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إخالء مسؤولية

إن  لإلنســانية.  الوليــد  مؤسســة  بمســاعدة  المنشــور  هــذا  إنتــاج  تــم 
ي هــذا المنشــور ال تعــرب 

المســميات المســتخدمة والمــواد المعروضــة �ف
بــأي شــكل مــن األشــكال عــن رأي األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن 
ي ألي بلــد، أو اقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو ســلطاتها، 

الوضــع القانــو�ف
ف مســاحتها أو حدودهــا، أو فيمــا يتعلــق بنظامهــا  أو فيمــا يتعلــق بتعيــ�ي
واســتنتاجات  تحليــل  يعكــس  تطورهــا. كمــا وال  أو درجــة  االقتصــادي 
األمــم  برنامــج  نظــر  وجهــات  ورة  بالــرف المنشــور  هــذا  وتوصيــات 

إدارتــه. مجلــس  أو  يــة  الب�ش للمســتوطنات  المتحــدة 

شكر وعرفان

هــذه المراجعــة للهــدف الحــادي عــ�ش مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ي لهــدف  ، والفريــق الوطــىف ف وزارة الحكــم المحــ�ي عبــارة عــن تعــاون بــ�ي

ف ي فلســط�ي
التنميــة المســتدامة الحــادي عــ�ش وبرنامــج الموئــل �ف

 
ي 

�ف الموئــل  برنامــج  قبــل  مــن  التقريــر  وصياغــة  البيانــات  جمــع  تــم 
ف زقــوت، والمهندســة مــىف القطــب،  ، وتحديــدًا: الســيدة حنــ�ي ف فلســط�ي
والمهندسة لي� أبو بكر، والمهندس محمد أبو قاعود، والسيد مروان 
. تــم عــرض  ف درزي، والذيــن قامــوا بدعــم هــذا العمــل كمستشــارين باحثــ�ي
البينــات وتصميــم التقريــر مــن قبــل الســيد باســل نــر ومحمــد بشــارة 
. تحــت  ودينــس صبــح. وتــم ترجمــة التقريــر مــن قبــل الســيد احمــد عمــري
والمهندســة   ، المحــ�ي الحكــم  وزارة  وكيــل  البديــري  توفيــق  د.  اف  إ�ش
عهــود عنايــة، مديــر عــام وحــدة التخطيــط والسياســات – وزارة الحكــم 
يــة،  امــج الحرف ، د. أحمــد األطــرش، مســؤول رئيــ�ي عــن الرب المحــ�ي

. ف ي فلســط�ي
برنامــج الموئــل �ف

لم يكن لهذا المنشور أن يرى النور لوال الدعم القّيم، وتوفري البيانات 
ي لهــدف التنميــة المســتدامة  ي الفلســطيىف ات مــن الفريــق الوطــىف والخــرب

، واألفــراد والمؤسســات التاليــة أســماؤهم:  الحــادي عــ�ش

د. اســطفان ســامة والســيد محمــود عطايــا، مــن مكتــب رئيــس الــوزراء؛ 
ســعادة الدكتــور محمــد زيــارة، والســيدة هــا أبــو شــارقة، والســيد ســامي 
ف  ياســ�ي العامــة واإلســكان، والســيد عمــار  مــن وزارة األشــغال  قــاروط، 
والســيدة  طوافشــة  صالــح  الســيد  والمواصــات؛  النقــل  وزارة  مــن 
مصطــىف  والســيد  واآلثــار؛  الســياحة  وزارة  مــن  غضيــب،  أبــو  عــزة 
؛ والســيد محمــد  ي الفلســطيىف المركــزي لإلحصــاء  الجهــاز  خواجــا، مــن 
الكــوارث؛ والســيد زغلــول  ي إلدارة مخاطــر  الوطــىف المركــز  مــن  عــودة، 
جــاد  د.  البيئــة؛  جــودة  ســلطة  مــن  العملــة،  داليــة  والســيدة  ســمحان 
إســحاق، والســيد نــادر حريمــات، والســيد عيــ� زبــون، معهــد األبحــاث 
التطبيقيــة – القــدس؛ والســيدة النــا بنــدك وجــورج منصــور، مؤسســة 
دبيــك،  بلديــة رام هللا؛ د. جــال  مــن   ، ف لــ�ب أبــو  أحمــد  قــادر؛ والســيد 
مكتــب  قبــع،  أبــو  ماجــد  والســيد  ؛  ف الفلســطيني�ي ف  المهندســ�ي نقابــة 
األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية؛ والســيد محمــد أبــو حمــاد، 
بيــة والعلــم والثقافــة؛ والســيد ســفيان  مــن منظمــة األمــم المتحــدة للرت
/ ي

مشعشــع والســيد حســام طبيــل، مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
عبدالــرازق  رفيــف  والســيدة  ؛  ي الفلســطيىف الشــعب  مســاعدة  برنامــج 
، والســيد بشــار جمعــة، مــن  والســيد كريــس بابلــو، مــن البنــك الــدولي

. الــدولي للتعــاون  الهولنديــة  البلديــات  اتحــاد 

ية،  © 2021 وزارة الحكم المح�ي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
. ف فلسط�ي

يرحب باستخدام المعلومات المتضمنة بهذا االصدار ألهداف غري تجارية وتعليمية 
ي حال تم توثيق هذا االصدار بشكل صحيح.

�ف
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ف المستمر بأهداف التنمية المستدامة،  ام دولة فلسط�ي ف ضمن إطار الرت
2021-2023، وخطــط  للتنميــة  الوطنيــة  الخطــة  لتوجيهــات   

ً
ووفقــا

اتيجيات القطاعيــة، تســتمر  العناقيــد االقتصاديــة للمحافظــات واالســرت
المتعلقــة  وتلــك  الوطنيــة  السياســات  بصياغــة  المحــ�ي  الحكــم  وزارة 
مــة بالعمــل عــ� القضايــا المتعلقــة بالتخطيــط  ف بالقطاعــات، وهي ملرت
ف عــ� تحقيــق  كــري يــة، مــع الرت ، والحوكمــة المحليــة واإلدارة الحرف ي

المــكا�ف
يــة الجديــدة. أهــداف التنميــة المســتدامة والخطــة الحرف

ف ومظاهــره المتعلقــة بالهــدف الحــادي عــ�ش  ي فلســط�ي
يبــىت الوضــع �ف

ســبيل  وعــ�  المســتمر،  اإل�ائيــ�ي  االحتــال  يفــرض  حيــث  فريــدًا؛ 
 يحول 

ً
ًا وواضحا  مبا�ش

ً
، واقعا ي

ي غري القانو�ف
المثال، التوسع االستيطا�ف

دون جهودنــا لجعــل مدننــا ومجتمعاتنــا شــاملة للجميــع، وآمنــة، وقــادرة 
ي طــال أمدهــا،  عــ� الصمــود ومســتدامة. إضافــة إل هــذه التحديــات الــىت
، إلعــادة ترتيــب 

ً
اضطــرت الحكومــة الفلســطينية، كمــا هــو الحــال عالميــا

أولوياتهــا لتتمكــن مــن مواجهــة جائحــة فايــروس كوفيــد-19. وقــد كان 
يــة  ي المناطــق الحرف

للجائحــة، وال يــزال، أثــر مبــا�ش عــ� أبنــاء شــعبنا �ف
والريفيــة باإلضافــة إل التأثــري عــ� التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة. وال 
تــزال الجائحــة تهــدد الصالــح العــام، والتوظيــف وســبل العيــش، واألمــن 
، والمؤسســات، وال  حمــة االجتماعيــة، واالســتقرار المــالي

ُ
، والل ي

الغــذا�ئ
 ، ف ي فلســط�ي

ايــدة �ف ف ي ضــوء معــدالت التحــرف المتســارعة والمرت
ســيما �ف

ي 
يــة �ف ي المراكــز الحرف

حيــث يعيــش أكــرث مــن 77 بالمئــة مــن الســكان �ف
قيــة المحتلــة. ي ذلــك القــدس ال�ش

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا �ف

ف  امنــا بتحســ�ي ف نــا والرت ف عــ� الرغــم مــن تلــك التحديــات، حافظنــا عــ� تركري
، نســى  ف ف والدوليــ�ي كائنــا المحليــ�ي ف ب�ش حيــاة شــعبنا؛ كمــا أننــا، مصحوبــ�ي

ف ظــروف مدننــا لتحقيــق التحــرف المنســجم. إل تحســ�ي

 لتقريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة الســابق المقــدم عــام 2018 
ً
تباعــا

والــذي قــام بتوثيــق الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية 
التقريــر  التقريــر  هــذا  يعتــرب  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
 . ف ي فلســط�ي

الطــوعي األول الــذي يوثــق حــال الهــدف الحــادي عــ�ش �ف
المنظمــات  مــع  اتيجية  االســرت اكاتنــا  ب�ش نفخــر  فإننــا  بذلــك،  وبالقيــام 
ي ذلــك برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات 

المحليــة والدوليــة، بمــا �ف
ي دعــم الحكومــة والهيئــات 

 �ف
ً
يــة )الموئــل( والــذي لعــب دورًا مركزيــا الب�ش

المحليــة عــ� حــد ســواء.

م. مجدي الصالح

وزير الحكم المح�ي

تقديم
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 . ف © ميديا كلينيك )2021(. رفح، قطاع غزة، فلسط�ي
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التنميــة  أجنــدة  بتحقيــق  ف  فلســط�ي دولــة  تعهــدت   ،2015 عــام  ي 
�ف

لتحقيــق  خطــة  عــن  عبــارة  وهي   –  2030 عــام  بحلــول  المســتدامة 
 
ً
التنميــة المســتدامة مــن خــال العمــل نحــو تحقيــق ســبعة عــ�ش هدفــا

تــرى  حيــث  للعمــل  عاجلــة  دعــوة  بمثابــة  وهي  المســتدامة،  للتنميــة 
أن إنهــاء الفقــر وأشــكال الحرمــان األخــرى يجــب أن يســري يــدًا بيــد مــع 
عــدم  أشــكال  وتقلــل  والتعليــم،  الصحــة  تحســن  ي  الــىت اتيجيات  االســرت
التعامــل  يتــم  بينمــا  ذلــك  االقتصــادي – كل  النمــو  المســاواة، وتحفــز 
ي والعمــل مــن أجــل الحفــاظ عــ� البيئــة. والغايــة مــن 

مــع التغــري المنــا�ف
هــذه المراجعــة للهــدف الحــادي عــ�ش هي تقديــم تقريــر حــول التقــدم 
، والــذي يهــدف إل جعــل  ف للهــدف الحــادي عــ�ش ي تحقيــق فلســط�ي

�ف
يــة شــاملة للجميــع، وآمنــة، وقــادرة عــ�  المــدن والمســتوطنات الب�ش

ومســتدامة. الصمــود 

ة الممتــدة مــن عــام 2015  تغــ�ي المراجعــة للهــدف الحــادي عــ�ش الفــرت
 للبيانــات المتاحــة حــول 

ً
وحــىت حزيــران 2021، حيــث تتفــاوت وفقــا

. كمــا أنهــا تجســد األولويــات السياســاتية الخاصــة  كل غايــة و/أو مــؤ�ش
تحقيــق  عــ�  كوفيــد-19  فايــروس  وأثــر  الفلســطينية  بالحكومــة 
ات ذات العاقــة. ومــن شــأن هــذا التقريــر أن  الغايــات والمــؤ�ش كافــة 
يعمــل بمثابــة أداة للجمهــور، والجهــات صانعــة السياســات باإلضافــة 
لمشــاركة  يــة  الحرف التنميــة  قطــاع  ي 

�ف الفاعلــة  التنمويــة  الجهــات  إل 
ي 

كة نحــو التقــدم �ف كة ووضــع خطــط مشــرت القاعــدة المعرفيــة المشــرت
تحقيــق الهــدف الحــادي عــ�ش مــن أجــل دعــم التحــول إل مــدن شــاملة 

. ف ي فلســط�ي
وآمنــة للجميــع �ف

االقتصاديــة  واالجتماعيــة  والصحيــة  السياســية  التحديــات  تســببت 
ذاتــه  الوقــت  ي 

و�ف مســبوقة،  غــري  ماليــة  بأزمــة  ة  واألخــري األمــد  طويلــة 

الحــادي عــ�ش واألهــداف األخــرى  الهــدف  إنجــاز  ي 
التقــدم �ف عرضــت 

ورة للتحــول مــن   و�ف
ً
للخطــر. حيــث أنهــا جعلــت تحقيقهــا أكــرث الحاحــا

األزمــة اإلنســانية نحــو التنميــة المســتدامة مــع التأكــد مــن عــدم تــرك أي 
أحد أو أي مكان خلف الركب. أظهرت جائحة فايروس كوفيد-19 أن 
ي التخفيــف 

المــدن تتصــدر مكافحــة الجائحــة باإلضافــة إل أهميتهــا �ف
الصمــود  عــ�  القــدرة  بنــاء  خــال  مــن  مســتقبلية  مهــددات  أيــة  مــن 
المتكــررة،  الكــوارث  مواجهــة  ي 

�ف ي  والبيــىئ واالقتصــادي  المجتمــىي 
التصعيــدات اإل�ائيليــة  أدت  ذلــك،  إل  إضافــة  يــة.  والب�ش الطبيعيــة 
ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إل تدهــور االقتصــاد المحــ�ي ومعاكســة 

�ف
 . ف ي فلســط�ي

يــة أكــرث اســتدامة �ف الجهــود المبذولــة نحــو إنشــاء بيئــة حرف
حيــث مــن المقــدر أن التكلفــة االقتصاديــة لتلــك التصعيــدات وصلــت 
2018؛  ف عــام  ي فلســط�ي

الناتــج المحــ�ي �ف 13 بالمئــة مــن إجمــالي  إل 
واعتمــادًا عــ� اســتقرار الوضــع الســياسي )أو عدمــه(، فإنــه مــن المتوقــع 
ي تتخللهــا تصعيــدات  ات الــىت ي الفــرت

أن يكــون هــذا الرقــم أعــ� بكثــري �ف
االجتماعيــة  االقتصاديــة  المتحــدة  األمــم  )لجنــة  الــراع  ي 

�ف حــادة 
تلــك  مــن  الرغــم  وعــ�  أنــه،  إال   .)2021 )االســكوا(،  آســيا  ي  لغــر�ب
يتعلــق  فيمــا  ف خطــوات ملحوظــة  التحديــات، حققــت دولــة فلســط�ي
برعايــة التخطيــط المرتكــز عــ� النــاس والسياســات المكانيــة المتكاملــة 
ف  المحليــة اإلقليميــة باإلضافــة إل دعــم قطــاع الحكــم المحــ�ي لتحســ�ي

وتمثيلهــم. ف  المواطنــ�ي مشــاركة 

بالحكومــة  الخاصــة   2023-2021 الوطنيــة  التنميــة  خطــة  تتوافــق 
. كمــا أن  الفلســطينية وأولويتهــا بشــكل مبــا�ش مــع الهــدف الحــادي عــ�ش
اتيجيات القطاعيــة  ي االســرت

أولويــات خطــة التنميــة الوطنيــة معكوســة �ف
، واإلســكان واألشــغال  للحكومــة الفلســطينية الخاصــة بالحكــم المحــ�ي

، والثقافــة، والشــباب  ي
العامــة، والنقــل والمواصــات، والبيئــة، واألرا�ف

. ي النــوع االجتمــاعي
والمســاواة �ف

الحكومــة  مــن  بمشــاركة  عــ�ش  الحــادي  للهــدف  المراجعــة  إعــداد  تــم 
الفلســطينية والبلديــات ومختلــف المنظمــات غــري الحكوميــة المحليــة 
والتشــاورات  االجتماعــات  وكافــة  التقريــر  إعــداد  تــم  كمــا  والدوليــة. 

. المحــ�ي الحكــم  وزارة  اف  إ�ش تحــت  المنعقــدة 

بهــا   
ً
مرتبطــا ًا  مــؤ�ش عــ�ش  وخمســة  غايــات  ة  عــ�ش التقريــر  يغــ�ي 

عــ�  غالبيتهــا  قيــاس  يتــم  ي  والــىت ؛  عــ�ش الحــادي  الهــدف  تحــت  تقــع 
عــ�  المحــرز  التقــدم  حــول  التقاريــر  تقديــم  ويتــم  المحــ�ي  المســتوى 
. كمــا يــ�د التقريــر األولويــات السياســاتية للحكومــة  ي المســتوى الوطــىف
والتغــري  النتائــج  عــ�  والمبنيــة  القادمــة،  ة  الفــرت خــال  الفلســطينية 
ي إحراز الهدف 

ي تعترب أساســية للتقدم �ف ي السياســات، والىت
المطلوب �ف

.2030 عــام  بحلــول  عــ�ش  الحــادي 

مقدمة
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ي 
�ف تســبب  الــذي  االحتــال  مــن  لقــرن  ي  الفلســطيىف الشــعب  تعــرض 

 
ً
. ووفقــا ف ه، بحيــث أصبــح غالبيــة الســكان مــن الاجئــ�ي يــده وتهجــري ت�ش

عــام  ي  الفلســطيىف لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بحســب  األرقــام  آلخــر 
ي العالــم، 

ي �ف 2018، فــإن هنالــك مــا يزيــد عــن 13.05 مليــون فلســطيىف
المحتلــة:  الفلســطينية  ي 

األرا�ف ي 
�ف يقيمــون  مليــون  بينهــم 4.91  مــن 

 2.95( غــزة  وقطــاع  قيــة  ال�ش القــدس  ذلــك  ي 
�ف بمــا  الغربيــة،  الضفــة 

مليــون   1.57 إل  باإلضافــة  (؛  التــوالي عــ�  مليــون،  و1.96  مليــون 
ي 

يعيشــون �ف مليــون  ي إ�ائيــل؛ و5.85 
يعيشــون �ف ي آخريــن  فلســطيىف

ي الــدول األخــرى. تعــرف 
الــدول العربيــة، وقرابــة 717 ألــف يعيشــون �ف

ي 
الغربيــة )بمــا �ف أنهــا الضفــة  الفلســطينية المحتلــة هنــا عــ�  ي 

األرا�ف
 
ً
قيــة( وقطــاع غــزة، وهي دولــة تحــت االحتــال وفقــا ذلــك القــدس ال�ش

لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 19/67 لســنة 2012 وقــد 
ي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

حصلــت عــ� صفــة مراقــب دائــم �ف
ف  كتلتــ�ي مــن  المحتلــة  الفلســطينية  ي 

األرا�ف وتتألــف   .2011 عــام 
، همــا تحديــدًا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بإجمــالي 

ً
ف جغرافيــا منفصلتــ�ي

. مســاحة 5,660 كــم2 و 365 كــم2، عــ� التــوالي

 فريــدًا مــن حيــث دمــج الفراغــات 
ً
تواجــه الحكومــة الفلســطينية تحديــا

ي 
ي تم فصلها ق�ًا. فاالحتال اإل�ائي�ي أبىت ع� األرا�ف الجغرافية الىت

الفلســطينية المحتلــة مفصولــة مــن الناحيــة الجغرافيــة واالجتماعيــة، 
ايــد منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو وســط التســعينيات.  ف وذلــك بشــكل مرت
ي وتخطيــ�ي 

وبعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، فقــد تــم إنشــاء نظــام قانــو�ف
جديــد ومركــب، واحــد للضفــة الغربيــة وآخــر لقطــاع غــزة، بينمــا تركــت 
المســتقبلية،  للمفاوضــات  قيــة  ال�ش القــدس  عــ�  الســيطرة  مســألة 
ممــا تركهــا تحــت قبضــة االحتــال اإل�ائيــ�ي مــن خــال الســيطرة غــري 
 عــن 

ً
تــم فصــل قطــاع غــزة جغرافيــا عيــة عليهــا منــذ عــام 1980.  ال�ش

 للســيطرة 
ً
الضفــة الغربيــة، إال أن القطــاع ال يــزال إل حــد كبــري خاضعــا

اإلداريــة والتخطيطيــة الفلســطينية. وعــ� الرغــم مــن أن اتفاقيــة أوســلو 
ف قطــاع غــزة والضفــة  شــملت بنــدًا يتطلــب وجــود ممــٍر آمــٍن يصــل بــ�ي
لــم  إ�ائيــل  أن  إال   ، ف الجانبــ�ي ف  بــ�ي بحريــة  بالحركــة  للســماح  الغربيــة 
، بينمــا تملــك الســلطة الفلســطينية  تســمح أبــدًا بتنفيــذ ذلــك. وبالتــالي
أنهــا  النظريــة ســيطرة مدنيــة كاملــة عــ� قطــاع غــزة، إال  الناحيــة  مــن 
ومنــذ عــام 2005، لــم تتحــ� بســيطرة فعالــة عــ� حــدوده القطــاع، أو 

التنميــة االقتصاديــة، أوتنميــة البنيــة التحتيــة فيــه.

ف أن الضفــة الغربيــة، وبموجــب اتفاقيــة أوســلو، قــد تــم تقســيمها  ي حــ�ي
�ف

و)ج(.  و)ب(،  )أ(،  المناطــق   : هي جيوسياســية  تصنيفــات  ثاثــة  إل 
تشكل المنطقة )أ( 17.7 بالمئة من الضفة الغربية وتتألف من مراكز 
المــدن الفلســطينية )باســتثناء أجــزاء رئيســية مــن مدينــة الخليــل(، وهي 
خاضعــة للســيطرة المدنيــة واألمنيــة الفلســطينية؛ أمــا المنطقــة )ب( 
فتشــكل 18.3 بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة وتتألــف مــن المناطــق المبنيــة 
المدنيــة  للســيطرة  خاضعــة  وهي  )أ(،  المنطقــة  خــارج  الفلســطينية 
الفلســطينية والســيطرة األمنيــة اإل�ائيليــة؛ أمــا المناطــق المســماة )ج( 
ي الريفيــة 

فتشــكل 61 بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة وتتألــف مــن األرا�ف
اإل�ائيليــة.  واألمنيــة  المدنيــة  للســيطرة  خاضعــة  وهي  والزراعيــة، 
الضفــة  مســاحة  مــن  بالمئــة   3 الطبيعيــة  المحميــات  منطقــة  تشــكل 
ي 

ينــا�ف الــذي  األمــر  اإل�ائيليــة،  للســيطرة  خاضعــة  تــزال  وال  الغربيــة 
ف الســلطة الفلســطينية وإ�ائيــل. مــن  االتفاقيــة االنتقاليــة الموقعــة بــ�ي
المهــم ماحظــة أنــه ال يوجــد اســتمرارية جغرافيــة لهــذه التصنيفــات، 
ي كافــة أنحــاء الضفــة الغربيــة. 

ة �ف وبالتــالي فــإن مناطــق )أ( و)ب( مبعــرث
ض أن تكــون تصنيفــات المناطــق هــذه مؤقتــة، مــع  وقــد كان مــن المفــرت
ي عــ� مراحــل إل الســيطرة الفلســطينية بحلــول نهايــة 

تســليم األرا�ف

ة االنتقاليــة المحــددة بخمــس ســنوات كمــا نصــت اتفاقيــة أوســلو،  الفــرت
ي عــام 1999.

