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إخالء مسؤولية
مت متويــل إعــداد هــذه الوثيقــة بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي. قــدم برنامــج األمم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية )موئــل 
األمم املتحــدة( الدعــم الفنــي لــوزارة احلكــم احمللــي خــال عمليــة إعــداد هــذه الوثيقــة. إن محتويــات الوثيقــة تعــد مــن 
مســؤولية وزارة احلكــم احمللــي وال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر االحتــاد االوروبــي أو موئــل األمم املتحــدة. عــاوة علــى 
ذلــك فــإن احلــدود واألســماء املشــار اليهــا يف اخلرائــط املعروضــة ال تعــد قبــول أو دعــم ضمنــي مــن قبــل األمم املتحــدة. 



شكر وعرفان

ــل األمم املتحــدة  ــي وموئ ــة هــي تعــاون مــا بــن وزارة احلكــم احملل ــة الوطني السياســة احلضري
واحتــاد الهيئــات احملليــة الفلســطينية، حيــث مت تشــكيل فريــق عمــل للسياســة احلضريــة 
الوطنيــة. مت اســتكمال جهــود فريــق العمــل بالدعــم املقــدم مــن الفريــق الوطنــي للهــدف احلــادي 
عشــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة فيمــا يتعلــق بعمليــة مراجعة السياســة احلضريــة الوطنية. 
قدمــت جامعــة النجــاح الوطنيــة الدعــم الفنــي لعمليــة إعــداد السياســة احلضريــة الوطنيــة، مبــا 

يف ذلــك مراحــل اجلــدوى والتشــخيص الســريع والصياغــة يف فلســطن.

ولــم يكــن إجنــاز السياســة احلضريــة الوطنيــة ممكنــاً لــوال الدعــم القّيــم واملشــاركة الفاعلــة مــن قبــل 
ممثلــي الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة واألكادمييــة والقطــاع اخلــاص التاليــة أســماؤهم: 

الوزارات والهيئات احلكومية
احتاد الهيئات احمللية الفلسطينية 	
جلنة االنتخابات املركزية 	
سلطة جودة البيئة 	
هيئة تشجيع االستثمار واملدن الصناعية 	
وزارة الزراعة 	
وزارة التربية والتعليم 	
وزارة العمل 	
وزارة االقتصاد الوطني 	
وزارة األشغال العامة واإلسكان 	
وزارة التنمية االجتماعية 	
وزارة السياحة واآلثار 	
وزارة النقل واملواصات 	
صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية 	
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 	
الدفاع املدني الفلسطيني 	
سلطة الطاقة واملصادر الطبيعية 	
سلطة األراضي الفلسطينية 	
سلطة النقد الفلسطينية 	
سلطة املياه الفلسطينية 	
مكتب رئيس الوزراء 	

الهيئات احمللية
بلدية عبسان الكبيرة 	
بلدية النصر 	
بلدية الشوكة 	
بلدية املصدر 	
بلدية بيت الهيا 	
بلدية غزة 	
بلدية خان يونس 	
بلدية نابلس 	
بلدية رام اهلل 	
بلدية وادي غزة 	
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املؤسسات التعليمية
جامعة القدس 	
جامعة بيرزيت 	
اجلامعة اإلسامية يف غزة 	
مدرسة الفرندز يف رام اهلل 	

املؤسسات غير احلكومية
جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل 	
مركز حفظ التراث الثقايف 	
املركز النرويجي لاجئن 	
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 	
مجلس اإلسكان الفلسطيني 	
تكامل 	
األونروا 	

االحتادات والقطاع اخلاص
مركز الهندسة والتخطيط 	
نقابة املهندسن 	
احتاد املقاولن الفلسطينين 	
املجموعة العاملية للهندسة واالستشارات 	

وكان لطواقــم وزارة احلكــم احمللــي التاليــة أســماؤهم الــدور البــارز يف إعــداد السياســة احلضريــة الوطنيــة، وهــم: صايــل حنــون، 
ــة  ــد جــاداهلل، جميل ــي، محم ــو شــمة، بشــير البرغوث ــدادي، عــزام احلجــوج، رجــاء أب ــي مق ــدان، جنــوى قنزوعــة، ليال رمي حم
ــكان شــوابكة،  ــة، ري ــان، زهــدي مــدوخ، منتصــر غزال ــم الهمــوز، صبحــي اســكيك، أمــال محيســن، تســنيم زي األطــرش، ابراهي
ضحــى أبوحمــاد، أفنــان شماســنة، فاتــن متــراز، علــي أبوعيــاش، هانــي النجــوم، جيهــان متولــي، ربــى أبوميــزر، كارا خوريــة، 

شــروق جابــر، بانــا عطيــة، مليــاء القاضــي، بســينة أبوعيشــة، وجمانــة أبوســعدة.
وقــاد جهــود اإلعــداد الفريــق االستشــاري مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة، واملكــون مــن: ســليمان الضعيفــي، فــداء ياســن، ســماح 
صالــح، نائــل موســى، عنــان اجليوســي، علــي عبداحلميــد، أســامة صالــح، أحمــد غضيــة، وئــام باطيــة، إينــاس ربايعــة، ديــاال 

عــودة، وبقيــادة خالــد الســاحلي.
وقــد مت مراجعــة املخرجــات وصياغــة التقريــر النهائــي مــن قبــل برنامــج موئــل األمم املتحــدة يف فلســطن، وحتديــداً: منــى 

ــو زهــري. ــي أب ــاد الشــقرا، ورام ــر، زي ــى أبوبك ــد أبوقاعــود، ليل ــوت، محم ــن زق القطــب، حن
ــر عــام وحــدة التخطيــط والسياســات يف وزارة  ــة، مدي ــة إعــداد السياســة مــن خــال عهــود عناي ــى عملي ومت اإلشــراف املباشــر عل

ــل األمم املتحــدة يف فلســطن. ــة يف برنامــج موئ ــي، وأحمــد األطــرش، مســؤول رئيســي عــن البرامــج احلضري احلكــم احملل
كمــا تهــدي وزارة احلكــم احمللــي السياســة احلضريــة الوطنيــة لــروح املرحــوم جهــاد ربايعــة، الــذي كان مــن ضمــن فريــق اإلعــداد، 

ووافتــه املنيــة قبــل االنتهــاء مــن إعدادهــا.
© 2022، وزارة احلكم احمللي، رام اهلل – فلسطن.

يرحب باستخدام املعلومات املتضمنة بهذه الوثيقة ألهداف تعليمية غير جتارية يف حال مت توثيق هذه الوثيقة بشكل صحيح
HS Number: HS/049/22A

هذا المــشروع بدعـم من
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تقديم

بإســم وزارة احلكــم احمللــي، يســرني أن أضــع أمــام مؤسســات دولــة فلســطن واملواطــن 
الفلســطيني السياســة احلضريــة الوطنيــة لدولــة فلســطن، والتــي مت تطويرهــا بطريقــة 
تشــاركية مــن قبــل طواقــم الــوزارة والشــركاء الوطنيــن واخلبــراء احملليــن، والتــي تشــكل 

األســاس للمخطــط الوطنــي املكانــي لفلســطن )2050( قيــد اإلعــداد.

