدابير واإلجراءات لتحديث المنظومة
القانوينة والتشريعية وتوحيدها بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة
فلسطين ،وتعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز،
وصون الحقوق والحريات األساسية للمواطنين .وستتخذ اإلجراءات
الالزمة لتعزيز المسألة والشفافية في المؤسسات العامة وبما يشمل
مأسسة التزام المؤسسات بمدونة السلوك الوظيفي ،ومكافحة الفساد
بكل أشكاله ،وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في
الوصول للمعلومات ،وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.
ولتعزيز وصول المواطنين للعدالة ،تلتزم الحكومة بالعمل على مراجعة
وتطوير القوانين والتشريعات ومواءمتها مع اإلتفاقيات الدولية الموقعة
عليها فلسطين ،وضمان نزاهة النظام القضائي وفعاليته وتعزيز تنفيذ
االحكام القضائية ،وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات قطاع
العدالة ،وتعزيز التكاملية في تقدم خدمات العدالة مع ضمان وصول
الجميع إليها ،وال سيما النساء واألحداث   .

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :السلم والعدالة
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الشراكات من أجل التنمية المستدامة
يبقى بناء الشراكات الدولية لتحقيق مزيد من النتائج التنموية والمستدامة في فلسطين أولوية رئيسية
لفلسطين حكومة وشعباً .وقد م ّكن االلتزام والمساندة غير العاديين اللذين وجدتهما فلسطين من الشركاء
الدوليين على مدى العقود الماضية الشعب والحكومة الفلسطينيين من استدامة مكاسب كبيرة على طريق
تحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية المليئة بالتحديات .ومن هذا
أيضاً المساندة المقدمة لكفاح فلسطين من أجل إعمال حقه في تقرير المصير وبسط سيادته الكاملة على
أرض دولة فلسطين على حدود العام  1967وعاصمتها القدس ،إضافةإلى إدانة الممارسات اإلسرائيلية
غير القانونية وانتهاكها للقانون الدولي .وبالنظر إلى عدم قدرة فلسطين على تحقيق   أهداف التنمية
المستدامة ،ما دام االحتالل اإلسرائيلي جاثماً على األرض الفلسطينية ويسيطر على موارد ومقدرات الشعب
الفلسسطيني ،فإن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يتطلع لتوسيع شراكاته العالمية وترسيخها ،في ظل
تعطل مفاوضات السالم بسبب عدم التزام إسرائيل بالمرجيعات والقرارات الدولية المتعلقة بفلسطين،
واإلرتقاء بهذه الشراكة ليتعدى حدودها الدعم المالية للتنمية في فلسطين ،ليتجلى ذلك بدعم والتزام
سياسي ضمن رؤية مشتركة لتطبيق القرارات الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإنهاء
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كشرط ضروري لتمكين فلسطين من اإليفاء
بالتزاماتها والمساهمة الفاعلة في الجهد الدولي نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة   .2030

80

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الشراكات من أجل التنمية المستدامة

81

اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

هدف التنمية المستدامة  :17الشراكات من أجل التنمية المستدامة

???????

يحظى الشعب الفلسطيني في كفاحه ألجل فلسطين من أجل االعتراف
بحقوقه غير القابلة للتصرف ،وإنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة
وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئين ،بدعم ومساندة واسعة تجلت
باعتراف  137دولة عضواً وغير عضو في األمم المتحدة اعترافاً كام ً
ال
بدولة فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .تشغل
فلسطين حالياً وضعية المراقب الدائم غير العضو في الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،بانتظار االعتراف الكامل بعضويتها في األمم المتحدة
أسو ًة بباقي دول العالم .ومنذ العام  2011انضمت دولة فلسطين إلى 55
اتفاقية ومعاهدة دولية يرتبط العديد منها بحقوق اإلنسان .وفي العام
نفسه أصبحت  فلسطين العضو رقم  195في منظمة اليونسكو ،وانضمت
في العام  2015إلى محكمة الجنايات الدولية بمرافقة  123دولة.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،ولتعزيز مسيرتها التنموية المستدامة ،تنخرط
فلسطين بمجموعة من الفعاليات والمنتديات اإلقليمية كاللجنة العربية
للتنمية المستدامة بقيادة جامعة الدول العربية ،والمنتدى العربي للتنمية
المستدامة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا ،واالتحاد من أجل المتوسط.
وعلى الصعيد الدولي ،تبقى الشراكة الفلسطينية األوروبية ،واحدة من
أهم الشركات اإلستراتيجية لفلسطين ،لما يقدمه االتحاد األوربي من
دعم ومساندة مستمرة لفلسطين حكوم ًة وشعباً ،ودعم بناء المؤسسات
82

وجار
الفلسطينية ومسيرتها في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق التنميةٍ .
العمل على بلورة أولويات للشراكة الفلسطينية األوروبية .إضاف ًة إلى ذلك،
ترتبط فلسطين بشراكة مع عديد من الدول الصديقة والشقيقة التي تقدم
الدعم والمساندة لفلسطين في مسيرتها لتحقيق التنمية واستدامتها  .
وتعمل الحكومة الفلسطينية على تعزيز شراكتها مع منظومة األمم
المتحدة العاملة في فلسطين حيث توجت هذه الشراكة بوضع إطار
األمم المتحدة للمساعدة التنموية لفلسطين ضمن عملية تشاورية لضمان
مواءمة مخرجاته مع األولويات الوطنية للتنمية ،يضاف غلى ذلك الشركات
الثنائية مع مؤسسات األمم المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي ،وإدراكاً من الحكومة ألهمية دور مؤسسات
المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية ،وإيماناً منها بأن الشراكة
الحقيقة والفاعلة هي الطريق الصحيح للوصول لتنمية شاملة للجميع،
اعتمدت الحكومة الشراكة مع كافة األطراف المعينة ،ال سيما مع مؤسسات
المجتمع المدني والقطاع الخاص ،نهجاً في إعداد خطط التنمية الوطنية،
وهو نهج تطور خالل تطوير أجندة السياسات واإلستراتيجيات القطاعية
وعبر القطاعية لألعوام  .2022-2017وحرصت الحكومة على تطوير
هذه الشراكة على المستوى التنفيذي حيث تضطلع الحكومة بشراكات
استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في العديد
من القطاعات التنموية ال سيما التعليم والصحة والحماية االجتماعية.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الشراكات من أجل التنمية المستدامة

وربما يشكل القطاع الصحي أنموذجاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع
المدني والقطاع الخاص يتقاسم فيه الشركاء األدوار والمسؤوليات في
سبيل تعزيز االستجابة الحتياجات الموطن وتقديم خدمات أفضل له،
رغم ما يعتري ذلك من تحديات في قدرة الحكومة في اإليفاء بالتزاماتها
تجاه القطاع الخاص الصحي نتيجة لعدم االستقرار في موازنة الحكومة
بسبب تقليص الدعم الخارجي من جهة ،واالقتطاعات غير القانونية التي
تقدم عليها اسرائيل بين فترة وأخرى .والتزاماً من الحكومة وحرصاً منها
على تطوير هذه الشراكات ومأسستها اشتملت أجندة السياسات الوطنية
على سياسة محددة تعنى بتعزيز الشراكة والتكامل في تقديم الخدمات
بين الشركاء الثالثة وتوظيفها في قطاعات ،وعليه سيكون لتكامل الجهود
واإلمكانات المتاحة قيمة إضافية في سيرورة العمل التنموي الفلسطيني.
إن الطبيعة المتكاملة والمترابطة لخطة  ،2030تجعل ومما ال شك فيه،
من الشراكة ضرورة لضمان التقدم واالستدامة نحو تحقيق غايات التنمية
المستدامة ذات األولوية الوطنية .وانطالقاً من قناعة األطراف المعنية،
بأن الشراكة هي الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين لمواجهة التحديات
الماثلة أمامهم ،وتعزيزاً لقدرتهم على الصمود في وجه السياسات
اإلسرائيلية الهادفة إلى تقويض كل فرصة للتنمية واألمل بحياة أفضل.
إن هذا التحدي يفرض على الجميع الشروع بحوار مفتوح ومسؤول للوصل
لرؤية مشتركة حول أدوار ومسؤوليات كل طرف من األطراف قائمة على
التكامل واالستثمار األمثل للموارد واإلمكانات في سبيل توفير حياة أفضل
للمواطن الفلسطيني.
ال يخفى على أحد االعتماد الكبير لفلسطين على المساعدات الخارجية
لتمويل التنمية ،وهو اعتماد ليس ناتجاً عن عدم توفر الموارد للشعب
الفلسطيني ،وإنما عن سيطرة إسرائيل على هذه الموارد ومنع الحكومة
والشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه الموارد واستثمارها وتوجيهها
نحو التنمية .وعلى الرغم من أهمية المساعدات الخارجية في مساعدة
الحكومة ،ورغم االحتالل ،على مواصلة تقديم الخدمات األساسية
للمواطنين ،إال أن طموحنا أن نضع حداً العتمادنا على هذه المساعدات
وتعزيز االعتماد على الذات ،وهو مسعى يحتاج لدعم المجتمع الدولي
لفلسطين لتحرير مواردها من سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وتمكين
فلسطين حكوم ًة وشعباً من الوصول واالستثمار في هذه الموارد .وإلى
حين تحقيق ذلك سنبقى بحاجة إلى هذه المساعدات لضمان استدامة
تقديم الحكومة خدماتها للمواطنين  .
منذ العام  ،1995تقدم الدول المانحة مساعداتها لفلسطين .ولكن،
وبالنظر إلى فصل المساعدات التنموية عن السياق السياسي لفلسطين،
لم تحقق هذه المساعدات نتائج تنموية مستدامة ،وذلك لعدم التصدي
لألسباب الجذرية لتعثر التنمية في فلسطين ،والمتمثلة في استمرار
االحتالل اإلسرائيلي والمعيقات الهيكلية التي تقوض بشكل ملموس من
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة ،فاالقتصاد الفلسطيني ما
زال مكب ً
ال ومعتمداً على االقتصاد اإلسرائيلي وقائماً على االستهالك ،تقل
فيه مساهمة القطاعات اإلنتاجية .وأصبح واضحاً للعيان بأن تحقيق النمو
واستدامته سيبقى رهناً بإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين التي تبسط
سيادتها على مواردها ومعابرها الحدودية التي تربطها بالعالم الخارجي،