وكانــت مصممــة لتنتــ�ي بمفاوضــات الوضــع النهــا�ئ

ي فحســب، 
لــم يتوقــف األمــر عنــد عــدم انعقــاد مفاوضــات الوضــع النهــا�ئ

القــدس  ك  ويــرت الجيوسياســية  التصنيفــات  عــ�  ي 
يبــىت الــذي  األمــر 

أيــة  وبــدون  اإل�ائيليــة  واإلداريــة  القانونيــة  الســيطرة  تحــت  قيــة  ال�ش
ســيادة للســلطة الفلســطينية والممنوعــة مــن العمــل ضمــن حدودهــا 
البلدية، بل قامت الســلطات اإل�ائيلية بتكثيف إنشــاء المســتوطنات 
ف  يد الفلسطيني�ي ي أنحاء الضفة الغربية وت�ش

عية �ف اإل�ائيلية غري ال�ش
. ف عيــ�ي ف غــري �ش ف إ�ائيليــ�ي واســتبدالهم بمســتوطن�ي

ف واللــذان  ف بوجــود نظــامي تخطيــط متناقضــ�ي وبالتــالي تتســم فلســط�ي
 : ف ف مختلفــ�ي شــعب�ي لخدمــة  الطبيعيــة  اســتغال مواردهــا  إل  يهدفــان 
أدى  كمــا   . ف عيــ�ي ال�ش غــري  ف  اإل�ائيليــ�ي ف  والمســتوطن�ي ف  الفلســطيني�ي
ي األغــوار والمســاحات 

ي ذلــك أرا�ف
انعــدام الســيادة عــ� األرض، بمــا �ف

إل  )ج(،  المســماة  المنطقــة  ي 
�ف الطبيعيــة  بالمــوارد  الغنيــة  األخــرى 

 ، ي
ي تنظيــم اســتخدام األرا�ف

ي مــن حقــه �ف حرمــان الشــعب الفلســطيىف
ي المنطقــة المســماة )أ( و )ب(، 

ايــد �ف ف وكبــح التحــرف واالكتظــاظ المرت
االســتيعابية.  طاقتهــا  تجــاوز  دون  بأنفســهم،  مواردهــم  إدارة  ومــن 
دولــة  ي 

�ف اإل�ائيليــة  للســلطات  الشــاملة  المخططــات  أن  ف  حــ�ي ي 
�ف

تغيــري  إل  تهــدف  عوامــل سياســية،  بفعــل  مدفوعــة  ف كانــت  فلســط�ي
ي المنطقــة المســماة )ج( – حيــث تــم اإلعــان 

الســمات الديموغرافيــة �ف
االســتيطانية،  الكتــل  بنــاء  ي 

�ف والتوســع  األغــوار  عــن مخططــات ضــم 
ة �يعــة، والسياســات  عي بوتــري ي غــري الــ�ش

واســتمرار النشــاط االســتيطا�ف
ي 

�ف تتضــح  ي  والــىت الق�يــة،  البيئــة  خلــق  عــ�  تعمــل  ي  الــىت والخطــوات 
الناجــم  والتهجــري  الفلســطينية،  المنشــآت  وهــدم  ي 

األرا�ف مصــادرة 

السياق االقتصادي والجيوسياسي
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)المفــوض   2016 عــام  منــذ  أعــ� مســتوياتها  ي 
ي هي �ف والــىت ذلــك  عــن 

الســامي لحقــوق اإلنســان )المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
ف الممــارس بشــكل  ، 2021(، باإلضافــة إل عنــف المســتوطن�ي ف الاجئــ�ي
ي ذلــك بنيتهــم التحتيــة، والمحاصيــل 

، بمــا �ف ف يــومي عــ� الفلســطيني�ي
وة الحيوانيــة. تظهــر آخــر البيانــات مــن عــام 2019 أن  الزراعيــة، والــرث
ي الضفــة الغربيــة، مــن بينهــم 

هنــاك 661,600 مســتوطن إ�ائيــ�ي �ف
 116,300 مجموعــه  بمــا  مقارنــة  قيــة،  ال�ش القــدس  ي 

�ف  220,000
مســتوطن عــام 1993 )المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )المفوضيــة 
، 2021(؛ أي أن عددهــم  ف الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
أقــل مــن ثاثــة عقــود. شــهدت  ي 

أكــرث مــن أربعــة أضعــاف �ف تضاعــف 
العامــة  واألصــول  المنــازل،  )مثــل  الفلســطينية  ي 

للمبــا�ف الهــدم  أعمــال 
قيــة والمنطقــة المســماة  ي كل مــن القــدس ال�ش

ًا �ف  كبــري
ً
والخاصــة( ارتفاعــا

ة ذاتهــا. ويقــدر الجهــاز المركــزي  )ج( مــن الضفــة الغربيــة خــال الفــرت
ي المنطقة 

ي أن 19 بالمئة من أعمال الهدم كانت �ف لإلحصاء الفلسطيىف
.)2020 ، ي المســماة )أ( و)ب( )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيىف

بــدأت إ�ائيــل بشــكل أحــادي الجانــب ببنــاء الجــدار العــازل عــام 2020 
الفلســطينية  التجمعــات  الجــدار  مســار  ويفصــل  الغربيــة.  الضفــة  ي 

�ف
ذمــة األرض  ي �ش

ي الضفــة الغربيــة ويســاهم �ف
ي الزراعيــة عــن بــا�ت

واألرا�ف
المســتوطنات اإل�ائيليــة خلــف  ويعتــرب ضــم  المحتلــة.  الفلســطينية 
ي 

، بمــا �ف الجــدار أهــم عامــل وراء انحــراف المســار عــن الخــط األخــرف
ي 

�ف الدوليــة  العــدل  محكمــة  وبينــت  المحتلــة.  قيــة  ال�ش القــدس  ذلــك 
تمــر  ي  الــىت العــازل  الجــدار  أجــزاء  أن   ،2004 لعــام  االستشــاري  قرارهــا 
قيــة، باإلضافــة إل نظــام  ي ذلــك القــدس ال�ش

عــرب الضفــة الغربيــة، بمــا �ف
امــات إ�ائيــل بموجــب  ف ــح المرتبــط بــه، ينتهــك الرت ـ ـ ـ البوابــات والتصاريـ
القانــون الــدولي )مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 

.)2013

إضافــة إل التحديــات الجيوسياســية المذكــورة أعــاه، تواجــه الســلطة 
جائحــة  مــع  ســوءًا  ازدادت  ي  والــىت ة،  خطــري ماليــة  أزمــة  الفلســطينية 
الســلطة  انيــة  ف لمري الــدولي  الدعــم  تراجــع  كمــا  كوفيــد-19.  فايــروس 
 488 إل  ليصــل  الماضيــة  الســنوات  بشــكل كبــري خــال  الفلســطينية 

%16 %12 %45 %5%23

5.23
13.37

ً

3.12 2.11 1.57 5.85 0.717

خريطة الوضع الجيوسياسي



ية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة“ | 11 “جعل المدن والمستوطنات الب�ش

واألقــل   2019 عــام  عليــه  ممــا كان  بالمئــة   20 أقــل  أي   ،2020 عــام  مليــون دوالر 
اجــه مــع  ف ، 2021(. وقــد تفاقــم ذلــك بامرت عــرب عقــد كامــل )مجموعــة البنــك الــدولي
احتجــاز  ي 

�ف المتمثلــة  اإل�ائيليــة  الحكومــة  قبــل  مــن  المفروضــة  العقابيــة  التدابــري 
ي مناســبات مختلفــة. وتشــكل تلــك العائــدات المصــدر 

ائــب المقاصــة �ف عائــدات �ف
تغــ�ي  ي  والــىت بالمئــة،   70 يقــارب  بمــا  الفلســطينية،  انيــة  ف المري لتمويــل  الرئيــ�ي 
ي ذلــك قســيمة الرواتــب والمروفــات التشــغيلية األخــرى. 

المروفــات الحاليــة بمــا �ف
ي إجمــالي الناتــج المحــ�ي 

 �ف
ً
ي تراجعــا ، شــهد االقتصــاد الفلســطيىف عــ� المســتوى الــك�ي

بمقــدار 12 بالمئــة خــال عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الكليــة  واإلغاقــات  كوفيــد-19  فايــروس  لجائحــة  نتيجــة   )2021  ، ي الفلســطيىف

. ي الفلســطيىف االقتصــاد  أضعفــت  ي  والــىت بهــا،  المرتبطــة  والجزئيــة 

- ي ي والممتلكات القوة المحركة وراء الراع الفلسطيىف
تعترب حقوق اإلسكان، واألرا�ف

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، والناجمة 
ة �ف ي ذلك التصعيدات األخري

، بما �ف اإل�ائي�ي
قيــة.  ي القــدس ال�ش

اتيجية �ف عــن المعركــة عــ� فــرض الســيادة عــ� مســاحات اســرت
وتــؤدي التصعيــدات الدوريــة إل إرهــاق االقتصــاد ومعاكســة الجهــود المبذولــة نحــو 

 . ف ي فلســط�ي
يــة أكــرث اســتدامة �ف بيئــة حرف

2.9%
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ة أو مستوطنات  ي أحياء فقري
سكان الحرف الذين يعيشون �ف

عشوائية أو سكن غري مائم

عــ� الرغــم مــن نمــو الســكان المتســارع وركــود النمــو االقتصــادي، يبــىت 
السياســية  ألهميتــه  نظــرًا  ف  فلســط�ي ي 

�ف  
ً
هامــا  

ً
قطاعــا اإلســكان  قطــاع 

، إال  ف ي فلســط�ي
ة )slums( �ف ف ال توجــد أحيــاء فقــري ي حــ�ي

والوطنيــة. و�ف
ي قضايــا 

ي تواجــه قطــاع اإلســكان تكمــن �ف الــىت الرئيســية  التحديــات  أن 
هنــاك  أن  التكلفــة. كمــا  وباهــظ  المســتدام،  وغــري  المكتــظ،  اإلســكان 
يــة المحليــة  ي السياســات الحرف

حاجــة ملحــة إل دمــج قطــاع اإلســكان �ف
لألهــداف  األولويــة  ومنــح  الناظمــة  العمــل  أطــر  ف  وتحســ�ي والوطنيــة، 
مــن  التكلفــة  معقــول  اإلســكان  نطــاق  بتوســعة  المرتبطــة  السياســاتية 
، والســيطرة  ف أجــل تخفيــف العــبء المــالي الواقــع عــ� عاتــق المواطنــ�ي
. ي

ي وبالتــالي التمتــع بســيطرة أفضــل عــ� األرا�ف
عــ� الزحــف العمــرا�ف

نظــام  وجــود  هــو  اإلســكان  ماءمــة  أمــام  اآلخــر  التحــدي  أن  ف  حــ�ي ي 
�ف

الــك�ي  التخطيــط  فضــاء  عــ�  يســيطر  الــذي  اإل�ائيــ�ي  التخطيــط 
عيــة، وبنــاء الطــرق  للضفــة الغربيــة عــرب توســع المســتوطنات غــري ال�ش
الفلســطينية  المنــازل  وهــدم  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  ي 

�ف االلتفافيــة 
ي 

اإلنســا�ف الــدولي  القانــون  ينتهــك  الــذي  األمــر  المعيشــية،  والمرافــق 
قيــة، فتنصــب السياســات  ي القــدس ال�ش

ف حقــوق اإلنســان. أمــا �ف وقوانــ�ي
ف يســتحيل فيهــا  ف الفلســطيني�ي اإل�ائيليــة نحــو خلــق ظــروف للمواطنــ�ي
بنــاء وحــدات ســكنية جديــدة، ويشــمل ذلــك عــ� ســبيل الذكــر وليــس 
القــ�ي،  اإلخــاء  والتنظيــم، وحــاالت  التخطيــط  الحــر، سياســات 
بفعــل  أكــرث  وضعهــا  يســوء  ي  والــىت المحــدودة،  البلديــة  والخدمــات 
ي تهــدد حقــوق اإلقامــة لمــن يعيشــون أو يعملــون خــارج  السياســات الــىت

البلديــة. حــدود 

اإلسكان اآلمن وميسور التكلفة
ة، أو التجمعات غ�ي الرسمية، أو المساكن غ�ي الالئقة ي األحياء الفق�ي

ن �ن ن المقيم�ي ي�ي السكان الح�ن

بفعــل  الفلســطينية  يــة  الحرف المراكــز  ي 
�ف المتدهــور  الوضــع  يتفاقــم 

ي 
�ف ف  المقيمــ�ي ف  الفلســطيني�ي ف  الاجئــ�ي لوضــع  الســياسي  الحــل  انعــدام 

العســكرية  العمليــات  إل  باإلضافــة  المحتلــة،  الفلســطينية  األرض 
الســكنية  الوحــدات  وقصــف  غــزة  قطــاع  عــ�  المســتمرة  اإل�ائيليــة 

مــأوى. بــا  ف  الفلســطيني�ي ف  المدنيــ�ي آالف  تاركــة 

% 42.3

ي )2018(  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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2,818

595

3,4741,027

1,576

الخليل

أريحا

رام هللا والب�ة

نابلس

جن�

2,983

7,024

2,224

ش�ل غزة
3,892

غزة
6,106

دير البلح
2,652

خانيونس
3,845

رفح
2,525

483

4,242

سلفيت

طولكرم

قلقيلية

721

بيت لحم

القدس

طوباس

ف ي فلسط�ي
ي والوحدات السكنية �ف

المبا�ف

ف 2020 ي فلسط�ي
احتياجات اإلسكان �ف

441,332186,156

403,259
729,589

قطاع غزة الضفــة الغ���ة

شقة سكن�ة شقة سكن�ة

ل � م��

ل � م��

� � فلسط��
� والوحدات السكن�ة ��

الم�ا��

4,100
وحدة سكن�ة تم هدمها

 

 مســتمرًا قــدره 19,2020 وحــدة ســكنية، وهــذا عــدا عــن تجديــد الوحــدات الســكنية 
ً
 نقصــا

ً
يواجــه قطــاع غــزة حاليــا

ي 
ي الضفــة الغربيــة، يقــدر االحتيــاج ب 27,168 وحــدة ســكنية. يحتــاج قطــاع اإلســكان �ف

اع. �ف ف رة نتيجــة الــرف المتــرف
ي 

قية حالًيا إل 10,000 وحدة سكنية و 1,500 وحدة كل عام. وبسبب ندرة الوحدات السكنية، بما �ف القدس ال�ش
ي الضوا�ي خارج الجدار العازل.

ف المدينة للعيش �ف ذلك المساكن ذات األسعار المعقولة، يغادر آالف الفلسطيني�ي

ن فلسط�ي
46,188 وحدة

الضفة الغربية
27,168 وحدة

قطاع غزة
19,020 وحدة

ي بحاجة إل المعونة  ي عام 2020، ثبت أن 300,000 فلسطيىف
* إضافة لما سبق، من الجدير بالذكر أنه �ف

ي  ي قطاع المأوى والمواد غري الغذائية )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر�ب
اإلنسانية، ال سيما �ف

آسيا )االسكوا(، 2021(.. 

 وزارة االشغال العامة واالسكان )2019(. 
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المســا�ن المكتظــة

2015

2019

6.2 %

13.2%

ا�تظــاظ

  � 1,318$ فلسط��
إس�ان$115
مواصالت$187

 

حسب ن�ع التجمع

حسب المنطقة

23%

اس�ان$136
مواصالت$257

24%

$1,613
الضفة الغ���ة

$784 

$77
$61

قطاع غزة

18%
مواصالت

اس�ان

$89
$95
18%

$1,013
� مخ�مات الالجئ��

اس�ان
مواصالت

$107
$259
25%

$1,487
ال��ف

مواصالت
اس�ان

$1,321

$120
$182
23%

الح��

مواصالت
اس�ان

ف خيــار ســوى  ، لــم يعــد أمــام الفلســطيني�ي ي
نظــرًا لظاهــرة نــدرة األرا�ف

ي  البنــاء داخــل مناطــق التخطيــط التابعــة للســلطة الفلســطينية ، والــىت
تمثــل أقــل مــن 40 بالمئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. وهــذا يــؤدي إل 
يــة  ي المراكــز الحرف

يــة ضعيفــة وازدحــام شــديد، خاصــة �ف ظــروف حرف
والمــدن الرئيســية.

اإلسكان ميسور التكلفة
متوسط إنفاق األرس الشهري

ي 
ي منــازل منفصلــة، �ف

مــن األ� �ف بالمئــة  ، يعيــش 38.8  ف ي فلســط�ي
�ف

ي شــقق ســكنية. مــن حيــث الملكيــة، 
ف تعيــش 59.2 بالمئــة منهــا �ف حــ�ي

ف  ي حــ�ي
ي وحــدات ســكنية مملوكــة، �ف

يعيــش 87.7 بالمئــة مــن األ� �ف
ف أن النســبة  ي حــ�ي

ي وحــدات ســكنية مســتأجرة. �ف
يعيــش 7.9 بالمئــة �ف

ي الوحــدات الســكنية المملوكــة 
ي تعيــش �ف  مــن األ� الــىت

ً
المرتفعــة نســبيا

، للوهلــة األول، إل القــدرة عــ� تحمــل تكاليــف االســتماك،  قــد تشــري
إال أن األ� تختــار امتــاك مســاكن )بشــكل أســاسي الشــقق الســكنية( 
ب مــن قيمــة ســداد القــرض  بســبب ارتفــاع تكلفــة االســتئجار )الــذي يقــرت
التمويــل  اإلســكان وتشــديد  تكلفــة  ارتفــاع  مــن  الرغــم  عــ�  الشــهري(، 

العقــاري.

متوسط اإلنفاق الشهري لأل�ة

المساكن المكتظة

ي )2018(. ي )2019(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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الهندترك�االضفة الغ���ة

دوالر أمري� لكل مرت مربع700-500

% 6.5 - 5
سعر الفائدة

550 - 375

الجزائر
%8

األردن
%8

ال���ت
%4.1

250 
دوالر أمري� لكل مرت مربع

دوالر أمري� لكل مرت مربع$$$ 50%
تش� وزارة ا�شغال العامة وا�سكان إ� أن الحا�ت ت�اوح ب�

50- با�ئة من القروض �مت�ك منازل � البنوك الفلسطينية30

 

أســعار مقبولة

سمحت سلطة النقد الفلسطينية بسقف أق� للقروض - حتى

با�ئة من الدخل الشهري50

% 30
معيار عا�ي

سقف للقروض

 

نســبة الوحــدات الســكنية غــ� ا���ة من إج� رصيد ا�ســاكن � فلســط�

%3.2

%2.8 %3.4
الضفة الغربية قطاع غزة

فلسط�

ا�صدر: الجهاز ا�ركزي ل�حصاء الفلسطيني ، مسح ا�ساكن وا�نشآت ٢٠١٧، ٢٠١٨

ف بشــكل عــام، إال أن قطــاع اإلســكان بحاجــة  ي فلســط�ي
عــ� الرغــم مــن انخفــاض نســبة الســكن غــري الائــق �ف

ي ذلــك القيــود المفروضــة عــ� 
إل تحديــث. وهــذا نتيجــة للعديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة ، بمــا �ف

ي ال تدمــج الجوانــب البيئيــة  ي قطــاع غــزة ، إل جانــب أســاليب البنــاء التقليديــة الــىت
اد مــواد البنــاء �ف اســتري

المســتدامة.

ف ي فلسط�ي
نسبة الوحدات السكنية غري المائمة من إجمالي رصيد المساكن �ف

تكاليف اإلسكانأسعار مقبولة

ي )2018( .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف ف ل، الخليل، مناطق ج، الضفة الغربية، فلسط�ي ف © برنامج الموئل. امنري

المصادر: مكتب الرباعية 
2020 ، البنك الدولي
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الكثافة

<1.00 >3.002.00 - 2.991.00 - 1.99

19.7%

53.8%

20.3%

6.2%

نسبة توزيع ا�� � فلسط�

  (عدد ا�شخاص لكل غرفة)

 

2019

ا�صدر: الجهاز ا�ركزي ل�حصاء الفلسطيني ، التوزيع النسبي ل�� � فلسط� حسب ا�نطقة ونوع التجمع

وكثافة السكن (عدد ا�فراد � الغرفة) ، ٢٠١٩ 

قطاع غزة

الح�

الضفة الغربية

الريف مخي�ت ال�جئ�

13.9%

51.4%

26.1%

8.6%

23.0%

55.1%

17.1%

4.8%

19.5%

54.0%

20.2%

6.3%

22.9%

56.4%

16.7%

4.0%

15.2%

46.9%

29.2%

8.7%

حسب ا�نطقة

حسب نوع التجمع

الكثافة

ي )2019(  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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2015

% 53.7
شقة

% 44.6
منزل

% 0.6
أخرى

%1.1
في�

2019

 

%38.8
منزل

%1
أخرى

% 1
في�

%59.2
شقة

التوزيع النســبي ل�� � فلســط� حســب نوع الوحدة الســكنية

ف حسب نوع الوحدة السكنية ي فلسط�ي
ي لأل� �ف التوزيــــع النسىب

ي )2019(.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف

ي )2015(.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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قية القدس ال�ش

االحتــال  بســبب  الرســ�ي  غــري  اإلســكان  مــن  قيــة  ال�ش القــدس  ي 
تعــا�ف

بالمئــة   38 يمثلــون  ف  الفلســطيني�ي أن  مــن  الرغــم  وعــ�   ، اإل�ائيــ�ي
)مــا مجموعــه 341,400 نســمة( مــن ســكان القــدس )معهــد أبحــاث 
بلــدة  تنفــق   .)2020 )مــاس(،  الفلســطينية  االقتصاديــة  السياســات 
األحيــاء  عــ�  انيتهــا  ف مري مــن  بالمئــة   16 مــن  أقــل  اإل�ائيليــة  القــدس 
الفلســطينية  االقتصاديــة  السياســات  أبحــاث  )معهــد  الفلســطينية 
ف  )مــاس(، 2020(. إضافــة إل ذلــك، فــإن 76 بالمئــة مــن الفلســطيني�ي
قيــة و83 بالمئــة مــن األطفــال يعيشــون تحــت خــط  ســكان القــدس ال�ش

. للتعريــف اإل�ائيــ�ي  
ً
الفقــر وفقــا

ي الوقــت ذاتــه، يواجــه المواطنــون الفلســطينيون سياســات متنوعــة 
�ف

تهــدف إل إرغامهــم عــ� الخــروج مــن المدينــة للمحافظــة عــ� األغلبيــة 
اليهوديــة. وتؤثــر هــذه القيــود عــ� كافــة جوانــب الحيــاة الفلســطينية، 
االقتصاديــة، والصحــة، والحركــة  والتنميــة  والتعليــم،  اإلســكان،  مثــل 

وإمكانيــة الوصــول، والفراغــات العامــة، الــخ.

وقراطيــة  ويصاحــب هــذه الحالــة الصعبــة مجموعــة مــن العمليــات البري
ف الحصول  ي تجعل من شبه المستحيل والمكلف جدًا للفلسطيني�ي الىت
ف  ي يتــم توظيفهــا للتميــري عــ� تراخيــص البنــاء. وإحــدى هــذه األدوات الــىت
ي واإلســكان. 