إن هــذه السياســة تشــكل إطــاراً ومرجعــاً لتنفيــذ التدخــات العامــة يف املناطــق احلضريــة 
مــن قبــل وزارات دولــة فلســطن و مؤسســات تقــدمي اخلدمــات، إضافــة إلــى كونهــا أداة 

توعويــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة احلضريــة املســتدامة.

إن وزارة احلكــم احمللــي واحلكومــة الفلســطينية إذ تضــع هــذه السياســة فإنهــا تؤكــد يف 
ذات الوقــت علــى التزامهــا بتحقيــق كافــة مخرجــات هــذه السياســة، وربطهــا باخلطــط 

التنمويــة الوطنيــة قصيــرة وبعيــدة املــدى.

وأود أن أتقــدم بالشــكر إلــى كافــة الطواقــم الوطنيــة واحملليــة الذيــن عملــوا علــى حتقيــق 
هــذا اإلجنــاز. كمــا نتقــدم بالشــكر أيضــاً إلــى االحتــاد األوروبــي وموئــل األمم املتحــدة 

علــى دعمهــم لهــذا اإلجنــاز.

م. مجدي الصالح
وزير احلكم احمللي
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خلفية عامة 

ــل  ــى األرض والتموي ــة ناجتــة عــن الظــروف اجليوسياســية عل ــة جغرافي ــة جتزئ ــة هــو حال إن واقــع األرض الفلســطينية احملتل
احملــدود الناجــم عــن التقلــب يف حتصيــل اإليــرادات، والنظــام الداخلــي لتوزيــع اإليــرادات بــن الهيئــات احملليــة واحلكومــة 
الوطنيــة، واالقتصــاد الضعيــف الــذي يعتمــد علــى االقتصــاد اإلســرائيلي، حيــث أنــه ال ميكــن للتنميــة االقتصاديــة أن تتخطــى 
مســتوى هيكليــاً محــدداً، حيــث انــه ال ميكنهــا الوصــول إلــى املدخــات مــن املــوارد الطبيعيــة وحريــة نقــل األفــراد والبضائــع. 
ــال، وحصــار قطــاع غــزة و احلــروب املتكــررة.  ــا االحت ــورة إمــا ســببها أو أدى لتفاقمه ــة، فــإن العوامــل املذك بدرجــات متفاوت
ــي  ــى املســتوى احملل ــز تقــدمي اخلدمــات عل ــى تعزي ــي عل ــي واملجتمــع الدول يف هــذا الســياق املعقــد، ركــزت وزارة احلكــم احملل
لتوفيــر فائــدة تنمويــة ملموســة للمواطنــن وتعزيــز قدرتهــم علــى الصمــود وتعزيــز رؤيــة الهيئــات احملليــة كهيئــات حكوميــة ذات 
مصداقيــة. وكانــت عمليــة التقــدم ملحوظــة بالرغــم مــن التحديــات املوضحــة أعــاه، كمــا أن مجــاالت الدعــم اجلديــدة أصبحــت 
ممكنــة مــن أجــل دعــم الدميقراطيــة احملليــة الفاعلــة، تخفيــض االنقســامات املتعــددة داخــل قطــاع احلكــم احمللــي، ودعــم بنــاء 

الدولــة الشــاملة مــن خــال تعزيــز التعــاون الوطني-احمللــي.

ــى املســتوى الوطنــي معاجلــة مضاعفــات معــدالت التحضــر غيــر املســبوقة، حيــث أن 77  وال ميكــن للحكومــة الفلســطينية عل
باملائــة مــن الفلســطينن يســكنون يف املناطــق احلضريــة )71 باملائــة يف الضفــة الغربيــة و87 باملائــة يف قطــاع غــزة(، بشــكل 
رئيســي يف مناطــق »أ« و»ب«، إضافــة الــى 8 باملائــة مــن الســكان يعيشــون يف مخيمــات الاجئــن التــي تتميــز مبســتويات عاليــة 
مــن الطابــع غيــر الرســمي وتعتبــر ذات طبيعــة حضريــة، وذلــك يجعــل ســكان احلضــر الفعليــن يف األرض الفلســطينية احملتلــة 

حوالــي 85 باملائــة، ومــا تبقــى 15 باملائــة يعيشــون يف املناطــق الريفيــة املشــار إليهــا باملنطقــة »ج«. 

هــذه احلقيقــة تفــرض ضغطــاً متزايــداً علــى األرض، البنيــة 
التحتيــة، املــوارد، خاصــة مــع النمــو احلضــري املتزايــد بشــكل 
ثابــت، مدعومــاً مبعــدالت النمــو الدميوغــرايف املرتفعة والتنمية 
املركــزة مكانيــاً مــع مســاحة محــدودة للتوســع. مبعــدل منــو 
حضــري 2.85 باملائــة عــام 2020، تصنــف فلســطن ضمــن 
أعلــى 25 باملائــة مــن البلــدان احلضريــة. ومــن املتوقــع أن يصــل 
عــدد ســكان فلســطن إلــى 6 مليــون نســمة يف غضــون عــام 
2030، مــن بينهــم 5.3 مليــون نســمة يف املناطــق احلضريــة. 
كمــا أن نــدرة األراضــي و التجزئــة املكانيــة، إلــى جانــب النمــو 
احلضــري الســريع و التنميــة غيــر املتكافئــة داخــل فلســطن 
أدت إلــى زيــادة الضغــط علــى الهيئــات احملليــة. ويف حتليــل 
ــأن نســبة األراضــي املتاحــة لاســتخدام  متصــل، فقــد تبــن ب
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبلــغ 75 و48 باملائــة علــى 
التوالــي مــن إجمالــي املســاحة، وذلــك عنــد اســتثناء محــددات 
املخطــط الوطنــي املكانــي، وهــي: األراضــي الزراعيــة عاليــة 
التنــوع  ومناطــق  الغابــات،  الطبيعيــة،  احملميــات  القيمــة، 

احليــوي، باإلضافــة إلــى اســتثناء املناطــق املبنيــة مســبقاً )الشــكل رقــم 1(. وعنــد األخــذ بعــن االعتبــار احملــددات املفروضــة مــن 
الســلطات اإلســرائيلية علــى اســتخدام األراضــي واملتمثلــة باملســتوطنات اإلســرائيلية، القواعــد العكســرية، مناطــق إطــاق النــار، 
اجلــدار العــازل والطــرق االلتفافيــة، فتنخفــض نســبة اإلراضــي املتاحــة لاســتخدام إلــى نحــو 38 باملائــة مــن مســاحة الضفــة 