وتكون قادرة على بلورة سياساتها االقتصادية والمالية دون قيود يفرضها
عليها أحد .وهي في الوقت ذاته ،تشكل مرتكزاً أساسياً للبدء في تقليل
االعتماد على المساعدات الخارجية وزيادة االعتماد على الذات في تمويل
التنمية في فلسطين .وبالتالي فإنه وبقدر ما يحتاج الشعب الفلسطيني
لدعم ومساعدة المجتمع الدولي لتمويل االحتياجات اإلنسانية والتنمية،
فإنه يحتاج لدعم المجتمع الدولي السياسي وممارسة الضغط على
إسرائيل إللزامها بمقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إنهاء االحتالل
وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ،وهو دعم
ال يقل أهمية عن الدعم اإلنساني والتنموي بل هو رافعة الستدامة نتائجه.
شهدت السنوات الستة الماضية تراجعاً حاداً في حجم المساعدات
التنموية المقدمة لفلسطين ،وهي مثار قلق لدى الحكومة في ظل تصاعد
األزمة اإلنسانية في غزة ،واستمرار االحتالل وسياساته التي لها انعكاسات
عميقة على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان ،وال سيما في
المناطق المهمشة ،وهو تراجع سيترك أثراً سلبياً على قدرة الحكومة
على تلبية االحتياجات األساسية للسكان .يضاف إلى ذلك ،قرار الواليات
المتحدة األمريكية بتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا)،
األمر الذي يحد من قدرة األنروا على تقديم الخدمات األساسية لالجئين
الفلسطينيين الذين عانوا ما عانوه منذ تهجيرهم إلى يومنا هذا .ولزيادة
فعالية المساعدات الخارجية وتعزيز مواءمتها مع األولويات الوطنية ،أقرت
الحكومة الفلسطينية في أكتوبر ،2017الهيكلية المحلية المعدلة لتنسيق
المساعدات ،وذلك في سياق سعي الحكومة لتعزيز الملكية الوطنية إلدارة
المساعدات الخارجية ،وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية وفق ما
جاء في أجندة السياسات الوطنية لألعوام  .2022-2017في الوقت ذاته،
يهدف التعديل في هيكلية تنسيق المساعدات إلى تعزيز مشاركة الشركاء
من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص فيها .وستشكل
هذه اآللية منبراً الستعراض ونقاش أولويات التنمية المستدامة لفلسطين
مع الجهات المانحة والشريكة في سبيل حشد وتوجيه الموارد الالزمة
نحو تحقيق هذه األولويات     .
الحر مع العالم الخارجي مك ّبلة
إن قدرة فلسطين على التبادل التجاري ُ
بفعل القيود اإلسرائيلية على الصادرات والواردات وسيطرة إسرائيل على
المعابر الحدودية لفلسطين البرية والبحرية .ففي الوقت التي أعاقت
هذه القيود من االرتباط الفلسطيني التجاري مع العالم الخارجي ،عززت
هذه القيود من اعتماد التجارة الفلسطينية على إسرائيل وأحدثت خل ً
ال
في الميزان التجاري لصالح إسرائيل ،ففي حين استوردت فلسطين من
إسرائيل سلعاً بقيمة  5.36مليار دوالر أمريكي في العام  ،2016بلغ حجم
صادرات السلع الفلسطينية إلى إسرائيل بقيمة  0.93مليار دوالر للعام
نفسه .في مقابل ذلك ،تسعى فلسطين لتحقيق استقاللها التجاري ،وزيادة
ارتباطها التجاري بدول العالم ،من خالل االتفاقيات التجارية الثنائية،
فوقعت فلسطين اتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي ،وغيرها من
االتفاقيات المماثلة مع بلدان في المنطقة وخارجها ،حيث أبرمت فلسطين
العديد من االتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري .ويعتبر انضمام فلسطين
المستقبلي لمنظمة التجارية العالمية خطوة أساسية نحو الضغط على
إسرائيل لتحرير التجارة الفلسطينية من سيطرتها  .
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التحديات القائمة أمام متابعة
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
استمرار االستعمار اإلسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة واسعة النطاق ،وعدم التزامه بقواعد
القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة والشرعية الدولية ،وعدم تمكين الشعب الفلسطيني
من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض دولة فلسطين على
حدود  ،1967بما في ذلك القدس الشرقية ،وعلى مواردها الطبيعية وحدودها البرية والجوية
والبحرية ،ليمثل عقبة رئيسة أمام فلسطين وحكومتها من اإليفاء بالتزاماتها تجاه االتفاقيات
وأجندة التنمية العالمية ال سيما أهداف التنمية المستدامة ،وبالتالي فإن إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي يعد شرطاً ضرورياً لتمكين دولة فلسطين من اإليفاء بالتزاماتها في تحقيق تنمية
شاملة ،وأن ال يترك أحد خلف الركب.

84

التحديات القائمة أمام متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حصار قطاع غزة:
فقطاع غزة يقبع تحت الحصار اإلسرائيلي غير القانوني والظالم ألكثر من
عقد ،يعيش فيها مليوني فلسطيني يشكلون حوالي  %40من الفلسطينيين
المقيمين في فلسطين ،هي اليوم على حافة االنهيار ،تعاني أزمة إنسانية
خانقة ،وتعاني من تفشي البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي ،ال يتوفر
فيها مياه صالحة للشرب ،ومواردها البحرية يتم استغاللها ،ويحرم شعبنا
من الوصول إليها ،وال كهرباء تفي بالحاجات اإلنسانية األساسية .وستكون
غير مالئمة للحياة بحلول العام  ،2020واقتصادها ال يمكن أن يستدام
دون تواصلها مع العالم الخارجي ،والحكومة غير متاح لها تقديم ما
يحتاجه سكان قطاع غزة بسبب ذلك الحصار الظالم.

المناطق ج:
وهناك المناطق «المسماة ج» ،والتي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية
ويقطن فيها مليون فلسطيني في  612تجمعاً سكانياً ،يمنع االحتالل
اإلسرائيلي الحكومة الفلسطينية من الوصول واالستثمار فيها ،بما في
ذلك تشييد للمدارس ،والعيادات الطبية ،والبنية التحتية األساسية دون
تصاريح مسبقة والتي هي ليست من السهل الحصول عليها ،بل ويمعن
االحتالل في ممارسة سياسته إلحكام السيطرة عليها إلجبار سكانها على
الرحيل القسري منها ،لتقوم إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،بنقل
سكانها اإلسرائيليين إليها  .

مدينة القدس الشرقية:
وهناك مدينة القدس الشرقية ،عاصمة دولة فلسطين األبدية ،التي
تم عزلها عن امتدادها الطبيعي مع باقي الضفة الغربية المحتلة في
محاولة لتدمير النسيج االجتماعي للشعب الفلسطيني .وتخضع مدينة
القدس لسلسلة من اإلجراءات المتسارعة والممنهجة من قبل االحتالل
اإلسرائيلي لطمس هويتها العربية الفلسطينية وتهويدها ،وهي ممارسات
تدعمها إدراة الرئيس األمريكي دونالد ترامب والتي توجتها بقرارها
والغ ،وال
األخير باعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي ،وهو قرار باطلٍ ،
يحمل أي أثر قانوني ،ومخالف لقواعد ومقررات القانون الدولي ،ونرفضه
كما رفضه المجتمع الدولي باعتباره تهديداً للسلم واألمن الدوليين.

 6مليون الجئ فلسطيني:
وهناك  6مليون الجئ فلسطيني في شتى أنحاء العالم ،منهم ما يزيد عن
مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تتولى وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين «األونروا»  تقديم الخدمات األساسية لهم الى حين
إيجاد حل عادل لهم على أساس قرارات األمم المتحدة وخاصة حقهم
في العودة بناء على القرار ( )194للعام  .1948لم يعد خافياً بأن وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تعيش أزمة مالية حادة تهدد بقاءها
وتقويض قدرتها على تقديم الخدمات األساسية المستدامة لالجئين،
األمر الذي يهدد عدداً كبيراً من الالجئين لالنزالق إلى دائرة   الفقر
والبطالة والتهميش واإلقصاء االجتماعي ،وهو ما يهدد التنمية المستدامة
لشريحة هامة وكبيرة من الفلسطينيين.

¦عدم تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها ومسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة،
وذلك للقيام بواجباتها تجاه السكان هناك ،وهذا سيؤثر سلباً على القدرة في
تحقيق تقديم على صعيد جسر الفجوة التنموية بين شطري الوطن ،ويهدد أيضاً
من فرصة إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية بمستوياتها التنفيذية
والتشريعية والقضائية ،األمر الذي سيشكل   تحدياً إضافياً أمام القدرة على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة   .
¦الضغط المتزايد على الخدمات األساسية نتيجة للزيادة الطبيعية المرتفعة
للسكان والمقدرة بحوالي  %2.8في العام  .2017وعليه ،وبحلول العام 2030
سيكون هناك حاجة إلى بناء  1650مدرسة جديدة لتلبية الزيادة في الطلب على
مقاعد الدراسة للزيادة المتوقعة في أعداد الطالب والمقدرة بحوالي  400ألف
طالب ،والحاجة إلى توظيف  32ألف معلم جديد حتى العام  ،2030ونحتاج لبناء
 36مشفى جديداً وإضافة  5100سرير ،ونحتاج لتوفير مليون فرصة عمل جديدة
بسبب الزيادة المتوقعة على السكان في سن العمل .إن زيادة السكان في سن العمل
تمثل فرصة تنموية ،إال أن هذه الفرصة ستبقى بعيدة المنال طالما أن االحتالل
اإلسرائيلي جاثم يعيق من قدرتنا على تأمين ما يلزم إلطالق طاقات الشباب
وتعزيز مشاركتهم في التنمية ،وهو السبب ذاته الذي يدفع بشباب فلسطين للبحث
عن األمل عبر مراكب الموت في البحار     .
¦عدم كفاية الموارد الالزمة لتمويل أجندة التنمية ،فالموازنة الوطنية محدودة
نتيجة لعدم قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول والتحكم بموارده الطبيعية،
والتي قدر البنك الدولي عائداتها ،بحوالي  3.4مليار دوالر سنوياً وهي ما نسبته
 %25من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي موارد تشكل مقومات أساسية للتنمية
المستدامة المنشودة في فلسطين ،وتمكننا من االعتماد على الذات واالستغناء عن
المساعدات الخارجية المقدمة لشعبنا .ومن ناحية أخرى ،ذلك التراجع الحاد في
حجم المساعدات الخارجية المقدمة لفلسطين خالل السنوات األخيرة ،وبالتالي
فإننا نؤكد على ضرورة إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها وفق القرارات الدولية
المتفق عليها وذات الصلة  .
¦تسييس المساعدات اإلنسانية والتنموية والذي يشكل ابتزازاً سياسياً ،ويمثل
انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ،ويهدد الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة،
ويعتبر انتهاكاً لحقوق اإلنسان بما فيه حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة .كما
يقوض من جهود الحكومة وشركائها من القدرة على تحقيق أولوياتها الوطنية
للتنمية المستدامة .ولعل قطع المساعدات المقدمة لألونروا ،والذي سيحرم
أعداداً كبيرة من الالجئين الفلسطينيين من الحصول على الخدمات االساسية
مثال واضح على ذلك     .
¦الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية الوطنية في متابعة وتنفيذ خطة التنمية
المستدامة المستندة لحقوق اإلنسان والقائمة على الشراكة مع كافة األطراف
المعنية .ونحن نتطلع لالستفادة من خبرات وتجارب الدول في هذا المجال   .
¦نقص البيانات المتوفرة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ العديد من غايات أهداف
التنمية المستدامة ،فعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا اإلطار ،من خالل
اشتقاق المؤشرات التكميلية الوطنية للمؤشرات الدولية ،إال أن توفر البيانات
لمؤشرات التنمية المستدامة والمصنفة حسب التفصيالت المختلفة والتي تمكننا
من بلورة السياسات المالئمة ،تبقى واحدة من التحديات الماثلة أمام النظام
اإلحصائي الوطني في المرحلة القادمة .فمن بين  244مؤشراً ألهداف التنمية
المستدامة ،يتوفر لدينا بيانات عن  109مؤشرات فقط وهو ما انعكس على قدرتنا
في توصيف واقع كافة األهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين.
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ضي ُق ُدم ًا
الخالصة
ُ
والم ّ