ي للتخطيــط المــكا�ف
ف هــو النظــام القانــو�ف ضــد الفلســطيني�ي

ي ذلــك إثبــات الملكيــة، 
، بمــا �ف ي

وهــذا النظــام مرتبــط بتســجيل األرا�ف
قية المحتلة، تفتقر  ي القدس ال�ش

. �ف المقبول ضمن القانون اإل�ائي�ي
ــح البنــاء الصــادرة مــن  ـ ـ ـ ثلــث المنــازل الفلســطينية عــ� األقــل إل تصاريـ
الســلطات اإل�ائيليــة، األمــر الــذي يضــع أكــرث مــن 100,000 مواطــن 

، وعــ�  وح والتهجــري ف – 180 أ�ة فلســطينية، تحــت تهديــد الــرف
وجــه الخصــوص داخــل البلــدة القديمــة، وســلوان و�ي الشــيخ 
ي ومكتــب رئيــس الــوزراء،  جــراح )طاقــم األمــم المتحــدة الوطــىف

.)2020

ويعتــرب ســحب اإلقامــة أحــد التدابــري األخــرى المســتخدمة مــن 
ف  قبــل الحكومــة اإل�ائيليــة لتقليــص عــدد الســكان الفلســطيني�ي
ســحب  تــم  حيــث   ،1967 عــام  منــذ   ،

ً
المدينــة، وخصيصــا ي 

�ف
ي مــن قبــل  اإلقامــة المقدســية مــن أكــرث مــن 14,500 فلســطيىف
الســلطات اإل�ائيليــة )مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

.)2017 اإلنســانية، 

192%
�ة�ا حجم  أســعار السكن

5.3

� القدس الغربية)3.6(با�قارنة مع )2012-2007(

دونم 46,711

القدس ال�قية

دونم9,844


غراض ا�سكان وحدة15,600
3,500ً وحدة/سنويا

النقص � السكن

من ا نازل � القدس ال�قية تفتقر إ� رخص البناء1/3

100,000 م� قد يعرض أك� من

2

ما � يقل عن 180 أ¥ة فلسطينية � القدس ال�قية معرضة لخطر التهج� الق�ي الوشيك بسبب أنشطة ا ستوطن�، � سي� � أحياء البلدة القد�ة وسلوان والشيخ جراح

ساكن لخطر النزوح 

مركز السام والتعاون الدولي )2013(.

مركز السام والتعاون الدولي )2020(.
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ا
نشــئات التــي تم هدمهــا � مناطق ج

2015

461

904

279 290

422

679

521

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(

قية ي المنطقة المسماة )ج( والقدس ال�ش
عمليات الهدم �ن

، حيــث ال يســمح ببنــاء أيــة مرافــق ســكنية أو عامــة مــن قبــل الســلطات  ي  لمــا يقــارب 300,000 فلســطيىف
ً
تعتــرب المنطقــة المســماة )ج( موطنــا

اإل�ائيليــة، وتفــرض الســلطات اإل�ائيليــة نظــام تخطيــط صــارم يقــوم بهــدم أعمــال البنــاء الفلســطينية الجديــدة. وينطبــق المثــل عــ� القــدس 
قيــة المحتلــة.  ال�ش

ي المنطقة المسماة )ج(
قيةعمليات الهدم �ف ي القدس ال�ش

عمليات الهدم �ف

 1,064
ُهِدم

 1,649
نزح

 6,200
تأثر

طوباس

جن�

نابلس

طولكرم

قلقيلية

سلفيت

رام هللا والب�ةأريحا

القدس

بيت لحم

الخليل

2015

79
190 142 178 206 175

94

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ا�نشــئات التي تــم هدمها � القدس ال�قية

ي الفلسطينية )2021(.
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية – األرا�ف
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27 مخي�ً ل�جئ�19

قطاع غزةالضفة الغربية فلسط�

�جئاً

8
139,620250,535 390,155

تصل الكثافات � بعض مخي�ت ال�جئ� مثل مخيم الشاطئ وجباليا � غزة

شخص لكل كيلوم� مربع50,000 من سكان مخي�ت ال�جئ� بعت�ون ح�%96

مخي�ً ل�جئ�

�جئاً

مخي�ً ل�جئ�

�جئاً

إ�

ن  مخيمات الالجئ�ي

ف بشــكل مبــا�ش بتشــكيل ظاهــرة  ي فلســط�ي
قــام االحتــال اإل�ائيــ�ي �ف

دولــة  لقيــام   
ً
ونتيجــة الكثافــة.  عاليــة  وتجمعــات  رســ�ي  غــري  إســكان 

مــن  ف  الفلســطيني�ي آالف  مئــات  تهجــري  تــم   ،1948 عــام  إ�ائيــل 
ف بالقــرب مــن المراكــز  ي مخيمــات الاجئــ�ي

منازلهــم، والذيــن اســتقروا �ف
ف  ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. تعتــرب مخيمــات الاجئــ�ي

يــة �ف الحرف
ي 

�ف أنهــا  حيــث  مائمــة،  وغــري  منتظمــة  وغــري  رســمية،  غــري  مســاكن 
الوقت الحالي مكتظة ورديئة الخدمات، مع وجود حقوق حيازة غري 
ف  ي عــام 2017، وصلــت نســبة الســكان الاجئــ�ي

واضحــة وغــري آمنــة. �ف
ف 42.2 بالمئــة مــن المجمــوع الــك�ي للســكان )حيــث كانــت  ي فلســط�ي

�ف
ي الضفــة الغربيــة و66.1 بالمئــة 

النســبة 26.3 بالمئــة مــن الســكان �ف

 ، ي ( )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيىف ف ي قطــاع غــزة مــن الاجئــ�ي
�ف

ي اإلقليــم، تعتــرب هــذه 
2019(. عنــد مقارنتهــا بالــدول العربيــة األخــرى �ف

النســبة األعــ�، حيــث أن 29.1 بالمئــة، و20.4 بالمئــة، و3.3 بالمئــة، 
ي كل من األردن، 

و2.4 بالمئة، و0.9 بالمئة و0.7 بالمئة من السكان �ف
، عــ�  ف ولبنــان، وســوريا، والســودان، واليمــن والعــراق هــم مــن الاجئــ�ي
ي آســيا  التــوالي )لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــر�ب

.)2021 )االســكوا(، 
ف صعبــة، حيــث أن  تعتــرب الظــروف المعيشــية داخــل مخيمــات الاجئــ�ي
ي حالــة 

ف يعيشــون �ف أكــرث مــن 35 بالمئــة مــن ســكان مخيمــات الاجئــ�ي
ي 

مــن الفقــر، وحــوالي 45 بالمئــة عاطلــون عــن العمــل. كمــا أن الوضــع �ف
هــذه المخيمــات يــزداد ســوءًا مــع نمــو المعــدالت الســكانية بمقــدار 3.5 
ة الماضيــة، مقارنــة بمعــدل   عــ� مــدى الســنوات العــ�ش

ً
بالمئــة ســنويا

ي 
، والــذي ثبــت عنــد 2.5 بالمئــة �ف ف ي فلســط�ي

ي �ف
النمــو الســكا�ف

الســنة.
مثــل   ، بشــكل كبــري المخيمــات  بعــض  ســكان  عــدد  تزايــد  وقــد 
بنســبة  ســكانه  عــدد  ازداد  والــذي  أريحــا  ي 

�ف جــرب  عقبــة  مخيــم 
عــدد  ازداد  والــذي  القــدس  ي 

�ف شــعفاط  ومخيــم  بالمئــة،   85
ســكانه بنســبة 54 بالمئــة )الموئــل، 2016(. وتتجــاوز الكثافــة 
ي 

ي بعــض المخيمــات 50,000 فــرد لــكل كــم2 )بمــا �ف
الســكانية �ف

ي قطــاع غــزة(، مقارنــة بالمعــدل 
ذلــك مخيــ�ي الشــاطئ وجباليــا �ف

ي  ي الوطــن العــر�ب
ي وقــدره 847 فــرد لــكل كــم2، والمعــدل �ف الوطــىف

وقــدره 410 فــرد لــكل كــم2، والمعــدل الــدولي بمقــدار 25 فــرد 
لــكل كــم2 )الموئــل، 2016(.

©برنامج الموئل. مخيم شعفاط، القدس. 
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قطاع غزة 

أن  إال  بالمئــة(،   87( التحــرف  مــن  العاليــة  النســبة  مــن  الرغــم  عــ� 
ي مواجهــة الهجمــات العســكرية المتكــررة مــن قبــل 

قطــاع غــزة يســتمر �ف
ر هائــل عــ� البنيــة التحتيــة  ي تســببت بــرف الســلطات اإل�ائيــ�ي الــىت
ي كانــون أول عــام 2008، أطلــق الجيــش اإل�ائيــ�ي 

الخاصــة والعامــة. �ف
ي غــزة مدمــرًا 

سلســلة مــن الهجمــات الجويــة عــ� مواقــع مســتهدفة �ف
ي الحكومية، باإلضافة 

المدارس، والمستشفيات، والمساجد، والمبا�ف
ي عــام 2009، بــدأت الجيــش اإل�ائيــ�ي 

ي كانــون ثــا�ف
إل مبــاِن أخــرى. �ف

. قتــل مــا يزيــد عــن 
ً
ي غــزة واســتمرت الحــرب 22 يومــا

ي �ف االجتيــاح الــرب
مــن  ات اآلالف  الحــرب وتــم تدمــري عــ�ش ي هــذه 

ي �ف 1,200 فلســطيىف
ي والبــىف التحتيــة األخــرى تاركــة مــا يزيــد عــن 50,000 

المنــازل والمبــا�ف
ي تمــوز 2014، أطلــق 

شــخص بــا مــأوى مائــم )الموئــل، 2015(. و�ف
ســبعة  اســتمرت  ي  والــىت غــزة  ي 

�ف عســكرية  عمليــة  اإل�ائيــ�ي  الجيــش 
أكــرث  تــل خالهــا 

ُ
ق يــة.  الرب الجويــة والعمليــات  الهجمــات  مــن  أســابيع 

ي أوج 
د مــا يزيــد عــن 500,000 شــخص �ف ي و�شُ مــن 2,100 فلســطيىف

ف  ي حينها، حوالي 27 بالمئة من السكان الفلسطيني�ي
الراع. أي أنه، �ف

، تعتــرب هــذه النســبة  يدهــم؛ مقارنــة بالمســتوى اإلقليــ�ي ي غــزة تــم ت�ش
�ف

المهجريــن  األشــخاص  مــن  عــدد  أعــ�  ذات  الدولــة  مــن  جــدًا  قريبــة 
 كنســبة مــن المجمــوع الــك�ي للســكان، وتحديــدًا ســوريا، حيــث 

ً
داخليــا

المتحــدة  األمــم  )لجنــة   
ً
حاليــا دون  مــ�ش ســكانها  مــن  بالمئــة   35 أن 

أنهــا  2021(. كمــا  )االســكوا(،  آســيا  ي  لغــر�ب واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ر ألكــرث مــن 100,000  ل وتســببت بالــرف ف دمــرت أكــرث مــن 13,000 مــرف
ل آخــر، باإلضافــة إل تدمــري 261 مدرســة و77 مــن مرافــق صحيــة.  ف مــرف
البنيــة  بأنظمــة  جســيم  بشــكل  الحــرب  ت  أ�ف ذلــك،  عــ�  عــاوة 
التحتيــة، والميــاه، والكهربــاء والــرف الصــ�ي المتواضعــة أصــًا. كمــا 
تــم اســتهداف وتدمــري مــا يزيــد عــن 220 منشــأة صناعيــة والتســبب بمــا 
الــزراعي  القطــاع  ي 

�ف الخســائر  مــن  مليــون دوالر   200,000 عــن  يزيــد 
، 2014(. ويقــدر أن الــراع األخــري  ي

)برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
عــام 2021 أثــر عــ� قرابــة 4,100 وحــدة ســكنية، حيــث تــراوح إجمــالي 
حــوالي  تدمــري  تــم   . أمريــ�ي دوالر  مليــون   160-130 ف  بــ�ي مــا  ر  الــرف
ي 

؛ �ف
ً
هــا جزئيــا 1,600 وحــدة بالكامــل و 2,500 وحــدة أخــرى تــم تدمري

ي بشــكل  يــد حــوالي 113,000 فلســطيىف تــم ت�ش الــراع،  ذروة 
رت محافظــة غــزة بأســوأ شــكل، حيــث يقــع مــا  مؤقــت. وقــد تــرف
ر الحاصــل ضمــن حدودهــا، يليهــا  نســبته 62 بالمئــة مــن الــرف
شــمال غــزة بنســبة 17 بالمئــة وديــر البلــح بنســبة 13 بالمئــة. 
مــن  بالمئــة   91 الســكنية  ي 

المبــا�ف داخــل  الوحــدات  وتشــكل 
المجمــوع الــك�ي للوحــدات الســكنية المدمــرة )مجموعــة البنــك 
، 2021(. ومنــذ عــام 2014، أفــاد 63 بالمئــة مــن األ�  الــدولي
رت أو دمــرت. باإلضافــة  ي قطــاع غــزة بــأن مســاكنهم قــد تــرف

�ف
إل ذلــك، أفــاد 50 بالمئــة مــن األ� أنــه نتيجــة لتصعيــد 2021، 
انخفــض الدخــل الشــهري المعتــاد. )تقييــم الحتياجــات متعــدد 

.)2021 القطاعــات، 

ي قطاع غزة.
ل مدمر �ف ف ©برنامج الموئل )2014(. مرف

لعــام  القطاعــات  المتعــدد  االحتياجــات  تقييــم  دراســة  عــ�  بنــاء 
2020، منــذ عــام 2014، أفــاد 63 بالمئــة مــن األ� بقطــاع غــزة بــأن 
ار  رت أو دمــرت ، منهــا 31 بالمئــة تعرضــت أل�ف مســاكنهم قــد تــرف
ي عــام 2021. أفــاد 85 بالمئــة مــن هــذه األ� بأنهــا »ال 

ي المــأوى �ف
�ف

تملــك القــدرة« عــ� إصــاح مســاكنها. باإلضافــة لذلــك، أفــاد 50 بالمئــة 
المعتــاد.  الشــهري  دخلهــا  انخفــض  للتصعيــد،  نتيجــة  أنــه  األ�  مــن 
ي قطــاع غــزة فــرد واحــد عــ� 

كمــا يوجــد لــدى 14 بالمئــة مــن األ� �ف
ي مــن صعوبــات جســدية أو نفســية ، أفــاد 33 بالمئــة منهــم 

األقــل يعــا�ف
األساســية.  الخدمــات  إل  الوصــول  دون  تحــول  الصعوبــات  تلــك  أن 
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176,211
ً جزئياً أو كليا

وحدة سكنية تم هدمها وحدة سكنية تأثرت4,100

هدم جز�

هدم ك�

2014 2019 2021

2,500

1,600
تم إعادة بناءه%70

2019  - 2014 2021

ان لحقوق اإلنسان 2018 ف مركز المري
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ي آسيا )االسكوا(، 2021(. ي قطاعي المياه والرف الص�ي والنظافة الصحية )WASH(. )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر�ب
ي بحاجة إل المساعدة �ف 2 من الجدير اإلشارة إل أنه بحلول عام 2020، من المقدر أن يكون 1,900,000 فلسطيىف

ي )2014، 2017، 2019(.   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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الوصول للمياه أك� من مرة أسبوعياً

الوصول للخدمات2

ً
الوصول للمياه أكرث من مرة أسبوعيا

ي )2020(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
البنك الدولي )2018(.
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األولويات السياساتية:

معايــري 	  إل  االنتبــاه  مــع  القائــم،  اإلســكان  مخــزون  حالــة  تقييــم 
االســتخدام  وإعــادة   ، ي

المنــا�ف والتكيــف  والســامة،  الصحــة 
قليلــة  أو  المهجــورة  ي 

والمبــا�ف للفراغــات  والــدوري  المســتدام 
والمنعــة   ، الصــ�ي والــرف  الميــاه  إل  والوصــول  االســتخدام، 
الهــزات  أو  الحرائــق  الكــوارث، والســامة والتواصــل خــال  أمــام 

األرضيــة.

كافــة 	  ف  لتمكــ�ي اإلســكان  قطــاع  وتنظيــم  وتمويــل  التنميــة،  دعــم 
التكلفــة ال ســيما  ف مــن الحصــول عــ� إســكان معقــول  المواطنــ�ي

هشــة. ظــروف  ي 
�ف يعيشــون  الذيــن  أولئــك 

ف 	  وقوانــ�ي ي 
القانــو�ف العمــل  وإطــار  السياســات،  وتحديــث  إصــاح 

اإلنســان،  حقــوق  عــ�  مبنيــة  منهجيــات  ودمــج   ، ي
المبــا�ف

والجائحــة.  ي 
المنــا�ف للتغــري  واالســتجابة 

ي »لإلســكان معقــول التكلفــة« وتعميــم سياســة 	  ي تعريــف وطــىف تبــىف
، بنــاء عــ� نــص القانــون  ف إســكان وطنيــة مائمــة لدولــة فلســط�ي
ي 

�ف الحــق  إل  يشــري  والــذي   )23 )المــادة  ف  فلســط�ي ي 
�ف األســاسي 

المســكن المائــم لــكل مواطــن.

والوصــول 	  التخطيــط،  حقــوق  أجــل  مــن  والمنــا�ة  الحشــد 
ي 

البنــاء �ف المــوارد الطبيعيــة، وزيــادة معــدل إصــدار تراخيــص  إل 
قيــة. ال�ش والقــدس  )ج(  المســماة  المنطقــة 

تشــجيع إنشــاء »مراصــد اإلســكان« الوطنيــة )االتحــاد مــن أجــل 	 
تعريــف  ي 

�ف ي 
سياســا�ت دعــم  ســتوفر  ي  والــىت  )2021  ، المتوســ�ي

سياســات اإلســكان الوطنيــة بالتوافــق مــع معايــري الجــودة الدوليــة، 
اإلســكان،  ملفــات  إلعــداد  العمــ�ي  الموئــل  دليــل  ذلــك  ي 

�ف بمــا 
ي 

المــد�ف والمجتمــع  المحليــة،  الهيئــات  مــع  الوثيــق  بالتعــاون 
.)2011 الموئــل،  )برنامــج  الخــاص.  والقطــاع 

ف كفــاءة الهيئــات الحكوميــة ذات االختصــاص فيمــا يتعلــق 	  تحســ�ي
بجمــع البيانــات والتحليــل المتعلــق بتقييــم العقــارات.

اتيجيات 	  تشــجيع الهيئات المحلية، ال ســيما البلديات لدمج اســرت
اتيجيات التنميــة الخاصــة  ي مخططــات واســرت

اإلســكان الوطنيــة �ف
واالســتثمار(،  للتنميــة  اتيجية  االســرت الخطــط  )مثــل،  بالمدينــة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــع  خاصــة  اكات  الــ�ش عــن  والبحــث 

اتيجيات. الهيئــات المحليــة مــن أجــل تنفيــذ تلــك االســرت

أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

وضــع  تفاقــم  إل  ف  فلســط�ي ي 
�ف فايــروس كوفيــد-19  أزمــة  ظهــور  أدى 

ف المتدهور أصًا من خال اإلغاقات المســتمرة والقيود  الفلســطيني�ي
الظــروف  أثــرت  االقتصاديــة.  والعمليــات  الحركــة  عــ�  المفروضــة 
قطــاع  عــ�  وملحــوظ  كبــري  بشــكل  الفلســطينية  لــأل�  المتدهــورة 
ائيــة  ي قــدرة النــاس ال�ش

، حيــث أدى االنخفــاض �ف ي اإلســكان الفلســطيىف
إل الحد من قدرتهم ع� تغطية دفعات قروض اإلســكان واإليجارات 

الشــهرية.

القطاعــات  متعــدد  االحتياجــات  تقييــم  لتقديــرات   
ً
ووفقــا الواقــع،  ي 

�ف
لعــام 2021 ، أبلــغ 36 بالمئــة مــن األ� عــن فقــدان وظائفهــم بشــكل 
ي 

دائــم أو مؤقــت نتيجــة ألزمــة كوفيــد-19. وُســجلت أعــ� النســب �ف
بالمئــة(   43( و«ب«  »أ«  المنطقــة  بالمئــة(،   50( قيــة  ال�ش القــدس 
عــزى إل القيــود المفروضــة 

ُ
ي يمكــن أن ت والمنطقــة ج )34 بالمئــة( والــىت

ي الضفة الغربية. كما أفاد 62 بالمئة من األ� أن دخلها الشــهري قد 
�ف

ي الضفــة الغربيــة و53 
انخفــض نتيجــة ألزمــة كوفيــد-19 )68 بالمئــة �ف

ي قطــاع غــزة(.
بالمئــة �ف

عاوة ع� ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية 
ي تكاليــف مــواد البنــاء، والشــحن والنقــل. كمــا 

بالمئــة نتيجــة للزيــادة �ف
ف عــ� تســديد أقســاطهم   عــ� قــدرة المواطنــ�ي

ً
أن الجائحــة أثــرت أيضــا

ي ذلــك تلــك المتعلقــة بأقســاط قــروض اإلســكان. 
البنكيــة الشــهرية بمــا �ف

مــن  الفلســطينية  الحكومــة  طلبــت  التحديــات،  هــذه  مــن  للتخفيــف 
وط مرنــة لجبايــة القــروض، مثــل تمديــد  البنــوك الفلســطينية تنفيــذ �ش
متعــدد  االحتياجــات  تقييــم  ي 

�ف ورد  وتحديــدًا، كمــا  الســماح.  ات  فــرت
القطاعات لعام 2021، حيث أفادت 68 بالمئة من األ� بأن ديونها 

قــد زادت نتيجــة ألزمــة كوفيــد-19.

