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Acronyms and definitions
List of Acronyms
ACRI

Association of Civil Rights in Israel

ARA

Access Restricted Areas

ARIJ

Applied Research Institute Jerusalem

CAAC

Children and Armed Conflict

CCA

Common Country Assessment

CEDAW

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

CESCR

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

CPWG

Child Protection Working Group

CRC

Convention on the Rights of the Child

CSO

Civil Society Organisations

DCI

Defense for Children International

DCO

District Coordination Office

DWRC

Democracy and Workers’ Rights Center

EJ

East Jerusalem

EU

European Union

EWASH

Emergency Water, Sanitation, and Hygiene

FAO

Food and Agriculture Organization

FC

Faecal Coliforms

FS

Faecal Streptococcus

GBV

Gender Based Violence

GDP

Gross Domestic Product

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; German company
which specializes in international development

GNC

Government of National Consensus

GoI

Government of Israel

GPP

Gaza Power Plant

GRM

Gaza Reconstruction Mechanism

GS

Gaza Strip

H2

Hebron 2

HR

Hague Regulations

ICA

Israeli Civil Administration

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
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ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICJ

International Court of Justice

ICRC

International Committee of the Red Cross

IDF

Israeli Defense Forces

IEC

Israeli Electricity Company

IHL

International Humanitarian Law

IHRL

International Human Rights Law

ILO

International Labour Organization

IMF

International Monetary Fund

ISF

Israeli Security Forces

LACS

Local Aid Coordination Secretariat

LGUs

Local Government Units

MCM

Million Cubic Metres

MDG

Millennium Development Goal

MDLF

Municipal Development and Lending Fund

MIFTAH

Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy

MoA

Ministry of Agriculture

MoEHE

Ministry of Education and Higher Education

MoF

Ministry of Finance

MoH

Ministry of Health

MOJ

Ministry of Justice

MOL

Ministry of Labour

MoLG

Ministry of Local Government

MoSD

Ministry of Social Development

MOWA

Ministry of Women’s Affairs

MRM

Monitoring and Reporting Mechanism

NER

Net enrolment rate

NGO

Non-governmental Organization

NIS

New Israeli Shekel

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human Rights

oPt

occupied Palestinian territory

PA

Palestinian Authority

PAC

Prisoners’ Affairs Commission

PCBS

Palestinian Central Bureau of Statistics

PHC

Population, Housing and Establishment Census

PLC

Palestinian Legislative Council

PLO

Palestine Liberation Organisation

PMRS

Palestinian Medical Relief Society

PWA

Palestinian Water Authority

PWDs

Persons with Disabilities

SDG

Sustainable Development Goal

SEFSec

Socio-economic food security

SOP

State of Palestine

TC

Total Coliforms

UN WOMEN

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNCT

United Nations Country Team

UNDAF

United Nations Assistance Development Framework

UNDG

United Nations Development Group

UNDP

United Nations Development Programme

UNESCO

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization

UNFPA

United Nations Population Fund

UNHABITAT

United Nations Human Settlements Program

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS

United Nations Office for Project Services

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSCO

United Nations Special Coordinator Office for the Middle East Peace Process

VAW

Violence against women

VCs

Village Councils

VTC

Vocational Training Center

WASH

Water, Sanitation, and Hygiene

WB

West Bank

WFP

World Food Programme

WHO

World Health Organization
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تعريفات
المنطق��ة (ج) :ت��م في �إطار اتفاقية �أو�سل��و  2المرحلية ل�سنة  ،1995تق�سيم ال�ضفة الغربية (با�ستثناء القد���س ال�شرقية) �إلى ثالث مناطق �إدارية ،ي�شار
�إليه��ا بالمنطق��ة (�أ) و(ب) و(ج) .تخ�ضع المنطقة (�أ) ل�سيطرة مدنية و�أمنية فل�سطينية كاملة .وتخ�ضع المنطقة (ب) ل�سيطرة مدنية فل�سطينية كاملة
و�سيطرة �أمنية �إ�سرائيلية-فل�سطينية م�شتركة .وتخ�ضع المنطقة (ج) ل�سيطرة مدنية �إ�سرائيلية كاملة و�سيطرة �إ�سرائيلية على الأمن والتخطيط والبناء.
تحي��ط المنطق��ة (ج) بالمنطقتين (�أ) و(ب) في ال�ضفة الغربية ،وتوجد في الغالب في الج��زء ال�شرقي من ال�ضفة الغربية على طول منطقة الأغوار،
وف��ي غرب ال�ضفة الغربية وو�سطها .وهي ت�شكل �أكثر من  %60م��ن م�ساحة ال�ضفة الغربية وتعد �أ�سا�سية للتوا�صل الجغرافي لل�ضفة الغربية وقدرة
الدولة الفل�سطينية على اال�ستمرار.
الإدارة المدني��ة الإ�س��رائيلية :هيئة �إداري��ة تعمل في ال�ضفة الغربية �أن�ش�أته��ا الحكومة الإ�سرائيلية في �سنة  1981لتنفي��ذ الوظائف البيروقراطية داخل
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .يتكون طاقم الإدارة المدنية �إلى حد كبير من كوادر ع�سكرية �إ�سرائيلية ،وتعد جزءاً من هيئة �أكبر تعرف با�سم «من�سق
�أن�شطة الحكومة في المناطق» ،والتي بدورها تعد وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإ�سرائيلية.
المنطقت��ان  H1و H2ف��ي الخلي��ل :تق�سم مدينة الخليل في ال�ضفة الغربية �إلى منطقتي��ن  H1و H2بموجب بروتوكول الخليل ل�سنة  .1997تغطي
المنطق��ة  %08 H1م��ن المدينة وتخ�ضع ل�سيطرة مدنية و�أمني��ة فل�سطينية ،فيما تخ�ضع المنطقة  H2لل�سيط��رة الع�سكرية الإ�سرائيلية وال�سيطرة
المدنية الفل�سطينية.
الخط الأخ�ضر :خط الهدنة ل�سنة ( 1949ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،وقطاع غزة).
الج��دار :حاج��ز بارتفاع  25قدم ًا من الجدران الإ�سمنتي��ة والأ�سيجة والخنادق والأ�سالك ال�شائكة والم�س��ارات الرملية المك�شوطة ونظام مراقبة
�إلكتروني وطرق للدوريات ومنطقة عازلة .تعمل �إ�سرائيل على بناء الجدار منذ �سنة  ،2002والهدف المعلن لذلك هو منع الفل�سطينيين من تنفيذ
هجم��ات عن��ف داخل �إ�سرائي��ل� .إن الغالبية العظمى من م�سار الجدار تنح��رف عن الخط الأخ�ضر وتجري داخل ال�ضف��ة الغربية ،بحيث تف�صل
تجمع��ات �سكانية فل�سطينية عن �سائ��ر ال�ضفة الغربية وت�ساهم في تجزئة الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .في  9تموز/يوليو � ،2004أ�صدرت محكمة
الع��دل الدولي��ة ر�أي ًا ا�ست�شاري ًا عن التبعات القانونية لبناء جدار في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .و�أ�شارت المحكمة �إلى �أن �أجزاء م�سار الجدار التي
تج��ري داخ��ل ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،جنب ًا �إلى جنب مع نظام البوابات والت�صاريح المرتبط بها ،ت�شكل خرق ًا اللتزامات �إ�سرائيل
بموجب القانون الدولي.
«فل�س��طين»« ،دولة فل�س��طين»« ،الأر�ض الفل�س��طينية المحتلة» :في هذا التقرير ،يتم ا�ستخدام الم�صطلحات «فل�سطي��ن» و»دولة فل�سطين» و»الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتلة» ب�شكل متبادل اعتماداً على ال�سياق .بالتحديد ،ي�شي��ر م�صطلح «الأر�ض الفل�سطينية المحتلة» ككل �إلى الم�ساحة الجغرافية
للأر�ض الفل�سطينية التي احتلتها �إ�سرائيل منذ �سنة  .1967كما يتم ا�ستخدام الم�صطلحات «حكومة فل�سطين» و»الحكومة الفل�سطينية» و»ال�سلطة
الفل�سطيني��ة» ب�شكل متبادل .تبع�� ًا العتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار  19/67يوم  29ت�شري��ن الثاني/نوفمبر  ،2012منحت فل�سطين
�صف��ة دول��ة مراقب غير ع�ضو في الأمم المتحدة .ونتيجة لذلك ،يمكن الإ�شارة �إلى فل�سطين عموم�� ًا كدولة �أو بلد ،ويمكن الإ�شارة �إلى �سلطاتها
عموم ًا على �أنها حكومة فل�سطين.
منطقة التما�س :ت�شير منطقة التما�س �إلى مناطق ال�ضفة الغربية الواقعة بين الجدار والخط الأخ�ضر الأ�صلي.
الم�س��توطنات :مدن وبلدات وقرى �أقامتها �إ�سرائيل في ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،منذ احتالل �إ�سرائيل لها في �سنة  .1967تعر�ضت
ه��ذه ال�سيا�س��ة للإدانة ب�صورة متكررة من جانب مجل�س الأمن الدولي والهيئات الدولية الأخرى باعتبارها تمثل انتهاك ًا للقانون الدولي .يقدر �أن
مجموع الم�ستوطنين الحالي يقارب  ،600,000يقيم ثلثاهم في المنطقة (ج) والباقون في القد�س ال�شرقية.
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ملخص تنفيذي
يتفح�ص هذا التحلي��ل القطري الم�شترك الذي تجري��ه الأمم المتحدة
حالة التنمي��ة في فل�سطين* مع دخول االحت�لال الإ�سرائيلي لأرا�ضيها
عام��ه الخم�سين .يرك��ز التقرير على الفئات الأ�ش��د �ضعف ًا في فل�سطين
وي�سعى �إلى تحديد العوامل الرئي�سية الم�ساهمة في �ضعفهم والتحديات
التي تواجههم في ظل م�سي��رة التنمية الجارية في فل�سطين .وفي �سياق
خط��ة �سنة  ،2030يحلل التقرير الأ�سباب التي تجعل بع�ض الفئات في
المجتم��ع ،ب�صفة منهجي��ة� ،أكثر حرمان ًا من غيرهم ف��ي اال�ستفادة من
مكت�سبات التنمية في فل�سطين.
�سي�شكل ه��ذا التقرير الأ�سا���س التحليلي ال�ستراتيجي��ة الأمم المتحدة
للتنمي��ة بخ�صو�ص فل�سطي��ن لل�سنوات الخم�س المقبل��ة ،والذي �سيتم
تناول��ه في �إط��ار الأمم المتح��دة للم�ساعدات الإنمائي��ة المقبل للفترة
 .2022-2018كما �أن نتائجه تع��زز ان�ضمام فل�سطين التاريخي �إلى
�سبع من ت�س��ع معاهدات رئي�سية لحقوق الإن�س��ان خالل �سنة ،2014
وت�ستجيب لأجندة ال�سيا�سات الوطنية الجديدة للحكومة ،والتي ت�سعى
�إلى اتباع م�سار في التنمية يكون �أكثر ارتكازاً �إلى المواطن.
�إن التركيز المق�صود على الحرمان وال�ضعف المنهجي في هذا التحليل
م�ستمد من �أهداف التنمية الم�ستدامة وال�ضرورة التي تحتمها خطة �سنة
 2030بعدم ترك �أحد خلف الركب في م�سار التقدم.

التنمية في ظل االحتالل :الضعف
المتأصل لجميع الفلسطينيين
عل��ى �أي نقا�ش للتنمية ف��ي فل�سطين �أن يبد أ� من واق��ع �أن �أكبر و�أو�ضح
عقبة تعتر�ض التنمية الفل�سطينية هي االحتالل .فبعد حوالي � 50سنة من
االحتالل ،يمكن الق��ول �أن كل فل�سطيني مقيم في الأر�ض الفل�سطينية
المحتل��ة يعاني من ال�ضعف �إلى درجة ما .وفيما �أن االحتالل ي�ؤثر على
الفئ��ات المختلفة م��ن الفل�سطينيين بطرق متف��ردة ،فبالكاد يوجد �أي
مجال في الحياة بالن�سبة لغالبية الفل�سطينيين ال يم�سه االحتالل.
ت�ش��كل �إزال��ة االحت�لال الأولوي��ة الأوحد والأه��م من �أج��ل تمكين
الفل�سطينيين من ر�سم م�سار ناجح نحو تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة.
ويتعين على �أطراف التنمية الفاعلة �أن تكون مدركة للحدود المفرو�ضة
عل��ى �آفاق التنمية في فل�سطين وكذل��ك على مدى الأثر الذي يمكن �أن
تحقق��ه ا�ستثمارات المانحين الإنمائية في بل��د يعي�ش تحت االحتالل،
حيث تواجه الحكومة قيوداً �شديدة في التحكم بدعائم التنمية .وطالما
* يرجى الرجوع �إلى جزء “التعريفات بخ�صو�ص ا�ستعمال الم�صطلحات “فل�سطين”
و”دولة فل�سطين” و”الأر�ض الفل�سطينية المحتلة”.