تواجه فلسطين تحديات عديدة ،تطرق لها الجزء السابق من هذا التقرير ،تعيق جهود فلسطين في تحقيق أولوياتها التنموية ،وتقوض في الوقت ذاته من
استدامة إنجازاتها .وعلى الرغم من هذه المعيقات وعلى رأسها استمرار االحتالل اإلسرائيلي ،تمكنت فلسطين خالل السنوات الماضية ،وبفعل جهود مختلف
الشركاء من حكومة ومؤسسات قطاع خاص ومؤسسات دولية وأممية ،من تحقيق إنجازات ملموسة في القطاعات التي تمكنت من العمل فيها دون قيود
يفرضها عليها االحتالل .فحققت فلسطين تعميم التعليم األساسي للصفوف ( ،)10-1مع جسر الفجوة بين الجنسين في كافة مراحل التعليم ،وتمكنت وبفعل
انتشار مراكز الرعاية الصحية من تعميم خدمات الصحية األولية ،فارتفع معدل البقاء على قيد الحياة ،وتم تعميم التطعيم لألطفال ،وارتفعت نسبة النساء
اللواتي يتلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل ،وكذلك نسبة الوالدات تحت إشراف طبي متخصص .وتحسنت معدالت مشاركة المرأة في التنمية ،فارتفعت نسبة
مشاركتها في سوق العمل وفي الحكم المحلي ،وكذلك في الوظيفة العمومية .وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي ،وصلت نسبة ربط التجمعات السكانية
بشبكات المياه العامة إلى معدالت مرتفعة ،وكذلك ربط األسر بمرافق صرف صحي محسنة غير مشتركة .ولكن في الوقت ذاته ،يبقى التحدي في استدامة
توفر المياه الصالحة للشرب وبقدر ٍ
كاف للسكان ال سيما في غزة ،حيث ما زالت تسيطر إسرائيل على موارد المياه الفلسطينية .وبذلت الحكومة وشركاؤها
جهوداً حثيثة لتحقيق تقدم على مستوى األهداف األخرى ،إال أن استمرار القيود المفروضة من االحتالل اإلسرائيلي على الحكومة وشركائها قوضت من
إنجازاتها على هذه األهداف ال سيما في قطاعات االقتصاد والعمل والبيئة .ففي مواجهة الفقر ،اتخذت فلسطين مجموعة من اإلجراءات ،فعوضاً عن التوسع
في تغطية برنامج التحويالت النقدية ،عملت على إطالق البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية ،وشرعت بتنفيذ برنامج التمكين االقتصادي للفقراء في
سبيل تعزيز االعتماد على الذات في توفير الدخل لألسر واالفراد الفقراء والمهمشين .ولمواجهة المعدالت المرتفعة من البطالة ال سيما بين الشباب ،وتعزيز
النمو االقتصادي المستدام والشامل للجميع ،واصلت الحكومة جهودها في التوسع والتطوير للمدن والمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية لها ،وتوفير
البيئة االستثمارية المالئمة لتمكين القطاع الخاص من االستثمار وتوفير فرص العمل ،وتفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني وتشجيع ودعم المشاريع الريادية
ال سيما للشباب .ولتعزيز االستدامة البيئية أطلقت فلسطين إستراتيجية اإلنتاج واالستهالك المستدامين والتي تشكل إطار عمل وطني على هذا الصعيد،
كما عملت على تطوير اآلليات والبنية التحتية لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها وتدويرها ،وتطوير البنية التحتية والتوسع في معالجة المياه العامة ،والتوسع
في مبادرات الحصاد المائي ،وتنفيذ مبادرات للتوعية المجتمعية في الترشيد في استخدامات المياه والطاقة ،ودعم وتشجيع مبادرات االعتماد على الطاقة
الشمسية في توليد الكهرباء ،واالستمرار في تنفيذ برنامج تخضير فلسطين لزيادة المساحات الخضراء .والستدامة المدن وتعزيز صمودها ،تعمل الحكومة
وبالتعاون مع شركائها لتوفير الخدمات األساسية للتجمعات السكانية ،وتطوير البنية التحتية للمواصالت وشبكات الطرق ،وتطوير الهيكل التنظيمي للمدن
والتجمعات السكانية مع الحرص على تعزيز النهج التشاركي في عمليات التخطيط التنموي للمدن ،وتنفيذ المبادرات لتنمية االقتصاديات المحلية وبما يسمح
لتعزيز الروابط االقتصادية بين المدن وبين المدن والتجمعات السكانية الريفية  .
وعلى الرغم من المعيقات التي يضعها االحتالل والتي تعيق تنفيذ العديد من المبادرات المخططة وتحقيق مزيد من اإلنجازات ،إال أن الحكومة وشركاءها
عازمون على بذل كل الجهود الممكنة للبناء على اإلنجازات المتحققة والتقدم لألمام على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية
الوطنية .وفي سياق ذلك ،ستعمل الحكومة على البناء على شراكاتها القائمة وتطويرها للوصول لشراكة إستراتيجية تتكامل فيها الحكومة مع مؤسسات
المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطن في سبيل تحسين مستوى حياته وتعزيز قدرته على الصمود
في وجه السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على األرض واإلنسان .كما ستعمل على تطوير شراكاتها مع المجتمع الدولي واالرتقاء بهذه
الشراكة من المستوى التنموي إلى المستوى السياسي التي يُمكن فيه المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس .والحكومة ملتزمة باإليفاء بااللتزامات المترتبة على دولة فلسطين إثر انضمامها لالتفاقيات والمعاهدات الدولية ال سيما
المتعلقة بحقوق اإلنسان ،حيث ستبذل قصارى جهدها لتعزيز حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة بين الجميع.
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ضي ُقدُ م ًا
الخالصة ُ
والم ّ

فتي يمثل الشباب فيه ثلث المجتمع وهي نسبة مرشحة للزيادة
ويمثل رأس المال البشري مورداً مهماً للتنمية في فلسطين ،فالمجتمع الفلسطيني مجتمع ّ
خالل السنوات الخمسة عشر القادمة .والحكومة عازمة على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتحويل التحدي السكاني إلى فرصة سكانية تسمح بتحقيق المزيد من
اإلنجازات التنموية في فلسطين .وبالتالي فإن االستثمار في الشباب يمثل أولوية للحكومة وذلك لتمكينهم من امتالك ما يلزم من مهارات ومعارف تمكنهم من
المشاركة الفاعلة واإليجابية في بناء دولة فلسطين وإزدهارها .لذا ،ستعمل الحكومة على توجيه مزيد من استثمارتها لتحسن الخدمات األساسية المقدمة
للمواطن ال سيما التعليم والصحة وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات والمقرونة بالزيادة السكانية المتوقعة للعام  ،2030كما ستعمل على دعم وتطوير
صندوق التشغيل الفلسطيني ،والتوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل مع التركيز على دعم ومساندة المشاريع الريادية ال سيما للشباب
في مسعى منها لتلبية الطلب المتزايد على فرص العمل التي تقدر بمليون فرصة عمل للعام .2030

ولتعزيز من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،2030ستعمل الحكومة على تعزيز جهودها
مع الشركاء للمتابعة الحثيثة لسير العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية
الوطنية من خالل تركيزها في المرحلة القادمة على الخطوات العملية التالية:
1 .1تركيز العمل على متابعة تنفيذ غايات التنمية المستدامة ذات األولوية الوطنية ،وبما يساعد على تسريع التقدم على تنفيذ هذه الغايات ،مع تعزيز
التنسيق والعمل المشترك بين جهات االختصاص والمسؤولية من مختلف القطاعات لضمان نجاعة العمل وبما يكفل تحقيق أفضل النتائج.
2 .2تعزيز المشاركة المجتمعية في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل تطوير وإنفاذ إستراتيجية وطنية لتعزيز الشراكة اإلستراتيجية
للحكومة مع كافة األطراف والمجموعات المعنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها.
3 .3تطوير آلية وطنية ووضعها موضع التنفيذ للرصد واإلبالغ عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وإنجاز مراجعة سنوية ،بالتنسيق والتعاون مع
كافة األطراف المعنية ،تقدم للمنتدى الوطني السنوي للتنمية المستدامة.
4 .4التعاون والتنسيق مع كافة األطراف المعنية لتوفير البيانات حول مؤشرات التنمية المستدامة ،ال سيما مؤسسات األمم المتحدة ذات العالقة .مع
التركيز على تطوير السجالت اإلدارية للوزارات والمؤسسات الفلسطينية كمصدر لتوفير البيانات على مؤشرات التنمية المستدامة ،في الوقت
ذاته ،توظيف مختلف المسوح الوطنية واألسرية لتوفير البيانات لمزيد من المؤشرات  .
5 .5حشد وتطوير الشراكات على المستويين اإلقليمي والدولي حول األولويات الوطنية للتنمية المستدامة ،واالستفادة من خبرات الدول في هذا المجال.
6 .6زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي ،من خالل تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف بخطة
التنمية المستدامة .في الوقت ذاته ،االهتمام الخاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات األولوية على المستويات المحلية.
7 .7تفعيل مشاركة اإلعالم في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،من خالل زيادة وعي اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية بخطة التنمية
المستدامة  ،2030وإتاحة المجال أمام المؤسسات اإلعالمية لالنخراط في الجهود الوطنية لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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ملحق :أهداف التنمية المستدامة وترابطها مع أجندة السياسات الوطنية

أهداف التنمية المستدامة األولوية السياساتية

التدخالت السياساتية

الحد من الفقر

• •تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء
والمهمشين.
• •مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء
والمهمشين.
• •االدماج االجتماعي ،وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من
(األفراد ذوي اإلعاقة ،الشباب ،النساء ،األسرى المحررين).