نتيجــة  فايــروس كوفيــد-19  أزمــة  ي 
�ف  

ً
أيضــا اإلســكان  أزمــة  ســاهمت 

ة، األمــر الــذي يضــع النــاس تحــت  لازدحــام والظــروف المعيشــية الفقــري
تهديــد خطــر أعــ� اللتقــاط الفايــروس، مــن خــال:

ة الحجــر، واالفتقــار إل أنظمــة 	  عــدم توفــر مســكن مائــم خــال فــرت
النظافــة والنظافــة الصحيــة المائمة؛

يــة 	  ي كثــري مــن المناطــق الحرف
المســتويات العاليــة مــن االزدحــام �ف

؛ ف ي قطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــ�ي
الفلســطينية، وخاصــة �ف

يــزداد خطــر فايــروس كوفيــد-19، مؤثــرًا عــ� األشــخاص 	  لذلــك 
أقــى درجــات الهشاشــة. الذيــن يعانــون مــن 
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ن النقل والمواصالت المستدام�ي
سكان يتمتعون بإمكانية وصول مريحة إىل المواصالت العامة

النقــل  وســائل  عــ�  ف  فلســط�ي ي 
�ف المواصــات  وســائل  تقتــر 

ي ذلــك المركبــات الشــخصية، ومركبــات 
والمواصــات التقليديــة بمــا �ف

 
ً
ســلبا جميعهــا  وتؤثــر  ة.  الصغــري الــركاب  وحافــات   ،) )تكــ�ي األجــرة 

 ، عــ� التجمعــات الفلســطينية المحليــة مــن حيــث التفــكك االجتمــاعي
 . ي

العامــة، والضغــط عــ� األرا�ف الصحــة  ، وتدهــور  ي البيــىئ والتدهــور 
الحركــة  تخطيــط  فــإن  األخــرى،  الناميــة  الــدول  ي 

�ف الحــال  هــو  وكمــا 
الخطــط  وغالبيــة  كبــري  بشــكل  ذم  متــ�ش ف  فلســط�ي ي 

�ف والمواصــات 
ي الوحــدات 

القطاعيــة لشــبكات المــرور والبنيــة التحتيــة غــري متوافقــة �ف
أن  . كمــا  المحــ�ي وال  ي  الوطــىف المســتوى  عــ�  ال  المختلفــة،  اإلداريــة 
ي الخاضعــة للســيطرة اإلداريــة للســلطة الفلســطينية والمســماة 

األرا�ف
الخاضعــة  ي 

األرا�ف قبــل  مــن  مفصولــة  )ب(  ومنطقــة  )أ(  منطقــة 
وتعمــل  )ج(.  منطقــة  والمســماة  اإل�ائيليــة  اإلداريــة  للســيطرة 
إل  الكفــاءة  زيــادة  بهــدف  الطــرق  تطويــر  ي 

�ف اإل�ائيليــة  الســلطات 
، بينمــا  ف عيــ�ي ف غــري ال�ش ف اإل�ائيليــ�ي أعــ� مــا يمكــن لصالــح المســتوطن�ي
ف أبعــد مــا يمكــن عــن المســتوطنات اإل�ائيليــة غــري  ي الفلســطيني�ي

تبــىت
ي حركتهــم، حيــث يتــم الســماح بأقــل عــدد ممكــن 

عيــة وتتحكــم �ف ال�ش
مــن الطــرق والمداخــل إل المــدن والقــرى لســهولة فــرض اإلغاقــات 
ي 

ف مــن قبــل قــوات االحتــال اإل�ائيــ�ي عندمــا تقتــىف عــ� الفلســطيني�ي
االســتيعابية  القــدرة  ي 

�ف ضعــف  ذلــك  عــن  وينتــج  ذلــك.  إل  الحاجــة 
ف  ف بــ�ي ة مــن مــ�ب أو م�بــ�ي وزيــادة الطلــب عــ� طــرق �يعــة صغــري
المــدن، حيــث ال تتمتــع المركبــات الخاصــة والعامــة والتجاريــة الثقيلــة 

والبضائــع. لألشــخاص  ومجديــة  آمنــة  بحركــة 

ي الضفــة الغربيــة، عــ� بعــد 
يقــع مطــار قلنديــا، وهــو المطــار الوحيــد �ف

مــن  إليــه  الوصــول  يمكــن  ال  والــذي  القــدس،  شــمال  فقــط  9.5 كــم 
بعــد  ذلــك،  1967. إضافــة إل  عــام  منــذ  ف  الفلســطيني�ي الســكان  قبــل 
اتفاقيــات أوســلو ومــن بينهــا مطــار عرفــات الــدولي المتفــق عليــه والــذي 
ي قطــاع غــزة، 

ق مدينــة رفــح �ف تــم بنــاؤه عــام 1998، عــ� بعــد 36 كــم �ش
ف بحريــة  وبمســاحة 2.8 كــم2، اســتمتع ســكان قطــاع غــزة خــال ســنت�ي

الفلســطينية  الســماء  بإغــاق  قبــل أن تصــدر إ�ائيــل األوامــر  الســفر 
 ،2001 عــام  أول  ي كانــون 

ذلــك، و�ف بعــد   .2000 عــام  أول  يــن  ي ت�ش
�ف

، وذلــك بهــدم المــدرج  ي قــررت إ�ائيــل بتدمــري كامــل للمطــار الفلســطيىف
الرئيــ�ي بالجرافــات )األطــرش، ســالم، وجــاد، 2009(.

للطــرق  الهيــك�ي  المخطــط  عــ�  الفلســطينية  الحكومــة  صادقــت 
والمواصــات للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 2018. ويكمــن الهــدف 

لقطــاع  مســتقبلية  رؤيــا  تحقيــق  تعزيــز  ي 
�ف الهيــك�ي  للمخطــط  الــك�ي 

الضفــة  دمــج  إل  يهــدف  تحديــدًا،   ، ي الفلســطيىف والمواصــات  النقــل 
ي إطــار عمــل موحــد، مــن خــال وضــع 

الغربيــة وقطــاع غــزة بالتســاوي �ف
اتيجية تنمويــة  تعريــف شــبكة نقــل ومواصــات متعــددة الوســائل واســرت

المراحــل. متعــددة 

خلفية عن المواصات العامة نسبة السكان الذين يتمتعون بسهولة الوصول ال 
وسائل النقل العامة

 معلومات أولية، وزارة النقل والمواصات، 2021

خلف�ة عن المواصالت العامة

طول طرق النقل العام

� منطقة مب��ة تتم��
�سهولة الوصول 

� �سهولة منطقة مب��ة تتم��
� المنطقة ج 
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المنطقة المب��ة غ�� المغطاة

66% %34

المنطقة

1 2 3

153,024
دونم

 246,697 دونم 127,287  

61,201   32,472
%41 %9%16
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المنطقةالمنطقة

الح��الح��الح��

ال��فال��فال��ف
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شبكة الطرق المخطط لها 

الطرق العامة

إمكانية الوصول المريحة إل المواصات العامة

مســح  خــال  مــن   ، ي الفلســطيىف لإلحصــاء  المركــزي  للجهــاز  وفًقــا 
لديهــم  أن  ف  الفلســطيني�ي مــن  يــرى 77٪   ،2021 عــام  ي 

�ف للتصــورات 
معقولــة. بأســعار  النقــل  وســائل  إل  الوصــول  إمكانيــة 

 وزارة النقل والمواصات )2016(.
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ات اإلجرائية والبنيوية المفروضة من قبل إرسائيل  التأخ�ي

الســلطات  فرضــت   ،1967 عــام  الغربيــة  للضفــة  احتالهــا  منــذ 
ف داخــل الضفــة الغربيــة.  اإل�ائيليــة المعيقــات عــ� حركــة الفلســطيني�ي
ف المــدن الرئيســية والمناطــق الريفيــة  بــ�ي فقــد قامــت بتقييــد الحركــة 
قيــة  ف مــن الضفــة الغربيــة إل القــدس ال�ش وبتقييــد وصــول الفلســطيني�ي
التطبيقيــة  األبحــاث  )معهــد  حديثــة  دراســة  عــ�  بنــاء  وإ�ائيــل. 
مــن  ف  بنوعــ�ي المعيقــات  تلــك  تســببت   ،)2019 ــج(،  ـ ـ ـ )أريـ القــدس   –
ات  وتأخــري التحتيــة،  البنيــة  بســبب  ات  تأخــري المروريــة:  ات  التأخــري
التحتيــة  البنيــة  عــن  ناتجــة  التحتيــة  البنيــة  ات  تأخــري تعتــرب  إجرائيــة. 
ة الســفر  ي تطيــل مــن فــرت ي الضفــة الغربيــة والــىت

اإل�ائيليــة المبنيــة �ف
الخطوط/المســارات.  تغيــري  عــ�  الفلســطينية  المركبــات  تجــرب  و/أو 

العــازل، والمســتوطنات اإل�ائيليــة، والطــرق  الجــدار  مــن  ويعتــرب كل 
أمــا  ي الضفــة الغربيــة. 

البنيــة التحتيــة الرئيســية �ف االلتفافيــة معيقــات 
عــ�  اإل�ائيليــة  األمــن  تدابــري  عــن  ناتجــة  فــ�ي  اإلجرائيــة  ات  التأخــري
ي الضفــة الغربيــة باإلضافــة إل نقــاط الدخــول إل 

ة �ف الحواجــز المنتــ�ش
وإ�ائيــل. قيــة  ال�ش القــدس 

أدى نقــص المــوارد الماليــة لتحديــث البنيــة التحتيــة واالســتحواذ عــ� 
ي داخــل المــدن والقــرى إل وجــود شــبكات طــرق ووســائل نقــل 

األرا�ف
غيــاب  عــن   

ً
أيضــا ناتــج  ذلــك  أن  الصاحيــة. كمــا  منتهيــة  ومواصــات 

ي ذلك، األنفاق، والجسور، وغياب 
تدخات بنية تحتية رئيسية، بما �ف

وحافــات  المدينــة،  حافــات  ذلــك  ي 
�ف بمــا  مســتدامة  حركــة  حلــول 

ــع، والقطــارات الداخليــة، ومســارات الدراجــات الهوائيــة،  ـ ـ ـ النقــل ال�يـ

ي عــام 2000 ، 
والتنميــة الموجهــة حســب المواصــات. �ف

داخــل  العــازل  الجــدار  ببنــاء  اإل�ائيليــة  الســلطات  بــدأت 
الضفــة الغربيــة بإجمــالي طــول 771 كــم عــ� امتــداد الضفــة 
مســاحة  مــن  بالمئــة   12 حــوالي  الجــدار  ويفصــل  الغربيــة. 
ي الضفــة الغربيــة. شــبكة الطــرق االلتفافيــة 

ي الكليــة �ف
األرا�ف

الســلطات  قبــل  مــن  بنــاؤه  تــم  طــرق  نظــام  عــن  عبــارة 
ف دون  ف اإل�ائيليــ�ي اإل�ائيليــة لتســهيل حركــة المســتوطن�ي
يــة الفلســطينية. )الجهــاز  الحاجــة إل دخــول المراكــز الحرف

.)2020  ، ي الفلســطيىف لإلحصــاء  المركــزي 

القدرة ع� تحمل ت�ال�ف النقل العام

5%

مع�ار دو�� قطاع غزةالضفة الغ���ة � فلسط��

8% 14% 16%

القدرة ع� تحمل تكاليف المواصات العامة

ي )2017(.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف

� الب��ة التحت�ة
ات �� التأخ�� ات اإلجرائ�ة التأخ�� الخسائر السن��ة الناشئة عن الجدار

والحواجز اإل�ائ�ل�ةالفاصل 

مليون ل��81

وقود

� أ�س�د ال���ون
ثا��

طن196,000

مليون دوالر أم����274

اإلقتصاد

مليون ساعة60

الوقت

الس�ب: إجراءات أمن�ة 
 �

إ�ائ�ل�ة ع� نقاط التفت�ش ��
الضفة الغ���ة �اإلضافة إ� 

نقاط الوصول إ� القدس
ق�ة و��ائ�ل ال��

الس�ب: الجدار الفاصل 
والطرق اإللتفاف�ة
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ي مدينة رام هللا 
إدارة االختناق المروري �ن

المركــز اإلداري  الغربيــة وتعتــرب  الضفــة  ي مركــز 
تقــع مدينــة رام هللا �ف

الــوزارات،  لغالبيــة  الســتضافتها  ونظــرًا  الفلســطينية.  للســلطة 
حــوالي  أن  يقــدر  الرئيســية؛  كات  والــ�ش األخــرى  العامــة  والمؤسســات 
12,000 مركبة تدخل مدينة رام هللا من مداخلها األربعة كل صباح.

كمــا يتفاقــم االختنــاق المــروري خــال ســاعات الــذروة بفعــل الزيــادة 
ي عــدد المركبــات المســجلة داخــل المدينــة مــن 20,601 عــام 2007 

�ف

إل 82,898 عــام 2019. للتخفيــف مــن هــذا الواقــع، وتحــت مظلــة 
 ، ية الممول من البنك الدولي وع المدن المتكاملة والتنمية الحرف م�ش
ي 

اكــة مــع البلديــات المجــاورة لهــا �ف تضافــر بلديــة رام هللا جهودهــا بال�ش
ة وبيتونيــا للتخطيــط لحلــول لدعــم المواصــات العامــة.  كل مــن البــري
ك مــن قبــل وزارة الحكــم المحــ�ي وصنــدوق  وع منفــذ بشــكل مشــرت المــ�ش
ــع ســنوات. يهــدف  ـ ة أربـ تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة خــال فــرت
يــة المســتهدفة عــ� تعزيــز قدرتهــا  وع لمســاعدة المناطــق الحرف المــ�ش
وع التخطيــط  ي المســتدام. ويدعــم المــ�ش عــ� التخطيــط للنمــو الحــرف
ي ذلــك 

يــة الفلســطينية الخمســة الرائــدة بمــا �ف ي للمناطــق الحرف الحــرف

ة، وبيــت لحــم، والخليــل، ونابلــس، ومدينــة غــزة  رام هللا والبــري
يــة. ويــرمي  عــرب آليــات التنســيق المتبعــة داخــل مناطقهــم الحرف
المتنــامي  الســكان  عــدد  احتياجــات  إل  لاســتجابة  وع  المــ�ش
ي الضفــة 

)والذيــن يمثلــون 28 بالمئــة مــن إجمــالي عــدد الســكان �ف
الغربية وقطاع غزة ويشمل 30 هيئة محلية – 16 بلدية و14 
فراغــات  تحقيــق  أجــل  مــن  الخــاص  والقطــاع  قــروي(  مجلــس 
يــة مخططــة بشــكل أكــرث اســتدامة وكفــاءة.  وبنيــة تحتيــة حرف

. ف ©ميديا كلينيك )2021(. ميدان المنارة، رام هللا، فلسط�ي
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األولويات السياساتية:

ف تنظيــم قطــاع المواصــات العامــة ونقــل الســلع ال ســيما 	  تحســ�ي
االختناقــات  ايــد  ف ترت حيــث  الرئيســية،  يــة  الحرف المراكــز  داخــل 
المروريــة بشــكل �يــــــع خالقــة العديــد مــن التحديــات االجتماعيــة-

يــة. االقتصاديــة والبيئيــة للبيئــة الحرف

النقــل 	  لــوزارة  ي 
المؤسســا�ت الرقميــة والتطويــر  الخدمــات  ف  تحســ�ي

والمواصــات لدعــم التدخــات الموجهــة حســب الحلــول، مثــل 
ــع تقديــم الخدمــات. ـ ـ ـ ت�يـ

المصادقــة عــ� المخطــط المعــروف بأوريــو للمواصــات العامــة 	 
، متكامــل ومتعــدد الوســائل،  وتنفيــذه ضمــن نظــام مواصــات أكــرب
ي تعمــل بمثابــة عمــوده  ي ذلــك ســكك الحــدد اإلقليميــة الــىت

بمــا �ف
ي عــ� الســكك الحديديــة مواصــات  الفقــري. يوفــر النظــام المبــىف
فعالــة ويمكــن االعتمــاد عليهــا عــرب الضفــة الغربيــة ويوفــر الوقــت 

والطاقــة والمــال عــ� الســكان.

ي 18 خــط/	 
ف المواصــات العامــة �ف تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لتحســ�ي

ي الضفة الغربية. 
مســار �ف

ي تطويــر 	 
يــة �ف وع المــدن المتكاملــة والتنميــة الحرف مأسســة مــ�ش

يــة، وتخصيــص  المواصــات العامــة داخــل وخــارج المراكــز الحرف
ي  وتبــىف العامــة،  للمواصــات  يــة  الحرف المراكــز  داخــل  الفراغــات 
اكات العامة-الخاصــة مــع مشــغ�ي  الخطــط المروريــة، ورعايــة الــ�ش

المواصــات العامــة وتوفــري الحافــات الخفيفــة. 

ي 	 
الضغــط عــ� الســلطات اإل�ائيليــة لوقــف التوســع االســتيطا�ف

ف  اإل�ائيليــ�ي ف  للمســتوطن�ي المخصصــة  االلتفافيــة  الطــرق  وبنــاء 
ي األرض الفلســطينية.

ف المناطــق �ف ي تقطــع التواصــل بــ�ي فقــط والــىت

بنــاء 	  عرقلــة  عــن  لامتنــاع  اإل�ائيليــة  الســلطات  عــ�  الضغــط 
ية-ريفيــة، وريفيــة- يــة، حرف ية-حرف طــرق واصلــة جديــدة )حرف
. ف ي تقلــل تكلفــة وزمــن المواصــات عــ� الفلســطيني�ي ريفيــة( والــىت

ي تخصيــص محطــات المواصــات العامــة خــارج 	 
دعــم البلديــات �ف

المــروري  تقليــل االختنــاق  أجــل  مــن  الرئيســية  يــة  المراكــز الحرف
يــة وتخفيــف تكلفــة المواصــات. داخــل المراكــز الحرف

أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

ات اإلغــاق المتتاليــة وإعاقــة المواصــات العامــة والخاصــة  أثــرت فــرت
يــة ووصولهــم إل الخدمــات  عــ� حركــة النــاس ضمــن المراكــز الحرف
ي 

و�ف والمفتوحــة.  الطبيعيــة  والفراغــات  والعمــل  العامــة،  والفراغــات 
ي مركبات المواصات 

الوقت الذي سمح فيه عدد الركاب المخفض �ف
العامــة بالحــد مــن انتشــار الفايــروس، إال أنــه زاد العــبء المــالي الواقــع 

عــ� مشــغ�ي المواصــات العامــة.

الخسائر األسبوعية المباشرة: 3 مليون دوالر أمريكي

الخسائر السنوية: 162 مليون دوالر أمريكي

ي )2020(.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
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التح�ن المستدام
ي

معدل استهالك األرا�ن

بعــد احتــال األرض الفلســطينية مــن قبــل إ�ائيــل عــام 1967، نــزح 
وخــارج  داخــل  أخــرى  مناطــق  إل  منازلهــم  مــن  ف  الفلســطيني�ي آالف 
ف المهجريــن مــن حــرب عــام  ف الفلســطيني�ي ، ليلتحقــوا بالاجئــ�ي ف فلســط�ي

.1948

أوســلو  تصنيــف  عــن  الناتجــة  المفتعلــة  ي 
األرا�ف نــدرة  ظاهــرة  أدت 

ي   بالنمــو الحــرف
ً
، ممزوجــا ي

ذم المــكا�ف ي والــذي تســبب بالتــ�ش
لــألرا�ف

، إل زيــادة الضغــط  ف ــع والتنميــة غــري المتســاوية داخــل فلســط�ي ـ ـ ـ ال�يـ
عــ�  بقدرتهــا  يتعلــق  فيمــا  المحليــة  الهيئــات  عــ�  هائــل  بشــكل 
ي  الحــرف النمــو  عــ�  والســيطرة  ف  المواطنــ�ي الحتياجــات  االســتجابة 
عــرب نظــام تخطيــط فعــال. أدى إنشــاء الســلطة الفلســطينية والعمليــة 
 
ً
، ممزوجــا ف ي فلســط�ي

ي تلتهــا مــن بنــاء الدولــة، إل تعزيــز التحــرف �ف الــىت
ف  حــري ضمــن   

ً
مكانيــا مكثفــة  وتنميــة  عاليــة  ي 

ديموغــرا�ف نمــو  بمعــدالت 
ف اليــوم بنســبة 77  ي فلســط�ي

�ف محــدود للتوســع. يقــدر الســكان الحــرف
النســب  مــن  وتعتــرب  يــة(  الحرف ف  الاجئــ�ي )باســتثناء مخيمــات  بالمئــة 
مــن  للســكان،  المتحــدة  األمــم  لصنــدوق   

ً
وفقــا المنطقــة.  ي 

�ف األعــ� 
نســمة  مليــون  ف إل 6.9  ي فلســط�ي

الســكان �ف عــدد  أن يصــل  المتوقــع 
المناطــق  ي 

�ف ســيكونون  مليــون   5.3 بينهــم  مــن   ،2030 عــام  بحلــول 
 .)2016 للســكان،  المتحــدة  األمــم  )صنــدوق  يــة.  الحرف

السكان اللذين يعيشون � ا�ناطق الح�ية
(2020)مقارنة مع ا�ستوى ا�قليمي

األردن

سور�ا

العراق

� فلسط��

المتوسط العال��

%91

%55

م�
%43

%71
%77

%89
%55

لبنان

 فريق األمم المتحدة القطري ومكتب رئيس الوزراء )2020(. 

ية ي المناطق الحرف
السكان اللذين يعيشون �ف

مقارنة مع المستوى اإلقلي�ي )2020(
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ف زيادة غري مسبوقة  ي فلسط�ي
بشكل عام، شهدت اتجاهات التحرف �ف

ف عــامي 1967 و 2007، ولكــن األكــرث غرابــة  بنســبة 138 بالمئــة مــا بــ�ي
قــد   )1987-1967( ة  الفــرت هــذه  مــن  األول  النصــف  أن  ناحــظ  أن 
نفــس  مــن  ي 

الثــا�ف النصــف  الزيــادة خــال  مــن 2.7 ضعــف  أكــرث  شــهد 
ة )1987-2007(. واألهــم مــن ذلــك أن ناحــظ أن هــذه الزيــادة  الفــرت
ي الضفــة الغربيــة أدت 

ف �ف ي اتجاهــات التحــرف للفلســطيني�ي
اإلجماليــة �ف

ي يزيــد عــدد ســكانها   للتجمعــات الــىت
ً
إل زيــادة بنســبة 150 بالمئــة تقريبــا

ف 2,500  اوح عــدد ســكانها بــ�ي ي يــرت عــن 38,000 نســمة وللتجمعــات الــىت
ي اتجاهــات 

و 9,000 نســمة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الزيــادة اإلجماليــة �ف
تقريًبــا  بالمئــة   50 بنســبة  انخفــاض  ي 

�ف  
ً
أيضــا تســببت  قــد  التحــرف 

ي  ي يقل عدد ســكانها عن 2,500 نســمة وللتجمعات الىت للتجمعات الىت
ف 12,000 و 16,000 نســمة. وهــذا يســتلزم أن  اوح عــدد ســكانها بــ�ي يــرت
معــدالت الهجــرة المرتفعــة خــارج الضفــة الغربيــة بســبب الممارســات 
ة  نــت بهجــرة صامتــة مــن التجمعــات الريفيــة الصغــري اإل�ائيليــة قــد اقرت

ة )األطــرش، 2014(. يــة الكبــري إل التجمعــات الحرف
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ي )2017(.   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2019(. 

ية والريفية ي المناطف الحرف
نسبة السكان �ف
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1
مخططات مصادقة

مخططات مصادقة

مجم�ع المخططات المصادقة

الهيئات المحل�ة المخدومة �مخططات ه��ل�ة

� المخططات اله��ل�ة
� المخططات اله��ل�ةالس�ان المخدومون ��

الس�ان المخدومون ��

الضفة الغ���ة

%62
قطاع غزة

%100 %71
%100

72%

طول�رم

قلق�ل�ة

� جن��

سلف�ت

نا�لس

ط��اس

ة رام هللا والب�� أر�حا

القدس

الخل�ل

ب�ت لحم

%94

%91

%92

%88

%93

%83

%96

%73

%96

%93

%92

هيئات الح�م المح��
مجلس قروي

مجلس �لدي

�ســ�ة الهيئــات المحل�ةالمســتهدفة
� المرحلــة األو� مــن االنتخا�ــات

��
المحل�ــة 

،

(تص��ف ج)

، يتــم انتخــاب ممثــ�ي الهيئــات المحليــة بانتظــام لمــدة أربــــع ســنوات. عــام 2012 و2017 تــم إجــراء االنتخابــات 2021 ف ي فلســط�ي
�ف

 هــذا العــام، 
ً
. ومــن المخطــط أن يتــم إجــراء االنتخابــات القادمــة الحقــا لمــا مجموعــه 272 و326 هيئــة محليــة عــ� التــوالي

ي غالبيتهــا ذات طبيعــة ريفيــة، 
ي �ف ف فقــط عــ� المجالــس القرويــة والمجالــس البلديــة )تصنيــف ج( والــىت كــري خــال 2021 بالرت

تغ�ي ما يزيد عن 40 بالمئة من ســكان الضفة الغربية )خارطة(. يســاهم انتظام االنتخابات ع� مســتوى الحكم المح�ي 
ف  ي تعزيــز مســاءلة المجالــس المنتخبــة أمــام مواطنيهــا، ويعمــل بمثابــة منصــة لتمثيــل احتياجــات المواطنــ�ي

بشــكل كبــري �ف
ي وصلــت اآلن 30 بالمئــة، إال  ي مشــاركة المــرأة مــع فــرض الكوتــا الــىت

ومتابعــة أعمــال المجالــس. عــ� الرغــم مــن التحســن �ف
ي ذلــك تمثيــل احتياجــات األشــخاص 

ي التخطيــط بمــا �ف
ي مــع هيئــات الحكــم المحــ�ي �ف

أن مشــاركة منظمــات المجتمــع المــد�ف
ف  ي فلســط�ي

ي �ف
ة توافقــت مــع دراســة رصــد للمجتمــع المــد�ف . كمــا أن الماحظــة األخــري ف ذوي اإلعاقــة تحتــاج إل التحســ�ي

.)TRANSTEC، 2015(

ي
مشاركة المجتمع المد�ن

 وزارة الحكم المح�ي )2021(، بيانات رسمية.