بقيت الحكومة الإ�سرائيلية تمث��ل �سلطة االحتالل ،ف�ستظل تتحمل �إلى
ح��د كبير الم�س�ؤولية النهائية عن تمكن الفل�سطينيين من بلوغ الأهداف
العالمية الم�صاغة في خطة �سنة � 2030أو �إخفاقهم في ذلك.
ي�ؤثر االحت�لال على حركة النا�س والب�ضائع ،ويفت��ت المنطقة جغرافي ًا
واجتماعي�� ًا و�سيا�سي�� ًا ،ويعرق��ل النمو االقت�ص��ادي ،ويقي��د ا�ستخدام
الفل�سطينيي��ن للموارد الحرجة مث��ل الأر�ض والمي��اه والمعادن .وهو
بالأدوات ذاتها يحد من قدرة ال�سلطة الفل�سطينية على �صنع ال�سيا�سات
والحكم وتقديم الخدمات.
القي��ود عل��ى الحرك��ة� :إن للقي��ود الإ�سرائيلي��ة على حركة النا���س� ،سوا ًء
الفل�سطينيي��ن �أو الدوليين ،تت�سبب بعواق��ب بعيدة المدى على كل من
قطاع غ��زة وال�ضفة الغربية .يتم تنفيذ هذه القيود من خالل نظام معقد
من نق��اط التفتي�ش ،والت�صاري��ح ،والحواجز الع�سكري��ة على الطرق،
والم�ستوطن��ات ،ونظام من الط��رق االلتفافية ،ونظ��م قانونية موازية،
1
والجدار.
�أدت ه��ذه القيود �إلى تفتيت ال�ساحة الفل�سطينية� .إذ �أوجدت تجمعات
�سكاني��ة معزول��ة ،وقو�ض��ت التما�س��ك االجتماعي ،ومزق��ت الهوية
الم�شترك��ة ،وقل�ص��ت الن�ش��اط االقت�ص��ادي لل�سكان �ضم��ن المناطق
الفل�سطيني��ة المجز�أة وفيما بينها .فالج��دار ال يف�صل فل�سطينيي ال�ضفة
الغربية عن الإ�سرائيليين فح�سب ،بل يف�صل الفل�سطينيين كذلك بع�ضهم
عن بع�ض.
عرقل��ة نمو االقت�ص��اد� :إن القيود عل��ى الأن�شطة االقت�صادي��ة والإنتاجية،
ومنها القيود على حركة الب�ضائع ،تعيق االقت�صاد الفل�سطيني و�إمكانات
نم��وه ب�شدة .فق��د �أ�صبحت ق��درة االقت�صاد الفل�سطين��ي على الن�شاط
2
مح��دودة ،ناهيك ع��ن القدرة عل��ى االزدهار وتوفير فر���ص العمل.
و�أدت االعت��داءات الع�سكري��ة المتك��ررة على غزة �إل��ى �شل االقت�صاد
المحلي ،فيما يحول الإغالق دون �إع��ادة الإعمار وي�ضاعف من ت�أثير
ال�صدم��ات .نتيجة لذلك ،يظ��ل االقت�صاد الفل�سطين��ي معتمداً ب�صورة
عالية عل��ى القطاع العام ،والذي هو بدوره معتم��د ب�صورة عالية على
الدعم الخارجي للميزانية.
“طالم���ا بقي���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية تمث���ل
س���لطة االحتالل ،فستظل تتحمل إلى حد كبير
المس���ؤولية النهائية عن تمكن الفلس���طينيين
من بل���وغ األهداف العالمي���ة المصاغة في خطة
سنة  2030أو إخفاقهم في ذلك”.
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�أم��ا الحواجز على التجارة فتعود �إلى الوقت الذي فر�ضت فيه �إ�سرائيل
نظامه��ا الخا�ص بالتج��ارة الخارجية ونظامها ال�ضريب��ي على الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتلة ف��ي �سنة  .1967وق��د �سمح��ت �إ�سرائيل بتدفق
الي��د العاملة الفل�سطيني��ة والب�ضائع �إلى �إ�سرائيل تح��ت قيود غير قائمة
عل��ى المعاملة بالمث��ل وخ�ضعت ال��واردات �إلى الأر���ض الفل�سطينية
المحتل��ة لهياكل التعريف��ات الجمركية ونظام الح�ص���ص الإ�سرائيلية.
و�أ�صبح المنتج��ون الفل�سطينيون معزولين ب�شكل متزايد عن �شركائهم
التجاريي��ن التقليديين وا�ضطروا لتغيير م�س��ار تجارتهم نحو االقت�صاد
الإ�سرائيل��ي .ومع مرور الوقت ،فقد الم�ص��درون الفل�سطينيون الكثير
من قدرتهم التناف�سية بينما تمتعت المنتجات الإ�سرائيلية بالو�صول �إلى
3
الأ�سواق الفل�سطينية دون عائق.
ف��ي الفترة م��ن  ،2015-2000كان نم��و الناتج المحل��ي الإجمالي
متقلب�� ًا وغير متوازن هيكلي ًا ل�صالح القطاعات التي ال تتعر�ض لمناف�سة
خارجي��ة .ونما الناتج المحلي الإجمالي ب�أكثر من  %3في المتو�سط،
لكن قطاع الزراعة – القطاع الرئي�سي الذي يتعر�ض لمناف�سة خارجية
4
و�أحد المحركات الرئي�سية للنمو ال�شامل – عانى من التقل�ص.
الو�صول غير المتكافئ �إلى الموارد :عانى التو�سع في قطاع الزراعة� ،سوا ًء
الأفق��ي (م�ساحة الأرا�ضي) �أو الر�أ�سي (الكثافة) ،من القيود على مدار
عق��ود 5.يتقيد التو�سع الأفقي بفعل القي��ود على موارد الأر�ض والمياه
الأ�سا�سية .ويتحدد التو�سع الر�أ�سي لقطاع الزراعة ب�سبب نق�ص القدرة
على الو�صول �إلى الأ�سواق ،وارتفاع تكاليف الإنتاج ،ونق�ص �إمكانية
الح�ص��ول على مبيدات الآفات والمعدات ،وي�ضاف �إلى ذلك في غزة
القي��ود المرتبطة بالإغ�لاق .كما �أن القيود عل��ى التجارة تحرم قطاع
الزراع��ة من المدخ�لات المنخف�ض��ة التكلفة ومن الأ�س��واق الالزمة
لبيع منتجات��ه .والحظر الذي تفر�ضه �إ�سرائيل عل��ى توريد المواد التي
تعتبرها «مزدوجة اال�ستخدام» ،مثل الأ�سمدة ،يخف�ض �إنتاجية الزراعة
الفل�سطينية وقدرتها على �إدرار الربح.
يت�أثر القطاع ال�صناعي بعمق �أي�ض ًا من محدودية توافر الأرا�ضي والنق�ص
في فر���ص التحجير والتعدي��ن .فالم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية والمناطق
الع�سكرية والمحميات الطبيعية والجدار ت�شكل مع ًا  %70من م�ساحة
المنطقة (ج) (�أو حوال��ي  %44من مجموع م�ساحة ال�ضفة الغربية).
وتفر���ض ف��ي ن�سب��ة  %30المتبقي��ة قيود م�ش��ددة عل��ى الإن�شاءات.
وي�ستطي��ع الفل�سطينيون البن��اء على �أقل من  %1م��ن الأرا�ضي 6.هذا
ف��ي حين �أن حوالي  %40من الم�ستوطن��ات في المنطقة (ج) م�شيدة
عل��ى �أرا�ض م��ن الممتلكات الخا�ص��ة لفل�سطينيي��ن 7.وتتقيد �صناعة
الإن�شاءات في ال�ضفة الغربية بفعل ما يعرف «ب�أنظمة تق�سيم الأرا�ضي»
التي تفر�ضها ال�سلطات الإ�سرائيلية.
يواج��ه الفل�سطيني��ون نق�ص�� ًا �شديداً ف��ي المياه ف��ي ال�ضف��ة الغربية
وقط��اع غزة .وت�سيطر �إ�سرائيل على جميع الموارد المائية ال�سطحية
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والجوفية الم�شتركة ،فت�ستخدم  %85منها وتترك ال �أكثر من %15
ال�ستخ��دام الفل�سطينيين� 8.إن القيود المتعلق��ة بالمياه ت�ؤثر على �سبل
عي���ش المجتمعات المحلية وتعمق م�ستوي��ات الفقر وتزيد من �شدة
ال�ضعف.
القيود على �ص��نع ال�سيا�س��ات� :إن المح��اوالت الفل�سطينية الرامية �إلى
تج��اوز هذه العراقي��ل العديدة �أم��ام التنمية يقيده��ا االحتالل على
المنوال ذاته .فقد �صرح البنك الدولي ،في �سنة � ،2011أن «ال�سلطة
الفل�سطيني��ة وا�صل��ت تقوي��ة م�ؤ�س�ساتها ،حيث قدم��ت الخدمات
العامة وعززت �إ�صالحات تكافح في التعامل معها العديد من الدول
القائم��ة .وال تزال هناك �إ�صالحات مهمة تنتظر �أن تقوم بها ال�سلطة
الفل�سطينية – ولكنها ال تزيد عن تلك التي تعتر�ض البلدان المتو�سطة
الدخل الأخرى» 9.على الرغم من ذلك ،تملك ال�سلطة الفل�سطينية
حتى اليوم م�ساح��ة محدودة لتطوير ال�سيا�سات وتنفيذها ،مما يقيد
قدرتها على الوفاء بااللتزامات التي هي مكلفة بها تجاه �شعبها .وفي
مجرى ذلك ،تكون الفئات الأ�شد �ضعف ًا وحرمان ًا من ناحية هيكلية
– �أي �أولئ��ك الأ�ش��د حاجة للدعم من الحكوم��ة – هم من يعانون
�أ�شد معاناة.
ال تملك الحكومة الفل�سطينية ال�سيطرة على حدودها – البرية �أو الجوية
�أو البحرية – �أو عل��ى عائداتها الجمركية .ولي�ست لديها عملة خا�صة
به��ا �أو �صالحية طباعة العملة .وهي تفتق��ر �إلى امتيازات الو�صول �إلى
المنطق��ة (ج) وفر�ض �سيا�ساتها عليها .كم��ا �أنها تفتقر �إلى الت�أثير على
قطاع غ��زة ،ب�سبب التجزئة الإقليمية واالنق�س��ام الفل�سطيني الداخلي
ال��ذي يح��ول دون تفعيل حكوم��ة للتواف��ق الوطني ت�شم��ل بنفوذها
جمي��ع �أنحاء الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة .والحي��ز ال�ضريبي لل�سلطة
الفل�سطيني��ة مقيد� .إذ ي�أت��ي جزء كبير من �إي��رادات ال�سلطة الفل�سطينية
( )%70-60م��ن نظام �إيرادات المقا�صة ،وال��ذي يفو�ض ال�سلطات
ال�ضريبية الإ�سرائيلية بجمع كافة ال�ضرائب والإيرادات الم�ستحقة على
ال�سلع والخدمات الفل�سطينية على الحدود والموانئ البحرية والجوية
بالنياب��ة عن ال�سلطة الفل�سطينية مقابل ر�سوم �إدارية ن�سبتها  %3تجبيها
10
�إ�سرائيل.
تمل��ك ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أي�ض ًا م�ساح��ة محدودة لتطوي��ر الحكم
المحل��ي الفعال و�سيا�س��ات التنمية المحلية الفعالة .ه��ذا في حين �أن
نظ��ام التخطي��ط الح�ضري ال��ذي تفر�ض��ه �إ�سرائيل ف��ي المنطقة (ج)
والقد���س ال�شرقية قائم عل��ى التمييز والتقييد .فهو غي��ر م�صمم لفائدة
ال�س��كان المحميين .وتفر�ض التجزئة الجغرافي��ة المتزايدة قيوداً على
الحك��م المحلي الفل�سطيني وتقديم الخدم��ات المحلية .ومن الأمثلة
الأخ��رى على ت�أثير القيود عل��ى الحركة وغياب الوالية على جزء كبير
من الأر�ض الفل�سطينية المحتل��ة �أنها تعرقل م�ساعي الدولة الفل�سطينية
لفر�ض �سيادة القانون وحفظ الأمن وتقديم خدمات العدالة.

�إن تحك��م دولة فل�سطين ب�آفاق التنمية ال يزال مكب ً
ال ب�شدة .فالحكومة
الت��ي ال تتحكم بحدوده��ا و�إيراداتها و�سيا�ساته��ا النقدية وال ت�ستطيع
الو�صول �إلى الجزء الأكبر من مواردها الطبيعية �ستواجه عراقيل �شديدة
فيما تنطلق نحو خطة �سنة .2030

من هم المتروكون خلف الركب؟ مجاالت
الضعف والحرمان في فلسطين
ف��ي حين �أن جميع الفل�سطينيين معر�ض��ون لل�ضعف ب�سبب االحتالل،
يبدو البع���ض منهم �أ�شد �ضعف ًا من الآخرين عل��ى الدوام ،و�أكثر معاناة
من الحرمان ب�صورة منهجية .تم تحديد مجموعة من  20فئة محرومة
�أو �ضعيفة لت�شكل �أ�سا�س ًا ي�ستر�شد به تحليل العوامل الرئي�سية الم�ساهمة
في مجاالت ال�ضعف في البالد.
هذه الفئات هي :الفتيات المراهق��ات ،والن�ساء المعر�ضات للعنف
القائ��م عل��ى النوع االجتماع��ي ،والأ�س��ر المفتقرة للأم��ن الغذائي
الت��ي تعيلها ن�ساء ،والأطف��ال الذين يواجهون عراقي��ل في الو�صول
�إل��ى المدار�س ،والأطفال في القوى العامل��ة ،والأطفال المعر�ضون
للعن��ف ،والأطف��ال خ��ارج المدر�س��ة ،وال�شب��اب ،والم�سن��ون،
والتجمع��ات ال�سكاني��ة ف��ي المنطق��ة (ج) ،والتجمع��ات البدوية
والرعوي��ة المقيمة في المنطقة (ج) ،و�سكان غزة غير القادرين على
الو�ص��ول الى المي��اه النظيفة �أو ال�صرف ال�صح��ي ،و �سكان الخليل
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– المنطق��ة  ،H2والأ�شخا���ص المقيم��ون في منطق��ة التما�س،
والأ�شخا���ص ذوو الإعاق��ة ،والأف��راد المحتاجون ال��ى �إحالة طبية
عاجل��ة ،والالجئ��ون الذي��ن يعي�ش��ون في فق��ر مدق��ع ،والالجئون
المقيمون ف��ي المخيمات ،و�صغ��ار المزارعين والرع��اة غير البدو
و�صيادو الأ�سماك ،والفقراء العاملون.
تبي��ن �أن هذه الفئات المهم�شة تعاني في غالبه��ا من واحد �أو �أكثر من
بي��ن خم�سة عوامل بنيوية م�ساهمة ف��ي الحرمان وال�ضعف في الظرف
الفل�سطين��ي ،وه��ي :الموقع (�أو م��كان الإقام��ة) ،والتعر�ض للعنف،
والعوام��ل االقت�صادي��ة ،والعوام��ل الم�ؤ�س�سية وال�سيا�سي��ة ،والقواعد
االجتماعية-الثقافي��ة .يدع��و ه��ذا التقرير �إلى بذل جه��ود مت�سقة من
جانب �صانع��ي ال�سيا�سات و�ش��ركاء التنمية لمعالجة ه��ذه التحديات
البنيوية الخم�سة.

عوامل الضعف المتعلقة بالموقع
�إن الم��كان الذي يقيم في��ه ال�شخ�ص في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة
يكت�سب �أهمية مركزية في فهم مجاالت ال�ضعف والحرمان التي يعاني
منه��ا .فالموقع هو الذي يحدد من يملك الوالية على تقديم الخدمات
الأ�سا�سية ،ومن هم المكلفون بالم�س�ؤوليات ،ومدى جودة الخدمات
المقدمة.