توفير الحماية االجتماعية للفقراء والمهمشين

• •تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود
دنيا لها.
• •إنفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي.
• •تطوير المسؤولية االجتماعية ومأسستها ،وتعزيز الحوار االجتماعي.

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية

• •ضمان األمن الغذائي للسكان

النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية

• •زيادة اإلنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وتطوير سالسل القيمة.
• •حماية المزارعين ودعمهم ال سيما في المناطق المهددة والمهمشة.

توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع

•
•
•

•
االرتقاء بصحة المواطن ورفاهيته

• •تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي
للمواطنين.
• •تبني نهج صحة العائلة.
• •تعزيز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية
بهذا الخصوص

تحسين التعليم المبكر ألطفالنا

• •تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع.
• •توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه

تحسين االلتحاق والبقاء في التعليم

•

•االحتفاظ بنسب عالية من االلتحاق في التعليم االساسي ولكال
الجنسين والحد من التسرب منه.
•تحسين االلتحاق لكال الجنسين في التعليم الثانوي بجميع مساراته
العلمية واالدبية والمهنية وخلق التوازن في االلتحاق فيها.
•تشجيع االلتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج محو االمية للذين
خرجوا من النظام قبل استكمال تعليمهم.
•توفير الدعم والحماية للتعليم في القدس والمناطق «ج» وغزة.

•
•
•

•إصالح المناهج التعليمية وتطويرها.
•تطوير برامج التعليم اإللكتروني.
•ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق
والفئات المهمشة.
•التأهيل والتدريب المستمر للمعلمين والطواقم المساندة.
•تطوير المرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.
•تطوير وتعزيز النشاط الحر كجزء ال يتجزء من المناهج.

•
•
•
تحسين نوعية التعليم المدرسي

•
•
•
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•إصالح نظام التأمين الصحي العام.
•تعزيز االستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.
•االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية (البنية التحتية،
األجهزة الطبية ،األدوية ،توظيف تكنولوجيا المعلومات ،التدريب
والتأهيل للكوادر الصحة ،المعايير الصحية).
• زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

أهداف التنمية المستدامة األولوية السياساتية
من التعليم إلى العمل  

التدخالت السياساتية
•

•
•
•

•مواءمة التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي مع
احتياجات التنمية وسوق العمل وضمان تكافؤ فرص للجميع
للحصول عليها.
•تطوير وتوسيع قاعدة التعليم والتدريب التقني والمهني.
•تطوير القدرات في مجال البحث العلمي  .
•تمكين الشباب في دولة فلسطين وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في
الحياة العامة وبناء الدولة.

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

• •إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ،والقضاء على
كافة أشكال العنف ضدهن.
• •إزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في
التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة.
• •إدماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها.

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية

• •ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه النظيفة وشبكات
الصرف الصحي.
• •التوسع في إدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.
• •إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض والمياه والطاقة
وتعزيز االستخدام المستدام لها.

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية

• •ربط التجمعات السكانية بمصادر الطاقة التي يمكن االعتماد
عليها.
• •زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

توفير فرص عمل الئقة للجميع

•

•اعتماد إجراءات تُعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل
شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص.
•اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في إطالق المشاريع الريادية
إلعادة تأهيل الخريجين وتشغيلهم من كال الجنسين.
•دعم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره.
•ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة
المهنية.
•التأكد من ان يتوفر للشباب فرص لتحقيق مستقبل أفضل
•تقديم الدعم للشركات الناشئة وتنمية المنشآت المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة.

•

•إعادة بناء قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وتطويرها
بالتركيز على الصناعة والزراعة والسياحة.
•جذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتشجيعه ،بالتركيز
على قطاع اإلنشاءات ،السياحة ،الزراعة ،والطاقة ،االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
•تطوير الصادرات وتوسيع نطاق التجارة العالمية.
•تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الالزمة لالقتصاد
(ال سيما المطار والميناء ،المناطق الصناعية ،شبكات
المواصالت والمياه والكهرباء واالتصاالت).
•تعزيز دور القطاع المالي في إسناد نمو القطاع الخاص.

•
•
•
•
•

بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني

•

•
•

•
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توفير بيئة استثمارية مالئمة

•
•
•
•
•

تعزيز الصناعة الفلسطينية

• •دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية.
• •زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي.
• •إعادة بناء القطاعات االنتاجية في المحافظات الجنوبية.

شبابنا ،مستقبلنا

• •إيالء التركيز بوجه خاص على مساعدة الشباب المحرومين.

توفير الحماية االجتماعية للفقراء والمهمشين

• •تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود
دنيا لها.
• •االدماج االجتماعي ،وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من
(األفراد ذوي اإلعاقة ،الشباب ،النساء ،األسرى المحررين).
• •مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء
والمهمشين.

االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن

• •تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على
المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء ،وبالتركيز
على المناطق المهمشة ال سيما المسماة (ج) والقدس الشرقية.

تعزيز إستجابة الهيئات المحلية للمواطن

• •تنمية االقتصاد المحلي.
• •جسر الفجوة التنموية بين المحافظات الشمالية والجنوبية

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية

•
•
•
•

حماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني

•دعم وتشجيع الصناعات الرقمية والتقنية وتعزيز المحتوى الرقمي.
•دعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها وتطويرها.
•توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة لقطاع األعمال.
•توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتطوير قطاع األعمال.
•تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات من الهيمنة والقرصنة ،وتعزيز
األمن السيبراني.

•توفير اإلسكان ميسور التكلفة.
•ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه النظيفة ،والصرف
الصحي ،ومصادر الطاقة.
•تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة خدمات النقل
المقدمة للمواطنين.
• تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.

• •حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره.
• •تطوير الصناعات الثقافية والسياحية التقليدية.
• •ترويج فلسطين كمعلم سياحي.

ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي • •إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض والمياه والطاقة
وتعزيز االستخدام المستدام لها.
• •التوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها واستخدامها.

ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي • •ضبط معدالت التلوث والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
• •تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.
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ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي • •إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها ،ال سيما األرض والمياه والطاقة
وتعزيز االستخدام المستدام لها.
• •حماية المزارعين ودعمهم ال سيما في المناطق المهددة والمهمشة.

ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي • •تخضير فلسطين (المحافظة على التنوع الحيوي ،المحميات
الطبيعية ،زيادة رقعة المساحات الخضراء).

توفير األمن واالمآن وتعزيز سيادة القانون
تعزيز المساءلة والشفافية

• •ضمان السلم األهلي واألمن العام.
•
•
•
•

•مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي؛
ومكافحة الفساد.
•تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في الوصول
للمعلومات.
•تعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.
•إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في
تقديم الخدمات.

تجسيد الممارسة الديمقراطية

• •تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز في
فلسطين ،وصون الحقوق والحريات األساسية للمواطنين.
• •تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع
االلتزامات الدولية لدولة فلسطين.

كفاءة وفعالية إدارة المال العام

• •تعزيز إدارة المال العام وضمان االستدامة المالية مع التركيز على
تطوير السياسة المالية الكلية ،وإدارة الدين العام ،وإدارة المشتريات.

توفير بيئة استثمارية

• •زيادة اإليرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية ،وتحسين
اَليات التحصيل ،وحشد الدعم الخارجي وترشيد النفقات.

تعزيز الصناعة الفلسطينية

• •جذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتشجيعه ،بالتركيز
على قطاع اإلنشاءات ،السياحة ،الزراعة ،والطاقة ،االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
• •تطوير الصادرات وتوسيع نطاق التجارة العالمية.