ــة )الشــكل رقــم 2(.  الغربي

اجتمــاع الفريــق الوطنــي للهــدف احلــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة 
املســتدامة. املصــدر: موئــل األمم املتحــدة )2021(
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يعــرف موئــل األمم املتحــدة السياســة احلضريــة الوطنيــة علــى أنهــا »مجموعــة متجانســة مــن القــرارات املســتمدة مــن عمليــة 
مدروســة تقودهــا احلكومــة لتنســيق وحشــد مختلــف اجلهــات الفاعلــة مــن أجــل رؤيــة وهــدف مشــتركن مــن شــأنه تعزيــز التنميــة 
احلضريــة التحويليــة واإلنتاجيــة والشــاملة واملرنــة علــى املــدى الطويــل«. وهــي عمليــة متعــددة القطاعــات ومتعــددة املســتويات 

ومتعــددة أصحــاب العاقــة وتتمحــور حــول التنميــة البشــرية والتــي تهــدف إلــى تنميــة املناطــق احلضريــة.

 تعــد السياســة احلضريــة الوطنيــة أداة أساســية ميكــن للحكومــة مــن خالهــا تســهيل أمنــاط التحضــر اإليجابيــة ويجــب أن تكــون 
قــادرة علــى خلــق الظــروف املواتيــة مــن خــال نهــج ثاثــي احملــاور - اإلطــار القانونــي املناســب، والتمويــل للبلديــات، والتخطيــط 
والتصميــم الــذي يوضــح التنســيق األفقــي والرأســي. تتطلــب القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة املعقــدة التــي تظهــر 
يف املناطــق احلضريــة يف فلســطن منهجيــة أوســع للسياســة احلضريــة ومســتوى أعلــى مــن التنســيق الرأســي واألفقــي، فضــًا 
عــن الشــراكات اإلبداعيــة خــارج القطــاع العــام. علــى هــذا النحــو، فــإن قيمــة السياســة احلضريــة الوطنيــة ليســت فقــط يف 
املنتــج نفســه، ولكــن أيضــاً يف العمليــة التــي ميكــن أن تتيــح البيئــة التخــاذ قــرارات مدروســة ودعمهــا مــن قبــل طبقــات مختلفــة 

مــن املجتمــع الفلســطيني.

يف إطــار اخلطــة الوطنيــة للتنميــة يف فلســطن )2021-2023(، والتــي تتمحــور حول 
التنميــة املناطقيــة، فــك االرتبــاط مــع االحتــال، واالســتراتيجيات عبــر القطاعيــة، 
تســاهم السياســة احلضريــة الوطنيــة للتنميــة يف رؤيــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة 
املبنيــة علــى الدميقراطيــة، املســاواة، األمــان، الشــفافية، وســيادة القانــون. باإلضافة 
إلــى ذلــك، تســاهم السياســة احلضريــة الوطنيــة بشــكل مباشــر يف احملــور الثانــي 
مــن محــاور اخلطــة الوطنيــة للتنميــة :«التميــز يف خدمــة النــاس«، واحملــور الثالــث 

»التنميــة املســتدامة«. تعــد السياســة احلضريــة الوطنيــة واملخطــط الوطنــي املكانــي - قيــد التطويــر حاليــاً مــن قبــل احلكومــة 
مترابطتــان ومتشــابكتان بشــكل وثيــق. يهــدف املخطــط الوطنــي املكانــي إلــى تقييــم الســيناريوهات املمكنــة واملرغوبــة مــن 
حيــث عمليــات التحــول االقتصــادي، وتغييــر األهميــة النســبية للقطاعــات يف منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وعمليــة التحضــر 
املتســارعة للطلــب املتزايــد املتوقــع علــى اإلســكان واخلدمــات ومــا إلــى ذلــك. تدعــم السياســة احلضريــة الوطنيــة الــوزارات يف 
برمجــة االحتياجــات بشــكل مســتقل وإعــداد اخلطــط القطاعيــة وفقــاً لذلــك. يســاهم التحليــل والتركيــز االســتراتيجي املعتمــد 
للسياســة احلضريــة الوطنيــة مبــا يف ذلــك أبعادهــا املكانيــة يف إنشــاء تصــور مرجعــي لفلســطن بالنســبة للمخطــط الوطنــي 
املكانــي. نتــج عــن السياســة احلضريــة الوطنيــة حتليــًا قطاعيــاً آلليــات اجلهوزيــة املطلوبــة وإصــاح القطاعــات ذات العاقــة.

تســاهم السياســة احلضريــة الوطنيــة يف حتقيــق وقيــاس اإلجنــاز نحــو 
هــدف التنميــة املســتدامة احلــادي عشــر. وقعــت فلســطن باعتبارهــا 
دولــة مراقــب غيــر عضــو يف األمم املتحــدة علــى أجنــدة 2030 للتنميــة 
الهــدف  اعتمــدت  وبالتالــي   ،2015 العــام  مــن  أيلــول  يف  املســتدامة 
احلــادي عشــر: »جعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع 
وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة«. كمــا اعتمــدت فلســطن 
اخلطــة احلضريــة اجلديــدة يف تشــرين أول مــن العــام 2016، والتــي 
حتــدد الوســائل واألدوات احلاســمة التــي ميكــن للمــدن مــن خالهــا 

ــدف احلــادي عشــر. ــق اله حتقي

املشاريع
النوعية اجلدوى التشخيص

الصياغة

التنفيذ

 املراقبة
والتقييم

املشاركة

تنمية  القدرات

الشكل 3: عملية  إعداد السياسة احلضرية الوطنية
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إن السياســة احلضريــة الوطنيــة هــي عمليــة تقودهــا احلكومــة وتوفــر خطــة لتحديــد التحديــات و/أو الفــرص، وضــع األهــداف، 
وتفويض األدوار، والقدرة على مراقبة وتقييم جناح السياســة. تتكون السياســة احلضرية الوطنية، بحســب موئل األمم املتحدة، 
مــن خمــس مراحــل: اجلــدوى، التشــخيص، الصياغــة، التنفيــذ، واملراقبــة والتقييــم. إضافــة إلــى ثــاث ركائز وهي: املشــاركة، بناء 
 القــدرات، واملشــاريع التحفيزيــة. وتتميــز السياســة احلضريــة الوطنيــة بأنهــا عمليــة مترابطــة، كما هو موضح يف )الشــكل رقم 3( 
. مت تطوير السياسة احلضرية الوطنية  من خال املشاورات العامة التي تشمل كافة شرائح املجتمع، مبا يف ذلك النساء و الشباب 
يف جميــع أنحــاء االرض الفلســطينية احملتلــة علــى املســتوى احمللــي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي وبدعم من موئــل االمم املتحدة. 
استندت مرحلة التشخيص بالكامل إلى عملية حتديد السمات احلضرية التي أجرتها وزارة احلكم احمللي وموئل األمم املتحدة 
 يف إطار تقرير احلالة بشأن حتقيق الهدف احلادي عشر يف فلسطن )2021(. ستتطلب مراحل التنفيذ واملراقبة والتقييم على 
مــدى العقــد القــادم عمــًا مفصــًا علــى املســتوى الوطنــي ويجــب أن يرتكــز علــى خطــة التنميــة الوطنيــة )2023-2021( 

واملخطــط الوطنــي املكانــي )2050(.