تغط��ي المنطق��ة (ج) 12حوالي  %60من ال�ضف��ة الغربية ،وهي مكان
وج��ود الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلي��ة والأرا�ض��ي الأخ��رى المخ�ص�صة
لال�ستخ��دام الإ�سرائيل��ي .وكثي��راً م��ا يك��ون ال�سكان الب��دو والرعاة
المقيمون في المنطقة (ج) 13معر�ضين لخطر الترحيل الق�سري بوا�سطة
ال�سلطات الإ�سرائيلية ويواجهون قيوداً دائمة على حركتهم وو�صولهم
�إلى الم��وارد والخدمات .فالبدو و�صغ��ار المزارعين ومربو الموا�شي
المقيم��ون ف��ي المنطقة (ج) يملك��ون قدرة محدودة عل��ى الو�صول
�إلى الأ�س��واق والمدخالت ،بما فيها الأر�ض والمي��اه لتربية الموا�شي
والري 14.وتت�سبب القيود على التخطيط وتق�سيم الأرا�ضي في المنطقة
(ج) ب�صعوب��ات للفل�سطينيين في بن��اء الم�ساكن �أو م�صالح الأعمال �أو
غي��ر ذلك من البنية التحتي��ة المهمة مثل �شبكات المي��اه �أو المجاري
�أو الكهرب��اء .و�إذا بنى ال�سكان بدون ترخي�ص ،فهم يجازفون بتعر�ض
المبنى للهدم.
يوج��د في منطق��ة  H2في الخليل �أكثر من 120عائق�� ًا مادي ًا ،بما فيها
 12نقط��ة تفتي���ش م��زودة بطواقم ثابت��ة يقيمها الجي���ش الإ�سرائيلي،
وه��ي تف�صل المناطق المحظ��ورة عن �سائر �أنح��اء المدينة 15.ويواجه
الفل�سطينيون المقيمون في منطقة  H2المحظورة في الخليل تحديات
�شديدة في الو�ص��ول �إلى مرافق وخدمات المي��اه وال�صرف ال�صحي.
وتتعرقل ق��درة الأطفال والمعلمي��ن على الو�صول �إل��ى المدار�س في
البلدة القديمة ب�سبب نقاط التفتي���ش وتحر�شات الم�ستوطنين .وكثيراً
ما تنهار �أن�شطة الأعمال ب�سبب افتقارها للزبائن.
وفي القد�س ال�شرقية ،يعتبر ال�سكان الفل�سطينيون «مقيمين دائمين» في
�إ�سرائي��ل .وتقوم ال�سلطات الإ�سرائيلية ،منذ �سنة  ،1967ب�إلغاء حقوق
الإقام��ة للفل�سطينيي��ن بمع��دل �ستة �أفراد ف��ي الأ�سبوع ،مم��ا يعني �أن
ه���ؤالء ال يعود بمقدورهم العي�ش �أو العمل في المدينة �أو الو�صول �إلى
الخدم��ات العامة 16.وترتفع معدالت الفقر في القد�س ال�شرقية ،حيث
يعي���ش  %83.9من الأطف��ال الفل�سطينيين تحت خ��ط الفقر وفق ًا لما
تحدده �إ�سرائيل 17.وتعاني غالبية الأحياء الفل�سطينية في القد�س ال�شرقية
من ارتف��اع الكثاف��ة ال�سكانية وتدن��ي م�ستويات المعي�ش��ة ،وتدهور
الظ��روف ال�سكنية ،وعدم توفر المراف��ق والخدمات المالئمة .فهناك
نق���ص مزمن في الغرف ال�صفية .وترتفع مع��دالت الت�سرب المدر�سي
18
بقدر كبير عن مثيالتها في �سائر الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
ت�شي��ر منطقة التما���س �إلى المنطقة بي��ن الجدار وخ��ط الهدنة (الخط
الأخ�ض��ر) ل�سنة  ،1949با�ستثناء القد�س ال�شرقية ،والتي �أعلنها الجي�ش
الإ�سرائيل��ي «منطقة ع�سكري��ة مغلقة» وعزلها بالتال��ي عن بقية ال�ضفة
الغربي��ة .تفتق��ر غالبية التجمع��ات ال�سكانية ف��ي منطق��ة التما�س �إلى
خدم��ات ال�صح��ة والتعليم والخدم��ات الأ�سا�سية الأخ��رى ،وي�ضطر
�سكانه��ا لعبور نقاط تفتي���ش للو�صول �إلى �أرا�ضيه��م الزراعية و�أماكن
عمله��م والخدم��ات الأ�سا�سية ،وللحفاظ عل��ى العالقات االجتماعية
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م��ع العائلة والأ�صدقاء على «الجان��ب الفل�سطيني» من الجدار .وعلى
ال�سكان الذين يحملون بطاقة هوية القد�س �أن يدفعوا ال�ضرائب البلدية
ولكن دون �أن يح�صلوا على �أية خدمات من البلدية.

نط��اق وا�سع .وال تزال م�ساءل��ة كل من الأطراف الفاعل��ة الإ�سرائيلية
والفل�سطيني��ة عن انتهاكات القان��ون الدولي �أثناء ه��ذه الجوالت من
الت�صعيد �أمراً بعيد المنال.

�أخي��راً ،ت�شهد غزة ،الت��ي يبلغ تعداد �سكانها  1.9ملي��ون ن�سمة ،عملية
تدمي��ر مت�س��ارع للتنمي��ة نتيج��ة تك��رر ج��والت العن��ف ،وال�ضغوط
الديموغرافي��ة ،والإغالق الذي تفر�ضه �إ�سرائيل .وقد �أثر الدمار المادي
الناتج عن جوالت القتال المتوالية على جميع مجاالت الحياة ال�شخ�صية
والعام��ة واالقت�صادية� .إذ تعر�ض �أكثر من  %60م��ن �إجمالي الم�ساكن
لأ�ضرار كبيرة ،وكذلك حال البنية التحتية للخدمات (بما ي�شمل مرافق
المياه والطاقة وال�صحة والتعلي��م والمباني الحكومية) ومرافق و�أ�صول
القط��اع الخا�ص خالل القتال الذي دار �سنة  .2014ويقدر �أن ت�أثيرات
ه��ذا الت�صعي��د الأخير بلغ��ت  1.4ملي��ار دوالر �أمريكي م��ن الأ�ضرار
و 1.7مليار دوالر م��ن الخ�سائر االقت�صادية 19.ويت�سبب الإغالق البري
والبح��ري والجوي الذي تفر�ضه �إ�سرائيل منذ �سنة  2007بقيود �شديدة
على حركة النا�س والب�ضائع دخو ًال �إلى القطاع وخروج ًا منه ،مع كل ما
ينتج عن ذلك من ت�أثيرات العزلة على الت�شغيل والتعليم والرعاية ال�صحية
والتج��ارة والروابط االجتماعية .كما �أن االنق�سام الم�ستمر بين حركتي
فتح وحما�س يفاقم �أثر الإغالق على �أهالي غزة.

�إن الالجئي��ن الفل�سطينيين الذي��ن يقيمون في مخيم��ات الالجئين في
ال�ضفة الغربية معر�ضون ب�شكل خا�ص لعنف الجي�ش الإ�سرائيلي خالل
اال�شتباكات وعملي��ات التفتي�ش .ويكون ال�شب��اب الذكور هم الأكثر
عر�ض��ة لال�ستهداف �أثناء عملي��ات التفتي�ش واالعتق��ال والم�ضايقات
عل��ى نقاط التفتي�ش� ،إلى جانب �أنه��م الأكثر احتما ًال لأن ي�شاركوا في
المواجه��ات .في �سن��ة  ،2015اعتقلت الق��وات الإ�سرائيلية �أكثر من
 1,000طف��ل فل�سطيني وج��رت محاكمتهم �أم��ام محاكم ع�سكرية
بته��م متعلقة بالأمن .وغالب ًا ما يحرم الأطفال الذين يحتجزهم الجي�ش
الإ�سرائيلي من حقوقهم.

العنف كعامل مساهم في الضعف
�إن العن��ف المتف�ش��ي ،وال��ذي ي�سب��ب الأذى الج�س��دي ويح��د من
الخي��ارات اليومي��ة في الأر���ض الفل�سطيني��ة المحتلة ،يع��د �أحد �أبرز
العوام��ل الم�ساهم��ة ف��ي ال�ضع��ف .فكال العن��ف ال�سيا�س��ي والعنف
االجتماع��ي يقيدان الإمكان��ات والقدرات لدى  18فئ��ة من الفئات
الع�شري��ن المحرومة التي يجري تحليلها في ه��ذا التقرير .قد يتعر�ض
الفل�سطين��ي العادي للعنف وي�شه��ده وي�شارك فيه ف��ي المجال العام،
وف��ي البي��ت ،وف��ي م��كان العم��ل �أو الدرا�س��ة ،وداخ��ل المجتمع.
وتك��ون الأطراف المقابلة �إما من عنا�صر الدول��ة� ،سوا ًء الإ�سرائيلية �أو
الفل�سطينية� ،أو �أفراداً �آخرين .وعلى النحو الوارد �أدناه ،يتداخل العنف
م��ع الموقع وعوامل ال�ضع��ف الأخرى ليفاقم الأزمة الت��ي تعاني منها
الفئات الأ�شد احتياج ًا.
تنخرط كل من قوات الأمن الإ�سرائيلية والفل�سطينية في ممار�سة العنف
�ض��د الفل�سطينيين .ويع��د العنف على نقاط التفتي���ش ،والمواجهات،
وعمليات التفتي�ش واالعتقال ،واالحتجاز ،و�أعمال الهدم ،والإجالء،
والترحي��ل الق�سري ،م��ن �ضمن �أ�شكال العنف المزمن��ة التي ت�شيع في
الأ�سا���س في المنطقة (ج) والقد���س ال�شرقية ومنطقة  H2في الخليل.
ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،وقعت ثالث ج��والت م��ن الت�صعيد ف��ي القتال
واقتحام��ات برية وغ��ارات جوية منتظم��ة في غزة من��ذ �سنة ،2007
و�أدت �إل��ى انت�شار حاالت الوفاة والإ�صابات والإعاقات والدمار على
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ال تج��ري �أي�ض�� ًا م�ساءلة قوات الأم��ن وال�سلط��ات الفل�سطينية عموم ًا
ع��ن انتهاكات القانون الدولي 120،عل��ى الرغم من وجود بواعث قلق
بخ�صو�ص احتجاز �سجناء �سيا�سيين وتعذيبهم في ال�سجون الفل�سطينية
وا�ستخدام �أجهزة الأم��ن الفل�سطينية للقوة والعنف 21.وقد ازداد زخم
التحري���ض على العنف عب��ر و�سائل التوا�صل االجتماع��ي منذ ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،2015وهو ي�ؤثر على ال�شباب ب�صفة خا�صة.
ت�ؤث��ر الهجمات التي يق��وم بها مدنيون فل�سطيني��ون �ضد قوات الأمن
الإ�سرائيلي��ة ومدنيين �إ�سرائيليي��ن �سلب ًا على المن��اخ الأمني في القد�س
ال�شرقي��ة و�سائ��ر ال�ضف��ة الغربية ،وال �سيم��ا منذ الربع الأخي��ر من �سنة
 .2015لم تكن هذه الهجمات تحدث ب�شكل من�سق وقام بها �أفراد،
مم��ا عك�س اتجاه ًا مقلق�� ًا يتجلى في قيام �شب��ان و�شابات ،وفي بع�ض
الأحي��ان فتيان وفتيات ،ممن لم ي�سبق �أن كان لهم انخراط �سيا�سي في
الغال��ب ،بتنفيذ هجم��ات وهم على وعي ب�أنه��م مقبلون على الموت
ب�شكل يكاد يكون محتم ًا.
ي�ؤث��ر عن��ف الم�ستوطنين ت�أثي��راً مبا�ش��راً على ت�سع فئات م��ن الفئات
الع�شري��ن التي ج��رت مراجعتها ل�صال��ح هذا التقرير 22.ه��ذه الفئات
ه��ي الأ�شخا�ص الذين يقيمون �أو يعمل��ون في المنطقة (ج) ،وال �سيما
التجمعات البدوية والرعوية و�صغار المزارعين ومربو الما�شية من غير
الب��دو ،وال�سكان المقيمون في منطقة التما�س ومنطقة  H2في الخليل
والبل��دة القديم��ة في القد���س ،والأطفال الذين يواجه��ون عراقيل في
الو�صول �إلى المدار���س �أو المعر�ضون للعنف ،والفتيات المراهقات،
وال�شباب.
يع��د العن��ف القائم عل��ى الن��وع االجتماعي م��ن اعتب��ارات الحماية
البارزة في الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة ،حيث تكون الن�ساء عر�ضة له
ب�ش��كل خا�ص .تتوف��ر خدمات الدعم ب�شكل مح��دود ،وتجد الن�ساء
�صعوبة كبيرة في الو�صول �إلى الخدمات المتوفرة ب�سبب بعد الم�سافة

والقي��ود على الحركة وتجزئة المناط��ق والخدمات .وتتعر�ض للعنف
الأ�س��ري 23ب�ش��كل خا�ص �ست فئات م��ن الفئات ال�ضعيف��ة الع�شرين
الت��ي جرى تحليله��ا ،وال �سيما الن�ساء المعر�ض��ات للعنف القائم على
الن��وع االجتماع��ي ،والأطفال ،والفتي��ات المراهق��ات ،وال�شباب،
والأ�شخا���ص ذوو الإعاق��ة ،والم�سنون .وتكون ه��ذه الفئات عر�ضة
�أي�ض ًا لأنواع �أخرى من العنف االجتماعي.