ف  نسبة الهيئات المحلية المخدومة بمخططات هيكلية ونسبة السكان المخدوم�ي
بمخططات هيكلية
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ف ي فلسط�ي
ي �ف

تسوية األرا�ف

ي 
ي والميــاه، �ف

عــت الســلطة الفلســطينية، عــرب هيئــة تســوية األرا�ف �ش
تســجيل  تعجيــل عمليــة  إل  يهــدف   ، ي

األرا�ف لتســوية  ي  برنامــج وطــىف
ي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة. هــذه العمليــة مبنيــة بشــكل 

ي �ف
األرا�ف

المجتمــع  مســتوى  عــ�  العامــة  والمشــاورات  المشــاركة  عــ�  مكثــف 
ي قــد تــم حلهــا بشــكل 

للتأكــد مــن أن كافــة الخافــات المتعلقــة بــاألرا�ف
ي الوصول 

ف أمور أخرى، �ف نامج، من ب�ي فعال. وستساهم نتائج هذا الرب
 . ف إل تخطيــط محســن وتمثيــل أفضــل الحتياجــات المواطنــ�ي

طول�رم

قلق�ل�ة

� جن��

سلف�ت

نا�لس

ط��اس

ة رام هللا والب��

أر�حا

القدس

الخل�ل

ب�ت لحم

مجم�ع مساحات الضفة الغ���ة

5,600 ≈ 

 

� تمت �س��تها � ال��
مساحة األرا��

� والم�اە 
من ق�ل هيئة �س��ة األرا��

%22

� تمت �س��تها من ق�ل األردن � ال��
األرا��

1967 ق�ل عام %34

� لم يتم �س��تها � ال��
األرا�� %44

كم٢

� تم �س��تها � ال��
            من األرا��

 من ق�ل الهيئة تؤول مل�يتها لل�ساء  

%56

%44

منطقة تم �س��تها

منطقة لم يتم �س��تها

%33

ي والمياه )2021(، بيانات رسمية.
 هيئة تسوية االرا�ف
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طول�رم

قلق�ل�ة

� جن��

سلف�ت

نا�لس

ط��اس

ة رام هللا والب��
أر�حا

القدس

ب�ت لحم

الخل�ل

المنطقة المب��ة

 2017

2007

المنطقة المب��ة

الخل�ل

الح��

نا�لس
6.58

1.00

4.38  4.63

إل  ي 
اســتهاك األرا�ف مــؤ�ش معــدل  قيمــة  فــإن   ، المثــالي الوضــع  مــن 

ي يســاوي 1، أي أن المعــدل الــذي قامــت المدينــة 
معــدل النمــو الســكا�ف

يــة  بتخصيــص األرض مــن االســتخدامات األخــرى إل الوظائــف الحرف
ي 

يســاوي معدل نمو ســكانها. بعبارة أخرى، فإن مع نمو عدد الســكان �ف
ي التوســعات 

 �ف
ً
ة التحليــل، هنــاك زيــادة مكافئــة تقريبــا المدينــة خــال فــرت

الجديــدة حــول المدينــة. توضــح األرقــام أعــاه أن المــدن والتجمعــات 
ي حيث أن هناك 

الفلسطينية غري فعالة فيما يتعلق باستخدام األرا�ف
ي أكــرث مــن كميــة نمــو الســكان 

المزيــد مــن التوســعات وتخصيــص األرا�ف
فيهــا. يشــري هــذا إل تنميــة غــري مســتدامة داخــل المــدن والتجعمــات 

الفلســطينية.

ي 
فعالية استخدام األرا�ن

 وزارة الحكم المح�ي )2021(، بيانات رسمية.

ي 
معدل فعالية استخدام األرا�ف

ي الضفة الغربية
المنطقة المبنية �ف
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األولويات السياساتية:

تحتــاج أطــر العمــل الناظمــة ذات العاقــة بالتخطيــط والحوكمــة 	 
المحليــة إل التحديــث لاســتجابة لاحتياجــات الحاليــة للشــعب 
ي دون التنــازل عــن التطلعــات المســتقبلية. ويجــب أن  الفلســطيىف
الغربيــة  الضفــة  ف  بــ�ي الســائدة  الممارســات  مواءمــة  ذلــك  يشــمل 
ف البيئــة مــن توســعة اختصــاص التخطيــط إل  وقطــاع غــزة وتمكــ�ي
قيــة  ال�ش القــدس  ي 

�ف اإل�ائيليــة،  للســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
والمنطقــة المســماة )ج( مــن الضفــة الغربيــة. ويجــب أن ينتــج عــن 
ذلــك ربــط أفضــل لمســتويات التخطيــط مــع بعضهــا البعــض عــ� 

. ي ، واإلقليــ�ي والوطــىف المســتوى المحــ�ي

ي 	  ي التخطيــط المحــ�ي والوطــىف
تعميــم سياســات المشــاركة العامــة �ف

والحوكمــة المحليــة لزيــادة مدخــات عمليــات صنــع القــرار وزيــادة 
لتمثيــل  ــج  ـ ـ ـ ويـ الرت ذلــك  ويشــمل  للمســاءلة.  المائمــة  الظــروف 
ي ذلــك المــرأة والشــباب وكبــار الســن واألشــخاص 

ف بمــا �ف المواطنــ�ي
ي الهيئــات المحليــة باإلضافــة 

ي عمليــة التخطيــط �ف
ذوي اإلعاقــة �ف

ي مــع الهيئــات المحليــة.
إل مشــاركة منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي 	  الحــرف التخطيــط  لمهنــة  جديــدة  ومنهجيــات  أدوات  اح  اقــرت
ي 

ي مــن شــأنها االنتقــال مــن اســتخدامات األرا�ف ف والــىت ي فلســط�ي
�ف

ي  التقليديــة والتخطيــط المــادي نحــو ســيناريوهات النمــو الحــرف
التدخــات  حيــث  مــن  االســتدامة  لتحقيــق  النمذجــة  وتقنيــات 

والبيئيــة. االجتماعية-االقتصاديــة 

تقديــم 	  عمليــات  ودعــم  كة  المشــرت الخدمــات  مجالــس  مأسســة 
. ي

المــكا�ف بالتخطيــط  يتعلــق  فيمــا  أســاسي  بشــكل  فيهــا  الخدمــات 

ي والبنــاء عليهــا مــن 	 
ي إنجــازات برنامــج تســوية األرا�ف

االســتثمار �ف
ي 

ي عــ� مســتوى الوطــن، بمــا �ف
خــال دعــم جهــود ســلطة األرا�ف

ي )عــ� ســبيل المثــال 
اح نمــاذج مبتكــرة لحيــازة األرا�ف ذلــك اقــرت

األدوات  وتنســيق   ) ي
لــألرا�ف المجتمعيــة  االئتمانيــة  الصناديــق 

ي للتأثــري عــ� اســتخدامات 
ي عــ� األرا�ف الماليــة والتمويــل المبــىف

ي للتنميــة )مثــل فــرض التنميــة(.
ي وتوفــر األرا�ف

األرا�ف

والغســتجابة 	  يــة،  الحرف واإلدارة  التمويــل،  إل  الوصــول  تعميــم 
 ، التشــاركي والنهــج  المناخيــة،  واإلجــراءات   ، اإلحتمــاعي للنــوع 

. الــخ  المخاطــر،  وتقليــل 

يــة 	  الحرف والسياســة   ، ي
المــكا�ف ي  الوطــىف المخطــط  دمــج  دعــم 

اإلقليميــة. التخطيــط  ومبــادرات  الوطنيــة 

أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

ي اســتهدف 286 هيئــة محليــة مــن جميــع أنحــاء 
و�ف  لمســح الكــرت

ً
وفقــا

وزارة  قبــل  مــن  تنفيــذه  تــم  وغــزة،  قيــة  ال�ش والقــدس  الغربيــة  الضفــة 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  فنيــة  بمســاعدة  المحــ�ي  الحكــم 
التوظيــف،  عــ�  كوفيــد-19  فايــروس  أزمــة  أثــر  لتقييــم  ي 

اإلنمــا�ئ
انيــة، والوظائــف والخدمــات المقدمــة لــدى الهيئــات المحليــة؛  ف والمري

التاليــة:  النتائــج  ماحظــة  تمــت 

ة، إال أن الهيئــات المحليــة 	  عــ� الرغــم مــن القيــود الماليــة الكبــري
ي خــط المواجهــة 

أثبتــت نفســها كجهــات ذات فعاليــة أساســية و�ف
لضمــان اســتجابة الطــوارئ، والمحافظــة عــ� تقديــم الخدمــات 
أزمــة  ي ضــوء 

الناشــئة �ف ف  المواطنــ�ي األساســية وتلبيــة احتياجــات 
فايــروس كوفيــد-19.

ي لجبايــة رســوم الخدمــات، إال 	 
عــ� الرغــم مــن المســتوى المتــد�ف

أن معظم الهيئات المحلية ضاعفت جهودها لضمان اســتمرارية 
تقديــم الخدمــات األساســية )مثــل الميــاه والكهربــاء(.

و/	  جديــدة  خدمــات  المحليــة  الهيئــات  مــن  بالمئــة   79 وفــرت 
الحتياجــات  لاســتجابة  القائمــة  الخدمــات  بزيــادة  قامــت  أو 
ي 

�ف )بمــا  األرض  عــ�  تدابــري طــوارئ  وتنفيــذ  الناشــئة  ف  المواطنــ�ي
الحجــر(. ومراكــز  الحركــة،  ي 

�ف والتحكــم  التعقيــم،  ذلــك 

المحليــة مســاعدات عينيــة و/	  الهيئــات  مــن  بالمئــة   59 قدمــت 
ي ذلــك الســات الغذائيــة، 

ف )بمــا �ف ف المحتاجــ�ي أو ماليــة للمواطنــ�ي
واألدويــة، وحقائــب النظافــة الصحيــة، الــخ(.

قامــت 31 بالمئــة مــن الهيئــات المحليــة بالتنســيق مــع الســلطات 	 
عمليــة  مراحــل  خــال  ف  المواطنــ�ي ودعمــت  االختصــاص  ذات 
ســبيل  )عــ�  االجتماعيــة  الحمايــة  لمســاعدة  بطلــب  التقــدم 

العمــل(. ووزارة  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  المثــال، 

الخصــوص،  أنشــطة؛ وعــ� وجــه  عــدة  إيقــاف  تــم  للجائحــة،  نتيجــة 
ي شــملت وزارة الحكــم المحــ�ي وهيئــة  تأخــرت برامــج بنــاء القــدرات الــىت
ي والميــاه والهيئــات المحليــة. إضافــة إل ذلــك، تــم إعــادة 

تســوية األرا�ف
يــة  جدولــة عــدة مشــاريــــع تخطيــط شــملت التجمعــات والمراكــز الحرف
تقديــم  ي 

�ف أولي  بشــكل  منشــغلة  المحليــة كانــت  الهيئــات  أن  حيــث 
الخدمــات خــال الجائحــة.
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ي والطبيعي
اث الثقا�ن ال�ت

ي والطبيعي والمحافظة عليه 
اث الثقا�ن إجماىلي اإلنفاق للفرد عىل حفظ وحماية كافة أوجه ال�ت

اليونســكو  ي 
�ف العضويــة  ف كدولــة كاملــة  فلســط�ي بدولــة  اف  االعــرت تــم 

ي عــام 2011، األمــر الــذي أتــاح الوصــول إل معاهــدات 
يــن ثــا�ف ي ت�ش

�ف
اتفاقيــة  بينهــا  مــن  الثقافــة،  مجــال  ي 

�ف عليهــا  والمصادقــة  اليونســكو 
)اتفاقيــة  والطبيــىي  ي 

الثقــا�ف العالــ�ي  اث  الــرت حمايــة  بشــأن  اليونســكو 
تمكنــت  االتفاقيــة،  هــذه  توقيــع  منــذ   .)1972 عــام  العالــ�ي  اث  الــرت
ي إل قائمــة 

الســلطة الفلســطينية مــن تســجيل ثاثــة مواقــع تــراث ثقــا�ف
المواقــع  عــ�  الــو�ي  بمثابتهــا  ذلــك،  إل  إضافــة   . العالــ�ي اث  الــرت
البلــدة  بتســجيل  األردنيــة  المملكــة  قامــت  القــدس،  ي 

�ف المقدســة 
 .1981 عــام  العالــ�ي  اث  الــرت قائمــة  عــ�  القــدس  ي 

�ف القديمــة 

اث العالــ�ي  كمــا تــم تســجيل المواقــع األربعــة المدرجــة عــ� قائمــة الــرت
اث العالــ�ي المعــرض للخطــر نظــرًا لمخاطــر تهــدد القيــم  ي قائمــة الــرت

�ف
 2 ي 

�ف  . العالــ�ي اث  الــرت لجنــة  لقــرارات   
ً
وفقــا للمواقــع  البــارزة  الكونيــة 

ترميــم  إعــادة  عمليــة  بعــد  المهــد،  إزالــة كنيســة  تمــت   ،2019 تمــوز 
اث العالــ�ي المعرضــة للخطــر، األمــر الــذي  ة، مــن قائمــة مواقــع الــرت كبــري
 للســلطة الفلســطينية المســؤولة عــن المحافظــة عــ� 

ً
يعتــرب إنجــازًا هامــا

وإدارتهــا. الممتلــكات 

ف بمثابــة جــرد  ي فلســط�ي
تــم تجميــع قائمــة أوليــة �ف عــاوة عــ� ذلــك، 

ي ترشــيحها، 
تنــوي كل دولــة طــرف أن تفكــر �ف ي  الــىت الممتلــكات  لتلــك 

الغربيــة وقطــاع غــزة. أنحــاء الضفــة  ي 
 �ف

ً
أربعــة عــ�ش موقعــا وتغــ�ي 

 . ف قية، فلسط�ي ©برنامج الموئل. القدس ال�ش
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طول�رم

قلق�ل�ة

� جن��

سلف�ت

نا�لس

ط��اس

ة رام هللا والب��
أر�حا

القدس

الخل�ل

ب�ت لحم

رفح

غا�ــة أم ال��حــان

عرا�ة

صانور
برقة

س�سط�ة

ب�ــت وزن
ج�ل جرز�م والســام��ون

� نا�لــس ومح�طهــا
ال�لــدة القد�مــة ��

كور

� دير اســ��اجماع��

عب��ن
دير غســانة

وادي ناطوف وكهف شــق�ا

� نعل�� راس كركــر

أر�حا القد�مة وتل الســلطان ق� هشــام وخ��ة المفجر

�ــة واألديــرة الصحراو�ة  ال��

�عة�المغطس موقع التعم�د (ال��

( أرض العنب وال��تون (بت��
كن�سة المهد وط��ق الحجاج

قمران: كهوف ودير لفائف ال�حر الم�ت

ال�لدة القد�مة - الخل�ل

دورا

وادي غزة
تل أم عامر

ميناء غزة القد�م

 
اث العال�� � قائمة اليو�سكو لل��

المواقع الرئ�س�ة ��
  

اث العال�� حة ع� قائمة ال�� المواقع المق��

مواقع قرى ال�را��

(

شمال غزة

غزة

دير ال�لح

خانيو�س

موقع أثري7,000
50,000�

مب�� تار��� 55%

مناطق ج

أرض ال��تــون وال�ــروم
� لجنــوب القــدس - بتــ��

مشــهد ثقــا��

اث العال��يون�سكو قائمة ال��

:م�ان والدة المسيح
كن�ســة المهــد وط��ــق الحجــاج

ب�ــت لحــم

ال�لــدة القد�مــة - الخل�ــل
لخل�ــل ا

ال�لــدة القد�مــة - القــدس
القــدس

بية والعلم والثقافة )2021(، بيانات رسمية.  منظمة األمم المتحدة للرت
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بية والعلم والثقافة )2021(.  منظمة األمم المتحدة للرت

1.2

فنلنــدا تغــال ال�� إســ�ان�ا الســ��د بولنــدا

األوروبية )2019( الدول  ) دول أمريــكا الالتينيــة 2019)

لمكســ�ك ا

33

أمري دوالر 

50 72
104 110

19

� فلسط��


أمري أمري
دوالر  دوالر 


أمري دوالر 

أمري دوالر 


أمري دوالر 


أمري دوالر 

ي
اث الطبيىي والثقا�ف نصيب الفرد من اإلنفاق ع� الحفاظ ع� الرت

نصيب الفرد من اإلنفاق عىل الحفاظ عىل الرتاث الطبيعي والثقايف

, ,

�
اث الطب��� والثقا�� نص�ب الفرد من اإلنفاق ع� الحفاظ ع� ال��

� إجمــا�� اإلنفــاق بــ��
، القائم ع� المشار�ــــع) � (جميع التم��ل الخار��

اإلنفــاق لــ�ل فــرد

دوالر أم��ــ��45,563,000 1.2دوالر أم��ــ��
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ي القدس 
الحفريات اإلرسائيلية �ن

ي القــدس، والمعلنــة كموقــع تــراث عالــ�ي 
تــم احتــال البلــدة القديمــة �ف

عام 1981، من قبل إ�ائيل عام 1967 وتم ضمها ق�ًا عام 1980 
ي انتهــاك لقــرار مجلــس أمــن األمــم المتحــدة رقــم 475 )1980( بشــأن 

�ف
للخطــر  معرضــة  المدينــة  ي 

�ف الفلســطينية  والروايــة  القــدس.  وضــع 
حيــث أن الروايــات اإل�ائيليــة واليهوديــة فقــط يتــم ترويجهــا للســياح. 
ويتفاقــم ذلــك الوضــع ســوءًا بفعــل الحفريــات واألنفــاق المنفــذة تحــت 
ف مــن البلــدة القديمــة  البلــدة القديمــة والتهجــري القــ�ي للفلســطيني�ي
منظمــات  حــذرت  وقــد  قيــة.  ال�ش القــدس  داخــل  المجــاورة  واألحيــاء 
ي عــام 2007، دعــت 

األمــم المتحــدة ضــد تلــك األعمــال اإل�ائيليــة، فــىف
مــن حكومــة  يطلــب  أن  “يجــب  االنتهــاكات:  هــذه  لوقــف  اليونســكو 
وحفــظ  األثريــة  بالحفريــات  المتعلقــة  اماتهــا  ف اللرت االمتثــال  إ�ائيــل 
القــدس،  ي 

�ف القديمــة  البلــدة  مثــل  العالــ�ي  اث  الــرت مواقــع  ي 
�ف اث  الــرت

ي 
اث العالــ�ي �ف وعــ� وجــه الخصــوص، تلــك المتبنــاة مــن قبــل لجنــة الــرت

بيــة،  تمــوز 2006 بشــأن هــذه المســألة.” )منظمــة األمــم المتحــدة للرت
والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 2007(.

دار القنصل

 
ً
ي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، ويعتــرب حرفيــا

يقــع مبــىف دار القنصــل �ف
المماليــك،  لعهــد  تعــود  ي  الــىت أساســته  ــخ؛  ـ ـ ـ التاريـ مــن  بطبقــات   

ً
مبطنــا

وســية، وســطحها  ي اســتضافت القنصلية الرب وقاعاته ذات األقواس الىت
ثــروات  اًل لعائــات فلســطينية متعــددة. إال أن  ف  مــرف

ً
الــذي يعتــرب حاليــا

المدينة تضاءلت، محا�ة بعدم االســتقرار الســياسي ومشــلولة بفعل 
ي 

المبــىف وبيئتــه اســتمرارًا �ف الســياحة الجماعيــة، مــ� أدى أن يشــهد 
 متضائلــة. بدعــم مــن برنامــج 

ً
ســحب االســتثمار ويواجــه ســكانه فرصــا

ي خدمــة 
، بحــث المرســلون الفرانسيســكان �ف ي الموئــل واالتحــاد األورو�ب

دي  اتيجية النعــاش هــذا األصــل العقــاري مــرت األرض المقدســة عــن اســرت
األداء بينمــا توفــر ســبل الراحــة للمجتمــع المحيــط.

المعيشــية  الظــروف  ف  ي تحســ�ي
القنصــل �ف وع ترميــم دار  مــ�ش  ســاهم 

ف  ي البلــدة القديمــة، باإلضافــة إل ســاحت�ي
ة عائلــة مقيمــة �ف لثــاث عــ�ش

ة  العائــات كبــري لمصلحــة  الغالــب  ي 
�ف مفتوحــة  وفراغــات  ف  ســكنيت�ي

ي وتجــاري 
وع إل إنشــاء مركــز مــد�ف الســن. إضافــة إل ذلــك أدى المــ�ش

ي جديــد ومبتكــر )بمســاحة أكــرث مــن دونــم( مــع قيمــة  فلســطيىف
تراثيــة حيــة خلقــت داخــل البلــدة القديمــة، ممــا يــدل عــ� طبقــة 
تنميــة  مبــادئ  واتبــاع  المتنوعــة،  االســتخدامات  مــن  حديثــة 
، بمــا  ي واألمــان للمبــىف

صديقــة للبيئــة واســتكمال الدعــم اإلنشــا�ئ
قية الذين يتمتعون  ي القدس ال�ش

ي �ف يشــمل الشــباب الفلســطيىف
. ي بمعرفــة مبتكــرة وحاضنــة توجيــه مهــىف

©برنامج الموئل. دار القنصل، القدس. 
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أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

ف إل الضفة الغربية وقطاع غزة )باســتثناء  ازداد عدد الوافدين الدولي�ي
قيــة( مــن 432,000 زائــر عــام 2015 إل 688,000 زائــر  القــدس ال�ش
، 2019(، وازداد إجمــالي نفقــات الســياحة  عــام 2019 )البنــك الــدولي
الدوليــة مــن 606 مليــون دوالر أمريــ�ي إل 869 مليــون دوالر أمريــ�ي 
لنفــس األعــوام. تســببت الجائحــة بالتوقــف الكامــل لــكل مــن الســياحة 

. ف ي فلســط�ي
الدوليــة والمحليــة �ف

 1,150 قرابــة  الســياحة  قطــاع  خــ�  الرســمية،  لإلحصائيــات   
ً
وفقــا

 )2020 ، ي مليــون دوالر أمريــ�ي )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيىف
انتقلــت  ذلــك،  عــ�  إضافــة  كوفيــد-19.  فايــروس  لجائحــة  نتيجــة 
الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  نحــو  ف  فلســط�ي ي 

�ف الوطنيــة  األولويــات 
واألساســية لشــعبها ومحاربــة انتشــار فايــروس كوفيــد-19 مــن خــال 
ي ذلــك 

فــرض اإلغــاق عــ� الفراغــات العامــة ومنــع التجمعــات، بمــا �ف
. ي

الثقــا�ف اث  الــرت مواقــع  داخــل 

األولويات السياساتية:

الوطنيــة 	  اث  الــرت مواقــع  لكافــة  ميــم  والرت الحمايــة  نطــاق  توســيع 
)ب(. و  )أ(  المســماة  المنطقــة  خــارج  األخــرى 

تحديث السجات الوطنية للمواقع قبل وبعد عام 1700.	 