ــز الرئيســية  ــات والركائ ــد األولوي ــة استشــارية لتحدي ــي وشــركاؤها عملي ــادت وزارة احلكــم احملل ــت، ق ــام الفائ ــى مــدار الع عل
للسياســة احلضريــة الوطنيــة. متــت إدارة املشــاورات مــن قبــل فريــق عمــل يضــم احتــاد الهيئــات احملليــة الفلســطينية، والفريــق 
االستشــاري مــن جامعــه النجــاح الوطنيــة، وموئــل االمم املتحــدة. وشــملت املشــاورات أصحــاب العاقــة مــن قطــاع غــزة والضفــة 
الغربيــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية. لــم يتــم اســتبعاد مخيمــات الاجئــن ولكنهــا لــم تشــارك بشــكل مباشــر يف عمليــة إعــداد 
ــراث الطبيعــي  ــي مت حتديدهــا هــي: اإلســكان، النقــل واملواصــات، الت ــز الت ــت الركائ ــة. وقــد كان ــة الوطني السياســة احلضري
والثقــايف، التنميــة احلضريــة والريفيــة املســتدامة، إدارة املخاطــر والكــوارث، احلوكمــة احلضريــة، واالقتصــاد احلضــري. ولــم 
يغــب موضــوع تغيــر املنــاخ عــن حلقــات النقــاش بــن أصحــاب العاقــة، حيــث متــت التوصيــه بأخــذه بعــن االعتبــار عنــد رســم 
السياســات املتعلقــة بكافــة الركائــز املذكــورة أعــاه، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالركيــزة اخلامســة املتعلقــة بــإدارة املخاطــر والكــوارث.

اجتماع الفريق الوطني للهدف احلادي عشر من أهداف التنمية املستدامة. املصدر: موئل األمم املتحدة )2021(
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خلفية

ــة أو خاصــة للنهــوض بهــذا القطــاع الهــام، ومــن أجــل  ــة أو شــبه حكومي ــادرات حكومي يشــهد قطــاع اإلســكان يف فلســطن مب
التغلــب علــى التحديــات والصعوبــات الكثيــرة التــي حتفــه والتــي تتمثــل بشــكل رئيســي مبمارســات االحتــال االســرائيلي 
وسياســاته التخطيطيــة التقييديــة واالقصائيــة علــى األرض الفلســطينية؛ والــذي ترتــب عليــه حالــة مــن عــدم األمــان يف حيــازة 
املســكن خصوصــاً يف مناطــق القــدس الشــرقية ومناطــق )ج(، إضافــة إلــى شــح املســاكن ميســورة التكلفــة وزيــادة االكتظــاظ بفعــل 

محدوديــة التوســع األفقــي واحلاجــة إلــى أعــداد كبيــرة مــن املســاكن لســد احتياجــات النمــو الســكاني يف فلســطن.

1234

أولويات السياسة هي

سكن آمن وميسر 
ومائم للجميع 

ومتجاوب للظروف 
البيئية والتغير 

املناخي.

قطاع إسكان مستدام ضمن 
أولويات التنمية الوطنية 

الهادفة الى تثبيت حق املواطن 
يف السكن على كامل األرض 

الفلسطينية.

تشريعات وقوانن 
وأنظمة  ضابطة 
وناظمة لقطاع 
اإلسكان يف 

فلسطن.

شراكات فاعلة لتوفير بيئة 
حاضنة وداعمة لتحقيق إسكان 

ميسر ومستدام، مبا يشمل 
محفظة مالية داعمة حلق 

املواطن يف سكن آمن وميسر.

 1,046
ُهِدم

 1,694
نزح

 6,200
تأثر

2015

461

904

279 290
422

679

521

2016 2017 2018 2019 2020 2021

عمليــات الهدم يف املنطقة املس�ة (ج) املنشــئات التي تــم هدمها يف القدس الرشقية

2015

79
190 142 178 206 175

94

2016 2017 2018 2019 2020 2021

%42.3

ســكان الحرض الذين يعيشــون يف أحياء فق�ة

أو مســتوطنات عشــوائية أو سكن غ� مالئم
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االستجابة التحديات

دعــم احلــق الفلســطيني يف الوجــود اإلســكاني علــى كافــة 
األرض الفلســطينية وتوفيــر بيئــة تعــزز مــن قــدرة املواطــن يف 

احلصــول علــى ســكن ميســر وكــرمي.
تهديد أمن حيازة املسكن

املكانــي  التخطيــط  يف  الفلســطينين  حــق  عــن  الدفــاع 
الطبيعيــة  املــوارد  كافــة  إلــى  الوصــول  مــن  ومتكينهــم 

األساســية. واخلدمــات 

الفلســطينية  والتنميــة  التخطيــط  تنفيــذ سياســات  إعاقــة 
املســتدامة يف ظــل املمارســات اإلســرائيلية مــن هــدم وتوســع 

اإلســتيطان ومصــادرة األرض الفلســطينية
وامليســرة  املائمــة  الســكنية  الوحــدات  مــن  أعــداد  توفيــر 

للفلســطينين. الســكني  الطلــب  احتياجــات  لتلبيــة 
الكثافــة الســكانية العاليــة يف العديــد مــن التجمعــات الســكنية 

يف فلسطن
ذات  والتنظيميــة  والقانونيــة  التشــريعية  األطــر  مراجعــة 
االنســان يف  بحــق  املتعلقــة  األبعــاد  تشــمل  بحيــث  الصلــة 

ومســتدام. آمــن  ســكن  علــى  احلصــول 

نظــام تشــريعي ضعيــف ال يتماشــى مــع احتياجــات قطــاع 
الفلســطينية للتجمعــات  االســكان 

إســكان  مشــاريع  تنفيــذ  لغايــات  وطنــي  تأســيس صنــدوق 
ميســر وإيجــاد شــراكات فاعلــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 

اخلــاص.
عدم وجود مساكن ميسورة التكلفة

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:  

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق املعرضــة للخطــر، وخاصــة القــدس الشــرقية، واملنطقــة »ج«، وقطــاع غزة، ومخيمــات الاجئن، 

مــع مراعــاة التحديات واالحتياجــات املختلفة.