العوامل االقتصادية المساهمة في
الضعف
ت�شتم��ل �أبرز العوام��ل االقت�صادية الم�ساهمة ف��ي ال�ضعف في فل�سطين
عل��ى الفقر ،وتفاوت الفر�ص االقت�صادي��ة ،وارتفاع معدالت الإعالة،
وما يفاق��م ذلك من محدودية فر�ص العم��ل ،وكذلك ت�صاعد العوائق
البيئي��ة �أمام ك�سب العي�ش .ويب��دو �أن العوام��ل االقت�صادية ت�ساهم في
الحرم��ان وال�ضع��ف لدى  17فئ��ة من الفئ��ات الع�شري��ن التي جرى
تحليلها.
ي�شكل الفقراء حوالي  %25.8من الفل�سطينيين 25 ،24،ويعي�ش حوالي
 %12.9م��ن الفل�سطينيي��ن ( %7.8من �سكان ال�ضف��ة الغربية مقابل
 %21.1م��ن �س��كان غزة) ف��ي «فقر �شدي��د» 26.كم��ا �أن الفقر يزيد
م��ن خطر انته��اك حقوق الإن�س��ان .على �سبيل المث��ال ،يقل احتمال
�أن يتمك��ن ذوو الإعاقة الفق��راء والم�سنون الفقراء م��ن تحمل تكلفة
الرعاي��ة والدع��م بالمقارنة م��ع نظرائهم الأي�سر ح��ا ً
ال .ويرتبط الفقر
وع��دم الإن�صاف في توزيع الدخل مع تباينات في الخيارات الإنجابية
�أي�ضاً .فمع��دل الخ�صوبة الكلي بين الخم�س الأفق��ر من الفل�سطينيين
ثراء 27.كما �أن
يبل��غ  ،5.0فيما ينخف�ض �إلى  3.3بين الخم���س الأكثر ً
عدم توف��ر الدخل والأ�صول الكافية يحد من ق��درة الفرد على التدبر
مع ال�صدمات.
يتجل��ى ع��دم تكاف���ؤ الفر�ص ف��ي تفاوت الق��درة على الو�ص��ول �إلى
الموارد والأ�ص��ول الإنتاجية ،والتباين في الو�ص��ول �إلى فر�ص العمل
الالئ��ق ،والتباين في ع��بء العمل غير المدفوع الأج��ر .وت�أتي الن�ساء
�ضم��ن الفئات الأكثر ت�ضرراً م��ن التباين في عبء العمل غير المدفوع
الأجر ،حت��ى دون �إدراج �أعباء العناية في البيت التي تتوالها في العادة
الن�ساء والفتيات .ف�ض ُ
ال عن ذلك ،ت�شكل الن�ساء الفئة الغالبة في القوى
العاملة الزراعية غير المدفوعة الأجر .ومع ذلك ،كثيراً ما تحرم الن�ساء
والأ�سر التي تعيلها ن�ساء من الأ�صول ب�سبب قوانين الميراث التمييزية.
ه��ذا في حي��ن �أن نق�ص القدرة عل��ى الو�صول �إلى الأ�ص��ول الإنتاجية
مثل الموا�شي والأر�ض الزراعي��ة ي�ؤثر على االكتفاء االقت�صادي الذاتي
ل��دى الن�س��اء و�أمنهن الغذائي .كم��ا �أن توفر قدرة �أق��ل على الو�صول
�إل��ى الأ�صول ،وبالتالي ال�ضمان��ات ،يعني �إمكانية �أق��ل لال�ستفادة من
القرو�ض الر�سمية.

ت�شكل البطالة عام ً
ال مهم ًا م�ساهم ًا في ال�ضعف بين ال�شباب .وكثيراً ما
يرتبط التفاوت في الو�صول �إلى العمل الالئق مع التفاوت في الو�صول
�إل��ى ال�شب��كات المنا�سب��ة و�/أو االنتماء للأح��زاب ال�سيا�سي��ة .وتت�أثر
ال�شابات بذلك بقدر �أكبر من ال�شبان.
�إن ارتفاع معدالت الإعالة في فل�سطين 28،جنب ًا �إلى جنب مع االرتفاع
ال�شدي��د في البطالة ،ي�ؤدي �إلى ال�ضع��ف� .شهدت معدالت الإعالة في
فل�سطي��ن ( )%74.8انخفا�ض ًا عبر الوق��ت 29،ولكنها ال تزال مرتفعة
بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى.
كم��ا �أن التهدي��دات البيئية تقو���ض الإمكانات االقت�صادي��ة لفل�سطين
وت�ؤثر عل��ى مختلف قطاعات ال�س��كان بدرجات متفاوت��ة .فالفئات
المنخرط��ة في �سب��ل ك�سب العي���ش المعتمدة على المن��اخ (الزراعة،
و�صيد الأ�سماك ،والرع��ي) والعمل اليدوي ،على �سبيل المثال ،تعاني
من التهديدات البيئية ،بما فيها االحترار العالمي.

العوامل المؤسسية والسياسية
المساهمة في الضعف
يتداخ��ل الفقر مع التهمي�ش الجغراف��ي وال�سيا�سي ليفاقم ال�ضعف لدى
ه��ذه الفئات .وف��ي المقابل ،يب��دو �أن �أنماط ال�ضع��ف والحرمان في
فل�سطي��ن تبين �أن بع�ض الفئات تحظى بالأ�سبقية على غيرها عند و�ضع
ال�سيا�سات والقوانين.
من المهم النظر �إلى العوامل الم�ؤ�س�سية وال�سيا�سية الم�ساهمة في ال�ضعف
ل��دى الفئات المت�ضررة في �سياق الحدود التي يفر�ضها االحتالل على
النطاق المتاح للحكومة الفل�سطينية في و�ضع ال�سيا�سات.
ال تمل��ك ال�سلط��ة الفل�سطينية ق��درة فعلية عل��ى ال�صول �إل��ى القد�س
ال�شرقية ومنطقة التما�س .وهي تملك م�ساحة عمل �صغيرة جداً لتقديم
الخدمات في المنطقة (ج) ومنطقة  H2في الخليل �أو لفر�ض القانون
والنظ��ام في المنطقة (ب) حيث ال تزال �إ�سرائيل تتولى الم�س�ؤولية عن
الأم��ن والنظام .وتعتمد الحكومة ب�شدة عل��ى الدعم المبا�شر للميزانية
من المانحين الدوليين ،والذي انخف�ض بمقدار الثلث بين �سنة 2014
و 30 .2015كما �أن الم�ساح��ة ال�ضريبية المقيدة ،بما في ذلك �سيطرة
�إ�سرائي��ل على �إيرادات المقا�صة ،تحد من ق��درة الحكومة الفل�سطينية
عل��ى �أداء االلتزامات التي هي مكلفة بها .م��ع ذلك ،فهذه العوامل ال
تف�سر بالكامل كي��ف ولماذا يبدو �أن بع�ض الفئات تح�صل على الدعم
م��ن ال�سيا�سات بق��در �أقل من �سواها .على �سبي��ل المثال ،تملك فئات
عدي��دة من الفئ��ات الع�شري��ن ال�ضعيفة ق��درة �أقل عل��ى الو�صول �إلى
الخدمات العامة الأ�سا�سية بالمقارنة مع الآخرين.
تب��رز مجموعتان م��ن الثغ��رات في تقدي��م الخدمات ف��ي الأر�ض
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الفل�سطينية المحتلة� .أو ً
ال ،ال تملك بع�ض الفئات القدرة الكافية على
الو�ص��ول �إلى التعليم والرعاية ال�صحي��ة ذات الجودة .كما �أن فئات
مث��ل الم�سنين والأ�شخا���ص ذوي الإعاقة لديه��ا احتياجات خا�صة
�إ�ضافي��ة ال تت��م تلبيتها بالقدر الكافي .وعندم��ا ال تلبى احتياجاتهم،
تزداد درجة الحرمان الت��ي يعانون منها بالمقارنة مع �سائر ال�سكان.
وثاني��اً ،يوجد تق�ص في الخدمات التي تقوي وتمكن بع�ض الفئات،
مث��ل ال�شب��اب و�صغ��ار المزارعين ،من اغتن��ام الفر���ص االقت�صادية
وت�صب��ح بالتال��ي عوامل م�ساهم��ة في التغيي��ر ل�صالحه��م ول�صالح
المجتمع ككل.
يق��ر القان��ون الأ�سا�سي الفل�سطين��ي ب���أن «الفل�سطينيين �أم��ام القانون
والق�ضاء �سواء ال تمييز بينهم ب�سبب العرق �أو الجن�س �أو اللون �أو الدين
�أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة» 31.مع ذلك ،تلم�س بع�ض الفئات – وال
�سيما الن�س��اء – بالت�أثيرات ال�سلبية للقواني��ن التمييزية التي تمنعهن من
ممار�سة حقوق الإن�سان الخا�صة بهن وتحقيق طاقاتهن.
يغل��ب �أن تكون الثغرات الم�ؤ�س�سية وتل��ك المتعلقة ب�صنع ال�سيا�سات
بمثاب��ة انعكا���س لنق���ص الت�أثير داخ��ل النظ��ام االجتماعي-ال�سيا�سي
القائ��م .هناك عن�ص��ران في هذا النق�ص في الت�أثي��ر هما غياب ال�صوت
والم�شارك��ة ،والح��دود الت��ي تحك��م حرية الإع�لام وحري��ة التعبير
32
والو�ص��ول �إل��ى المعلوم��ات ف��ي الأر���ض الفل�سطيني��ة المحتل��ة.
فاالنتخاب��ات على الم�ستوى الوطني لم تجر في فل�سطين منذ عقد من
الزم��ان .وفي ظل تعليق عمل المجل���س الت�شريعي الفل�سطيني ،يجري
�إق��رار القوانين بمر�سوم رئا�س��ي �أو ب�أعداد محدودة م��ن كتلة حما�س
في المجل�س الت�شريعي ف��ي غزة� .إن تقل�ص نطاق الأطراف المنخرطة
ف��ي �صنع ال�سيا�سات يرجح �أن يزيد م��ن �إق�صاء الفئات الموجودة على
الهام�ش.
من مظاه��ر ال�ضعف الم�ؤ�س�س��ي الأخرى غياب البيان��ات الكافية عن
بع�ض الفئات المحددة .فهن��اك نق�ص في البيانات الم�صنفة والمحدثة
دوري�� ًا عن الأطفال خارج المدر�سة ،والأطفال العاملين ،والأ�شخا�ص
المقيمين في منطقة التما�س والمنطقة (ج) ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ب�شكل خا�ص.
يوف��ر المجتمع المدني رقابة خارجية لر�ص��د الم�ؤ�س�سات الحكومية.
وهو يلعب �أي�ض ًا دوراً بارزاً في �إبراز �صوت الفئات التي ال �صوت لها.
بي��د �أن محاوالت كل م��ن ال�سلطات الإ�سرائيلي��ة والفل�سطينية لفر�ض
مزيد من ال�سيطرة عل��ى �أن�شطة المجتمع المدني وم�صادر تمويله ت�ؤثر
33
على ا�ستقالليته وقدرته على منا�صرة حقوق الإن�سان.
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العوامل االجتماعية-الثقافية المساهمة
في الضعف
كما ه��و الحال في جمي��ع المجتمعات ،ت�ؤثر القواع��د االجتماعية-
الثقافي��ة 33ب�ش��دة �أي�ض�� ًا عل��ى المح��ددات االقت�صادي��ة والم�ؤ�س�سي��ة
وال�سيا�سي��ة للتنمي��ة ف��ي فل�سطي��ن .يمكن �أن يك��ون لبع���ض المعايير
االجتماعية والقيم التقليدية ت�أثير �إيجابي على التنمية وحقوق الإن�سان.
فيم��ا �أن البع�ض الآخر يجري ا�ستخدامه لتبرير التفاوتات بين الجن�سين
35
والتمييز والعنف.
المجتمع الفل�سطيني �أبوي ف��ي الغالب 36.وت�ؤدي القواعد الأبوية �إلى
ع��دم التوازن في �أدوار الن��وع االجتماعي .وفيم��ا �أن الن�ساء يت�ضررن
مبا�شرة بقدر �أكبر من الرجال ،ف�إن ثقافة الهيمنة تعطي الأف�ضلية للقادر
على غير الق��ادر ،وللقوي بدني ًا على ال�ضعي��ف ،وللتيار الرئي�سي على
الهام�ش��ي .وهذا الأم��ر يخلق نماذج من الذكوري��ة ت�ساهم في العنف
الممار���س من الذكور �ض��د الذك��ور والتمييز �ض��د الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
تع��د الفتي��ات المراهقات والن�س��اء في �سن الإنجاب م��ن �أول �ضحايا
التمييز بين الجن�سين الذي يتج��ذر في القواعد الأبوية .وهذه القواعد
ت�ش��كل عوامل رئي�سي��ة م�ساهمة ف��ي ارتفاع مع��دالت الخ�صوبة في
فل�سطي��ن ،وف��ي تولي الن�ساء ال��دور الأ�سا�سي في مه��ام الرعاية داخل
الأ�س��رة ،وفي �إ�سن��اد الغالبية ال�ساحقة من العمل غي��ر المدفوع الأجر
للن�س��اء تلقائي ًا .كم��ا �أن االتجاهات وال�سلوكي��ات التقليدية التي تركز
عل��ى الدور الإنجابي للن�ساء ت�ساهم في الزواج المبكر ،وفي الإنجاب
المبك��ر في كثير من الأحي��ان .ويكون الأ�شخا���ص ذوو الإعاقة ،وال
�سيم��ا الإعاق��ات الذهني��ة� ،أكثر عر�ضة م��ن الفئات الأخ��رى للعنف
والإي��ذاء والإهمال واال�ستغ�لال ب�سبب التمييز والعزل��ة والإق�صاء من
المجريات العامة.
ال يحظ��ر قان��ون العمل الفل�سطين��ي التمييز في الأج��ر �أو الترقية .وال
يتطرق �إل��ى التحر�ش في مكان العمل .كما �أن��ه يمنع الن�ساء من العمل
ف��ي عدد م��ن المهن التي يحدده��ا على �أنها �ض��ارة �أو �شاقة ،في حين
يمك��ن �أن يخ�ض��ع ه��ذا المن��ع ال�ستثن��اءات �إذا وفر �صاح��ب العمل
�ضمانات ال�سالم��ة� .إن الت�أخر في تعديل مثل ه��ذه القوانين ي�ؤثر على
الحياة الخا�صة للن�ساء �إلى جانب ت�أثيره على حريتهن في الم�شاركة في
المجاالت العامة.
�إن االتجاه��ات والممار�س��ات الأبوي��ة الت��ي تغ�ض الط��رف عن عدم
التكاف���ؤ في عالقات النفوذ بين الرجال والن�س��اء كثيراً ما تي�سر �أعمال
العن��ف وتتغا�ضى عنه��ا 37.وت�ساهم مث��ل هذه القواعد ف��ي النظر �إلى
الق�ضاي��ا الأ�سرية عل��ى �أنها م�سائل �أ�سرية خا�صة ،مم��ا ي�ؤدي �إلى تقبل
وا�س��ع النطاق لعن��ف الع�شير .وتع��د العقلية ذاتها م��ن �ضمن الدوافع

الرئي�سية التي تحك��م على الن�ساء المعر�ضات للعنف القائم على النوع
االجتماع��ي باللوم والو�ص��م والإق�صاء االجتماع��ي و�أعمال االنتقام.
وهذا الأمر لي�س خا�ص ًا بفل�سطين بل هو ملحوظ في �أنماط قتل الإناث
والعنف القائم على النوع االجتماعي على نطاق العالم.