ف التنســيق مــع الهيئــات المحليــة مــن أجــل حمايــة المواقــع 	  تحســ�ي
يــة والريفيــة. داخــل المراكــز الحرف

القطــع 	  إلعــادة  عليــه  والضغــط  اإل�ائيــ�ي  الجانــب  مــن  الطلــب 
.1967 عــام  بعــد حــرب  مــا  المصــادرة  األثريــة 

إجــراء أعمــال تنقيــب جديــدة مــن خــال اســتغال المــوارد المتاحــة 	 
لدى الجامعات الفلســطينية والقطاع الخاص.

 	 ، ي والطبيــىي
اث الثقــا�ف ف جمــع البيانــات المتعلــق بمواقــع الــرت تحســ�ي

لدعــم عمليــة صنــع القــرار وإدارة المواقــع.

اث لتحديــد المواقــع المؤهلــة للتجديــد، 	  تنفيــذ تقييــم حفــظ الــرت
اليونســكو  باســتخدام توصيــات  وإعــادة االســتخدام، والتطويــر، 

ي )اليونســكو، 2011(.
التاريــ�ف ي  حــول المشــهد الحــرف
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أثر الكوارث الطبيعية

الشــعب  ي يواجههــا  الــىت التحديــات  ف  بــ�ي مــن  الطبيعيــة  الكــوارث  تعتــرب 
وآثــار  هائلــة  بخســائر  التســبب  يمكنهــا  الكــوارث  تلــك   . ي الفلســطيىف
شــح  يعتــرب  المحتلــة،  الفلســطينية  األرض  ي 

�ف االقتصــاد.  عــ�  ســلبية 
، والجفــاف والتصحــر، إل جانــب االنزالقــات  ي الميــاه، والتدهــور البيــىئ
ي والمــوارد الطبيعيــة، والمصحوبــة بالــراع 

اف األرا�ف ف األرضيــة واســترف
الشــعب   عــ� 

ً
تؤثــر حاليــا ي  الــىت يــة  الب�ش الكــوارث  أهــم  مــن   ، الســياسي

. إضافة إل ذلك، تعترب الكوارث الطبيعية تهديدًا محتمًا  ي الفلسطيىف
ي اإلقليــم )نظــرًا لحقيقــة أن 

بشــكل جــاد. حيــث تعتــرب الهــزات األرضيــة �ف
األرض الفلســطينية المحتلــة متأثــرة بشــكل مبــا�ش مــن قبــل المناطــق 
ي غــور األردن المتصــدع والبحــر األبيــض المتوســط( 

 �ف
ً
النشــطة زلزاليــا

ة. عــاوة عــ�   ذو احتماليــة متدنيــة ولكــن آثــار ســلبية كبــري
ً
خطــرًا رئيســيا

ي 
ذلــك، ال يبــدو المســتقبل واعــدًا جــدًا؛ نتيجــة لمعــدالت النمــو الســكا�ف

الفلســطينية  األرض  ي 
�ف المــدن  فيهــا  تتطــور  ي  الــىت والطريقــة  ال�يعــة 

ي  الفلســطيىف الشــعب  مــن  بالمئــة  ف  خمســ�ي مــن  أكــرث  إن  المحتلــة. 
بمــا  بالمخاطــر«،  »مهــددة  أنهــا  عــ�  المعرفــة  المناطــق  ي 

�ف يعيشــون 
يــة الرئيســية. وتعتــرب تلــك المناطــق هشــة عــ�  ي ذلــك المراكــز الحرف

�ف
المعقــدة.  التحتيــة  البــىف  عــ�  اعتمادهــا  بســبب  الخصــوص،  وجــه 
ي 

ف ذوي المعرفــة والقــدرات الفنيــة �ف ًا، فــإن نقــص المتخصصــ�ي وأخــري
 ، األرض الفلســطينية المحتلــة ســبب آخــر للوضــع الفوضــوي الحــالي
 لتقييــم مســح الهشاشــة 

ً
فيمــا يتعلــق بــاإلدارة الســليمة للكــوارث. وفقــا

المنفــذ مــن قبــل ائتــاف الميــاه والــرف الصــ�ي والنظافــة الصحيــة 
رت بفعــل  ي قطــاع غــزة تــرف

عــام 2021، فــإن أكــرث مــن 8,500 أ�ة �ف
ة؛ حيــث تعرضــت  حــوادث الفيضانــات خــال الســنوات الثاثــة األخــري

الخاصــة  وأصولهــم  منشــآتهم  ي 
�ف الحــاد  ر  للــرف منهــا  أ�ة   1,300

ي غــزة وشــمال غــزة . ي محافظــىت
والعامــة، وتحديــدًا �ف

ي 
المــكا�ف التخطيــط  تدخــات  عــ�  المخاطــر  تقليــل  تعميــم  وقــد كان 

المســتوى  ســيما  ال  التخطيــط،  مســتويات  مختلــف  عــ�   
ً
ضعيفــا

مجلــس  قبــل  مــن  تبنيهــا  تــم  ي  الــىت الحمايــة  خطــة  تأخــذ  لــم   . ي الوطــىف
2019 وتحــت مظلــة  عــام  ثــم  2012 ومــن  عــام  ي  الفلســطيىف الــوزراء 
العوامــل  االعتبــار  ف  بعــ�ي ف  فلســط�ي لدولــة  ي 

المــكا�ف ي  الوطــىف المخطــط 
 
ً
وفقــا للكــوارث.  المعرضــة  والمناطــق  المحتملــة  بالمخاطــر  المتعلقــة 

ف االعتبــار  اء، فمــن شــأن أخــذ مثــل هــذه الطبقــات مــن القيــود بعــ�ي للخــرب
ي 

ي �ف ي خطــة الحمايــة والــىت
تــؤول إل مخرجــات ومواقــع مختلفــة �ف أن 

ي 
نهايــة المطــاف ســتغري مســتقبل التنميــة المكانيــة وأنماطهــا، ال ســيما �ف

يــة. الحرف المناطــق 

عــ� الرغــم مــن عــدم اعتبارهــم ضحايــا كــوارث طبيعيــة، مــن الجديــر 
يــة واإلصابــات الناجمــة عــن  اإلشــارة ال ثقــل وخطــورة الخســائر الب�ش

. اإل�ائيــ�ي . زلزال، نابلس، 1927. االحتــال  ف ©دراسات فلسط�ي



44 | الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة

ي الخدمات األخرى
ي خدمات التعليم، و 895 حالة انقطاع �ف

ي الخدمات األساسية، و 20 حالة انقطاع �ف
ي عام 2018، بسبب حدوث الكوارث، كان هناك 915 حالة انقطاع �ف

.�ف

2015
مفقودين 0متأث��ن39 1.02� متوفي��

510 1.87
2016

2017

2018

420 1.42

6.280 0.027

مفقودين  متأث��ن � متوفي��

مفقودين  متأث��ن � متوفي��

� مفقودين متأث��نمتوفي��

47% 53%

قطاع غزة الضفة الغ���ة

� القت� عدد الفلسطي�ي��

� الجر� عدد الفلسطي�ي��

39%61٪

قطاع غزة الضفة الغ���ة

سنة <18الش�اب22%

سنة <18الش�اب21%

ي )2021(. ي الفلسطينية )2021(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية – األرا�ف

الضحايا المدنيون جراء االحتال اإل�ائي�يالكوارث الطبيعية
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رام هللا القادرة عىل الصمود 

ف أول  بدعــم مــن مؤسســة روكفيلــر، تــم اختيــار مدينــة رام هللا مــن بــ�ي
33 مدينــة حــول العالــم لتلتحــق ب »شــبكة المــدن المنيعــة« )بلديــة 
ات ضمــن  اكات وتبــادل الخــرب رام هللا، 2018(. إضافــة إل بنــاء الــ�ش
اتيجية  الشــبكة، تتضمــن مشــاركة مدينــة رام هللا تشــكيل وتنفيــذ اســرت
ات  ي ذلــك: التغــري

ي تعــزز القــدرة عــ� إدارة المخاطــر، بمــا �ف المنعــة والــىت
ي، والبنيــة  ي المنــاخ، وانتشــار األمــراض، والتوســع الحــرف

المفاجئــة �ف
ي وســائل االتصــال وتكنولوجيــا 

ــع �ف ـ ـ ـ التحتيــة المتآكلــة، والتطــور ال�يـ

والراعــات،  والحــروب،  الطبيعيــة،  والكــوارث  المعلومــات، 
هــا. ايــد، وغري ف المرت والفقــر  والنفســية،  االجتماعيــة  والصعوبــات 

ة وبيتونيــا،   المــدن المجــاورة، وتحديــدًا البــري
ً
اتيجية أيضــا شــملت االســرت

ي إلدارة خطــر الكــوارث عــ� المكــون الخــاص  ف المركــز الوطــىف ويــ�ش
وع. ي المــ�ش

بــإدارة المخاطــر �ف

. ف ©ميديا كلينيك )2021(. رام هللا، فلسط�ي
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األولويات السياساتية:

مأسسة ودعم مركز إدارة خطر الكوارث.	 

عــ� مختلــف 	  المؤسســاتية  والقــدرة  الداخــ�ي  التنســيق  ف  تحســ�ي
األصعــدة، مثــل الحكومــة المركزية-الهيئــات المحليــة، والهيئــات 
، والهيئــات المحلية-القطــاع  ي

المحلية-منظمــات المجتمــع المــد�ف
الخــاص.

ي 	 
ي جهــود التحــول إل الامركزيــة بالتمــاسش

دعــم الهيئــات المحليــة �ف
ــع مصــادر عائداتهــا )عــ� ســبيل  ـ ـ ـ مــع األولويــات الوطنيــة، وتنويـ
عــ�  ي  المبــىف والتمويــل  العامة-الخاصــة،  اكات  الــ�ش المثــال 

المركزيــة. الحكومــة  عــ�  المــالي  اعتمادهــا  وتقليــل   ،) ي
األرا�ف

ف عــ� 	  كــري ــج اســتخدام أكــرث إنتاجيــة للعائــدات العامــة، بالرت ـ ـ ـ ترويـ
مــن  بــداًل   ،

ً
وعالميــا  

ً
محليــا لاســتثمار،  االجتماعيــة  العائــدات 

المروفــات.

إدارة مخاطر بشــكل محســن لتخفيض تكلفة االســتجابة لألزمات 	 
الدولية.

خــال 	  مــن  الطبيعيــة  بالمخاطــر  الخاصــة  ي 
المبــا�ف متطلبــات 

يــة قيــد اإلعــداد عــ� مســتوى الوطــن،  ضمــان أن السياســة الحرف
ي عــ� متطلبــات 

ي المــكا�ف باإلضافــة إل اشــتمال المخطــط الوطــىف
ي تحتــاج إل  ي المناطــق المعرضــة للــزالزل والمناطــق الــىت

ي �ف
المبــا�ف

فــوري. ي 
تدخــل منــا�ف

أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

ي دول أخــرى حــول العالــم، أثــر انتشــار جائحــة فايــروس 
كمــا هــو الحــال �ف

ي الضفــة 
ف �ف ي بدايــات عــام 2020 عــ� حيــاة الفلســطيني�ي

كوفيــد-19 �ف
أثــرت الجائحــة عــ� جميــع  قيــة وقطــاع غــزة.  الغربيــة، والقــدس ال�ش
منــا�ي الحيــاة الفلســطينية، وتحديــدًا االقتصــاد والصحــة. مــع ظهــور 
 ،2020 آذار  أواخــر  ي 

بفايــروس كوفيــد-19 �ف حــاالت اإلصابــة األول 
الحتــواء  الكاملــة  اإلغاقــات  بفــرض  الفلســطينية  الحكومــة  بــدأت 
ي  فلســطيىف  345,444 عــا�ف   ،2021 عــام  تمــوز  نهايــة  مــع  الجائحــة. 
شــخص   3,869 وفــاة  عــن  اإلبــاغ  وتــم  كوفيــد-19،  فايــروس  مــن 

.)2021  ، ف فلســط�ي ي 
�ف )كوفيــد-19 

رعايــة  عــ�  ايــد  ف المرت الطلــب  بفعــل   
ً
تحديــا الصحيــة  األنظمــة  تواجــه 

بالخــوف،   
ً
ممزوجــا كوفيــد-19،  بفايــروس  ف  المصابــ�ي األشــخاص 

الحركــة  عــ�  المفروضــة  والقيــود  المضللــة  والمعلومــات  والوصمــة، 
ي تربــك تقديــم الرعايــة الصحيــة لــكل الظــروف )منظمــة الصحــة  والــىت
ي عــ� النــوع  العالميــة، 2021(. كمــا أن العنــف األ�ي والعنــف المبــىف
االجتمــاعي ازداد نتيجــة لإلغاقــات والمســتوى المرتفــع مــن الضغــط 
ف أفــراد العائلــة )صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، 2020(. والتوتــر بــ�ي

بدعــم مــن برنامــج الموئــل، أخــذت وزارة الحكــم المحــ�ي زمــام المبــادرة 
إلعــداد خطــة اســتمرار األعمــال لمعالجــة حــاالت الطــوارئ والمخاطــر 
ي 

�ف المحتملــة  األخــرى  المســتقبلية  والكــوارث  بالجائحــة  المرتبطــة 
اســتمرار عمــل  اســتمرار األعمــال إل ضمــان  تهــدف خطــة   . ف فلســط�ي
التوجيــه  وتوفــري  المحليــة  الهيئــات  دعــم  ي 

�ف المحــ�ي  الحكــم  وزارة 
خدمــات  تقديــم  عــ�  المحافظــة  مــن  وتمكينهــا  لهــا  الماليــة  والســبل 

لمواطنيهــا. وحيويــة  أساســية 
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ية النفايات الصلبة الحرف

ي األرض الفلســطينية مهــدد مــن قبــل 
ي الهــش �ف إن نظــام التــوازن البيــىئ

ي البيئــة 
ايــد والمــوارد الطبيعيــة المحــدودة. وتعــا�ف ف ي المرت

النمــو الســكا�ف
ي شــح 

بيئيــة هائلــة تظهــر �ف ف تحــت ضغوطــات  ي فلســط�ي
يــة �ف الحرف

المناطــق  ي 
�ف العيــش  ي 

�ف العــام  والضعــف   ، ي
المنــا�ف والتغــري  الميــاه، 

ي.  ــع والزحــف الحــرف ـ ـ ـ يــة وجــودة الحيــاة وســط التحــرف ال�يـ الحرف
المــوارد  إل  الوصــول  مــن   

ً
أيضــا محرومــون  الفلســطينيون  أن  كمــا 

رة بشــكل كبــري مــن التلــوث، ال  ي أصبحــت متــرف المائيــة لألغــوار، والــىت

ي ازدادت أكــرث مــن ثمانيــة  ات والــىت ســيما نتيجــة الزديــاد األمــاح والنيــرت
 ، ي أضعــاف خــال ثمانيــة عقــود )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيىف
للميــاه  المكثــف  اإل�ائيــ�ي  الضــخ  بســبب  رئيــ�ي  بشــكل   ،)2010
تراجعــت  ذلــك،  عــ�  عــاوة  الملوحــة.  زيــادة  إل  أدت  ي  الــىت الجوفيــة 
، ومخلفــات النفايــات  جــودة الميــاه نتيجــة لتــ�ب ميــاه الــرف الصــ�ي

الزراعيــة.  والكيماويــات  الصلبــة، 

وأنمــاط  الرديئــة  ي 
األرا�ف اســتخدامات  ســاهمت  ذلــك،  إل  إضافــة 

ي  ي الزحــف الحــرف
ف �ف ي فلســط�ي

التنميــة المكانيــة وتقســيم المناطــق �ف

ي تم جمعها ية الىت ي الضفة الغربيةالنفايات الصلبة الحرف
تكوين النفايات الصلبة �ف إنتاج النفا�ات للفرد الواحد

المتوسط العال��

قطاع غزةالضفة الغ���ة � فلسط��

0.7
كغم/يوم

0.8
0.8كغم/يوم

كغم�يوم

1.2
كغم�يوم

البيئيــة  والمناطــق  الزراعيــة  ي 
األرا�ف عــ�  والتعــدي  المســتدام  غــري 

المتاحــة  الزراعيــة  ي 
األرا�ف انخفــاض  إل  ذلــك  أدى  الحساســة. 

، قــام المزارعــون الفلســطينيون باســتخدام األســمدة  للفاحــة. وبالتــالي
بــة وتزيــد   عــ� خصوبــة الرت

ً
ي تؤثــر ســلبا والمبيــدات بشــكل مكثــف والــىت

ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يوجــد أكــرث مــن تســعة 
مــن تلــوث الميــاه. �ف

 بينمــا 
ً
ي يتــم اســتخدامها حاليــا يــة والــىت  مــن المبيــدات الح�ش

ً
عــ�ش نوعــا

ي المعايــري الدوليــة نظــرًا آلثارهــا الصحيــة )الجهــاز المركــزي 
يتــم منعهــا �ف

.)2010  ، ي الفلســطيىف لإلحصــاء 

وزارة لحكم المح�ي )2019(
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3

ة جنوب غزةشمال غزةرام هللا والب�� نا�لس سلف�ت

المك�ات العشوائ�ة للنفا�ات

مك�ات نفا�ات

مكب نفا�ات

مكب نفا�ات

12

50

مكب نفا�ات
مك�ات نفا�ات

9

)390 طن�اليوم)

طن�اليوم))66 طن�اليوم) 53( طن�اليوم) 77(

)200 طن�اليوم)

3

55,642
3

326,704
4

215,144
67

92,410
20

79,000عدد الس�ان
20الهيئات  المحل�ة

مكب نفا�ات
)786 طن�اليوم)

77

768,900عدد الس�ان
114الهيئات  المحل�ة

(غ�� المنظمة)

عدد الس�ان
الهيئات  المحل�ة

عدد الس�ان
الهيئات  المحل�ة

عدد الس�ان
الهيئات  المحل�ة

عدد الس�ان
الهيئات  المحل�ة

فريق األمم المتحدة القطري ومكتب رئيس الوزراء )2020(.
وزارة الحكم المح�ي )2019(. 

ي )2019(
 سيسىف

ونيةالمكبات العشوائية للنفايات )غري المنظمة( النفايات اإللكرت
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 ت�لفة إدارة النفا�ات الصل�ة
� الضفة الغ���ة

�� 

ة رام هللا والب��

� جن��

طول�رمط��اس

نابلس

سلف�ت

أر�حا

القدس

الخل�ل

ترح�لقلق�ل�ة

الجمع السنوي

الص�انة ل�ل طن

الوقود ل�ل طن

مكب نفا�ات

جمع

العمالة ل�ل طن
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24.3
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الضفة الغ���ة

كة � يتم  جمعها من ق�ل مجالس الخدمات  المش�� مجم�ع النفا�ات الصل�ة ال��

طن�يوم1,672

قطاع غزة
157

 

طن�يوم 13

إعادة تدو�ر
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نقل م�ا��
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414 
ترح�ل م�ا��

إ� مك�ات النفا�ات 

طن�يوم

طن�يومطن�يوم

وزارة الحكم المح�ي )2019(. 

كة ي يتم جمعها من قبل مجالس الخدمات المشرت مجموع النفايات الصلبة الىت



الخليل

أريحا

رام هللا والب�ة

نابلس


جن

ش�ل غزة

غزة

دير البلح

خانيونس

رفح
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مخطط
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سلفيت

طولكرم
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موقع وسعة ونطاق خدمة مكبات النفايات الصحية � فلسط

بيت لحم

القدس

طوباس
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طن/يوم
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غ� متوفر
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(
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ي تواجه القطاع: التحديات الىت

)ج(  المســماة  المنطقــة  عــ�  الفلســطينية  الســيطرة  انعــدام  يتفاقــم 
ي جميع أنحاء الضفة 

بسبب وجود حوالي 200 مستوطنة إ�ائيلية �ف
ي يســكنها حــوالي   مــا تتخلــص هــذه المســتوطنات، والــىت

ً
الغربيــة. غالبــا

ة من النفايات الخطرة  ، من كميات كبري 661,600 مستوطن إ�ائي�ي
ي البيئــة الفلســطينية المحيطــة وهــو انتهــاك للعديــد مــن 

غــري المعالجــة �ف
ي أيلــول عــام 2016، كشــفت مجلــة آفــاق أنــه 

االتفاقيــات الدوليــة. �ف
يتــم نــ�ش المخلفــات الســامة اإل�ائيليــة العضويــة وغــري العضويــة عــ� 
ي نهــار األردن وشــمال أريحــا. فضــًا عــن ذلــك،  آالف الدونمــات غــر�ب
ي  الــىت ونيــة  أشــارت الدراســة إل أن أكــرث مــن نصــف المخلفــات االلكرت
ي الضفة الغربية )كارزام، 2016(.

تنتجها إ�ائيل يتم التخلص منها �ف

ف هــو الممارســة  ي فلســط�ي
التحــدي اآلخــر الــذي يواجــه جــودة البيئــة �ف

مــن  ونيــة  االلكرت للنفايــات  والخطــري  ي 
القانــو�ف غــري  للحــرق  المتناميــة 

أجــل اســتخاص المــواد الخــام مثــل النحــاس مــن األســاك؛ وهي تعتــرب 
كنشــاط اقتصــادي، والــذي يــؤدي إل نــ�ش المــواد الســامة بمعــدالت 
ــج،  ـ ـ ـ )أريـ الخليــل  ي 

إذنــا �ف المناطــق، مثــل  مــن  الكثــري  ي 
بالخطــر �ف تنــذر 

يتــم  حيــث  نســمة،   22,000 قرابــة  إل  يصــل  ســكان  بعــدد   ،)2012
الممارســة  لهــذه  فيهــا  المزروعــة  ي 

األرا�ف مــن  دونــم   100 اســتغال 
المخلفــات  ورشــات  وتؤثــر  شــخص.   1,000 حــوالي  وتوظيــف 
 ، ي

الريــىف والمشــهد  ي،  الحــرف العيــش  عــ�  بشــكل كبــري  ونيــة  اإللكرت
العامــة. والصحــة  الزراعيــة  ي 

واألرا�ف المائيــة،  والمــوارد 

المختلفــة  اإل�ائيليــة  الهجمــات  لموجــات  ونتيجــة  غــزة  قطــاع  ي 
�ف

عــ� البنيــة التحتيــة الفلســطينية العامــة والخاصــة، تواجــه البلديــات 
ي التعامــل 

يكــة الدوليــة تحديــات متنوعــة �ف والحكوميــة والجهــات ال�ش
ي تــم هدمهــا. ي العامــة والخاصــة الــىت

مــع إزالــة والتخلــص مــن ركام المبــا�ف

المصادر: فريق األمم المتحدة القطري ومكتب رئيس الوزراء )2020(.
وزارة الحكم المح�ي )2019(. 