تعزيز استجابة الحكومة

• •دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية

تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية

•
•
•
•
•

•توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتطوير قطاع األعمال.
•تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات من الهيمنة والقرصنة،
وتعزيز األمن السيبراني
•تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات
غير الحكومية والقطاع الخاص.
•الوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين
لعدد من المعاهدات والمنظمات الدولية.
•المشاركة الفاعلة في األطر الدولية.
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الهدف الغاية

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

1

 1.1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين  1.1.1نسبة السكان الذين يعيشون دون
أينما كانوا بحلول عام  ،2030وهو يُقاس حاليا خط الفقر الدولي بحسب الجنس والعمر  
بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25والوضع الوظيفي والموقع الجغرافي
(حضري/ريفي).
دوالر في اليوم

2016

2009

0.11

NAV

NAV

NAV

NAV

1

 1.2.1نسبة السكان الذين يعيشون دون
خط الفقر الوطني ،بحسب الجنس والعمر

2011

2011

25.8

17.8

38.8

25.5

26.2

1

 3.1تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية
مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع
حدود دنيا لها ،وتحقيق تغطية واسعة للفقراء
والضعفاء بحلول عام 2030

1.3.1نسبة السكان الذين تشملهم الحدود
الدنيا/النظم الخاصة بالحماية االجتماعية،
بحسب الجنس ،مع التمييز بين األطفال
والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص
ذوي اإلعاقة والحوامل /األطفال حديثي
الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء
والضعفاء

2009

2009

12.96

NAV

NAV

NAV

NAV

1

 5.1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على
الصمود والحد من تعرضها وتأ ّثرها بالظواهر
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية
بحلول عام 2030

"1.5.1عدد الوفيات والمفقودين
والمتضررين بسبب الكوارث من كل 000
 100شخص"

2013

2013

4

1

 5.1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على
الصمود والحد من تعرضها وتأ ّثرها بالظواهر
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية
بحلول عام 2030

1.5.2الخسارة االقتصادية المباشر
المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي

2013

2013

2270970.5

 2.1تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال
من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع
أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف
على األقل بحلول عام 2030

1

 5.1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على
الصمود والحد من تعرضها وتأ ّثرها بالظواهر
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية
بحلول عام 2030

1.5.3عدد البلدان التي لديها استراتيجيات
وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث

2016

2015

Yes

NAP

NAP

NAP

NAP

1

 5.1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على
الصمود والحد من تعرضها وتأ ّثرها بالظواهر
المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية
بحلول عام 2030

 4.5.1نسبة السلطات المحلية التي لديها
وتطبق استراتيجيات الحد من المخاطر
على مستوى السلطات المحلية باالتساق مع
االستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر

2017

2017

33.3

NAV

NAV

NAP

NAP

2

 1.2القضاء على الجوع وضمان حصول
الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة،
الرضع ،على ما يكفيهم من الغذاء
بمن فيهم ّ
المأمون والمغ ّذي طوال العام بحلول عام
2030

"2.1.2معدل انتشار انعدام األمن الغذائي
المتوسط أو الشديد وسط السكان ،استنادا
إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن
الغذائي"

2014-2016

2015

29.9

NAV

NAV

NAV

NAV

2

 2.2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية2.2.1 ،معدل انتشار توقف النمو (الطول
بالنسبة للعمر < 2 -نقطة من االنحراف
بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق
المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل
األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن تو ّقف
النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ،لمنظمة الصحة العالمية) بين األطفال دون
سن الخامسة
ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات
والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن
بحلول عام 2025

2014

2014

7.4

7.7

7.1

8.1

6.6

2014

2014

2

 2.2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية2.2.2 ،معدل انتشار سوء التغذية (الوزن
بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق
بالنسبة للطول > 2+أو < 2 -نقطة من
األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن تو ّقف
االنحراف المعياري عن متوسط معايير
النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ،نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين
ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات
األطفال دون سن الخامسة ،بحسب النوع
والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن
(الهزال وزيادة الوزن)
بحلول عام 2025

2

أ) الهزال

2014

2014

1.2

1.7

0.7

1.2

1.2

2

ب) زيادة الوزن

2014

2014

8.2

9.8

6.5

9.1

7.1

 2a1مؤشر التوجه الزراعي للنفقات
الحكومية

2011

2011

0.13

NAV

NAV

NAP

NAP

2

 a.2زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق
التعاون الدولي المعزّز ،في البنى التحتية
الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات
اإلرشاد الزراعي ،وفي تطوير التكنولوجيا
وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل
تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان
النامية ،وال سيما في أقل البلدان نموا
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الهدف الغاية

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

2

 a.2زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق
التعاون الدولي المعزّز ،في البنى التحتية
الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات
اإلرشاد الزراعي ،وفي تطوير التكنولوجيا
وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل
تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان
النامية ،وال سيما في أقل البلدان نموا

2أ 2.مجموع التدفقات الرسمية المساعدة
اإلنمائية الرسمية مضافا إليها تدفقات
رسمية أخرى الى القطاع الزراعي

2015

2015

21.1

NAV

NAV

NAP

NAP

3

 1.3خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية
إلى أقل من  70حالة وفاة لكل 100 000
مولود حي بحلول عام 2030

 1.1.3معدل الوفيات النفاسية

2000-2016

2015

15.7

7.2

25.9

NAP

15.7

3

 1.3خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية
إلى أقل من  70حالة وفاة لكل 100 000
مولود حي بحلول عام 2030

" 2.1.3نسبة الوالدات التي يشرف عليها
أخصائيون صحيون مهرة"

2000,
2004,
2006,
2010,
2014-2016

2014

99.6

99.6

99.5

NAP

99.6

3

 2.3وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال
دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول
عام  ،2030بسعي جميع البلدان إلى بلوغ
هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى
 12حالة وفاة في كل  1 000مولود حي،
وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة
على األقل إلى  25حالة وفاة في كل 1 000
مولود حي

 1.2.3معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة

2000,
2004,
2006,
2010,
2014-2016

2014

22

20

24

23

21

3

 2.3وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال
دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول
عام  ،2030بسعي جميع البلدان إلى بلوغ
هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى
 12حالة وفاة في كل  1 000مولود حي،
وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة
على األقل إلى  25حالة وفاة في كل 1 000
مولود حي

  2.2.3معدل وفيات المواليد

2000,
2004,
2006,
2010,
2014-2016

2014

11

11

12

12

11

3

 3.3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا
واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب
الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه
واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

 1.3.3عدد اإلصابات الجديدة بفيروس
نقص المناعة البشرية لكل  1 000شخص
غير مصاب من السكان بحسب الجنس
والعمر والفئات الرئيسية من السكان

2015, 2016

2015

3

1

2

NAV

NAV

3

 3.3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا
واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب
الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه
واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

 2.3.3معدل انتشار داء السل لكل 1000
شخص

2015, 2016

2015

0.61

0.52

0.77

NAV

NAV

3

 3.3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا
واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب
الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه
واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

"3.3.3عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل
 1 000شخص"

2015, 2016

2015

2

2

0

NAV

NAV

3

 3.3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا
واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب
الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه
واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

" 4.3.3عدد اإلصابات بأمراض التهاب
الكبد الوبائي باء لكل  100 000من
السكان"

2015, 2016

2015

23

16

7

NAV

NAV

3

 4.3تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن
األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل
الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة
العقليتين بحلول عام 2030

 1.4.3معدل الوفيات الناجمة عن أمراض
القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء
السكري واألمراض التنفسية المزمنة

2015, 2016

2015

20.6

21

19.1

NAV

NAV

3

 6.3خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة
عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام
2020

 1.6.3معدالت الوفيات الناجمة عن
اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق

2000,
2001,
20032007,
2013 (for
)Palestine
and years
2002,
20082012,
2014, 2015
for West
Bank only

2015

NAV

110

NAV

NAV

NAV
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اإلســتعراض الـوطـنـي الطـوعـي األول حـول متابـعة وتنـفيـذ خـطـة التـنمـية المســتدامـة 2030

الهدف الغاية

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

3

 7.3ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية  1.7.3نسبة النساء في سن اإلنجاب( - 15
الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك خدمات  49سنة) الالتي لُب ّيت حاجتُهن إلى تنظيم
األسرة بطرق حديثة
ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به،
وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات
والبرامج الوطنية بحلول عام 2030

2010, 2014

2014

66.9

67.7

65.7

NAP

NAP

3

 3.7.2معدل الوالدات لدى المراهقات (
 7.3ضمان حصول الجميع على خدمات
 14 - 10سنة و  19 - 15سنة) لكل 1 000
رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في
ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية امرأة في تلك العمر
الخاصة به ،وإدماج الصحة اإلنجابية في
االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام
2030

2004,
2006,
2010,
2014 (for
)Palestine
and years
2015, 2016
for West
Bank only

2014

48

35

66

NAV

NAV

3

 a.3تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع
البلدان ،حسب االقتضاء

.3أ 1.معدل االنتشار الموحد السن
الستعمال التبغ حاليا لدى األشخاص الذين
تبلغ  أعمارهم  15سنة فأكثر

2000,
2004,
2006, 2010

2010

19.4

23.7

12.1

36.5

1.9

3

 b.3دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات
واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية
التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام
األول ،وتوفير إمكانية الحصول على األدوية
واللقاحات األساسية بأسعار معقولة ،وفقا
إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
وبالصحة العامة ،الذي يؤكد حق البلدان النامية
في االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في
االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من
حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة
الالزمة لحماية الصحة العامة ،وال سيما العمل
من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية

.3ب 2.مجموع صافي المساعدة اإلنمائية
الرسمية المقدمة إلى البحوث الطبية
والقطاعات الصحية األساسية

2000,
2004,
2006,
2010, 2014

2015

96.25

NAP

NAP

NAP

NAP

3

 c.3زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف
القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها
وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية،
وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،زيادة كبيرة

.3ج 1.معدل كثافة األخصائيين الصحيين
وتوزيعهم

2015, 2016

3

اطباء بشريين

2015, 2016

2015

1.7

1.3

2.2

NAP

NAP

3

ممرضين وقابالت قانونيات

2015, 2016

2015

2.9

2.1

4.1

NAP

NAP

3

اطباء اسنان

2015, 2016

2015

0.8

1

0.6

NAP

NAP

3

صيادلة

2015, 2016

2015

1.3

1.2

1.5

NAP

NAP

1.2.4نسبة األطفال دون الخامسة الذين
يسيرون على المسار الصحيح من حيث
النمو في مجاالت الصحة والتعلم والرفاه
النفسي ،بحسب الجنس

2014

2014

72

NAP

NAP

NAP

NAP

َّ
المنظم
 2.2.4معدل المشاركة في التعلُّم
(قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي
بالتعليم االبتدائي) ،بحسب الجنس

2000-2014

2014

56.78

NAP

NAP

56.49

57.08

4

 2.4ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين
فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام 2030

4

 2.4ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين
فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام 2030

4

"  1.4.4نسبة الشباب والبالغين الذين
 4.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب
والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة ،تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات
بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل واالتصاالت بحسب نوع المهارة "
وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة
بحلول عام 2030

2015 for
some skills

4

ارسال رسائل البريد االلكتروني مع الملفات
المرفقة

2015

2015

30.9

NAV

NAV

NAV

NAV

4

استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو
نقل المعلومات داخل المستند