حتى ال ُيترك أحد خلف الركب – ما الذي
يحتاجه ذلك؟
هن��اك �سبع �ض��رورات رئي�سية ال بد منها من �أج��ل ترجمة هذه النتائج
�إلى عمل ،و�سيتم تكثيف ه��ذه العملية �أثناء �إعداد �إطار الأمم المتحدة
المقبل للم�ساعدات الإنمائية.
�سد الثغرات في البيانات� :إن جميع الفئات الباقية خلف الركب تقريب ًا
ال تب��دو مرئية بالق��در الكافي ف��ي الإح�صائي��ات ،وبالتالي يكون من
ال�صع��ب تتبعها ،وت�صب��ح �صورتها �أبعد عن نظر �صانع��ي ال�سيا�سات،
وتعط��ى ف��ي الغالب مرتبة �أدنى م��ن �سواها من الأولوي��ة عندما تكون
الم��وارد محدودة� .إن تطوير نظم البيانات الحالية بحيث تعك�س هذه
الفئ��ات المت�أخرة ع��ن الركب وتتتبعها �سيحتاج �إل��ى قدر ملمو�س من
اال�ستثمار والتن�سيق.
االنفتاح على �أ�صوات جديدة و�شركاء جدد :كيف ت�شارك هذه الفئات
ال�ضعيفة �أو المحرومة في عملي��ات التنمية الخا�صة بنا؟ بالن�سبة لإطار
الأم��م المتح��دة للم�ساع��دات الإنمائي��ة� ،سيلزم لمجتم��ع المانحين
والحكوم��ة �أن «يقرنوا الأفع��ال بالأقوال» و�أن ينفتح��وا على �شريحة
�أو�سع من الأ�صوات من المجتمع الفل�سطيني.
اال�ستثمار في عمليات التخطيط عبر القطاعية المتكاملة :يبين التحليل
بو�ض��وح �أن عوامل �ضعف متعددة في الغالب ت�ؤثر على الفئة ال�ضعيفة
ذاته��ا .وهذه العوامل الم�ؤثرة ه��ي بحد ذاتها مترابطة فيما بينها .على
�سبي��ل المثال ،تن� أش� ع��دة عوامل �ضعف اقت�صادية ع��ن عوامل الموقع
والعوامل الم�ؤ�س�سية مبا�ش��رة .وبالتالي ،ف�إن اال�ستراتيجيات الموجهة
لال�ستجاب��ة الحتياجات الفئ��ات الأ�شد �ضعف ًا �ستحت��اج �إلى قدر �أكبر
بكثير من التكام��ل في الجهود المتداخلة ما بي��ن القطاعات التقليدية
حتى تتمكن من الت�صدي لأبعاد الحرمان المتعددة.
�إدخ��ال الوقائع ال�سيا�سي��ة في ح�سابات التدخ�لات الإنمائية :فيما �أن
دول��ة فل�سطين قد �ألزم��ت نف�سها بخطة �سن��ة  2030و�أهداف التنمية
الم�ستدام��ة ،ف�إن الم�ساءلة ع��ن بلوغ هذه الأه��داف يجب �أن تكون
م�شترك��ة طالما بقيت �إ�سرائيل تمثل �سلطة احتالل .وال بد �أن يتم قيا�س
تقدم �إ�سرائيل نحو �أهداف التنمية الم�ستدامة بمدى تقدم الفل�سطينيين
نحوه��ا كذل��ك .و�سي�ساهم تركي��ز �أه��داف التنمي��ة الم�ستدامة على
الإن�ص��اف والو�ص��ول والعدال��ة ف��ي زي��ادة التدقي��ق ف��ي ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.

مواجه��ة التجزئة من خالل التدخالت الإنمائية� :إن التجزئة الجغرافية
وال�سيا�سية لفل�سطين تتطلب من �ش��ركاء التنمية �أن ي�ضبطوا ا�ستجابتهم
وفق�� ًا لهذا الواق��ع .فال�سيا�سات المتعلقة بالإغ�لاق (غزة) �أو الإلحاق
(القد���س ال�شرقي��ة) �أو الأم��ن (و�س��ط الخلي��ل) �أوج��دت خليط ًا من
«المناخات الإنمائية المحلية» .لذا يتعين على التدخالت الإنمائية �أن
تعم��ل في روح مبد�أ «عدم الت�سبب ب�أذى» وتتجنب ت�أ�سي�س �أو تر�سيخ
التجزئ��ة ف��ي ال�سيا�سات وف��ي الم�شه��د الإنمائي لفل�سطي��ن .ويتعين
عل��ى الحكومة الفل�سطيني��ة �أن تواظب على �صن��ع ال�سيا�سات لجميع
الفل�سطينيين .وعندما يقوم المانح��ون �أو �شركا�ؤهم المنفذون بتقديم
البرامج في التجمعات ال�سكانية التي ال تملك الحكومة �أو تملك قدرة
محدودة على الو�ص��ول �إليها ،فمن واجبهم �أن ي�ضمنوا �أن تكون هذه
الجهود متوائمة مع �سيا�سات الحكومة ومن�سقة مع برامجها.
ج�س��ر اله��وة بين العم��ل الإنمائ��ي والإن�سان��ي� :إن الطبيع��ة المزمنة
وال�سيا�سي��ة لأزمة الحماية الت��ي تحدد احتياجات فل�سطي��ن الإن�سانية
تتعار���ض م��ع �أي مفهوم ينظر �إل��ى اال�ستجابة الطارئة عل��ى �أنها ذات
طبيع��ة ق�صيرة الأجل .وم��ن ال�ضروري وجود تع��اون �أوثق بكثير بين
�أطراف العم��ل الإن�ساني والحكومة في مثل هذه البيئة .كما �أن العمل
الإن�سان��ي ف��ي فل�سطين يمت��د لي�شمل مجاالت تدخ��ل لي�ست تقليدية
تمام ًا .وعدد م��ن الفئات ال�ضعيفة الواردة في هذا التقرير تخ�ضع لكل
من التدخالت الإن�ساني��ة والإنمائية .فكال التدخلين يجريان بالتوازي
في المنطقة (ج) ومنطقة التما�س وغزة.
نح��و �إطار جدي��د للأمم المتح��دة للم�ساع��دات الإنمائي��ة� :ستعمل
مجموع��ة الأم��م المتح��دة الإنمائي��ة ف��ي فل�سطين لدع��م الحكومة
الفل�سطيني��ة في تنفي��ذ خطة �سنة  2030بحيث تك��ون �أهداف التنمية
الم�ستدام��ة في �صميمها .كم��ا �ستوا�صل المنا�صرة بق��وة من �أجل �أن
تف��ي �إ�سرائي��ل بواجباته��ا ك�سلطة احت�لال ل�ضم��ان �أن يتمكن جميع
الفل�سطينيي��ن من ممار�سة حق��وق الإن�سان الأ�سا�سي��ة والم�ساهمة في
التقدم.
�سيتوافق �إط��ار الأمم المتحدة للم�ساع��دات الإنمائية للفترة -2018
 2022مع �أولويات التنمية لدى الحكومة الفل�سطينية لفترة ال�سنوات
ال�ست المقبلة كما ترد في برنامج العمل الوطني ،و�سي�سعى لأن يكون
مكم� ً
لا ال�ستراتيجياتها القطاعي��ة الرئي�سية� .سيك��ون محتوى برامج
الأمم المتحدة بموجب �إط��ار الم�ساعدات الإنمائية محكوم ًا ب�صورة
مبا�شرة ب�ضرورة الت�صدي للعوامل الخم�سة الم�ساهمة في ال�ضعف التي
يحددها ه��ذا التقرير .و�ست�ضع مجموعة الأم��م المتحدة الإنمائية في
فل�سطين الفئات الأ�شد �ضعف ًا والعوامل الرئي�سية الم�ساهمة في �ضعفهم
في �صميم تخطيطها الإنمائي� ،ساعية بذلك للت�أكد من �أن ال ُيترك �أحد
بالفعل خلف الركب.
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الف�صل الأول 1
مقدمة
التنمية واالحتالل ومتطلب خطة سنة 2030

بأن «ال يتخلف أحد عن الركب»

«ونح��ن� ،إذ نقب��ل على هذه الرحلـة الجماعيـة العظيمـة ،نتعهـد بـ�أال يخلـف الركـب �أحـداً وراءه .وانطالقـ ًا مـ��ن ت�سـليمنا بـ�أن كرامـة الإن�سـان �أمـر �أ�سا�سـي،
ن�أمـل �أن ن�شـهد الأهــداف والغايــات وقــد تحققــت لجميــع الأمــم وال�شــعوب ولجميــع �شــرائح المجتمــع .و�ســوف ن�ســعى جاهدين �إلى الو�صول �أو ًال

�إلى من هم �أ�شد تخلف ًا عن الركب».

�إعالن خطة التنمية الم�ستدامة لعام  ،2030الجمعية العامة للأمم المتحدة.2015 ،

 1.1خلفية
يتفح���ص ه��ذا التقرير حال��ة التنمية في فل�سطين م��ع دخول االحتالل
الع�سك��ري عامه الخم�سي��ن .يركز التقرير ب�ش��كل خا�ص على �أولئك
الذي��ن ُيتركون خل��ف الركب في م�سار التنمية الج��اري في فل�سطين.
وي�سعى �إلى ا�ستك�شاف الأ�سباب التي تجعل بع�ض الفئات في المجتمع
تب��دو ،ب�صفة منهجية� ،أكثر حرمان ًا من غيرهم في اال�ستفادة من التقدم
الإنمائ��ي في فل�سطين .كما وينظر �إلى الأم��ام �أم ً
ال في �أن يحدد كيف
يمكن �أن تكون بع�ض الفئ��ات �أكثر عر�ضة من الآخرين للأخطار التي
قد يجلبها الم�ستقبل.
يكاد ي�ستحيل في ال�سياق الفل�سطيني �أن يف�صل المرء ت�أثيرات االحتالل
الإ�سرائيل��ي وال�ص��راع الم�ستمر ع��ن العوامل الأخرى الت��ي ت�ؤثر في
ديناميكيات التنمية .لذا فلي�س من ال�سهل على وجه الخ�صو�ص الف�صل
بين العوامل التي ت�ستطيع الحكومة الفل�سطينية الت�أثير فيها ب�شكل فعلي
وتلك التي ت�ؤثر فيها دولة احتالل.
يح��اول هذا التقري��ر �أي�ض ًا النظر بتعمق �أكبر �إلى ما ه��و �أبعد من الت�أثير
ال�شام��ل لالحتالل على فل�سطين ككل .فه��و� ،أو ًال ،ي�سعى �إلى تحديد
الط��رق التي ي�ؤث��ر بها االحت�لال على فئ��ات الفل�سطينيي��ن المختلفة

ب�ش��كل مختلف .وهو ،ثاني ًا ،يتفح�ص العوامل الخارجة عن االحتالل
والم�ستم��دة م��ن الديناميكي��ات االجتماعية-ال�سيا�سي��ة الفل�سطيني��ة
الداخلي��ة التي تحدد العوائق المختلفة �أم��ام التنمية التي تواجهها هذه
الفئ��ات .ومن خالل ذلك ،ي�ساهم التقرير ف��ي التحليل الالزم �إجرا�ؤه
م��ن �أج��ل �أن تلبي فل�سطين ال�ض��رورة التي تحتمها خط��ة �سنة 2030
“بعدم ترك �أحد خلف الركب” ،وتج�سيد ان�ضمام فل�سطين التاريخي
�إل��ى �سبع م��ن المعاهدات الت�س��ع الرئي�سي��ة لحق��وق الإن�سان خالل
�سن��ة  .2014كما �أن��ه ي�ستجيب لأجندة ال�سيا�س��ات الوطنية الجديدة
للحكوم��ة الفل�سطينية ،والتي ت�سعى �إل��ى اتباع م�سار في التنمية يكون
�أكثر ارتكازاً �إلى المواطن.
يق�ص��د من التحلي��ل �أن ي�ساعد ف��ي تحديد معال��م ا�ستراتيجي��ة الأمم
المتح��دة للتنمي��ة في فل�سطي��ن في ال�سن��وات المقبل��ة .حيثما تنطلق
مجموع��ة الأم��م المتح��دة الإنمائي��ة 38ف��ي �إع��داد دورة جديدة من
يقيم
البرامج ،تبد أ� العملية ب�إج��راء تحليل قطري م�شترك .هذا التحليل ّ
م�شهد التنمية ف��ي البلد المعني ويحدد الق�ضاي��ا الرئي�سية والأولويات
الت��ي �ست�ستر�شد به��ا اال�ستجابة البرامجية �ضمن �إط��ار الأمم المتحدة
للم�ساع��دات الإنمائية التالي .ي�ستعر�ض ه��ذا التقرير تحديات التنمية
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عل��ى م�ست��وى تف�صيلي ولكنه ال يط��رح حلو ًال �أو و�صف��ات .فتقديم
الحل��ول من ناحي��ة اال�ستجاب��ة ال�سيا�ساتية والبرامجي��ة و�سبل تنفيذها
يدخل في اخت�صا�ص �إطار الأمم المتحدة للم�ساعدات الإنمائية .و�سيتم
تد�شين �إط��ار جديد للم�ساعدات الإنمائية للأر�ض الفل�سطينية المحتلة
ف��ي كان��ون الثاني/يناي��ر  2017بحي��ث يغطي فترة خم���س �سنوات.
يتعي��ن عل��ى �أي تحلي��ل للتنمي��ة ف��ي فل�سطي��ن �أن يب��د أ� م��ن واقع �أن
الفل�سطينيي��ن ي�سع��ون لتحقي��ق طموحاتهم الإنمائية ف��ي ظل احتالل
ع�سك��ري .وقد وثقت الأمم المتحدة وغيره��ا في العديد من التقارير
المختلف��ة الأثر التدميري لالحتالل على حياة الفل�سطينيين 39والعوائق
و�أوج��ه عدم اليقي��ن والجور المرتبطة به .ويتعين ف��ي �سياق خطة �سنة
� 2030أن يع��اد الت�أكي��د بق��وة على �أن جمي��ع الفل�سطينيين ،بمح�ض
كونهم يعي�شون في ظل االحتالل ،هم محرومون و�ضعفاء ،و�أن جميع
الفل�سطينيين في ظل االحت�لال “متروكون خلف الركب” ،بمعنى �أن
جمي��ع الفل�سطينيين محرومون من اال�ستقاللي��ة والقدرة على ممار�سة
قدرة الفعل الت��ي يتمتع بها الجزء الأكبر من العالم .تبد�أ فل�سطين خطة
�سنة  2030بقيود �شديدة هي في مح�صلتها ذات طبيعة �سيا�سية ولكنها
تتجل��ى ب�شكل ملمو�س تمام ًا في الحي��اة اليومية ل�شعبها .وهذا التقرير
يوثق كيف ينعك�س االحتالل على �شكل تقييد الفر�ص التنموية لجميع
الفل�سطينيي��ن م��ن جمي��ع م�شارب الحي��اة وفي كل ركن ف��ي الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة.
لذا ف���إن �إنهاء االحت�لال ي�شكل �أعل��ى �أولويات التنمي��ة .و�إقامة دولة
فل�سطيني��ة م�ستقل��ة وديمقراطية وذات �سي��ادة تمار���س �سيطرة كاملة
على �أرا�ضيها وم�سارها التنموي ي�ش��كل محوراً �أ�سا�سي ًا لأجندة الأمم
المتح��دة بالن�سبة لفل�سطين .ويعد بن��اء الم�ؤ�س�سات التي تدعم �إنجاح
التوجه الديمقراطي في فل�سطين جزءاً ال يتجز أ� من هذا الجهد.
�إن تجرب��ة الأه��داف الإنمائية للألفي��ة تبرز بو�ضوح �أث��ر االحتالل
عل��ى فر���ص التنمي��ة الفل�سطيني��ة .فالح�س��اب الختام��ي للأهداف
الإنمائي��ة للألفية في فل�سطين يبدو جديراً بالتقدير بخ�صو�ص الغايات
الم�ستهدفة مث��ل معدالت التح�صي��ن ،ومعدالت وفي��ات المواليد،
ومعرف��ة القراءة والكتاب��ة ،والتح�صيل التعليم��ي� .إال �أنه ال يزال يلزم
عمل الكثير بالن�سبة للغايات التي تم�س المجاالت الخا�ضعة ل�سيطرة
ملمو�س��ة من جانب دولة االحتالل ،وال �سيم��ا االقت�صاد ،والتجارة،
والو�صول �إلى الم��وارد الطبيعية ،وحركة النا�س والب�ضائع .وتتخلف
الم�ؤ�ش��رات المتعلق��ة بالت�شغيل والنم��و االقت�صادي وانع��دام الأمن
الغذائي والمياه بقدر كبير.
تقم�ص�� ًا ل��روح خطة �سن��ة  ،2030يتعمق التحليل القط��ري الم�شترك
في تجارب و�آفاق الفئ��ات المختلفة من الفل�سطينيين .يبحث التحليل
ف��ي الفئات الأ�شد �ضعف ًا والعوامل الرئي�سي��ة التي ت�ساهم في �ضعفهم،
وبالتال��ي العوامل التي ت�ساهم ف��ي �إيجاد بيئة مواتية �أو “معرقلة” .وهو