ــى احتياجــات  ــاًء عل ــة تشــاركية بن ــام بطريق ــف وسياســات اإلســكان الع ــل التكالي ــى حتم ــدرة عل ــي للق ــف الوطن ــر التعري تطوي
الفئــات األكثــر ضعفــاً، وخاصــة النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال والشــباب.

إعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفاً يف اإلسكان العام، مبا يف ذلك األسر التي تعيلها نساء.
االستدامة البيئية

دمج السامة واملواد واألساليب اخلضراء وأساليب البناء الفعالة يف قوانن البناء واألطر التنظيمية والتشريعية.
القضايا الشاملة األخرى

تعزيز قدرة املؤسسات العاملة يف قطاع اإلسكان مبا يضمن متكينها من وضع سياسات إسكانية فاعلة.

جمع البيانات املتعلقة بقطاع اإلسكان وحتليلها وإنشاء مرصد وطني لإلسكان يوحد اجلهود وينسقها.

تفعيل تطبيق لوائح البناء ولوائح التخطيط والتنظيم والتي ستساهم يف وجود  قطاع إسكان ميسر ومستدام.
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المحور الثاني: قطاع النقل والمواصالت
تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية
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خلفية

تواجــه املناطــق احلضريــة الفلســطينية حتديــات يف قيــود التواصــل اجلغــرايف والتنقــل نتيجــة للتقســيمات اجلغرافيــة السياســية 
وقيــود احلركــة املفروضــة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي، يضــاف إلــى ذلــك أن جميــع مراكــز املــدن واملراكــز التجاريــة والتجمعــات 
ــة  ــات ومحدودي ــة املركب ــاد املســتمر يف معــدل ملكي ــي مــن االزدحــام املــروري الشــديد نتيجــة لازدي الرئيســية يف فلســطن تعان
فــرص التوســع والتطويــر وقلــة االعتمــاد علــى املواصــات العامــة، لذلــك فــإن هــذه الظــروف أنتجــت نظــام نقــل غيــر مســتدام، 
فمســتوى خدمــة املــرور متــدن، ومعــدل زمــن الرحــات ومســتوى التأخيــر مرتفــع، ومعــدل اســتهاك املركبــات مــن الطاقــة مرتفــع.

123

أولويات السياسة هي

التنسيق بن التخطيط 
احلضري وتخطيط 

املواصات والتكاملية بينهما

زيادة كفاءة شبكة الطرق 
وخدمات النقل واملواصات

النقل متعدد الوسائط املستدام 
بيئياً واجتماعياً واقتصادياً 
والذي يشجع على استخدام 

املركبات الصديقة للبيئة
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االستجابة التحديات

تعزيــز تكامــل التخطيــط احلضــري وتخطيــط املواصــات، 
التحتيــة  البنيــة  وإنشــاء مراكــز حضريــة جديــدة، وتوفيــر 
واخلدمــات املناســبة التــي تأخــذ دراســات التأثيــر يف االعتبار 

ــط احلضــري. ــة التخطي كجــزء مــن عملي

لــوزارة  املؤسســي  والتطويــر  الرقميــة  اخلدمــات  حتســن 
النقــل واملواصــات لدعــم التدخــات املوجهــة نحــو احللــول، 

مثــل تســريع تقــدمي اخلدمــة.

وتخطيــط  احلضــري  التخطيــط  بــن  التكامــل  ضعــف 
ملواصــات ا

الشــروع يف اســتخدام حلــول النقــل املســتدامة، مــن حيــث 
ــة؛  ــة الصديقــة للمســتخدمن والبيئ ــر املراكــز احلضري تطوي
خلــق بيئــة حضريــة تقلــل االعتمــاد علــى املركبــات اخلاصــة، 
الهوائيــة/  الدراجــات  واســتخدام  املشــي،  علــى  وتشــجع 
للبيئــة؛  والصديقــة  العامــة  النقــل  ووســائل  الكهربائيــة، 
إنشــاء محطــات نقــل عــام مركزيــة خــارج املناطــق احلضريــة 
الرئيســية؛ إدخــال حافــات املدينــة وحافــات النقــل الســريع 
والســكك احلديديــة اخلفيفــة واملركبــات الكهربائيــة الصديقة 

للبيئــة؛ وتوفيــر البيئــة والبنيــة التحتيــة الازمــة.

مســتوى  وارتفــاع  الطــرق  لشــبكة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 
املــروري االزدحــام 

عدم وجود أنظمة نقل متعددة الوسائط

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 

ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة، وضمــان الوصــول إلــى جميــع وســائل النقــل العــام واملناطــق.
االستدامة البيئية

الترويــج الســتخدام األمنــاط غيــر اآلليــة للنقــل داخــل املناطــق احلضريــة وتشــجيع اســتخدام املركبــات الصديقــة للبيئــة، واختبــار 
انبعاثــات الكربــون مــن املركبــات أثنــاء الترخيــص.

القضايا الشاملة األخرى
حتسن قدرات املؤسسات العامة يف جمع البيانات وحتليلها.

إنفاذ قوانن النقل وتنظيم املرور.
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 المحور الثالث: قطاع التراث
الطبيعي والثقافي

تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية
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خلفية

منــذ قبــول دولــة فلســطن كدولــة كاملــة العضويــة يف منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( يف شــهر 
ــراث العاملــي. ومــن املقــرر ترشــيح  ــراث الثقــايف يف قائمــة الت ــة للت ــة مواقــع محلي ــي مــن عــام 2011، مت إدراج ثاث تشــرين ثان
قائمــة تضــم 14 موقعــاً مــن حوالــي 7,000 موقــع أثــري و 50,000 مبنــى تاريخــي موجــود يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة. مــع 
اإلنفــاق احلكومــي املنخفــض للغايــة علــى احلفــظ والترويــج، هنــاك حاجــة إلــى إعطــاء األولويــة للقطــاع للحصــول علــى الفوائــد 

االقتصاديــة والثقافيــة.

123

أولويات السياسة هي

حماية مواقع التراث الثقايف 
والطبيعي وصيانتها بشكل فعال

تثبيت وحماية ملكية 
األراضي واملمتلكات

االستثمار يف حماية  التراث الثقايف 
والطبيعي وتوثيقه بشكل دوري

,

إجمالــي اإلنفــاق بني
(جميع التمويل اخلارجي، القائم على املشاريع)

اإلنفــاق لــكل فــرد

دوالر أمريكــي45,563,000 دوالر أمريكــي 1.2

موقع أثري7,000
مبنى تاريخي50,000 55%

مناطق ج

1.2

فنلنــدا البرتغــال إســبانيا السويد بولندا

الــدول األوروبيــة (2019)(2019) دول أمريــكا الالتينيــة

املكســيك

33
�دوالر أمري

50 72
104 110

19

فلسطني

�أمري�دوالر أمري دوالر 

�أمري دوالر 
�أمري دوالر 

�أمري دوالر 

�أمري دوالر 

نصيب الفرد من اإلنفاق على احلفاظ على التراث الطبيعي والثقايف
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االستجابة التحديات

وضــع خطــة شــاملة تتضمــن اجلوانــب التخطيطيــة واملعماريــة 
والبيئيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  واخلدميــة 

واإلداريــة.