2015

2015

29.5

NAV

NAV

NAV

NAV

4

توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها

2015

2015

10.3

NAV

NAV

NAV

NAV

4

استخدام الصيغ الحسابية األساسية في
جدول البيانات

2015

2015

16.9

NAV

NAV

NAV

NAV

4

إنشاء عروض تقديمية الكترونية باستخدام
برنامج العروض التقديمية

2015

2015

25.0

NAV

NAV

NAV

NAV
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الهدف الغاية

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

4

 5.4القضاء على التفاوت بين الجنسين في
"1.5.4بيانات المساواة (أنثى /ذكر ،وريفي /
التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع ُم ُدني  ومستوى الثراء من القاع إلى القمة
مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات
ومؤشرات أخرى مثل حالة اإلعاقة ،والشعوب
الضعيفة ،بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة األصلية ،والمتضررين من التراع متى
والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في أصبحت البيانات متوافرة) لجميع مؤشرات
ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
التعليم في هذه القائمة التي يمكن تصنيفها"

4

".4أ 1.نسبة المدارس التي تحصل على :
(أ) الطاقة الكهربائية  (ب) شبكة اإلنترنت
ألغراض تعليمية (ج) أجهزة حاسوبية ألغراض
التعليم  (د)هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب
ذوي اإلعاقة (ه) مياه الشرب األساسية (و)
مرافق صحية أساسية غير مختلطة (ز) مرافق
أساسية لغسل األيدي (وفق التعاريف الواردة في
مؤشر توفير المياه  وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية للجميع) "

2011-2016
for sec)tions a), b
)and c

 a.4بناء المرافق التعليمية التي تراعي
الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة ،واألطفال،
ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة
بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف
للجميع

depending on
indices

2014

2015

1.01

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على اجهزة
حاسوبية الغراض التعليم  -أساسية دنيا

2015

2015

76.4

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على اجهزة
حاسوبية الغراض التعليم  -اساسية عليا

2015

2015

92.2

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على اجهزة
حاسوبية الغراض التعليم  -ثانوية

2015

2015

98

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على الكهرباء
 -أساسية دنيا

2015

2015

100

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على الكهرباء
 -أساسية عليا

2015

2015

100

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على الكهرباء
 -ثانوية

2015

2015

100

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على شبكة
االنترنت الغراض التعليم  -أساسية دنيا

2015

2015

81.6

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على شبكة
االنترنت الغراض التعليم  -أساية عليا

2015

2015

96

NAV

NAV

NAP

NAP

4

نسبة المدارس التي تحصل على شبكة
االنترنت الغراض التعليم  -ثانوية

2015

97.3

NAV

NAV

NAP

NAP

2002-2015

2015

6.03

NAP

NAP

NAP

NAP

4

 c.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين
المؤهلين ،بما في ذلك من خالل التعاون
الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية،
وبخاصة في أقل البلدان نم ًّوا والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،بحلول عام 2030

2004-2015
".4ج 1.نسبة المعلمين في (أ) مرحلة ما
قبل التعليم االبتدائي (ب) التعليم االبتدائي for section
a), 2000(ج) التعليم اإلعدادي (د) التعليم الثانوي
2005,
الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى
َّ
المنظم للمعلمين (مثل التدريب 2007-2015
من التدريب
التربوي) ،قبل الخدمة أو في أثناء الخدمةfor section   ،
الالزم للتدريس على المستوى المناسب في b), 2000-
2015 for
بلد معين"
)section d

2015

100

100

100

100

100

5

 2.5القضاء على جميع أشكال العنف
ضد جميع النساء والفتيات في المجالين
العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر
واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع
االستغالل

" 1.2.5نسبة النساء المعاشرات والفتيات في
الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف
بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي
أو سابق ،خالل االثني عشر شهراً السابقة،
مصنفة بحسب شكل العنف والعمر "

2005, 2011

2011

37.0

29.9

51.0

NAP

37.0

5

 2.5القضاء على جميع أشكال العنف
ضد جميع النساء والفتيات في المجالين
العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر
واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع
االستغالل

" 2.2.5نسبة النساء والفتيات في الخامسة
عشرة وما فوق الالتي تعرضن للعنف
الجنسي من أشخاص غير العشير ،خالل
االثني عشر شهراً السابقة ،بحسب العمر
ومكان حدوث العنف"

2011

2011

0.3

0.3

0.3

NAP

0.3

4

.4ب 1.حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية
  b.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح
الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع ونوع
المدرسية المتاحة للبلدان النامية على
الصعيد العالمي للبلدان النامية ،وبخاصة ألقل الدراسة
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
والبلدان األفريقية ،لاللتحاق بالتعليم العالي،
بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والبرامج التقنية
والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو
والبلدان النامية األخرى ،بحلول عام 2020
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الهدف الغاية
5

 3.5القضاء على جميع الممارسات الضارة،
من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج
القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
(ختان اإلناث)

5

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

" 1.3.5نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن
بين  20و  24سنة والالتي تزوجن أو
ارتبطن بقرين "

2014

2014

قبل أن يبلغن  15عاماً

2014

2014

1

0.7

1.3

NAP

1

قبل أن يبلغن  18عاماً

2014

2014

15.3

12.3

19.2

NAP

15.3

5

 4.5االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة
األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل
توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع
سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم
المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة،
حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني

" 1.4.5نسبة الوقت المخصص لألعمال
المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة  
األجر ،بحسب الجنس والعمر والمكان "

2013

2013

0.103

0.102

0.105

0.030

0.178

5

 5.5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على
قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات
صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية
والعامة

 1.5.5نسبة المقاعد التي تشغلها النساء
في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية

2000-2016

2015

5

5

(أ) البرلمانات الوطنية

2000-2016

2015

0.13

NAV

NAV

0.87

0.13

5

(ب) الحكومات المحلية

2002,
2004,
2013, 2017

2013

NAV

21

NAV

79.00

21.00

5

 5.5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على
قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات
صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية
والعامة

 2.5.5نسبة النساء في المناصب اإلدارية

2000-2016

2015

16.3

14.5

22.4

83.7

16.3

5

 b.5تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية،
وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
من أجل تعزيز تمكين المرأة

".5ب 1.نسبة األفراد الحائزين على هواتف
نقالة/خلوية ،بحسب الجنس"

2004,
2006,
2009,
2011, 2014

2014

73.7

77.5

67.2

81.8

65.3

6

 1.6تحقيق هدف حصول الجميع بشكل
منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة
التكلفة بحلول عام 2030

6.1.1نسبة السكان الذين يستفيدون من
خدمات مياه الشرب بطريقة مأمونة

2010, 2014

2014

61.5

96.8

10.4

NAV

NAV

6

 2.6تحقيق هدف حصول الجميع على
خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
ووضع نهاية للتغوط في العراء ،وإيالء اهتمام
خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن
يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام
2030

"  6.2.1نسبة السكان الذين يستفيدون من
اإلدارة السليمة لخدمات  الصرف الصحي،
بما فيها مر افق غسل اليدين بالصابون
والمياه"

2000,
2002,
2003,
2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014, 2015

2015

99.2

98.8

100

NAV

NAV

6

 4.6زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع
القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه
العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل
معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة من
عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه،
بحلول عام 2030

6.4.2حجم الضغط الذي تتعرض له المياه
 :سحب المياه العذبة كنسبة من موارد
المياه العذبة

2014

2014

48.75

NAV

NAV

NAV

NAV

6

 a.6تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم
بناء القدرات في البلدان النامية في مجال
األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف
الصحي ،بما في ذلك جمع المياه ،وإزالة
ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعالجة المياه
العادمة ،وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة
االستعمال ،بحلول عام 2030

".6أ 1.مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية
ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي  التي
تعد جزءا من خطة حكومية منسقة لإلنفاق"

2000-2015

2015

121.67

NAV

NAV

NAV

NAV
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7

 1.7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة
على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول
عام 2030

 1.1.7نسبة السكان المستفيدين من
خدمات الكهرباء

2001,
2003,
2004,
2005,
2006,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2015

2015

99.9

99.9

99.9

NAV

NAV

7

 1.7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة
على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول
عام 2030

" 2.1.7نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً
على الوقود والتكنولوجيا النظيفين"

2001,
20032006,
20082013,
2015

2015

56.5

63.1

43.8

NAV

NAV

7

" 1.2.7حصة الطاقة المتجددة في مجموع
 2.7تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة
المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية االستهالك النهائي للطاقة"
بحلول عام 2030

2001,
2002,
2003,
2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015

2015

0.13

NAV

NAV

NAV

NAV

7

 3.7مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في
كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030

" 1.3.7كثافة الطاقة التي تقاس من حيث
الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي"

2001,
2002,
2003,
2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015

2015

5.9

NAV

NAV

NAV

NAV

8

 1.8الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي
وفقا للظروف الوطنية ،وبخاصة على نمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  7في المائة
على األقل سنويا في أقل البلدان نموا

" 1.1.8معدل النمو السنوي لنصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي "

2000-2016

2015

0.4037863

-0.094

2.5916

NAP

NAP

8

 2.8تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية
االقتصادية من خالل التنويع ،واالرتقاء
بمستوى التكنولوجيا ،واالبتكار ،بما في ذلك
من خالل التركيز على القطاعات المتسمة
بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة
العمالة.

" 1.2.8معدل النمو السنوي لنصيب
الفرد العامل من الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي "

2001-2016

2015

-1.671475484

-0.181

-4.763

NAP

NAP

8

 3.8تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية
والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص العمل
الالئق ،ومباشرة األعمال الحرة ،والقدرة على
اإلبداع واالبتكار ،وتشجع على إضفاء الطابع
الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة الحجم ،ونموها ،بما
في ذلك من خالل الحصول على الخدمات
المالية.