م��ن خالل ذلك ي�ساهم في حوار التنمي��ة في فل�سطين وفي �إعداد �إطار
م�ستقبلي للأمم المتحدة ب�ش�أن الم�ساعدات الإنمائية حيث تعمل �أ�سرة
الأم��م المتح��دة الإنمائية ،كل طرف منها في مج��ال واليته الخا�ص،
وتعم��ل في الوقت ذاته على العوام��ل ال�شاملة التي ت�ساهم في ال�ضعف
والحرم��ان والت��ي قد ال يكون م��ن الممكن ر�ؤيتها م��ن خالل عد�سة
قطاعي��ة .وينبغي �أن تكون النتائج ملمو�سة لي�س لدى الفئات المحددة
الت��ي يتناولها التقرير فقط ،بل ولدى قط��اع عري�ض من مختلف فئات
المجتمع الفل�سطيني.
في ه��ذا التقرير ،ي�شير “الحرم��ان الهيكلي” �إل��ى الحرمان المنهجي
م��ن الو�سائل لتحقيق التق��دم �أو الحفاظ عليه .وهذا ي�شمل ،على �سبيل
الذك��ر ال الح�صر ،الحرمان المنهجي م��ن الخدمات وحماية الدولة،
والحدود المنهجي��ة على ممار�سة حقوق الإن�س��ان ،والتمييز .وي�شير
ال�ضعف ،في هذا التقرير� ،إلى احتماالت ت�آكل مكا�سب التنمية لدى فئة
بعينها 40.بالتال��ي ،تكون بع�ض الفئات �ضعيفة لي�س فقط لأنها معر�ضة
لخط��ر ما ولكن �أي�ض ًا نتيجة كونها مهم�شة من الأنماط اليومية للتفاعل
41
االجتماع��ي� ،أو لعدم امتالكها القدرة الكافية للو�صول �إلى الموارد.
والفئ��ات ال�ضعيفة هي �أ�صحاب الحقوق الذي��ن يت�أثرون ب�صفة خا�صة
بالعوام��ل الهيكلي��ة الكامنة التي ت�سهم في �إيج��اد بيئة معرقلة .ويحلل
التقري��ر �أي�ض ًا دور الجهات المكلف��ة بالم�س�ؤولية – الدولة الفل�سطينية
�أو دول��ة االحتالل ،تبع�� ًا لل�سياق – التي تتحم��ل الم�س�ؤولية بموجب
قان��ون حقوق الإن�س��ان عن معالجة ه��ذه العوامل و�ضم��ان الإعمال
الكامل للحقوق في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .ويعد تحديد العوامل
الم�ساهم��ة في ال�ضعف خطوة �أولى نحو فهم التحديات الأ�سا�سية �أمام
حقوق الإن�سان في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
ف��ي فل�سطي��ن ،كما هو الحال ف��ي العديد من البل��دان الأخرى ،حتى
�أف�ض��ل �إنجازات الأه��داف الإنمائي��ة للألفية ال تت��وزع بالتكاف�ؤ بين
جمي��ع الفئ��ات الفل�سطينية .وتن���ص خطة �سنة  2030عل��ى �أن جودة
�إنج��ازات التنمية في فل�سطين� ،أي �إلى �أي م��دى ي�شمل التقدم جميع
الفئات ،ال تقل �أهمية عن النتائج المجمعة على النطاق الوطني العام.
ت��م تحديد مجموعة م��ن  20فئة محروم��ة �أو �ضعيفة لت�ش��كل �أ�سا�س ًا
ي�ستر�ش��د ب��ه التحليل في ه��ذا التقري��ر .ه��ذه الفئات ه��ي :الفتيات
المراهق��ات ،والتجمعات البدوية والرعوية المقيمة في المنطقة (ج)،
"جميع الفلس���طينيين ،بمحض كونهم يعيش���ون
في ظل االحتالل ،هم محرومون وضعفاء؛ جميع
الفلسطينيين في ظل االحتالل "متروكون خلف
الركب" بمعنى أن جميع الفلسطينيين محرومون
م���ن الحكم الذات���ي والقدرة على ممارس���ة قدرة
الفعل التي يتمتع بها الجزء األكبر من العالم".
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والأطفال الذين يواجهون عراقيل في الو�صول �إلى المدار�س ،والأطفال
في القوى العاملة ،والأطفال المعر�ضون للعنف ،والتجمعات ال�سكانية
في المنطقة (ج) 42،والم�سن��ون ،والأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي
تعيلها ن�ساء ،و�سكان غزة غير القادرين على الو�صول الى المياه النظيفة
�أو ال�ص��رف ال�صح��ي ،و�س��كان المنطق��ة  H2في الخلي��ل ،والأفراد
المحتاج��ون ال��ى �إحالة طبي��ة عاجل��ة ،والأطفال خ��ارج المدر�سة،
والأ�شخا�ص ذوو الإعاق��ة ،والأ�شخا�ص المقيمون في منطقة التما�س،
والالجئ��ون الذين يعي�شون ف��ي فقر مدقع ،والالجئ��ون المقيمون في
المخيم��ات ،و�صغار المزارعين والرعاة غير البدو و�صيادو الأ�سماك،
والن�س��اء المعر�ضات للعن��ف القائم على الن��وع االجتماعي ،والفقراء
العاملون ،وال�شبب.
تب��رز البينات ع��دم التكاف�ؤ في تج��ارب هذه الفئ��ات المختلفة من
الفل�سطينيي��ن وف��ي الآف��اق المنظورة �أمامه��ا .على �سبي��ل المثال،
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تت�ص��ف الأ�سر المفتق��رة للأمن الغذائ��ي التي تعيلها ن�س��اء بمتو�سط
دخ��ل �أدنى من الأ�سر المماثلة التي يعيلها رجال .كما �أن هذه الأ�سر
�أكث��ر احتما ً
ال �أن تعي�ش في فقر مدق��ع .ويت�صف ال�شباب بم�ستويات
بطالة �أعلى م��ن �سائر القوى العاملة .وهم �أي�ض�� ًا �أكثر عر�ضة للعنف
م��ن الفئات العمرية الأخرى .ويملك �س��كان المنطقة (ج) ومنطقة
التما�س قدرة على الو�صول �إلى الخدمات تقل بكثير عن قدرة �سكان
المنطقتين (�أ) و(ب) .وتقل كثيراً قدرة �سكان غزة على الو�صول �إلى
الرعاية الطبية المتخ�ص�صة بالمقارنة مع �سكان القد�س ال�شرقية مثالً.
كما �أنه��م يعانون من نق�ص في المياه وال�ص��رف ال�صحي �إلى درجة
تقارب الأزمة.
�إن البحث عن �أنماط بين هذه الفئات يك�شف عن �سل�سلة من العوامل
الهيكلية التي ت�ساهم في انخفا�ض م�ساراتهم الإنمائية .ومع �أن الخط
“عر�ض” ال يبدو وا�ضح ًا دائماً،
الفا�ص��ل بين ما هو “�سبب” وما هو َ

الم�صطلحات الجغرافية الرئي�سية
المناطق (�أ) و(ب) و(ج) :ح�سب اتفاقيات �أو�سلو الموقعة بين منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل في �سنة  ،1993ق�سمت ال�ضفة
الغربي��ة �إل��ى ثالثة تق�سيمات �إدارية ،هي المناط��ق (�أ) و(ب) و(ج) .فبموجب �إطار �أو�سلو ،منح��ت ال�سلطة الفل�سطينية �سيطرة
مدنية و�أمنية كاملة على المنطقة (�أ) و�سيطرة مدنية على المنطقة (ب) ،حيث تتولى كذلك الم�س�ؤولية عن النظام العام .وتخ�ضع
المنطقة (ج) ل�سيطرة �إ�سرائيل الإدارية والع�سكرية.
المنطقة  - H2الخليل :تقع هذه المنطقة في و�سط مدينة الخليل و�أن�شئت بموجب بروتوكول الخليل ل�سنة  ،1997حيث و�ضعت
تحت ال�سيطرة الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلية وال�سيطرة المدنية الفل�سطينية .تغطي المنطقة  %20من مدينة الخليل ،بما في ذلك
البل��دة القديم��ة ب�أكملها .يقيم حوالي  40,000فل�سطيني ( %19من �سكان مدينة الخلي��ل) في المنطقة � ،H2إلى جانب 850
م�ستوطن�� ًا �إ�سرائيلي ًا يقيمون في خم�س م�ستوطنات ف��ي المنطقة .ويقيم  8,000م�ستوطن �إ�ضافي في م�ستوطنة كريات �أربع على
م�شارف الخليل.
منطق��ة التما���س :في �سنة  ،2002اتخذت الحكومة الإ�سرائيلي��ة قراراً ببناء جدار في ال�ضفة الغربي��ة «لعرقلة  ...ت�سلل الإرهابيين
والعت��اد الحرب��ي �إلى �إ�سرائيل» .مع ذلك ،جاء بناء الج��دار في �أغلبه داخل ال�ضفة الغربية ،بما يخال��ف القانون الدولي ،و�أوجد
«منطقة تما�س» �أو منطقة ع�سكرية مغلقة بين الخط الأخ�ضر والجدار ذاته.

ف���إن التحليل يركز على خم�سة عوام��ل هيكلية م�ساهمة في الحرمان
وال�ضعف ف��ي ال�سياق الفل�سطيني ويجادل م��ن �أجل بذل المزيد من
الجه��ود المت�سق��ة بوا�سطة �صانع��ي ال�سيا�سات و�ش��ركاء التنمية �إزاء
هذه التحدي��ات .تت�ضمن ه��ذه العوامل الهيكلي��ة الخم�سة :الموقع
(�أو م��كان الإقامة) ،وارتف��اع م�ستوى التعر���ض للعنف ،والو�صول
�إل��ى الفر�ص االقت�صادية ،والعوامل الم�ؤ�س�سي��ة وال�سيا�سية ،والقواعد
االجتماعية-الثقافية.
تتعلق عوام��ل الموقع الم�ساهمة في ال�ضعف بواق��ع �أن المكان الذي
يقي��م فيه الم��رء في فل�سطي��ن ي�ؤثر ب�ش��كل كبير على حيات��ه اليومية،
وو�صول��ه �إلى الخدمات الأ�سا�سية ،وقدرته على التدبر مع ال�صدمات،
وقدرت��ه على التمل�ص من قب�ضة الفق��ر .وبما �أن ال�سلطة الفل�سطينية ال
تملك ب�س��ط واليتها ب�صورة متكافئة على جمي��ع الأر�ض الفل�سطينية
المحتل��ة ،ف�إن الموقع يلعب دوراً �أي�ض ًا ف��ي تحديد من هم المكلفون
بالم�س�ؤوليات ،وم��دى توفر الخدمات العامة .وي�ؤثر التعر�ض للعنف
بق��در بالغ على العديد م��ن الفل�سطينيين .وتكون بع���ض الفئات �أكثر
عر�ض��ة لتهديدات العنف من غيرها ،فيما يفر�ض العنف قيوداً مختلفة
عل��ى الخي��ارات والفر���ص المتاح��ة للفئ��ات المختلف��ة .والعوامل
االقت�صادي��ة الم�ساهم��ة ف��ي ال�ضع��ف تت�ضم��ن الفقر وع��دم التكاف�ؤ