توســيع جهــود احلمايــة وإعــادة التأهيــل لتغطيــة جميــع مواقــع 
التــراث الوطنــي خــارج حــدود “املنطقــة أ”

ضعــف الدعــم حلمايــة التــراث الطبيعــي والثقــايف واحلفــاظ 
عليــه

ــات  ــع البيان ــة وحتســن جم ــع الوطني ــث ســجات املواق حتدي
حــول مواقــع التــراث الطبيعــي والثقــايف، لدعــم اتخــاذ القــرار 

واإلدارة.

حتســن التنســيق مــع الهيئــات احملليــة حلمايــة املواقــع داخــل 
املراكــز احلضريــة والريفيــة.

التحديات املتعلقة بإخاء األراضي وحقوق امللكية

املواقــع  لتحديــد  التــراث  علــى  للحفــاظ  تقييمــات  إجــراء 
احملتملــة إلعــادة التأهيــل واالســتخدام والتطويــر، باســتخدام 
توصيــات املناظــر الطبيعيــة احلضريــة التاريخيــة لليونســكو.

التــراث  مواقــع  علــى  بأهميــة احلفــاظ  والتوعيــة  التثقيــف 
الثقايف والطبيعي؛ مبا يف ذلك االندماج يف املناهج التعليمية، 

ــة. ــة والثقافي بــن مجموعــات الشــباب، واملســارات البيئي

ضعف االستثمار يف التراث الطبيعي والثقايف

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 

ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة.
االستدامة البيئية

حماية وإعادة استخدام مواقع التراث الطبيعي والثقايف كأماكن عامة متثل االبتكار الريادي وتعزز التغيير السلوكي.
القضايا الشاملة األخرى

حتســن قــدرات املؤسســات العامــة يف جمــع البيانــات وحتليلهــا والتحديــث املســتمر لقاعــدة بيانــات التــراث الطبيعــي والثقــايف 
لتشــمل معلومــات شــاملة.

تعزيز حماية التراث الطبيعي والثقايف.
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المحور الرابع: قطاع التنمية 
الحضرية-الريفية المستدامة

تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية
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خلفية
يركــز الهــدف احلــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن غاياتــه إلــى ضــرورة دعــم الروابــط اإليجابيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة  ــة الوطني ــز تخطيــط التنمي ــة مــن خــال تعزي ــة واملناطــق الريفي ــة واملناطــق احمليطــة باملناطــق احلضري ــة بــن املناطــق احلضري والبيئي
واإلقليميــة. ال ينبغــي أن تــؤدي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمناطــق احلضريــة إلــى إهمــال املناطــق الريفيــة. اتبــاع نهــج تكاملــي؛ 
يجــب أن تكــون تنميــة املناطــق احلضريــة موازيــة لتنميــة املناطــق الريفيــة بغــض النظــر عــن ذروة التحضــر يف األراضــي الفلســطينية احملتلة.

أولويات السياسة هي

1234

التكامل والربط 
بن املناطق 

احلضرية والريفية.

الترويج للتكنولوجيا 
وتوفير املعلومات 
املكانية بطريقة 

يسهل الوصول إليها.

تدخات التخطيط احلضري 
املستدام القائمة على تعميم 
سياسات املشاركة العامة يف 
التخطيط احمللي والوطني 

واحلكم احمللي لزيادة املدخات 
يف عمليات صنع القرار وزيادة 

شروط املساءلة.

تقدمي أدوات ومنهجيات جديدة حلرفة 
التخطيط احلضري يف فلسطن من شأنها 
أن تنتقل من استخدام األراضي التقليدية 
والتخطيط الفيزيائي إلى سيناريوهات 

النمو احلضري وتقنيات النمذجة لتحقيق 
االستدامة من حيث التدخات االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية.

%77 %15%8
احلضر مخيمات الالجئنيالريف

نسبة السكان يف املناطف احلضرية والريفية
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االستجابة التحديات
وضــع تعريــف وظيفــي واضــح للمناطــق احلضريــة والريفيــة، 
للمخيمــات  السياســي  الوضــع  االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع 

الفلســطينية.

والبيئــة  املنــاخ  تغيــر  مراعــاة  مــع  الريفيــة  املناطــق  تنميــة 
االســتدامة. وجوانــب  والصحــة 

ضعف التكامل بن املناطق احلضرية والريفية

ــى  ــوم عل ــر نظــام حضــري ريفــي متكامــل ومســتدام يق تطوي
الامركزيــة والشــراكة بــن مختلــف املســتويات.

تعميــم الوصــول إلــى التمويــل، واإلدارة احلضريــة، واملســاواة 
بــن اجلنســن، وتغيــر املنــاخ، والنهــج التشــاركي، واحلــد مــن 

املخاطــر، ومــا إلــى ذلــك.

املكانــي  والتخطيــط  املســتدامة  بالتنميــة  االهتمــام  عــدم 
وريفــي( )حضــري 

اقتــراح أدوات ومنهجيــات جديــدة للتخطيــط العمرانــي يف 
فلســطن لتحقيــق االســتدامة.

ال يوجــد إطــار مفاهيمــي وتخطيطــي للمناطــق احلضريــة 
والريفيــة

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 

ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة.

ضمان العدل والتوزيع العادل يف تخصيص السياسات واجلهود وامليزانيات التنموية يف الريف أسوة باحلضر.
االستدامة البيئية

اعتماد ومناصرة االستراتيجيات الصديقة للبيئة وتغير املناخ يف كل من املناطق احلضرية والريفية والتنمية.
القضايا الشاملة األخرى

ــة يعالــج اخلصائــص اخلاصــة لــكل منطقــة ويســاهم يف  ــة والريفي ــم للغــرض للمناطــق احلضري صياغــة تعريــف وظيفــي مائ
تقييــم صياغــة خطــة التنميــة املســتقبلية.
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المحور الخامس: إدارة وتخفيف الكوارث
تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية



السياسة احلضرية الوطنية لدولة فلسطني24

1

4

2

56
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خلفية

مت وضــع خطــط احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وخطــط لاســتجابة لهــا يف فلســطن لاســتجابة مــن قبــل الســلطات الوطنيــة ذات 
الصلــة بدعــم مــن اجلامعــات ومراكــز البحــوث األخــرى. ينصــب التركيــز األساســي علــى بنــاء قــدرات برامــج الدفــاع املدنــي. 
مبــا يف ذلــك مكافحــة احلرائــق واالســتجابة للطــوارئ. إن احلاجــة إلــى التكيــف مــع تغيــر املنــاخ لهــا األولويــة وهــي قيــد التنفيــذ 
بالفعــل يف فلســطن مــن خــال تطويــر خطــط التكيــف الوطنيــة ومشــاريع التكيــف احملليــة، ومــع ذلــك، فقــد كان متويــل التكيــف 

محــدوداً، وال بــد خلطــط التكيــف أن تدمــج التأثيــرات احلضريــة، ال ســيما علــى الفئــات الضعيفــة.