" 1.3.8نسبة العمالة غير الرسمية في غير
العمالة الزراعية ،بحسب الجنس "

2009-2016

2015

58.2

60.6

52.6

60.6

45.8
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8

 5.8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير
العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بما في
ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ
األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة ،بحلول
عام .2030

 1.5.8متوسط الدخل في الساعة للنساء
والرجال العاملين ،بحسب الوظيفة والعمر
واألشخاص ذوي اإلعاقة

2000-2016

2015

103.9

120.1

61.9

82.0

108.0

8

 5.8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير
العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بما في
ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ
األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة ،بحلول
عام .2030

" 2.5.8معدل البطالة ،بحسب الجنس
والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة"

2000-2016

2015

25.9

17.3

41.0

39.2

22.5

8

 6.8الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب
غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب
بحلول عام .2020

 1.6.8نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم
بين  15و  24سنة) خارج دائرة التعليم
والعمالة والتدريب

2000-2016

2015

31.6

28.7

36.0

26.1

37.2

8

 7.8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على
السخرة وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر
لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل
األطفال ،بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم
كجنود ،وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله
بحلول عام .2025

 1.7.8النسبة المئوية لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  5و  17سنة
والمنخرطين في سوق عمل األطفال
وعددهم ،بحسب الجنس والعمر

2000-2016

2015

4.5

5.7

2.8

8.5

0.4

8

 8.8حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل
سالمة وآمنة لجميع العمال ،بمن فيهم العمال
المهاجرون ،وبخاصة المهاجرات ،والعاملون
في الوظائف غير المستقرة.

 1.8.8التواتر في معدالت إصابات العمل
المميتة وغير المميتة ،بحسب جنس
المهاجرين ووضعهم

2015

2015

38.4

NAV

NAV

49.8

NAV

8

 9.8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز
السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل
وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام
.2030

 1.9.8الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة
المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي ومن معدل النمو

2013

2015

1.9

NAP

NAP

NAP

NAP

8

 9.8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز
السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل
وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام
.2030

" 2.9.8عدد الوظائف في مجاالت
السياحية كنسبة من مجموع الوظائف ومن
معدل نمو فرص العمل ،بحسب الجنس"

2015

2015

21707

NAP

NAP

NAP

NAP

8

 10.8تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية " 1.10.8عدد فروع المصارف التجارية
وأجهزة الصرف اآللي  لكل  100 000نسمة
على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات
المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،من البالغين"
وتوسيع نطاقها.

2015

2015

8

(أ) عدد فروع المصارف التجارية  لكل
 100 000نسمة من البالغين

2015

2015

10.97

NAP

NAP

NAP

NAP

8

(ب) عدد أجهزة الصرف اآللي
لكل  100 000نسمة من البالغين

2015

2015

22.40

NAP

NAP

NAP

NAP

2014

2014

29.87

NAV

NAV

NAV

NAV

8

.8أ زيادة دعم المعونة من أجل التجارة
للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نموا،
بما في ذلك من خالل اإلطار المتكامل المعزز
للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل
البلدان نموا.

".8أ 1.المعونة من أجل االلتزامات
والمدفوعات المتصلة بالتجارة"

2015

2015

236.02

NAP

NAP

NAP

NAP

9

 2.9تعزيز التصنيع الشامل للجميع
والمستدام ،وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام
 2030في حصة الصناعة في العمالة وفي
الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يتماشى مع
الظروف الوطنية ،ومضاعفة حصتها في أقل
البلدان نموا.

 1.2.9القيمة المضافة من الصناعة
التحويلية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي وبحسب نصيب الفرد

2016

2015

من الناتج المحلي اإلجمالي

8

 10.8تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية "  2.10.8نسبة البالغين  15سنة فأكثر
الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في
على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات
المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات
مالية متنقلة"
وتوسيع نطاقها.

9
9
9

 2.9تعزيز التصنيع الشامل للجميع
والمستدام ،وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام
 2030في حصة الصناعة في العمالة وفي
الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يتماشى مع
الظروف الوطنية ،ومضاعفة حصتها في أقل
البلدان نموا.

2016

2015

10.6

11.5

8.1

NAP

NAP

بحسب نصيب الفرد

2016

2015

304.6

420.1

139.2

NAP

NAP

" 2.2.9العمالة في الصناعة التحويلية
كنسبة من مجموع العمالة"

2016

2015

12.3

14.9

5.8

12.5

11.0
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9

 4.9تحسين البنى التحتية وتحديث
الصناعات بحلول عام  2030من أجل تحقيق
استدامتها ،مع زيادة كفاءة استخدام الموارد
وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات
الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا ،ومع قيام
جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

" 1.4.9انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل
وحدة من القيمة المضافة"

2014

2014

215

NAP

NAP

NAP

NAP

9

 5.9تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات
التكنولوجية في القطاعات الصناعية في
جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،بما
في ذلك ،بحلول عام  ،2030تشجيع االبتكار
والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في
مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص،
وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على
البحث والتطوير

" 1.5.9اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي"

2013

2013

0.6

NAV

NAV

NAP

NAP

9

 5.9تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات
التكنولوجية في القطاعات الصناعية في
جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،بما
في ذلك ،بحلول عام  ،2030تشجيع االبتكار
والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في
مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص،
وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على
البحث والتطوير

"  2.5.9العاملون في مجال البحث (بمكافئ
الدوام الكامل)  لكل مليون نسمة"

2013

2013

564

NAV

NAV

NAP

NAP

9

 a.9تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة
والقادرة على الصمود في البلدان النامية من
خالل تحسين الدعم المالي والتكنولوجي
والتقني المقدم للبلدان األفريقية ،وأقل
البلدان نموا ،والبلدان النامية غير الساحلية،
والدول الجزرية الصغيرة النامية

".9أ 1.مجموع الدعم الدولي الرسمي
(المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة
إلى التدفقات الرسمية األخرى) للهياكل
األساسية"

2015

2015

70.38

NAP

NAP

NAP

NAP

9

 b.9دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث
واالبتكار في البلدان النامية ،بما في ذلك
عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث
السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة
للسلع األساسية بين أمور أخرى

.9ب 1.نسبة القيمة المضافة للصناعة
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من
مجموع القيمة المضافة

2016

2015

7.4%

7.1%

8.8%

NAP

NAP

9

 c.9تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل
والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان
نموا بحلول عام 2020

".9ج 1.نسبة السكان المشمولين بشبكة
الهاتف المحمول ،بحسب التكنولوجيا

2016

2016

97%

NAV

NAV

NAP

NAP

10

 1.10التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل
ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  40في المائة
من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط
الوطني بحلول عام 2030

" 1.1.10معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق
األسر المعيشية أو إيراداتها  ضمن أدنى
 40في المائة من السكان ومجموع السكان"

2009,
2010, 2011

2011

-4.70%

-17.70%

15.30%

NAP

NAP

10

 b.10تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية
والتدفقات المالية ،بما في ذلك االستثمار
األجنبي المباشر ،إلى الدول التي تشتد
الحاجة فيها إليها ،وال سيما أقل البلدان نموا،
والبلدان األفريقية ،والدول الجزرية الصغيرة
النامية ،والبلدان النامية غير الساحلية ،وفقا
لخططها وبرامجها الوطنية

".10ب 1.مجموع تدفقات الموارد
المخصصة للتنمية ،بحسب البلدان
المستفيدة  والبلدان المانحة وأنواع
التدفقات (على سبيل المثال المساعدة
اإلنمائية الرسمية
 ،واالستثمار األجنبي المباشر ،والتدفقات
األخرى)"

2000-2015

2015

1888.01

NAP

NAP

NAP

NAP

11

 1.5.11عدد األشخاص المتوفين
 5.11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد
الوفيات وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق والمفقودين والمصابين نتيجة للكوارث لكل
 100 000شخص
انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية
المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في
ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ،مع التركيز على
حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في
ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030

2000,
2001,
2003,
2005,
2006,
20082013

2013

4

NAV

NAV

NAV

NAV

11

 2.5.11الخسائر االقتصادية المباشرة
 5.11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد
الوفيات وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بما في ذلك األضرار التي لحقت بالبنية
انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية
التحتية وتعطيل الخدمات األساسية  نتيجة
المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
للكوارث
العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في
ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ،مع التركيز على
حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في
ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030

2016

2016

2.12

NAV

NAV

NAV

NAV
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11

 b.11العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة
بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات
البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا
متكاملة من أجل شمول الجميع ،وتحقيق
الكفاءة في استخدام الموارد ،والتخفيف
من تغير المناخ والتكيف معه ،والقدرة على
الصمود في مواجهة الكوارث ،ووضع وتنفيذ
اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع
المستويات ،بما يتماشى مع إطار سينداي
للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

.11ب 1.النسبة المئوية للمدن التي تنفذ
استراتيجيات للحد من المخاطر والقدرة
عل التكيف التي تتوافق مع األطر الدولية
المقبولة (مثل االستراتيجية الخلف إلطار
عم هيوغو بشان الحد من مخاطر الكوارث)  
والتي تشمل الفئات الضعيفة والمهمشة في
تصميمها وتنفيذها ورصدها

2013

2013

1

NAP

NAP

NAP

NAP

11

 b.11العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة
بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات
البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا
متكاملة من أجل شمول الجميع ،وتحقيق
الكفاءة في استخدام الموارد ،والتخفيف
من تغير المناخ والتكيف معه ،والقدرة على
الصمود في مواجهة الكوارث ،ووضع وتنفيذ
اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع
المستويات ،بما يتماشى مع إطار سينداي
للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

 b.2.11نسبة السلطات المحلية التي لديها
وتطبق استراتيجيات الحد من المخاطر
على مستوى السلطات المحلية باالتساق مع
االستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر

2017

2017

33.3

NAV

NAV

NAP

NAP

12

 4.12تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد
الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها ،وفقا
لألطر الدولية المتفق عليها ،والحد بدرجة
كبيرة من إطالقها في الهواء والماء والتربة من
أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة
على صحة اإلنسان والبيئة ،بحلول عام 2020

" 1.4.12عدد األطراف في االتفاقات
البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة
بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد
الكيميائية ،التي تفي بتعهداتها والتزاماتها
في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه
كل اتفاق ذي صلة"

2016

2016

1

NAP

NAP

NAP

NAP

13

 1.13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في " 1.1.13عدد الوفيات أو المفقودين أو
الجرحى أو األشخاص المتضررين بسب
مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على الكوارث لكل  100 000شخص"
التكيف مع تلك األخطار

2000 ,2001
,2003 ,2005
,2006 ,20082010 ,2012
,2013

2013

4

NAV

NAV

NAP

NAP

13

 1.13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في " 2.1.13عدد البلدان التي لديها
استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من
مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على مخاطر الكوارث"
التكيف مع تلك األخطار