في الو�ص��ول �إلى الفر���ص االقت�صادي��ة ،وارتفاع مع��دالت الإعالة،
والتهدي��دات البيئي��ة .وهي ت�ؤثر ف��ي بع�ض الفئات �أكث��ر من �سواها.
ترتب��ط عدة عوامل من ه��ذه بعوامل الموقع والعوام��ل االجتماعية-
الثقافي��ة الم�ساهم��ة في ال�ضعف� .أم��ا العوامل الم�ؤ�س�سي��ة وال�سيا�سية
الم�ساهمة في ال�ضعف فتتعلق عموم ًا بعنا�صر الحكم الر�شيد مثل توفر
م�ؤ�س�س��ات �سريعة اال�ستجابة وخا�ضعة للم�س�ؤولية ،وعمليات �سيا�سية
�شامل��ة للجميع ،و�سي��ادة القانون ،وح�سن �أداء نظ��م العدالة والأمن.
�إن �شرائ��ح المجتم��ع الأ�شد �ضعف ًا هي �أكثر م��ن يت�ضرر من �إخفاقات
الحكم في العادة .وتتيح ه��ذه الإخفاقات ا�ستمرار انتهاكات حقوق
الإن�سان دون �أن يتم الت�صدي له��ا .فيما يتعلق بالقواعد االجتماعية-
الثقافية ،ف�إن القواعد القائمة على التمييز �أو التقييد يغلب �أن ت�ؤثر على
بع���ض الفئات �أكث��ر من �سواه��ا .فالقواعد التي تتراوح م��ن المعاملة
التمييزية في �أ�س��واق العمل �إلى قوانين الميراث التمييزية والقيود على
و�صول الن�ساء �إلى خدمات ال�صحة الإنجابية ت�ؤثر على الن�ساء �أكثر من
الرج��ال ،وعلى ذوي الإعاقة �أكثر من الآخري��ن ،وعلى ال�شباب �أكثر
من الأجيال الأكب��ر �سناً .وفي بع�ض الح��االت ،ت�ساهم هذه القواعد
ف��ي ال�ضعف ب�صورة مبا�شرة ،فيما �أنها في ح��االت �أخرى تفاقم ت�أثير
مجاالت ال�ضعف الأخرى.
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ي�ؤث��ر االحتالل في العديد م��ن هذه الق�ضايا الهيكلي��ة .فالموقع ،على
�سبيل المثال ،يف�سر ارتفاع م�ست��وى ال�ضعف لدى الفل�سطينيين الذين
يج��دون �أنف�سهم ف��ي “مواجهة” مبا�شرة مع االحت�لال .كما �أن مدى
احتمال �أن تتعر�ض بع�ض الفئات مبا�شرة للعنف يت�أثر باالحتالل ب�شدة،
و�إن لم يك��ن ب�صفة ح�صرية� .أما العوامل الهيكلية الأخرى مثل عوامل
الحك��م والقواع��د االجتماعية-الثقافية ف�إن ارتباطه��ا باالحتالل �أقل
وثاقة.
***
تنتظم بنية التحليل القطري الم�شترك في ت�سعة ف�صول .يبحث الف�صل
الثاني في الحرمان وال�ضعف نتيج��ة العي�ش في ظل االحتالل .وي�ضع
في تركيزه جميع الفل�سطينيين مبين ًا حدود ما يمكن وما ال يمكن توقعه
م��ن “التنمية” ف��ي هذه الظروف .وي�صف الف�ص��ل الثالث  20فئة من
�أ�شد الفئات �ضعف ًا ليزودنا بمدخل لتحليلنا� .أما الف�صول من الرابع �إلى
الثامن فت�ستك�شف العوامل الهيكلية المختلفة الم�ساهمة في ال�ضعف:
الموق��ع (الف�ص��ل الراب��ع) ،والتعر���ض للعن��ف (الف�ص��ل الخام�س)،
والو�ص��ول �إل��ى الفر���ص االقت�صادية (الف�ص��ل ال�ساد���س) ،والعوامل
الم�ؤ�س�سي��ة وال�سيا�سي��ة (الف�ص��ل ال�ساب��ع) ،والقواع��د االجتماعية-
الثقافية (الف�صل الثامن) .ثم يرد ف�صل �أخير ي�ستعر�ض خال�صة التحليل
بمجمل��ه .ويرد في الملح��ق و�صف �أكثر تف�صي� ً
لا لخ�صائ�ص الفئات
الع�شرين ال�ضعيفة.

 2-1اإلجراءات والمنهجية
تق��وم المنهجية المعتمدة ف��ي �إجراء التحليل القط��ري الم�شترك على
مراجعة للبيانات والوثائق الأولي��ة والثانوية ،وم�شاورات مع وكاالت
الأم��م المتحدة والحكومة الفل�سطينية والمجتمع المدني والمانحين،
�إلى جانب �إج��راء مراجعات وتحقق من المحت��وى بوا�سطة وكاالت
الأمم المتحدة ،والهيئات الثنائية ذات العالقة ،والوزارات الحكومية،
والقطاع الخا���ص ،ومنظمات المجتمع المدني� .شملت الم�شاورات
وكاالت الأم��م المتحدة المقيمة وغير المقيم��ة ،والفرق الموا�ضيعية
الم�شترك��ة بين الوكاالت ،ووزارات مخت��ارة في الحكومة ،وجهات
مانح��ة ،ومنظمات مجتمع مدن��ي ،و�سكرتارية تن�سي��ق الم�ساعدات
المحلية.
تكون��ت مراجعة البيان��ات من تقيي��م البيانات الكمي��ة والكيفية ،بما
فيه��ا وثائ��ق منظومة الأم��م المتح��دة والأط��راف المعني��ة بالتنمية،
و�أه��م الوثائق الوطني��ة ،والبيان��ات والم�سوح من الجه��از المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ،واال�ستراتيجيات الوطنية والقطاعية� ،إلى جانب
االلتزامات الدولية ومعاهدات حقوق الإن�سان.
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ت��م توفير بيانات م�صنف��ة (ح�سب الجن�س ،والعم��ر ،والحالة المالية،
والموق��ع – ريفي/ح�ض��ري ،والع��رق ،والمنطقة ،والديان��ة ،واللغة،
وكذل��ك الإعاقة ،والحال��ة بخ�صو�ص فيرو�س نق���ص المناعة/الإيدز،
وغير ذلك) ،وا�ستخدمت هذه البيانات لتعميق تحليل الفئات ال�ضعيفة
والمحرومة والعوامل الم�ساهمة في ال�ضعف.
طل��ب م��ن وكاالت الأم��م المتحدة �أن تح��دد الفئات الت��ي اعتبرتها
�ضم��ن الأ�شد �ضعف�� ًا وحرمان ًا لتوفي��ر مدخل �إلى ه��ذا التحليل .وقد
اقترح��ت  69فئ��ة في الجول��ة الأولى .ثم ج��رى تقلي���ص القائمة �إلى
 20فئة وحللت العوام��ل الم�ساهمة في �ضعفها باتباع �إجراء موحد.
فبع��د جولة ابتدائية من الفرز لتقلي�ص التداخ�لات بين الفئات ،ودمج
الفئ��ات المتماثلة �أو المتقارب��ة ،و�إدخال الفئ��ات الأ�صغر حجم ًا في
فئ��ات تكبرها في الحجم� ،أجري تحليل مف�صل للفئات المتبقية .وفي
�أعقاب تحليل �أولي للعوامل الم�ساهمة في �ضعف هذه الفئات ،كانت
الفئات التي تعاني من �أوجه متعددة ومتداخلة من الحرمان هي الأولى
التي اختيرت في القائمة النهائية� .شملت هذه الفئات :الأ�سر المفتقرة
للأمن الغذائي الت��ي تعيلها ن�ساء ،والالجئين المقيمين في المخيمات،
و�سكان المنطقة  H2ف��ي الخليل ،وغيرهم .وفي الجولة الثانية� ،أعيد
تقيي��م الفئ��ات المتبقي��ة باال�ستناد �إلى مج��ال الق�ضايا الت��ي تعك�سها.
وتمثل��ت الغاية م��ن الجولة الثانية في تحديد القي��ود على �أو�سع نطاق
ممك��ن �أمام التنمية بحيث ي�ستر�شد بها تحلي��ل العوامل الم�ساهمة في
ال�ضعف.
�ش��كل فريق الأم��م المتحدة القطري فريق�� ًا خا�ص�� ًا للتحليل القطري
الم�شت��رك من �أجل تقدي��م التوجيهات لفريق الت�ألي��ف وتي�سير اختيار
المجموع��ة النهائية من الفئات ال�ضعيفة .وت��م تقلي�ص القائمة الأ�صلية
المكون��ة م��ن  69فئة �إل��ى  20فئة �س��اد ال�شعور ب�أنه��ا تمثل مجاالت
ال�ضع��ف في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .ث��م قام فريق الأمم المتحدة
القط��ري بالتحقق من القائم��ة النهائية .ومن ثم �أع��د و�صف تف�صيلي
لخ�صائ�ص كل من الفئات الع�شرين مع التركيز على العوامل الم�ساهمة
في ال�ضعف.
رك��ز تحليل الفئات ال�ضعيفة على�( :أ) خ�صائ�ص الفئة( ،ب) والعوامل
الم�ساهم��ة في ال�ضع��ف( ،ج) وت�أثيرات عوامل ال�ضع��ف على الفئة.
و�أجري��ت عملي��ة مراجع��ة وتحقق من النتائ��ج بم�شارك��ة فريق عمل
التحليل القطري الم�شترك ،كما �أج��رى فريق الأمم المتحدة القطري
مزي��داً من التحقق .انبثق��ت العوامل الخم�س��ة الم�ساهمة في ال�ضعف
من �إجراء تحليل قائم على حق��وق الإن�سان للفئات ال�ضعيفة .و�أجري
تحلي��ل قائ��م على الن��وع االجتماع��ي بتوجيه م��ن فريق عم��ل الأمم
المتحدة المعني بالنوع االجتماعي ،وهو عبارة عن فريق عمل م�شترك
بين الوكاالت في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.

 3-1نظرة قطرية عامة وموجزة
�أرقام رئي�سية
 2.9مليون ن�سمة (بما ي�شمل القد�س ال�شرقية)

ال�ضفة الغربية

 5,655كلم

قطاع غزة

 365كلم

معدل الفقر

)2014( %34.5

ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 1,745.9دوالر �أمريكي ()2015

2

 1.9مليون ن�سمة

2

تتكون الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة من ال�ضفة الغربية ( 5,655كم،2
بما فيه��ا القد�س ال�شرقية) وقطاع غزة ( 365ك��م ،2مع خط �ساحلي
طوله  40ك��م) ،ويبلغ مجموع �سكانها  4.8مليون ،منهم  2.9مليون
يعي�ش��ون في ال�ضفة الغربي��ة ويتركزون في المناط��ق الح�ضرية ،و1.9
مليون يعي�شون في قطاع غزة 43.يبلغ معدل عدم معرفة القراءة والكتابة

لل�س��كان فوق عمر � 15سنة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،%3.3
ويبل��غ معدل الفقر  45.]2014[ %34.5ويبلغ ن�صيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمال��ي  1,745.9دوالر �أمريكي [ 46]2015ب�أ�سعار �سنة
 ،2004وي�أت��ي ترتيب م�ؤ�شر “التنمية” الب�شرية الفل�سطيني في المرتبة
47
 113من �أ�صل  188بلداً [.]2014
44
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ق�سمت فل�سطين االنتدابية في �سنة  1949بين �إ�سرائيل والأردن وم�صر.
وفي الحرب العربية-الإ�سرائيلي��ة �سنة  ،1967احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة
الغربي��ة وقطاع غزة ،و�ألحقت القد�س ال�شرقية .و�أدت اتفاقات �أو�سلو
الموقع��ة بين منظمة التحرير الفل�سطيني��ة و�إ�سرائيل في �سنة � 1993إلى
تق�سيم ال�ضفة الغربية �إلى ثالثة تق�سيمات �إدارية ،هي المناطق (�أ) و(ب)
و(ج) .فبموج��ب �إط��ار �أو�سلو ،منح��ت ال�سلط��ة الفل�سطينية �سيطرة
مدنية و�أمنية كاملة على المنطقة (�أ) و�سيطرة مدنية على المنطقة (ب)،
حيث تتولى كذلك الم�س�ؤولية عن النظام العام .وتخ�ضع المنطقة (ج)
ل�سيطرة �إ�سرائيل الإدارية والع�سكرية .كان الغر�ض من هذا الترتيب �أن
ي�ستم��ر لمدة خم�س �سنوات ريثما يتم �إج��راء مفاو�ضات للتو�صل �إلى
اتف��اق حول الو�ضع النهائي بحلول �سن��ة � .1999إال �أنه لم يتحقق �أي
اتفاق على الو�ضع النهائي بعد.
�أجري��ت االنتخابات الرئا�سي��ة الفل�سطينية في �سن��ة  2005و�أدت �إلى
انتخ��اب محمود عبا���س من حركة فتح .وف��ي �أيلول�/سبتمبر ،2005
“ان�سحبت” �إ�سرائيل من طرف واحد من قطاع غزة ،بحيث �سحبت
جميع الم�ستوطنين والك��وادر الع�سكرية ،ولكنها احتفظت بال�سيطرة
عل��ى المجال الجوي لغزة ومداخلها البحري��ة وغالبية الحدود البرية،
ووا�صلت تقييد حركة الب�ضائع والنا�س دخو ًال �إلى غزة وخروج ًا منها.
وف��ي �سنة  ،2006عقدت انتخابات المجل���س الت�شريعي الفل�سطيني،
وح�صل��ت حما�س على  74مقعداً من �أ�ص��ل  ،132فيما ح�صلت فتح
عل��ى  45مقع��داً� .شكلت حما�س حكوم��ة بقيادة ا�سماعي��ل هنية في
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ني�سان�/إبري��ل  ،2006وا�ستمرت هذه الحكومة �إلى حين التو�صل �إلى
اتف��اق مكة في �شباط/فبراير  ،2007وال��ذي �أدى �إلى حكومة وحدة
بين فتح وحما�س يقودها رئي�س الوزراء هنية� .إال �أن �إ�سرائيل والواليات
المتح��دة واالتحاد الأوروبي ل��م تعترف بحكوم��ة الوحدة الجديدة
بذريع��ة انخ��راط حما�س في الإره��اب ورف�ضها االعت��راف ب�إ�سرائيل
�أو باالتفاقي��ات ال�سابق��ة بين �إ�سرائي��ل ومنظمة التحري��ر الفل�سطينية.
وقام��ت الوالي��ات المتح��دة واالتحاد الأوروب��ي ،الل��ذان كانا �أكبر
الجهات المانح��ة لل�سلطة الفل�سطينية وقتئ��ذ ،بقطع الم�ساعدات عن
الحكوم��ة 48،وبقيت القيود المالي��ة م�شددة باال�ستن��اد �إلى ت�شريعات
مكافح��ة الإره��اب .ون�ش�أت خالف��ات و�صدامات بي��ن م�ؤيدي فتح
وحما�س في �سنة  .2007وفي حزيران/يونيو  ،2007ا�ستولت حما�س
وعين الرئي�س
بالقوة على �إدارة جميع الم�ؤ�س�سات الحكومية في غزةّ .
عبا�س حكومة ط��وارئ م�ستبعداً حما�س ،ف�أ�صبح��ت منظمة التحرير
الفل�سطيني��ة تحك��م الن�سب��ة  %40من ال�ضف��ة الغربية الت��ي ال تديرها
�إ�سرائي��ل مبا�شرة 49و�أ�صبحت حما�س تحكم غ��زة .ومنذ ذلك الحين
ل��م تنجح جه��ود الم�صالحة بين فتح وحما�س ولم تج��ر �أية انتخابات
رئا�سي��ة �أو ت�شريعي��ة في الأر���ض الفل�سطينية المحتل��ة .وللخروج من
الم���أزق ال�سيا�سي� ،أن�شئت حكومة “وف��اق” فل�سطينية غير حزبية في
ني�سان�/إبري��ل  2014تتك��ون م��ن وزراء من التكنوق��راط غير منتمين
�إل��ى �أي حزب �سيا�س��ي ،و�أيدتها كل من حركتي فت��ح وحما�س .وقد
ثبت حت��ى الآن �أن حكومة الوفاق الوطني غير قادرة على القيام بدور
حكومة ت�صريف للأعمال �شاملة للجميع.