أولويات السياسة هي

احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، 
وتقدمي احلوافز للمواطنن والقطاع اخلاص 
الستخدام مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة

دعم الطاقة املتجددة 
إدارة بيانات تغير املناخومنخفضة الكربون

استعادة التنوع احليوي 
وحمايته

بناء القدرات والتأهب لتغير املناخ والكوارث 
الطبيعية على املستوى احمللي

تعزيز قدرة السلطات احمللية 
يف تقييم املخاطر والتخفيف 

من حدتها

2015
مفقودين 0متأثرين39 متوفيني1.02

510 1.87
2016

2017

2018

420 1.42

6.280 0.027

مفقودين  متأثرين متوفيني

مفقودين  متأثرين متوفيني

مفقودين متأثرينمتوفيني
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االستجابة التحديات
ــاخ يف  ــر املن ــم وإدمــاج احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وتغي تعمي
التخطيــط الوطنــي لتحقيــق التنميــة املســتدامة والتكيــف مــع 

تغيــر املنــاخ.

عــدم تفعيــل اإلطــار القانونــي/ املؤسســي ملعاجلــة القضايــا 
املتعلقــة باملخاطــر الطبيعيــة وتغيــر املنــاخ

الدعــوة إلــى تقنــن التنميــة احلضريــة منخفضــة الكربــون 
مــن خــال تشــجيع ودعــم وضــع اخلطــط واالســتراتيجيات 
علــى املســتوى احمللــي للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس 

احلــراري.

املتعلقــة  الكــوارث  مخاطــر  مــن  احلــد  سياســات  ضعــف 
بالتأهــب للكــوارث والتخفيــف مــن حدتهــا وتدابيــر االســتجابة

الدعــوة إلــى حــق الوصــول إلــى التقنيــات املتقدمــة حلمايــة 
املــوارد الطبيعيــة والثقافيــة.

واألجهــزة  التقنيــات  اســتخدام  علــى  اإلســرائيلية  القيــود 
املتطــورة املســتخدمة يف رصــد الكــوارث الطبيعيــة املختلفــة 

املناخــي التغيــر  وقضايــا 
بنــاء القــدرة علــى الصمــود يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة 
وتنظيــم  التخطيــط  خــال  مــن  املنــاخ  تغيــر  مــع  والتكيــف 
واخلدمــات  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر  األراضــي  اســتخدام 

احليويــة.

التخلــص غيــر الصحيــح مــن النفايــات، وعــدم االلتــزام بإعــادة 
تدويــر النفايــات، إلــخ.

ــة والكــوارث  ــرات املناخي ــة والتغي ــة الوعــي بالعوامــل البيئي قل
ــة الطبيعي

صياغة برنامج وطني عبر قطاعي لتغير املناخ. احلاجة لتوحيد البيانات

املناطــق  يف  املنــاخ  تغيــر  معاجلــة  يف  الامركزيــة  تشــجيع 
احلضريــة.

ــوارث  ــة املخصصــة للحــد مــن مخاطــر الك ــة امليزاني محدودي
وتأثيراتهــا علــى املناطــق احلضريــة والريفيــة، وخاصــة علــى 

ــات املهمشــة الفئ

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 
ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة، مبــا يف ذلــك ضمــان التوزيــع العــادل للقــدرات وجهــود االســتعداد للكــوارث يف كل 

مــن املناطــق احلضريــة والريفيــة.
االستدامة البيئية

دمــج اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وتغيــر املنــاخ وجوانــب ومبــادئ اســتراتيجيات البيئــة املســتدامة يف األطــر 
والسياســات التشــريعية علــى جميــع املســتويات؛ الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة وعبــر جميــع القطاعــات.

القضايا الشاملة األخرى
بنــاء إطــار وطنــي موحــد جلمــع البيانــات ورســم خرائــط املخاطــر يضمــن التنســيق املناســب بــن جميــع كيانــات التنفيــذ )األوليــة 

والثانويــة( ذات الصلــة.

ضمان املشاركة الفعالة جلميع أصحاب املصلحة يف املجتمع.
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المحور السادس: الحوكمة الحضرية
تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية
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أولويات السياسة هي

تفعيل وتطبيق النظام القانوني يف مجال 
التخطيط املكاني.

دعم السلطات احمللية يف اجلهود املبذولة 
لتحقيق الامركزية وتنويع مصادر إيراداتها، مثل 
الشراكات بن القطاعن العام واخلاص والتمويل 

املستند إلى األراضي.

اإلمبراطوريــة العثمانيــة )1970-1917(، االنتــداب البريطانــي )1917-1948(، تأثيــر احلكــم األردنــي يف الضفــة الغربيــة واحلكــم املصــري يف قطــاع غــزة )1948-  1
1967( واالحتــال اإلســرائيلي )مــن 1967 حتــى اآلن(.

خلفية

احلكومــة احملليــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة موجــودة منــذ فتــرة طويلــة. لقــد تطــورت مبــرور الوقــت مــع جــزء كبيــر مــن 
إطارهــا املؤسســي والقانونــي الــذي يعــود أصلــه إلــى األنظمــة السياســية والقانونيــة املختلفــة التــي حكمــت األرض الفلســطينية1. 
وهــذا يفســر تعقيــدات الوضــع املؤسســي لنظــام اإلدارة احملليــة الفلســطيني احلالــي كمــا هــو عليــه اليــوم. كانــت الســمة الثابتــة 
لتلــك األنظمــة السياســية هــي الهيمنــة القويــة لــإلدارة املركزيــة. عملــت اإلدارة احملليــة يف الغالــب كوســيلة لتقــدمي اخلدمــات 
للمواطنــن يف حــدود قدراتهــم التشــغيلية. تعــزز اإلدارة احلضريــة آليــات املســاءلة احلكوميــة وتســتجيب ملطالــب املواطنــن 

وتضمــن نزاهــة اإلجــراءات القانونيــة، لذلــك اســتثمرت الســلطة الفلســطينية بشــكل مكثــف يف تعزيــز دور الهيئــات احملليــة.

0 20 4010
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مجلس بلدي أ

مجلس بلدي ب

مجلس بلدي ج

مجلس قروي

مكتب خدمات

القدس الشرقية

اخرى

مفتاح اخلارطة
تصنيف الهيئات احمللية
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االستجابة التحديات
تطوير ودمج النظام القانوني لإلدارة احلضرية بن الضفة الغربية 

وقطاع غزة، مع التركيز على تعزيز الامركزية، وتوضيح املسؤوليات 
والصاحيات يف النظم املؤسسية، باإلضافة إلى تعزيز تطبيق القوانن.