ي )2019(. 
سيسىف

موقع وسعة ونطاق خدمة مكبات 
ف ي فلسط�ي

النفايات الصحية �ف
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ك – بيت لحم  مجلس الخدمات المش�ت

ضمن الجهود المبذولة لدعم استمرار خدمات إدارة النفايات الصلبة 
رة  ي كانــت أول منطقــة فلســطينية متــرف ي محافظــة بيــت لحــم، والــىت

�ف
مــن مؤسســة  بدعــم  الموئــل،  برنامــج  قــام  فايــروس كوفيــد-19،  مــن 
الوليد لإلنسانية، بتقديم المساعدة المالية والفنية لمجلس خدمات 
ف  ف الفلســطيني�ي ك ووكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــ�ي بيــت لحــم المشــرت
ي 

)األونــروا( لضمــان اســتمرار خدمــات جمــع وإدارة النفايــات الصلبــة �ف
. ركــز ذلــك الدعــم عــ�  ف ي ذلــك مخيمــات الاجئــ�ي

المحافظــة، بمــا �ف
التواجــد  أثنــاء  الســامة  الشــخصية لضمــان  الوقايــة  ــع معــدات  ـ ـ ـ توزيـ
ي مجلــس الخدمــات 

عــ� رأس العمــل لعمــال إدارة النفايــات الصلبــة �ف
بنقــل  ك  المشــرت الخدمــات  مجلــس  قــام  الجائحــة.  خــال  ك  المشــرت
الثاثــة  ف  الاجئــ�ي مخيمــات  مــن  النفايــات  مــن  طــن   1,068 حــوالي 
ي محافظــة بيــت لحــم وحدهــا )عايــدة، والدهيشــة، وبيــت 

الموجــودة �ف

ي عــام 2020، 
يــن ثــا�ف يــن أول وت�ش يــن(، خــال شــهر أيلــول، وت�ش جرب

ي مكــب المنيــا.
والتخلــص منهــا �ف

ك كذلــك بإجــراء تقييــم إلدارة النفايــات  قــام مجلــس الخدمــات المشــرت
بيــت  لمحافظــة  فايــروس كوفيــد-19(  جائحــة  وبعــد  )قبــل  الصلبــة 
الخدمــات  تلــك  اســتمرار  عــ�  الجائحــة  تأثــر  مــدى  لتحديــد  لحــم 
ي محافظة 

والستكشــاف التحديات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة �ف
ي  بيــت لحــم. أشــار التقييــم إل أن إجمــالي النفايــات الصلبــة البلديــة الــىت
 93.1 مــن  ازداد  للرقابــة  الخاضعــة  المرافــق  ي 

�ف وإدارتهــا  جمعهــا  تــم 
بالمئــة عــام 2017 إل 97 بالمئــة عــام 2020، وبشــكل أســاسي نتيجــة 
اجــع الحــاد  ي مدينــة بيــت لحــم كنتيجــة للرت

لتقليــص النفايــات المنتجــة �ف
 189 إل   2019 عــام  204 طن/يــوم  )مــن  الســياحية  النشــاطات  ي 

�ف
إدارة وجمــع  تأثــرت خدمــات  بينمــا   ، وبالتــالي  .)2020 عــام  طن/يــوم 
المفروضــة  األوليــة  اإلغاقــات  خــال  بشــكل كبــري  الصلبــة  النفايــات 

عــ� محافظــة بيــت لحــم خــال آذار عــام 2020، تــم التغلــب 
مــن  المقــدم  الدعــم  خــال  مــن  ب�عــة  المشــكلة  هــذه  عــ� 
ك لضمــان اســتمرارية هــذه  األونــروا ومجلــس الخدمــات المشــرت
النفايــات  إدارة  عمــال  حمايــة  ضمــان  يتــم  بينمــا  النشــاطات 

الصلبــة. 

� محافظة ب�ت لحم
جمع النفا�ات ��

62,500% 95

متوسط إنتاج النفا�ات معدل جمع النفا�اتإنتاج النفا�ات

طن�يوم180 طن�يوم0.78طن�سنة

إنتاج النفا�ات ل�ل فرد

،2020

المساحة ال�ل�ة

567�م 80 220,000
منطقة خدمة الس�ان

� مجم�ع الس�ان المخدوم��

6,000

226,000

مواطنسائح

�م 22

محافظة بيت لحم: حقائق رئيسية

كة، بيت لحم )2020(.  مجلس الخدمات المشرت

ي محافظة بيت لحم، 2020
جمع النفايات �ف
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ي محافظة بيت لحم، 2020
ترحيل النفايات �ف

ي محافظة بيت لحم
ي مرافق خاضعة للرقابة �ف

ي يتم جمعها وإدارتها �ف إجمالي النفايات البلدية الصلبة الىت

204
طن�يوم

� محافظة ب�ت لحم
� مرافق خاضعة للرقا�ة ��

� يتم جمعها و�دارتها �� إجما�� النفا�ات ال�لد�ة الصل�ة ال��

2019 2020

� تم إنتاجها النفا�ات ال�لد�ة الصل�ة ال�� � تم إنتاجها النفا�ات ال�لد�ة الصل�ة ال��

93%
)190طن�يوم)

تم جمع تم جمع

طن�يوم

97%

185

طن�يوم( 180(

153 180145

ل�ة   � النفا�ات الم��

طن�يوم طن�يوم طن�يومطن�يوم طن�يوم

3735

مكب نفا�ات المن�ة ل�ة  � النفا�ات غ�� الم��

تم إنتاج تم جمعتم إنتاج تم جمع

� محافظة ب�ت لحم
،2020ترح�ل النفا�ات ��

كة، بيت لحم )2020(.  مجلس الخدمات المشرت
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متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة

يوجــد  الفلســطينية،  المــدن  ي 
�ف ــع  ـ ـ ـ بشــكل �يـ المتنــامي  التحــرف  مــع 

ي هائــل والــذي يظهــر مــن خــال النســبة العاليــة مــن تلــوث  ضغــط بيــىئ
، والتقليص  ي

الهــواء، وتلــوث وشــح الميــاه، واآلثــار المرئيــة للتغــري المنــا�ف
ي وجــودة الحيــاة. معظــم الشــعب  ي القــدرة عــ� العيــش الحــرف

العــام �ف
، والــذي يعــرف عــ� أنــه مســتويات  ي

ي معــرض للتلــوث الهــوا�ئ الفلســطيىف
 
ً
ي تتعــدى فيهــا نســبة الجســيمات الدقيقــة 2.5، وفقــا تلــوث الهــواء الــىت

ف  ي فلســط�ي
لتعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة. يعتــرب تلــوث الهــواء �ف

ي المتنــامي وقلــة توفــر البدائــل الصديقــة 
 جــدًا نتيجــة لعــدد الســكا�ف

ً
عاليــا

تقــوم  وال  الصناعيــة.  والعمليــات  والمواصــات  العيــش،  ي 
�ف للبيئــة 

السلطات الحكومية وال الهيئات المحلية بتتبع مستويات الجسيمات 
الدقيقــة كجــزء مــن نظــام متكامــل، عــ� الرغــم مــن إقــرار الســلطات بمــا 
ي ذلــك 

ي ذلــك البلديــات الرئيســية بأهميــة متابعــة تلــوث الهــواء بمــا �ف
�ف

ي محيط المناطق الصناعية 
مســتويات الجســيمات الدقيقة وخاصة �ف

مــن  للتمكــن  المختلفــة  الطبوغرافيــة  المواقــع  والمحاجــر، إضافــة إل 
أثــر  حــول  الــك�ي  المســتوى  عــ�  ات  ومــؤ�ش محــددة  ات  مــؤ�ش توفــري 

المصانــع والنشــاطات العابــرة للحــدود.

ي قطاع غزة
التلوث �ن

صناعيــة  منشــأة   500 يوجــد  المثــال،  ســبيل  عــ�  غــزة،  قطــاع  ي 
�ف

ي النســبة العاليــة مــن تلــوث الهــواء باإلضافــة إل 
ي تســاهم �ف عاملــة، والــىت

ي 
ي األرض أو �ف

ي أنظمة �ف ص�ي رديئة، أو �ف
التخلص من نفاياتها �ف

بــة والميــاه(.  ي تلــوث كل مــن الرت
البحــر )وبالتــالي فإنهــا تســاهم كذلــك �ف

اإل�ائيليــة  الهجمــات  بفعــل  الهــواء  تلــوث  مســتويات  تتفاقــم  كمــا 
ي دمــار كبــري وتعــرض 

والقصــف عــ� قطــاع غــزة، األمــر الــذي يتســبب �ف
ي  الفلســطيىف الشــعب  يعتمــد  عــام،  بشــكل  الخطــرة.  للمــواد  خطــري 
بشــكل كبــري كذلــك عــ� المركبــات ذات تكنولوجيــا الوقــود غــري الفعالــة 
ي تنتــج جميعهــا أبخــرة مــن العــادم تســاهم  ومنتهيــة الصاحيــة، والــىت
ي المعــدالت العاليــة لتلــوث الهــواء. فضــًا عــن ذلــك، 

ي �ف
بشــكل إضــا�ف

تزيــد اإلدارة غــري المائمــة للنفايــات الصلبــة مــن التلــوث بكافــة أنواعــه، 

ي لهــا  ي المكبــات، والــىت
وتحديــدًا مــن خــال اإلنتــاج الحتــ�ي للعصــارة �ف

بــة والميــاه الجوفيــة  آثــار بيئيــة ســلبية محتملــة، مــن حيــث تلــوث الرت
غــري  الحــرق  بفعــل  أكــرب  بشــكل  المشــكلة  هــذه  وتتفاقــم  والروائــح. 
 . ي للنفايــات الصلبــة، األمــر الــذي يزيــد تلــوث الهــواء بشــكل كبــري

القانــو�ف

ي نابلس
قياس الجسيمات الدقيقة �ن

ي 
�ف الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  قبــل  مــن  ي  تجريــىب وع  مــ�ش تنفيــذ  تــم 

مدينــة نابلــس لمتابعــة الجســيمات الدقيقــة. يشــري التقريــر إل وجــود 
نابلــس،  مدينــة  ي 

�ف الدقيقــة  بالجســيمات  مرتبطــة  خطــرة  مشــكلة 
العالميــة  ف تعليمــات منظمــة الصحــة  كــري الرت حيــث تجــاوزت معــدالت 
بخصــوص مســتويات الجســيمات الدقيقــة المســموح بهــا عــ� مــدار 
. كمــا أو� التقريــر أن 

ً
24 ســاعة وقدرهــا 2.5 و10 بشــكل يــومي تقريبــا

ي مناطــق أخــرى باســتخدام 
ال بــد مــن إجــراء دراســات إضافيــة �ف

لتحديــد  النطــاق  واســعة  تغطيــة  مــع  أكثــف  مجســات  شــبكة 
ومواطــن  المنطقــة،  حســب  الملوثــات  مســتويات  مــن  المزيــد 
القــوة المحليــة، وتوصيــات العــاج الممكنــة. تظهــر األرقــام أن 
ي مدينــة نابلــس أقــل منهــا 

مســتويات الجســيمات الدقيقــة 2.5 �ف
.)2014 )عابديــن، وآخــرون،  األردن  ي 

ي مدينــة عمــان �ف
�ف



54 | الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة

أثر فايروس كوفيد-19 عىل االستجابات الحكومية: 

فايــروس  لجائحــة  القطاعــات  متعــدد  األثــر  مــن  الرغــم  عــ� 
الهيئــات  تســتمر  بهــا،  المرتبطــة  التخفيــف  وتدابــري  كوفيــد-19 
ي جمــع ونقــل النفايــات الصلبــة 

ي جهودهــا المبذولــة �ف
المحليــة �ف

الــذي أعيقــت  ي الوقــت 
يــة والريفيــة. و�ف ي كافــة المراكــز الحرف

�ف
تســبب  المحليــة،  الهيئــات  لعائــدات  التقليديــة  المصــادر  فيــه 
انية لمعظم  ف ي المري

استمرار تقديم الخدمات بأزمة مالية وعجز �ف
المحليــة. الهيئــات 

الهيئــات  واجهــت  الجائحــة،  بدايــة  ومنــذ  ذلــك،  عــ�  عــاوة 
ي ذلــك 

ي كميــات نفايــات الرعايــة الصحيــة، بمــا �ف
 �ف

ً
المحليــة ارتفاعــا

الفحــص،  أدوات  مثــل  بفايــروس كوفيــد-19،  المرتبطــة  تلــك 
اشــف، الــخ. وقــد كشــف ذلــك عــن  والقفــازات، والكمامــات، وال�ش
الحاجــة إل تخصيــص مرافــق متخصصــة للتخلــص مــن النفايــات 

الطبيــة.

األولويات السياساتية:

ي مجــال إدارة 	 
ك �ف ف قــدرات مجلــس الخدمــات المشــرت تحســ�ي

ف جــودة الخدمــات بشــكل  النفايــات الصلبــة بهــدف تحســ�ي
مجــٍد مــن حيــث التكلفــة.

ف تقليــل النفايــات، وإعــادة التدويــر، وإعــداد األســمدة 	  تحســ�ي
العضويــة، والــوعي العــام.

ي للتحــرف عــ� 	  ي تخفــف مــن األثــر الســلىب دمــج السياســات الــىت
البيئة.

اح عمليــة متابعــة واســعة النطــاق لجــودة الهــواء، والميــاه 	  اقــرت
بة. والرت

ي جهود رفع الوعي والتنظيف.	 
اك المدارس والجامعات �ف إ�ش

ي تصميــم وتنفيــذ البنيــة 	 
ي �ف

ي المــكا�ف تشــجيع التخطيــط البيــىئ
التحتيــة مــن أجــل تقديــم خدمــات بيئيــة أساســية باســتخدام 

مفاهيــم االقتصــاد الدائــري.

ي 	 
�ف ي  البيــىئ التــوازن  أنظمــة  عــ�  المبنيــة  األســاليب  دمــج 

األساســية. البيئيــة  الخدمــات  ـع  ـ ـ مشــاريـ وتقييــم  تصميــم 
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الوصول إىل الفراغات العامة
ي المدن

متوسطة حصة الفراغات العامة �ن

اء والعامــة عاليــة الجــودة، واآلمنــة، والشــاملة  تعتــرب الفراغــات الخــرف
عنــد  الشــاملة.  للمــدن  رئيســية  مرســاة  إليهــا  الوصــول  يمكــن  ي  والــىت
المنظــور  عدســة  مــن  ســيما  ال  مائــم،  بشــكل  وتصميمهــا  تخطيطهــا 
، وبناؤهــا حــول الوجهــات العامــة الرئيســية المنشــودة، فــإن  االجتمــاعي
والقيــم  المحليــة،  االقتصــادات  ي  تبــىف أن  العامــة  الفراغــات  شــأن  مــن 
. وتعمــل  ف للمواطنــ�ي الــر�ف  االجتماعيــة، وتحقيــق  والصلــة  المدنيــة، 
ف  بمثابــة »صمامــات أمــان« للمدينــة، حيــث يتفاعــل فيهــا النــاس كمدني�ي
والتذكــر،  يــف،  والت�ش والحــزن،  لاحتفــال،  يجتمعــون  متســاوين، 

.)2021 الموئــل،  )برنامــج  والتظاهــر  واالبتهــاج 

ي 
�ف متدنيــة  والريفيــة  يــة  الحرف المراكــز  ي 

�ف العامــة  الفراغــات  تعتــرب 
مــن  متنوعــة  لمجموعــة  أســاسي  بشــكل  ذلــك  ويعــود   . ف فلســط�ي
ي بســبب القيــود 

ــع، وقلــة توفــر األرا�ف ـ ـ ـ العوامــل، مثــل التحــرف ال�يـ
يــة إل خــارج المنطقــة المســماة  المفروضــة عــ� توســع المراكــز الحرف
ي 

)أ( وتعقيــدات الملكيــة. إضافــة إل ذلــك، فــإن غالبيــة قطــع األرا�ف
ي المــدن خاضعــة للملكيــة الخاصــة، مــا يجعلــه مــن الصعــب وضــع 

�ف
المتحــدة  األمــم  )طاقــم  عــام  كفــراغ  الســتخدامها   

ً
جانبــا ي 

األرا�ف
ف التخطيــط  ي ومكتــب رئيــس الــوزراء، 2020(. ولــم تكــن قوانــ�ي الوطــىف
المــدن  ي 

�ف العامــة  الفراغــات  توفــري  تســهيل  ي 
�ف ناجحــة  ف  فلســط�ي ي 

�ف
تصنيف   ا�ماكن  العامة

ا�حاور التجاريةالساحاتحدائق عامة مح�ت النقل العامم�عب واجهات مائية    
 

خانيونس

نابلس

أريحا

4
5

5

4
15

4242
15
15

21
34

37
13

15
--
24

29 35
--

----

 ، ي
المبــا�ف تصميــم  عــ�  منصــب  الرئيــ�ي  ف  كــري الرت ألن  الفلســطينية، 

ف طفيــف  واالرتفاعــات واالرتــدادات، ومواقــف الســيارات، الــخ، مــع تركــري
، ال يتــم  ي

يــة العامــة. وبشــكل إضــا�ف عــ� تصميــم ودمــج الفراغــات الحرف
ي 

 ضمــن أنظمــة التخطيــط المــكا�ف
ً
تعميــم أيــة سياســات تخطيطيــة حاليــا

ي تخطــط، وتصمــم، وتديــر، وتنفــذ، وتحافــظ عــ�  الفلســطينية والــىت
الفلســطينية. والبلــدات  المــدن  ي 

�ف العامــة  الفراغــات 

 . ف قية، فلسط�ي ©برنامج الموئل. القدس ال�ش

 برنامج الموئل )2021(.

تصنيف األماكن العامة
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ي
دليل التصميم المكا�ن

ف للقيام  هــذا الدليــل مخصــص للتجمعــات المحليــة والمصمم�ي
، تم تطويره  ف ي فلسط�ي

ي عامة �ف
بتصميم وتنفيذ فراغات ومبا�ف

ي )2020(  مــن قبــل برنامــج الموئــل بتمويــل مــن االتحــاد األورو�ب
، والــذي  وتمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل وزارة الحكــم المحــ�ي
ف  والمصممــ�ي المحليــة  للتجمعــات  وأفــكار  معلومــات  يوفــر 
ي يمكنهــم فيهــا اســتغال األصــول المتوفــرة  حــول الكيفيــة الــىت
والقــرى  البلــدات  ي 

�ف للنــاس«  مائمــة  »أماكــن  وخلــق  لديهــم 
النــاس  لكافــة  المعيشــية  الظــروف  ف  تحســ�ي ي 

�ف تســاهم  ي  الــىت
ي تلــك التجمعــات )برنامــج الموئــل، 2020(. 

الذيــن يعيشــون �ف
ي  ي الــىت

وقــد نجحــت بعــض الجهــود المحليــة الســتغال األرا�ف
ي خلــق فراغــات عامــة مفتوحــة 

المحليــة �ف المجالــس  تملكهــا 
هــات وحدائــق  ف منرت شــكل  عــ�  مدنهــم، وأصبحــت  أحيــاء  ي 

�ف
ة. وعــ� الرغــم مــن عــدد تلــك المبــادرات الــذي ال يــزال  صغــري
ي تلبيــة بعــض احتياجــات التجمعــات 

ًا، إال أنهــا نجحــت �ف صغــري
األساســية ذات العاقــة بالفراغــات العامــة.

آثــار  ذو  ي كنمــوذج 
المــكا�ف التصميــم  تدخــات  اعتبــار  يمكــن 

النــاس  يســتطيع  بموجبــه  والــذي  تطبيقــه  يمكــن  إيجابيــة 
الخاصــة.  بيئتهــم  ي 

�ف أفضــل  عامــة  فراغــات  وتنفيــذ  تصميــم 
المــال  رأس  واســتغال  بتصــور  ي 

المــكا�ف التصميــم  نهــج  يقــوم 
يســتغل  فإنــه  أخــرى،  مــن جهــة  باالنتمــاء.  المرتبــط  ي 

العاطــىف
ي الهيئــات المحليــة حيــث يعيــش 

رأس المــال المحــ�ي والمــالي �ف
النــاس بمــوارد وفراغــات محــدودة. كمــا أنــه يبــىف عــ� الصلــة 
النــاس  ألن  وأراضيهــم،  ف  المحليــ�ي الســكان  ف  بــ�ي مــا  العميقــة 
ف ع� اســتخدام األماكن المحيطة  ف ومشــجع�ي أصبحوا ممكن�ي

يمتلكونهــا. أنهــم  معهــا، حيــث  والتفاعــل  بهــم 

برنامج  الموئل )2020(

� المدن المصنفة �مساحة مفتوحة لالستخدام العام
 متوسط   حصة المساحة المب��ة ��

خانيو�س

نا�لس
� جن��

ب�ت لحم

أر�حا
92

3
55
74

76
1.7

1.3
0.9
6

1.1
--

0.4
0.2
2

0.4
3.5

2.1
3.2
28.6

15.5

خانيو�س

نا�لس
� جن��

ب�ت لحم

أر�حا
46

--
38
67

19
19

--
13
26

6
13

17
13
12

11
156

215
187
115

167

حصة المناطق المفتوحة
�ة(�م٢)   العامة للشخص    � الح��

�س�ة األرا��
 �س�ة المساحات العامة المملوكة من

ق�ل�تديرها الهيئة المحل�ة
 مساحة المناطق
(�م٢)المفتوحة العامة    

� تقع ضمن مسافة � ال��
�س�ة األرا��

 ع� األقدام10
�
دقائق مش�ا

دقائق10 دقائق5

إ�صال�ة الشارع
طول الشارع

ل�ل �م٢

إ�صال�ة الشارع
عدد تقاطعات الشارع

ل�ل �م٢

ا لهيئة
المحل�ة  

� تقع ضمن مسافة � ال��
�س�ة األرا��
 ع� األقدام5

�
دقائق مش�ا

 ،2021 لعــام  القطاعــات  متعــدد  االحتياجــات  تقييــم  ي 
�ف ورد  كمــا 

اتيجيات  اســرت األ�  مــن  بالمئــة   12 تســتخدم  الغربيــة،  الضفــة  ي 
�ف

الســفر  مــن  األطفــال  منــع   : ف المســتوطن�ي عنــف  لتجنــب  المواجهــة 
بالمئــة(   4( الســفر  مــن  ف  البالغــ�ي األ�ة  أفــراد  ومنــع  بالمئــة(،   6(
وإضافــة تدابــري أمنيــة إل المســكن )2 بالمئــة(. حيــث تــم اإلبــاغ عــن 

 بمــا 
ً
44 بالمئــة مــن أنــواع التهديــدات أو أعمــال العنــف األكــرث شــيوعا

األســلحة وإطــاق  )التهديــدات، وتوجيــه  ي 
العــدوا�ف الســلوك  ذلــك  ي 

�ف
النــار(، و 20 بالمئــة تضمنــت عرقلــة الوصــول إل المناطــق المجــاورة 
(، و 1 بالمئــة شــملت احتــال كل أو جــزء  ي المــزارع أو المــراعي

)أرا�ف
المســكن.  مــن 

برنامج الموئل )2021(.