2013

2013

1

NAP

NAP

NAP

NAP

13

 1.13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في  3.1.13نسبة السلطات المحلية التي لديها
وتطبق استراتيجيات الحد من المخاطر
مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على على مستوى السلطات المحلية باالتساق مع
االستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر
التكيف مع تلك األخطار

2017

2017

33.3

NAV

NAV

NAP

NAP

15

 1.15ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية
البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة
الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات
واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة،
وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك
وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية،
بحلول عام 2020

 1.1.15مساحة الغابات كنسبة من مجموع
مساحة اليابسة

2000-2011

2011

1.68

1.74

0.9

NAP

NAP

15

 1.15ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية
البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة
الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات
واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة،
وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك
وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية،
بحلول عام 2020

" 2.1.15نسبة المواقع الهامة من التنوع
البيولوجي البري وللمياه العذبة المشمولة
في المناطق المحمية  ،بحس نوع النظام
اإليكولوجي"

2015, 2016

2016

22

*21

**1

NAP

NAP

15

 2.15تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع
أنواع الغابات ،ووقف إزالة الغابات ،وترميم
الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في
نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على
الصعيد العالمي ،بحلول عام 2020

  1.2.15التقدم المحرز في اإلدارة
المستدامة للغابات

2010, 2015

2015

0

NAP

NAP

NAP

NAP

15

 4.15ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية،
بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل تعزيز
قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها
لتحقيق التنمية المستدامة ،بحلول عام 2030

' 1.4.15التغطية محسوبة بالمناطق
المحمية للمواقع المهمة للتنوع البيولوجي
الجبلي

2000-2016

2016

0

NAP

NAP

NAP

NAP

15

 4.15ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية،
بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل تعزيز
قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها
لتحقيق التنمية المستدامة ،بحلول عام 2030

 2.4.15مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

2014-2016

2016

768.11

783.27

2.843

NAP

NAP
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الهدف الغاية
15

 5.15اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من
تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف فقدان التنوع
البيولوجي ،والقيام ،بحلول عام  ،2020بحماية
األنواع المه َّددة ومنع انقراضها

المؤشر بالعربية
  1.5.15مؤشر القائمة الحمراء

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس
2015, 2016

2016

28

NAP

NAP

NAP

NAP

2012,
2014, 2016

2016

0

NAP

NAP

NAP

NAP

15

 a.15حشد الموارد المالية من جميع
المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
واستخدامها استخداماً مستداماً

".15أ' 1.المساعدة اإلنمائية الرسمية
والنفقات العامة
الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية
واستخدامها استخداما مستداما"

2002-2015

2015

20.91

NAP

NAP

NAP

NAP

15

 b.15حشد موارد كبيرة من جميع المصادر
وعلى جميع المستويات بغرض تمويل اإلدارة
المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من
الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة ،بما
في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات

.15ب  1.المساعدة اإلنمائية الرسمية
واإلنفاق العام للحفظ واالستخدام المستدام
للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

2002-2015

2015

20.91

NAP

NAP

NAP

NAP

16

 1.16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال
العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في
كل مكان

 1.1.16عدد ضحايا القتل العمد لكل 000
 100ألف نسمة ،بحسب العمر والجنس

20002005,
2010-2015

2015

NAV

54

NAV

47

7

15

 6.15تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع  1.6.15عدد البلدان التي اعتمد أطر
الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ،وتعزيز ا تشريعية وإدارية وسياساتية لضمان
التقاسم العادل والمنصف للمنافع
سبل الوصول إلى تلك الموارد ،على النحو
المتفق عليه دوليا  

ضفة

16

 1.16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال
العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في
كل مكان

  4.1.16نسبة السكان الذين يشعرون
باألمان عند تجوالهم على األقدام بمفردهم
في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها

2016

2016

87.2

84.7

91.3

87.0

87.4

16

 2.16إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل
واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد
األطفال وتعذيبهم

  1.2.16نسبة األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين سنة واحدة و 17سنة والذين
تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء
نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر
الماضي

2014

2014

91.5

NAV

NAV

NAV

NAV

16

 3.16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين
الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول
الجميع إلى العدالة

 1.3.16نسبة ضحايا العنف خالل االثني
عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها
عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات
المختصة أو غيرها من آليات تسوية
النزاعات المعترف بها رسميا

2004,
2008, 2012

2012

43.4

49.2

32.8

NAV

NAV

16

 3.16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين
الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول
الجميع إلى العدالة

' 2.3.16المحتجزون غير المحكوم عليهم
كنسبة من مجموع السجناء

2000-2015

2015

NAV

55.1

NAV

65.9

NAV

16

 5.16الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة
بجميع أشكالهما

  1.5.16نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة
واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعوا
رشوة لمسؤول حكومي ،أو ُطلب منهم أولئك
المسؤولون الحكوميون دفع رشوة ،خالل
االثني عشر شهرا السابقة

2010, 2013

2013

2.6

2.8

2.4

3.2

2.1

16

 5.16الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة
بجميع أشكالهما

 2.5.16نسبة األعمال التجارية التي اتصلت
مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي
و دفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو
ُطلب منها دفع رشوة ألولئك المسؤولين
الحكوميين ،خالل االثي عشر شهرا السابقة

2013

2013

6.91

NAV

NAV

NAP

NAP

16

 9.16توفير هوية قانونية للجميع ،بما في
ذلك تسجيل المواليد ،بحلول عام 2030

16

 10.16كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات
وحماية الحريات األساسية ،وفقاً للتشريعات
الوطنية واالتفاقات الدولية

 1.9.16نسبة األطفال دون سن الخامسة
الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل
المدني ،بحسب العمر

2011-2015

2015

104.6

103.8

105.5

105.2

103.9

1.10.16عدد ما تم التحق من حاالت القتل،
واالختطاف ،واالختفاء القسري ،واالحتجاز
التعسفي ،والتعذيب للصحفيين العاملين في
الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل االثني
عشر شهرا الماضية

2010, 2015

2015

0

0

0

0

0

16

 a.16تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة،
بوسائل منها التعاون الدولي ،سعياً لبناء
القدرات على جميع المستويات ،وال سيما في
البلدان النامية ،لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب
والجريمة

.16أ  1.وجود مؤسسات وطنية مستقلة
لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس

2015, 2016

2015

Yes

NAP

NAP

NAP

NAP
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الهدف الغاية

المؤشر بالعربية

فلسطين الضفة قطاع ذكور إناث
السنوات سنة
الغربية غزة
المتوفرة االساس

17

 1.17تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل
تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان
النامية ،لتحسين القدرات المحلية في مجال
تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

"' 1.1.17اإليرادات الحكومية اإلجمالية
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،بحسب
المصدر"

2010-2016
as total
revenue
not by
source

2015

32.40%

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 1.17تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل
تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان
النامية ،لتحسين القدرات المحلية في مجال
تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

  2.1.17نسبة الميزانية المحلية الممولة من
الضرائب المحلية

2010-2015

2015

85.50%

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 3.17حشد موارد مالية إضافية من مصادر
متعددة من أجل البلدان النامية

 2.3.17حجم التحويالت المالية (بدوالرات
الواليات المتحدة) كنسبة من مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي

2000-2016

2015

14.6

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 6.17تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي
بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها ،وتعزيز
تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها،
بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين
اآلليات القائمة ،وال سيما على مستوى األمم
المتحدة ،ومن خالل آلية عالمية لتيسير
التكنولوجيا

  2.6.17االشتراكات في اإلنترنت السلكي
ذي النطاق العريض لكل  100من السكان،
بحسب السرعة

20042007,
2011-2016
available
for subscriptions
not by
speed

2015

6.03

NAV

NAV

NAP

NAP

17

 8.17التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية
بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا
واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول
عام  ،2017وتعزيز استخدام التكنولوجيات
التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

 1.8.17نسبة األفراد الذين يستخدمون
اإلنترنت

2000-2015

2015

53.7

54.5

52.2

59.6

47.5

17

 9.17تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء
القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً
ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط
الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف
التنمية المستدامة ،بوسائل تشمل التعاون بين
الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي

 1.9.17القيمة الدوالرية للمساعدة المالية
والتقنية ،بوسائل تشمل التعاون بين الشمال
والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون
الثالثي ،المرصودة للبلدان النامية

2000-2015

2015

162.65

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 18.17تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات
البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية ،لتحقيق
زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب
الدخل ،ونوع الجنس ،والسن ،والعرق ،واالنتماء
العرقي ،والوضع كمهاجر ،واإلعاقة ،والموقع
الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة
في السياقات الوطنية ،بحلول عام 2020

 2.18.17عدد البلدان التي لديها تشريعات
إحصائية وطنية والتي تتقيد بالمبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية

2016

2015

1

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 18.17تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات
البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية ،لتحقيق
زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب
الدخل ،ونوع الجنس ،والسن ،والعرق ،واالنتماء
العرقي ،والوضع كمهاجر ،واإلعاقة ،والموقع
الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة
في السياقات الوطنية ،بحلول عام 2020

  3.18.17عدد البلدان التي لديها خطة
إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد
التنفيذ ،بحسب مصدر التمويل

2016

2015

1

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 19.17االستفادة من المبادرات القائمة لوضع
مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية
المستدامة تك ِّمل الناتج المحلي اإلجمالي،
ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان
النامية ،بحلول عام

" 1.19.17القيمة الدوالرية لجميع الموارد
المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية في
البلدان النامية"

2006-2014

2014

717792

NAP

NAP

NAP

NAP

  2.19.17نسبة البلدان التي (أ) أجرت
تقييما واحدا على األقل لتعداد السكان
والمساكن في السنوات العشر الماضية
و (ب) حققت نسبة  100في المائة في
تسجيل المواليد ونسبة  80في المائة في
تسجيل الوفيات

2007, 2015

2015

0

NAP

NAP

NAP

NAP

17

 19.17االستفادة من المبادرات القائمة لوضع
مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية
المستدامة تك ِّمل الناتج المحلي اإلجمالي،
ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان
النامية ،بحلول عام
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