ضعف الترابط والتكامل بن القوانن املنظمة للحكم احمللي وخاصة 
تلك املتعلقة بالتخطيط والتنظيم

تنمية القدرات املؤسسية واحلفاظ على املوارد البشرية يف مجال 
التخطيط والتنظيم والتخطيط املشترك بن القطاعات وربطها 

باملوازنات.
التفاوت والضعف يف القدرات املؤسسية يف مجال التخطيط احلضري

تفعيل املشاركة املجتمعية واستخدام األدوات التكنولوجية يف عمليات 
صنع القرار والتخطيط املكاني، واعتماد مبدأ املشاركة، والدمج، 

ومراعاة النوع االجتماعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص.

ضعف املشاركة العامة والشمولية

ضعف مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص

ضعف احلساسية للنوع االجتماعي

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 

ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة.

متكن املرأة من املشاركة يف صنع القرار واحلكم على جميع املستويات.

حتسن املنهجيات التشاركية يف صنع القرار نحو حتقيق حقوق اإلنسان.

االستدامة البيئية
ــع  ــة جلمي ــان املشــاركة الفعال ــة لضم ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــن مجــال السياســات االقتصادي ــآزر والتناغــم ب ــد أوجــه الت حتدي

أصحــاب املصلحــة يف املجتمــع.
القضايا الشاملة األخرى

جمع البيانات وحتليلها فيما يتعلق بالفئات الضعيفة ومشاركة املرأة.



29

المحور السابع: االقتصاد الحضري
تنفيذ السياسة احلضرية الوطنية
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خلفية

يعتبــر اإلقتصــاد الفلســطيني اقتصــاداً محــدوداً وضعيفــاً، إذ يعتمــد بشــكل كبيــر علــى اإلقتصــاد اإلســرائيلي مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يتأثــر بعواقــب السياســات والتغيــرات االقليميــة والدوليــة. ففــي عــام 2020، مت تقديــر النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
ــون دوالر أمريكــي، ووصــل معــدل الفقــر يف فلســطن يف العــام 2017 إلــى  ــة )أســعار 2015( بـــ 14,015.4 ملي باألســعار الثابت

29.2 باملئــة. ومعــدل البطالــة يف فلســطن لنفــس العــام 25.3 باملئــة. 

هــذا وأدى تركــز األنشــطة اإلقتصاديــة يف املراكــز احلضريــة الرئيســية وقلــة اإلســتثمارات يف املناطــق الريفيــة ويف القطاعــات 
االنتاجيــة الرئيســية إلــى إرتفــاع مســتوى الهجــرة مــن الريــف إلــى احلضــر، جنــم عــن ذلــك ضغــط إضــايف علــى البنيــة التحتيــة 
القائمــة واخلدمــات احلضريــة. ونتــج عــن ذلــك التنميــة العمرانيــة الســريعة والضغــط املتزايــد علــى البنيــة التحتيــة املتدهــورة، 

إضافــة إلــى التعــدي علــى األراضــي الزراعيــة وتدهــور البيئــة احلضريــة والتوســع احلضــري الســريع وغيــر املتــوازن.

أولويات السياسة هي

بناء أسس االقتصاد الفلسطيني وإدماج 
القطاع غير الرسمي استراتيجياً دون 

إعاقة منوه.

توفير بيئة استثمارية مناسبة 
ودعم املهنين املتخصصن ورواد 

األعمال الشباب.
النهوض بالصناعات الفلسطينية.

تفعيل دور احلكومة الوطنية يف 
كفاءة إدارة املالية العامة.توفير فرص عمل للجميع.االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف.

نسبة العمالة غير الرسمية

%63.9 
من إجمالي العمالة

61.7% من العمالة يف 
القطاعات غير الزراعية

95% من العمالة يف القطاع 
الزراعي

الشباب
28.4%

الفقر
29.2%

الجئني

البطالة

41.5%

احلضر
77%

قطاع غزة الضفة الغربية

4844 26%%% %17
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االستجابة التحديات
املؤسســية  القــدرات  علــى  تركــز  اقتصاديــة  خطــة  وضــع 
واحلفــاظ علــى الكــوادر البشــرية يف مجــال تخطيــط وتنظيــم 

االقتصاديــة. املــوارد  وتعبئــة 
ضعف الهياكل االقتصادية

ضمــان مشــاركة مجتمعيــة فاعلــة يف كافــة قطاعات االقتصاد، 
واســتفادة كافــة الشــرائح الســكانية مــن عمليــة التخطيــط 
احلضــري واالســتثمارات االجتماعيــة واالقتصاديــة املرتبطــة 

بهــا.

ارتفــاع معــدالت البطالــة وعــدم التوافــق بــن التعليــم العالــي 
وفــرص العمــل املتاحــة

خلــق بيئــة اســتثمارية وحضريــة مواتيــة للتنميــة املســتدامة 
وحتقيــق أهــداف اخلطــة احلضريــة اجلديــدة.

عجــز املوازنــة احلكوميــة الفلســطينية املســتمر واملتصاعــد، 
ممــا أدى إلــى نقــص االســتثمار يف التنميــة االقتصاديــة احمللية

أهداف التنمية املستدامة 

املساهمة غير املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:املساهمة املباشرة يف أهداف التنمية املستدامة:

االندماج االجتماعي وعدم ترك أي شخص خلف عن الركب
إعطــاء األولويــة للفئــات واملناطــق الضعيفــة، ال ســيما القــدس الشــرقية واملنطقــة “ج” وقطــاع غــزة ومخيمــات الاجئــن، مــع 

ماحظــة التحديــات واالحتياجــات املختلفــة.

ضمــان تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي يف التخطيــط والتنفيــذ احلضــري واالقتصــادي لدعــم إدمــاج الشــباب والنســاء 
التنميــة االقتصاديــة. واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

االستدامة البيئية
تشجيع وحتفيز املبادرات االقتصادية احلضرية اخلضراء.

القضايا الشاملة األخرى
تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية احمللية.
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مجلس اإلسكان الفلسطيني
زهير علي	 

مجلس اإلسكان الفلسطيني
يوال خير	 

تكامل
وسام مبارك	 

األونروا
االحتادات والقطاع اخلاص

لواء مشاقي	 
مركز الهندسة والتخطيط

مالك بشارات	 
مركز الهندسة والتخطيط

مأمون أبو ريان	 
نقابة املهندسن

أحمد القاضي	 
احتاد املقاولن الفلسطينين

محمود حمادنة	 
احتاد املقاولن الفلسطينين

صالح قنازع	 
املجموعة العاملية للهندسة واالستشارات