المساحات المفتوحة لإلستخدام العام



ذكر ان��

حسب الج�س

354

1,052

1406

عدد ضحايا التحرش الجسدي أو الجن�

 نسبة ا�شخاص ضحايا التحرش الجسدي أو الجن� حسب

 الجنس والعمر وحالة اعاقة ومكان الحدوث � ا�ثني

 ع� شهرًا السابقة، �وز 2020 - حزيران 2021

ضحايا التحرش الجسدي أو الجن�ي

ي الشارع
أطفال يواجهون العنف �ف

ف )2021(.  طة فلسط�ي �ش

ي )2019(، النتائج  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيىف
. ف ي فلسط�ي

األولية لمسح العنف �ف

 برنامج الموئل )2020(. 

� الشــارع
أطفــال يواجهــون العنــف ��

24% 12%52% 10%

قطــاع غــزةالضفــة الغ���ــة

<18 18-29 30-64 65<

حسب العمر

396

486 453

71

الح�� ال��ف � مخ�مات الالجئ��

حسب م�ان الحدث

561 619

226

األولويات السياساتية:

المدينــة، 	  مســتوى  عــ�  وتدخــات  تحســينات  إضافــة 
والعامــة،  اء  الخــرف الفراغــات  مثــل  والكتــل   ، والــ�ي
ومــ�ح  يــة،  الحرف الجيــوب  ي 

�ف المبنيــة  هــات  ف والمنرت
ي 

�ف تطويرهــا  يمكــن  ي  والــىت اللعــب،  وســاحات  الشــارع، 
تخطيــط  مبــادرات  النتظــار  تحتــاج  وال  الحــا�ف  الوقــت 

جديــدة. وتنميــة 

ي سياســة فراغــات عامــة شــاملة مبنيــة عــ� 	  توضيــح وتبــىف
ي المــدن والتجمعــات الفلســطينية.

األدلــة �ف

المراكــز 	  ي 
�ف العامــة  الفراغــات  تخصيــص  وإنفــاذ  متابعــة 

والريفيــة. يــة  الحرف

االســتجابات  عــىل  كوفيــد-19  فايــروس  أثــر 
 : لحكوميــة ا

يتــم تقييــد اســتخدام الفراغــات العامــة عندمــا تكــون اإلغاقــات 
وري توفــر  نشــطة منــذ بدايــة الجائحــة؛ ومــع ذلــك، مــن الــرف
مــن  بالمزيــد  تســمح  ي  والــىت اء  والخــرف المفتوحــة  الفراغــات 
لتقليــل  اء  مــدن خــرف ي 

ي ولاســتثمار �ف
للمــ�ش القابلــة  الشــوارع 

ي أكســيد الكربــون ومــن أجــل جــودة هــواء أفضــل، 
انبعاثــات ثــا�ف

 عــ� صحــة النــاس ورفاههــم للتخفيــف 
ً
مــن أجــل التأثــري إيجابــا

كوفيــد-19.  بفايــروس  المرتبطــة  الوفيــات  معــدالت  مــن 
فايــروس  حــول  رئيســية  رســائل  بتطويــر  الموئــل  برنامــج  قــام 
االســتجابة  برنامــج  ضمــن  العامــة  والفراغــات  كوفيــد-19 
لفايــروس كوفيــد-19 المتبــىف لديــه )برنامــج الموئــل، 2020(.
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برنامج حياة

ي الضفــة 
برنامــج »حيــاة« »القضــاء عــ� العنــف ضــد المــرأة �ف

ك لمــدة خمســة  الغربيــة وقطــاع غــزة« عبــارة عــن برنامــج مشــرت
ســنوات )هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وبرنامــج الموئــل، ومكتــب 
ي بالمخــدرات والجريمــة، وصنــدوق األمــم  األمــم المتحــدة المعــىف
المتحدة للسكان( والممول من قبل الحكومة الكندية، ويتح� 
ي بنــاء تجمعــات عادلــة وآمنــة 

نامــج بهــدف رئيــ�ي متمثــل �ف الرب
ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. تحــت مظلــة 

للنســاء والفتيــات �ف
نامــج، يركــز برنامــج الموئــل عــ� تحديــد ومعالجة مواطن  هــذا الرب
وتصميــم  تخطيــط  ي 

�ف  
ً
حاليــا المتبعــة  األســاليب  ي 

�ف الضعــف 
ي 

، باإلضافــة إل مواطــن الضعــف �ف ف ي فلســط�ي
الفراغــات العامــة �ف

ف الحاليــة وغيــاب السياســات والتوجيهــات  يعــات والقوانــ�ي الت�ش
عــ�  ســيما  ال  وشــاملة،  آمنــة  عامــة  فراغــات  بتوفــري  الخاصــة 
مستوى الحكومة المحلية، من أجل التعرف بشكل مائم ع� 
ف واالســتجابة  ي فلســط�ي

ي الفراغــات العامــة �ف
العنــف ضــد المــرأة �ف

لــه والحــد منــه. يتــم ذلــك مــن خــال العمــل مــع المــدارس، حيــث 
ي جلســات رفع وعي تشــاركية 

ف �ف يشــارك الطاب من كا الجنســ�ي
ي الفراغــات العامــة. 

حــول قضايــا األمــان والســامة والشــمول �ف
وقــد تــم إطــاق مبــادرة لتصميــم وتنفيــذ التدخــات المتعلقــة 
ة مدرســة مــن مختلــف  ي أحــدى عــ�ش

بالمــدن اآلمنــة والشــاملة �ف
اك 165 من الطاب الذكور  البلديات المستهدفة، حيث تم إ�ش
ي ذلــك عــ�ش طــاب مــن ذوي 

واإلنــاث بعمــر 12-14 ســنة بمــا �ف
االحتياجات الخاصة )3 ذكور و7 إناث(. وقد تم تنفيذ خمســة 
تدخــات فراغــات عامــة مــن قبــل الطــاب بالتعــاون مــع الهيئــات 

ي ثاثــة مــدن.
المحليــة �ف

 برنامج الموئل )2021(.

 صندوق األمم المتحدة للسكان )2021(.

حالة دراسية عن اغاقات كوفيد-19 والعنف ضد المرأة
ي ابلغن عن التعرض ألنواع العنف التالية خال إغاقات كوفيد-19

نسبة النساء اللوا�ت

�س�ة الضحا�ا الذين �لجأون إ� األ�ة لطلب الدعم

24

24%

15
21

11

19

العنف النف�� 

27
35

54 55

از واإلستغاللالعنف الج���العنف اإلجتما��التنمرالعنف الما�� � �العنف الجسدياإلب��
العنف اللف��

والعنف ضد المرأة-حالة دراس�ة عن اغالقات كوف�د

� ا�لغن عن التعرض ألنواع العنف التال�ة خالل إغالقات كوف�د
:19-�س�ة ال�ساء اللوا��
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ن للتنمية الوطنية واإلقليمية التخطيط المت�ي
ية وطنية أم مخططات تنمية إقليمية سياسات ح�ن

، وتقوم  ف ، بتنفيذ الخطة المكانية الوطنية لدولة فلســط�ي تقوم الحكومة الفلســطينية، بقيادة وزارة الحكم المح�ي
اتيجية للتنميــة المكانيــة لــكل مــن  يــة مــن خــال البنــاء عــ� األطــر االســرت  بصياغــة السياســة الوطنيــة الحرف

ً
حاليــا

 ،) ي ة، والقــدس وبيــت لحــم وقلقيليــة وطوبــاس )مــا يغــ�ي 1.8 مليــون فلســطيىف محافظــات الخليــل، ورام هللا والبــري
 .)2020 ، ي تــم إعدادهــا باســتخدام عمليــات تشــاركية مكثفــة مــع الجهــات ذات العاقــة )وزارة الحكــم المحــ�ي والــىت
 النمــو 

ً
، بينمــا تحتضــن أيضــا ي

يــة والريفيــة مــن منظــور مــكا�ف تهــدف هــذه األطــر إل رعايــة الصــات التنمويــة الحرف
تيبــات المائمــة لهــذا الغــرض فيمــا يتعلــق بالخدمــات االجتماعيــة. ي وتتفحــص الرت

الســكا�ف

S T A T E  O F  P A L E S T I N E

NATIONAL 
URBAN 
POLICY

Towards Sustainable Urbanization

NATIONAL 
URBAN 
POLICY

لسياسة ا

الوطنية
 دولــــــة فلســــــط� 

لسياسة ا

الوطنية
نحــو تح� مســتدام 

 مخططات تنموية 
)مخططات شبه إقليمية ع� 
مستوى المحافظات(
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السياسات الخاصة بالشمول، وكفاءة الموارد وتقليل خطر الكوارث
اتيجيات وطنية للتخفيف من خطر الكوارث ي وتنفيذ اس�ت

تب�ن

ي عــام 2017، تــم تطويــر دليــل إلدارة خطــر الكــوارث وشــمل أربعــة 
�ف

الكــوارث،  الوطنيــة إلدارة خطــر  المنصــة  أواًل:   : مكونــات رئيســية هي
ف  ي يتألــف مــن الممثلــ�ي ي وطــىف : فريــق فــىف

ً
يرأســها رئيــس الــوزراء؛ وثانيــا

ي  : المركــز الوطــىف
ً
ف للمنصــة الوطنيــة إلدارة خطــر الكــوارث؛ وثالثــا الفنيــ�ي

إلدارة خطــر الكــوارث بمثابــة ســكرتاريا المنصــة الوطنيــة إلدارة خطــر 
: يتوقــع مــن كافــة الجهــات الفاعلــة الفلســطينية أن 

ً
الكــوارث؛ و رابعــا

ي نشــاطات إدارة خطــر الكــوارث وأن تقــوم كل جهــة فاعلــة 
تشــارك �ف

ووحــدة  ومديــر  الكــوارث،  خطــر  إلدارة  رئيســية  اتصــال  جهــة  بفــرز 
لتنفيــذ أو قيــادة نشــاطات إدارة خطــر الكــوارث، والعمــل عــن كثــب مــع 
ي إلدارة خطــر الكــوارث. عــام 2020، أكملــت الحكومــة  المركــز الوطــىف
 
ً
حاليــا وتقــوم  الكــوارث  مــن خطــر  الحــد  قانــون  الفلســطينية صياغــة 

مــع  اكــة  بال�ش الكــوارث  خطــر  إلدارة  الوطنيــة  اتيجية  االســرت بصياغــة 
العامــة، وغــري الحكوميــة والدوليــة. يكــة  الجهــات ال�ش

اتيجيات الحــد مــن  ي تتبــ�ن وتنفــذ اســ�ت
نســبة الهيئــات المحليــة الــ�ت

خطــر الكــوارث

المحليــة  الهيئــات  مــن  بالمئــة   68.8 نســبته  مــا  يحتفــظ   ،
ً
حاليــا

اتيجيات الحد من خطر الكوارث وتقوم بتنفيذها. ع� مستوى  باسرت
ي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

المحافظــة، تتحــ� كافــة المحافظــات �ف
اتيجيات إدارة خطــر الكــوارث عــ� نطــاق المحافظــة مــع مشــاركة  باســرت
مختلــف المؤسســات العامــة، والهيئــات المحليــة، ومنظمــات المجتمــع 

 . ي
المــد�ف

مدينة نابلس – أول مدينة فلسطينية تلتحق بالحملة الخاصة 
اتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث  باس�ت

شــمال  60 كــم  حــوالي  بعــد  عــ�  الواقعــة  نابلــس،  مدينــة  كانــت 
ي يزيــد عــن 150,000 نســمة، أول المــدن 

القــدس وبتعــداد ســكا�ف
عــ�  قــادرة  المــدن  »جعــل  بحملــة  االلتحــاق  ي 

�ف الفلســطينية 
اتيجية األمم المتحدة  ي تم إطاقها عام 2010 )اسرت الصمود« الىت
الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، 2013(. تعالــج هــذه الحملــة قضايــا 
المحليــة  الهيئــات  وتدعــو  ي  الحــرف والخطــر  المحليــة  الحوكمــة 
ة قواعــد أساســية تهــدف إل الحــد مــن  ام بقائمــة مــن عــ�ش ف لالــرت
مــا  الحملــة  ي مجتمعاتهــم. وقــد ضمــت هــذه 

الكــوارث �ف مخاطــر 
يزيــد عــن 1,300 هيئــة محليــة حــول العالــم. 

لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  العــام  ف  لألمــ�ي الخاصــة  الممثلــة  قامــت 
وم،  فالســرت مارغاريتــا  حينهــا،  ي 

�ف الكــوارث  خطــر  مــن  التخفيــف 
ي تســتضيف مركــز  ي نابلــس، والــىت

بزيــارة جامعــة النجــاح الوطنيــة �ف
يعتــرب  والــذي  الكــوارث،  خطــر  مــن  والحــد  ي  الحــرف التخطيــط 
ي مجــال الحــد مــن المخاطــر 

مركــز األبحــاث المتخصــص الوحيــد �ف

الجهــود  عــ�  أثنــت  وقــد   . ف فلســط�ي ي 
�ف الكــوارث  وإدارة  الوطنيــة 

الحــد  ودراســات  أبحــاث  مجــال  ي 
�ف الجامعــة  قبــل  مــن  المبذولــة 

ي تطويــر تقييــم مخاطــر مكثــف 
مــن خطــر الكــوارث، والمســاهمة �ف

، وأعمــال الوصــول إل الجمهــور  ي عــ� المســتوى المحــ�ي والوطــىف
لــدى  والمنعــة«  الصمــود  عــ�  الذاتيــة  »القــدرة  ي 

�ف للمســاهمة 
اتيجية الدوليــة للحــد مــن  التجمعــات، كمــا قالــت مســؤولة االســرت

الكــوارث. 

يــن مدينــة  فضــًا عــن ذلــك، تعتــرب مدينــة نابلــس واحــدة مــن ع�ش
حــول العالــم تمكنــت مــن تحقيــق االســتدامة والقــدرة عــ� الصمــود 
مــن خــال تنفيــذ إطــار عمــل ســينداي للحــد مــن خطــر الكــوارث 
ي  ة الممتــدة مــن 2015 – 2030 عــ� المســتوى الوطــىف خــال الفــرت

والمحــ�ي )جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2017(.

. ف ©ميديا كلينيك )2021(. نابلس، فلسط�ي
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األولويات السياساتية:

تطويــر سياســات اســتجابة طــوارئ محســنة والعمــل عــ� تعزيــز 	 
خطــر  مــن  للحــد  الشــامل  النظــام  لتقويــة  المســتخدمة  اآلليــات 

األداء. ي 
الكفــاءة �ف زيــادة  إل  باإلضافــة  ف  فلســط�ي ي 

الكــوارث �ف

ف الهيئــات 	  ، هنالــك حاجــة للقيــام بتمكــ�ي عــ� المســتوى المحــ�ي
نحــو  متماســك  نهــج  ــج  ـ ـ ـ وترويـ التجمعــات  اك  إ�ش مــن  المحليــة 

الصمــود. عــ�  القــدرة 

يتــم تصميمهــا 	  أن  المــأوى واإلســكان إل  برامــج تحديــث  تحتــاج 
اعتبــارات  عــ�  ف  كــري الرت مــع  المحــ�ي  المســتوى  عــ�  وإطاقهــا 
 ، ي

ف المبــا�ف ف قوانــ�ي الصحــة العامــة، وتدابــري كفــاءة الطاقــة )تحســ�ي
وابتــكارات  التحديــث  وبرامــج  طبيعيــة،  يــد  ترب أنظمــة  وطــرح 
)مخاطــر  الصمــود  عــ�  القــدرة  تدابــري  إل  باإلضافــة  الطاقــة(، 

منهــا(. والســامة  الزلــزالي  بالنشــاط  المرتبطــة  الحرائــق 

خطــر  مــن  الحــد  وسياســة  كوفيــد-19  فايــروس 
لكــوارث ا

ف حقيقــة  ي تواجــه فلســط�ي ، إال أن المخاطــر الــىت للجائحــة طابــع عالــ�ي
، نظــرًا النعــدام القــدرات المطلوبــة  عاليــة جــدًا عــ� المســتوى المحــ�ي
، هنالك غياب  ي لاســتجابة بشــكل فعال لألزمة. ع� المســتوى الوطىف
للسياســات الموحــدة للتعامــل مــع جائحــة فايــروس كوفيــد-19 ومــن 

أجــل تخفيــف آثارهــا.

عدم ترك أي شخص أو أي مكان خلف الركب

يعتــرب »عــدم تــرك أي شــخص خلــف الركــب« مــن المبــادئ 
األساسية ألجندة التنمية المستدامة 2030. ويــهدف هذا 
المبــدأ التوجيــ�ي إل تحديــد الفئــات الهشــة، والتجمعــات 
كــوا خلــف  ف لخطــر أن يرت واألفــراد، أو األشــخاص المعرضــ�ي
المســتدامة،  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  )مجموعــة  الركــب 
 
ً
امــا ف 2019(. يعتــرب عــدم تــرك أي شــخص خلــف الركــب الرت

بمــا  المســاواة،  عــدم  أوجــه  عــ�  ف  كــري الرت ويعمــق   ،
ً
سياســيا

 ، ف ر، والتميــري ي ذلــك األشــكال المتعــددة للحرمــان، والــرف
�ف

والســبب وراء تركهــم خلــف الركــب، مــن خــال النظــر إل 
المؤسســات  قامــت   ، ف فلســط�ي ي 

�ف الجذريــة.  المســببات 
تــرك أي شــخص  بمبــدأ عــدم  امهــا  ف الرت الحكوميــة بتعميــم 
خلــف الركــب وترجمتــه إل خطــط وبرامــج وطنيــة. وكمــا 
ي دول أخــرى، يتــم تعريــف كل مــن األشــخاص 

هــو الحــال �ف
ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، واألطفــال، والشــباب، والمــرأة، 
واألشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت الفقــر، وال ســيما الفقــر 
ي  المدقــع، باإلضافــة إل التجمعــات البدويــة والرعويــة، والــىت
، ع� أنها المجموعات  ي أكرث تنطبق ع� السياق الفلسطيىف
األكــرث هشاشــة )إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ي مراجعتهــا الوطنيــة الطوعيــة 

األمــم المتحــدة، 2018(. �ف
ف الضــوء عــ� دور مبــدأ عــدم  لعــام 2018، ســلطت فلســط�ي
ي 

المبذولــة �ف ي جهودهــا 
الركــب �ف تــرك أي شــخص خلــف 

ي عــ� الحقوق  اكات. وباتبــاع نهــج مبــىف التعــاون الــدولي والــ�ش
ف  اتجاه عدم ترك أي شخص خلف الركب، قدمت فلسط�ي
ي 

ها أو �ف ي دســاتري
تقريــرًا حــول الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف

المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  الدوليــة  والمعايــري  األعــراف 
ي ال يمكن الوصول إليها دون إنهاء االحتال العسكري  والىت

عــ� األرض )مكتــب رئيــس الــوزراء، 2018(.

ف  فلســط�ي قدمــت   ، عــ�ش الحــادي  الهــدف  يخــص  فيمــا 
امــج  اتيجيات والخطــط والرب تقريــرًا حــول مختلــف االســرت
ي 

الموضوعــة اســتجابة للضغــط الناجــم عــن النمــو الســكا�ف
العامــة،  الخدمــات  عــ�  والمفــروض  والتحــرف  ــع  ـ ـ ـ ال�يـ
شــملت  الخصــوص،  هــذا  ي 

�ف والبيئــة.  التحتيــة  والبنيــة 
ي المساكن، والفراغات العامة 

التحديات الرئيسية النقص �ف
ايــدة، وقضايــا تريــف  ف المتقلصــة، وأســعار العقــارات المرت
ف  الميــاه، واالختنــاق المــروري وتلــوث الهــواء. قامــت فلســط�ي
بتســليط الضــوء عــ� الحاجــة إل تقويــة البيانــات والمتابعــة 
ي  الحــرف التخطيــط  عــ�  القــدرة  نقــص  إل  وأشــارت 
المتكامــل، نتيجــة للوضــع الجيوســياسي عــ� األرض بشــكل 

. رئيــ�ي

األوليــات  مــع  الحــادي  الهــدف  غايــات  موافقــة  تتفــاوت 
الوطنيــة وتحقيقهــا بشــكل ملحــوظ. ويوفــر  والتدخــات 
الدليــل  عــ�  بنــاء  لمحــة عامــة  أدنــاه  التوضيــ�ي  الجــدول 
الــ�دي الــذي تــم جمعــه خــال االستشــارات المنفــذة مــع 
إل  باإلضافــة  الصلــة،  ذات  والمحليــة  الوطنيــة  الجهــات 

المحللــة.  البيانــات 
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يمكن للتعهد بعدم ترك أي شخص خلف الركب أن يكون 
ح الجهــود المبكــرة  . وتقــرت  للتغــري التحــولي

ً
 قويــا

ً
 ودافعــا

ً
محــركا

: أواًل: فحص:  لتنفيذ التعهد ثاثة أذرع تعزيز مطلوبة وهي
 : ثانيــاً النــاس،  حــول  ومركــزة  مصنفــة  ومعلومــات  بيانــات 
يــــع:  : سن وت�ش

ً
: المشاركة واألصوات المدنية؛ وثالثا ف تمك�ي

انيــات أهــداف تنميــة مســتدامة،  ف سياســات وتدخــات ومري
متكاملــة ومدفوعــة عــ� أســاس المســاواة. تبــدو هــذه األذرع 
المحتلــة  الفلســطينية  ي األرض 

الســائد �ف للســياق  مائمــة 
كذلــك. وهنــاك حاجــة لألســاليب والنهــوج المتكاملــة لدفــع 
ف ما  امن من خال تحس�ي ف  وبشكل مرت

ً
»األذرع« الثاثة قدما

كون خلف الركب، من  هو معروف عن األشخاص الذين يرت
ف  ف الســكان المهمشــ�ي حيث أماكن تواجدهم ولماذا؛ وتمك�ي
مــن أخــذ زمــام األمــور والمطالبــة بحقوقهــم؛ وبنــاء قــدرات 
انيــات  ف ي غايــات، وسياســات ومري الهيئــات المحليــة عــ� تبــىف
مركزة ع� المســاواة ومبنية ع� الحقوق ألهداف التنمية 
ي تكــون شــاملة وقابلــة للمســاءلة )برنامــج  المســتدامة، والــىت

.)2018 ، ي
األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ

اتيجية اتصــال وتواصــل  ي الختــام، مــن المهــم وضــع اســرت
و�ف

أوســع  لمجموعــة  المــواد  إنتــاج  عــ�  تعمــل  ف  فلســط�ي ي 
�ف

مــن الجهــات ذات العاقــة، واالســتفادة بشــكل كبــري مــن 
ي ذلــك المنصــات 

، بمــا �ف اســتخدام أدوات االتصــال الرقــ�ي
نــت حــول  الرقميــة المخصصــة لمشــاركة المعرفــة عــرب االنرت
ي دمج الفئات 

التحديات السياساتية وأفضل الممارسات �ف
ي مــن المرجــح أن يتــم تركهــا خلــف الركــب. الــىت

2030

 11.7  11.1

11.4  

 11.3  11.5 

 11.6 

11.2 

�
محدودجز�� ج�د متقدم

 توف�� س�ل استفادة
 الجميع من مساحات
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