 4-1نظرة ديموغرافية عامة وموجزة

50

�أرقام رئي�سية
ال�سكان تحت عمر � 29سنة

%69

مجموع ال�سكان الحالي ()2015

 4.8مليون

مجموع ال�سكان المتوقع ()2050

 9.5مليون

الكثافة ال�سكانية الحالية في غزة

 5,070ن�سمة لكل كم

تت�س��م فل�سطين بمجتمع فت��ي ( %69من ال�سكان تق��ل �أعمارهم عن
� 29سنة) 51ينم��و ب�سرعة .وقد ت�ضاعف عدد ال�سكان بما يقارب �أربع
م��رات على م��دى ال�سنوات الخم�سي��ن الما�ضية ويتوق��ع �أن يزيد من
 4.8ملي��ون� 52إلى  6.9مليون في �سنة  2030و�إلى  9.5مليون في �سنة
 .2050و�سي��زداد عدد ال�سكان في غزة ب�أكث��ر من ال�ضعف من 1.9
مليون �إل��ى  4.8مليون في �سنة  ،2050فيما �سينمو عدد �سكان ال�ضفة
الغربي��ة من  2.9ملي��ون �إلى  4.7مليون .و�سيتج��اوز �سكان غزة عدد
ال�س��كان في ال�ضفة الغربية بقليل في �سنة  2050و�سيظلون �أ�صغر �سن ًا.
ي�شكل هذا الأمر باعث قلق خطير بالن�سبة للتنمية في غزة �إذ �أن الكثافة
ال�سكانية المرتفعة – والتي ت�صل حالي ًا �إلى  5,070ن�سمة لكل كيلومتر
مربع� – 53سترتفع �إلى حوالي  14,000ن�سمة لكل كيلومتر مربع ،مما
يهدد اال�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للقطاع.

2

�سيزيد النمو ال�سكاني ال�سريع من الطلب على الخدمات العامة ،ومنها
الرعاي��ة ال�صحية والتعليم .تعد الزيادة ف��ي ح�صة ال�شباب من مجموع
�س��كان فل�سطي��ن في ال�سن��وات الع�شري��ن الما�ضي��ة �أعلى زي��ادة بين
البل��دان العربية .وفي ظل وجود ن�سبة  %30من ال�شباب بين مجموع
ال�س��كان� ،سيكون من ال�ضروري القي��ام بتخطيط تنموي فعال ل�صالح
ال�شباب في مجاالت التعليم والعمل الالئق وخدمات الرعاية ال�صحية
وتوفير �إ�سكان مالئم ومي�سور التكلفة.
�إن زي��ادة ن�سبة ال�سكان في �س��ن العمل (� 64-15سنة) �سترفع م�ستوى
الطل��ب على فر�ص العمل .كما �ستوفر فر�صة لتحقيق عائد ديموغرافي
�إذا �أح�سنت فل�سطين اال�ستثمار في ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
و�سيا�س��ات الحك��م وفي ر�أ���س المال الب�ش��ري ،مع تعزي��ز الإن�صاف
وال�صحة وجودة التعليم والعمل المنتج.
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الف�صل الثاين 2
التنمية في ظل االحتالل
الضعف المتأصل لجميع الفلسطينيين
بع��د حوالي � 50سنة من االحت�لال ،كل فل�سطيني يعي���ش في الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتل��ة يعاني م��ن ال�ضعف �إل��ى درجة م��ا .وفل�سطين،
ب�سب��ب وجودها تح��ت االحتالل ،تجد نف�سها ف��ي و�ضع غير موات
بتات ًا ،بالمقارنة مع البلدان الأخرى ،في جهودها لبلوغ �أهداف التنمية
الم�ستدام��ة .فعلى �أي نقا���ش للتنمية في فل�سطين �أن يب��د أ� من واقع �أن
�أكب��ر و�أو�ضح عقبة تعتر�ض التنمي��ة الفل�سطينية هي االحتالل .ومع �أن
االحتالل ي�ؤث��ر على الفئات المختلفة من الفل�سطينيين بطرق مختلفة،
فبالكاد يوجد �أي مجال في الحياة بالن�سبة لغالبية الفل�سطينيين ال يم�سه
االحتالل.
�إن الأدوات الالزم��ة لتعديل هذا ال�ضعف الجوهري لي�ست في متناول
�صانع��ي ال�سيا�سات التنموية الفل�سطينية وال في متناول مجموعة الأمم
المتحدة الإنمائي��ة .ولي�س ب�إمكان التنمية (والم�ساع��دات الإن�سانية)
�س��وى �أن تخفف من ت�أثيراته .فلن يكون من الممكن معالجة ال�ضعف
�إال ب�إنه��اء االحتالل الع�سكري لفل�سطين ،والعمل على المدى الق�صير
على تخفيف حدة تدابيره الأ�شد �ضرراً.
ل��ذا ،ت�شكل �إزالة االحتالل الأولوية الأوح��د والأهم من �أجل تمكين
الفل�سطينيي��ن م��ن ر�س��م م�س��ار ناج��ح نحو تحقي��ق �أه��داف التنمية
الم�ستدام��ة .وفي الأثناء ،يتعين على �أط��راف التنمية الفاعلة �أن تكون
مدركة للحدود المفرو�ضة على �آفاق التنمية في فل�سطين وكذلك على
م��دى الأثر الذي يمكن �أن تحققه ا�ستثم��ارات المانحين الإنمائية في
بل��د يعي�ش تحت االحتالل ،حيث تواج��ه الحكومة قيوداً �شديدة على
التحكم بدعائم التنمية .وطالما بقيت الحكومة الإ�سرائيلية تمثل �سلطة
االحت�لال ،ف�ستظل تتحمل �إلى حد كبير الم�س�ؤولية النهائية عن تمكن
الفل�سطينيين من بلوغ الأهداف العالمية الم�صاغة في خطة �سنة 2030
�أو �إخفاقهم في ذل.

تقع عل��ى �إ�سرائيل ،ب�صفتها �سلطة احتالل 54وطرف ًا في �سبع معاهدات
دولي��ة رئي�سي��ة لحق��وق الإن�سان ،واجب��ات محددة بو�ض��وح تجاه
�سكان الأر�ض الفل�سطينية المحتلة بموجب القانون الإن�ساني الدولي
والقانون الدول��ي لحقوق الإن�سان لإتاحة المج��ال للم�ضي قُدم ًا في
55
التنمي��ة خالل فت��رة االحتالل التي يفتر���ض فيها �أن تك��ون م�ؤقتة.
تت�ضمن التزامات �إ�سرائي��ل بموجب القانون الإن�ساني الدولي واجب
معامل��ة ال�س��كان الفل�سطينيي��ن ب�إن�ساني��ة ،واحت��رام و�ضم��ان النظام
وال�سالمة العامة داخل الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،بما ي�شمل الرعاية
االجتماعي��ة العام��ة 56،وم�س�ؤولية �ضمان قدرة جمي��ع ال�سكان دون
57
تمييز على الو�صول المنا�سب �إلى مرافق وخدمات الرعاية ال�صحية،
وكذلك تي�سير العمل المنا�سب لجمي��ع الم�ؤ�س�سات المكر�سة لرعاية
الأطفال وتعليمهم 58.وم��ن الجدير بالذكر �أي�ض ًا �أن القانون الإن�ساني
الدول��ي يحظ��ر تدمي��ر الممتل��كات العام��ة والخا�ص��ة ف��ي الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتلة 59وكذل��ك الترحيل الق�سري لل�س��كان 60.ومن
واجب �إ�سرائيل ،ب�صفته��ا دولة طرف في االتفاقيات الدولية الرئي�سية
لحق��وق الإن�سان� 61،أن تحترم وتكفل حقوق الإن�سان لجميع الأفراد
في نطاق واليتها دون �أي تمييز 62.كما يفر�ض القانون الدولي لحقوق
63
الإن�س��ان واجب من��ع انتهاكات حق��وق الإن�سان بق��در الإمكان.
وفي الواق��ع ،ات�سمت �أفعال �إ�سرائيل في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة
بانته��اكات القان��ون الإن�سان��ي الدول��ي والقان��ون الدول��ي لحقوق
الإن�س��ان ،وكذلك بالتقيد االنتقائي ب�أح��كام اتفاقيات �أو�سلو .عالوة

«تش���كل إزالة االحتالل األولوي���ة األوحد واألهم
من أجل تمكين الفلس���طينيين من رس���م مس���ار
ناجح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
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على ذلك� ،إن �إلحاق �إ�سرائيل للقد�س ال�شرقية ب�شكل �أحادي الجانب
ينتهك الحظر الذي يفر�ضه القانون الدولي على اال�ستيالء على �أرا�ض
64
با�ستعمال القوة.
على الرغ��م من هذه االلتزامات ،والتي تعار���ض �إ�سرائيل بع�ضها ،ف�إن
ال�سيا�س��ات والممار�س��ات الإ�سرائيلي��ة تعمل بن�شاط عل��ى تقييد �آفاق
التنمي��ة في فل�سطين .وتتجلى هذه القيود بطريقتين �أ�سا�سيتين� :أو ًال عن
طري��ق تقييد حياة النا�س وقدرة الفعل لديهم ب�صورة مبا�شرة ،وثاني ًا عن
طري��ق تحديد حيز ال�سيا�س��ات للحكومة الفل�سطيني��ة والتعدي عليه.
ويجري تناول هذين المجالين �أدناه.

 1-2تقييد حياة الناس
تت�ضم��ن �سيا�س��ات وممار�س��ات االحت�لال ذات الأث��ر الوا�سع على
حي��اة النا���س فر�ض القي��ود على و�ص��ول وحركة النا���س والب�ضائع،
وعل��ى الو�صول �إل��ى الموارد الطبيعي��ة ،وعلى الأن�شط��ة االقت�صادية
والإنتاجي��ة ،وكذل��ك ممار�سات ه��دم المنازل والتهدي��د بالترحيل
الق�س��ري والعن��ف .يركز التحلي��ل الآتي على القيود عل��ى الحركة،
والو�صول �إل��ى الموارد الطبيعية ،والأن�شط��ة االقت�صادية والإنتاجية،
ويو�ض��ح �آثار هذه ال�سيا�سات على و�ص��ول ال�سكان الفل�سطينيين �إلى
ال�صح��ة والتعليم� .أما ال�سيا�س��ات المتعلقة بهدم المن��ازل والترحيل
الق�س��ري والعنف ،وكذلك ت�صاري��ح ال�سفر – والتي ت�ؤثر على بع�ض
الفئات بن�سبة �أعلى م��ن غيرها – ف�سيتم نقا�شها في ف�صول الحقة في
هذا التحليل القطري الم�شترك.

 1-1-2القيود على وصول وحركة الناس
�إن القي��ود الإ�سرائيلية على حركة النا���س ،الفل�سطينيين والدوليين على
ال�س��واء ،تت��رك عواق��ب بعيدة الأثر عل��ى كل من قطاع غ��زة وال�ضفة
الغربي��ة .يتم تنفيذ هذه القيود من خالل نظام معقد من نقاط التفتي�ش،
والت�صاريح ،والحواجز الع�سكرية على الطرق ،والم�ستوطنات القائمة
ح�صراً على �أ�سا�س عرقي ،ونظ��ام منف�صل من الطرق االلتفافية ،ونظم
65
قانونية موازية ،والجدار.
�أدت هذه القيود �إلى تفتيت ال�ساحة الفل�سطينية� .إذ �أوجدت تجمعات
�سكاني��ة معزولة ،وقو�ض��ت التما�س��ك االجتماعي ،ومزق��ت الهوية
الم�شترك��ة ،وقل�ص��ت الن�ش��اط االقت�ص��ادي لل�سكان �ضم��ن المناطق
الفل�سطيني��ة المج��ز�أة وفيما بينها .فالجدار الذي يع��د العائق الرئي�سي
�أم��ام حركة الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربي��ة ال يف�صل فل�سطينيي ال�ضفة
الغربية عن الإ�سرائيليين فح�سب ،بل يف�صل الفل�سطينيين كذلك بع�ضهم
عن بع���ض .وقد �أعلن جزء كبير من �أرا�ضي ال�ضف��ة الغربية الواقعة بين
الج��دار وخط الهدنة من �سنة  1949منطقة “مغلقة” ي�شار �إليها بعبارة
“منطق��ة التما�س” .وعزلت هذه المنطقة بقدر كبير عن �سائر الأر�ض
الفل�سطينية المحتلةـ ويحتاج الفل�سطينيون �إلى ت�صاريح خا�صة للإقامة
فيها �أو دخولها� .إذا ا�ستكم��ل بناء الجدار ح�سب الخطة ،ف�سيتم عزل
ما يقارب  %9.4من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،بما ي�شمل القد�س ال�شرقية
والأر�ض الحرام ال�سابقة بين �إ�سرائيل والأردن 66.يقيم في هذه المنطقة
قرابة  11,000فل�سطين��ي .و�إذا ا�ستكمل بناء الجدار ح�سب الخطة،
�سي�صب��ح  25,000فل�سطين��ي �آخ��ر ،وخا�صة في منطق��ة بيت لحم،
مقيمي��ن بي��ن الجدار والخ��ط الأخ�ضر 67.ح�سب �سن��ة  ،2008يقدر

�أرقام رئي�سية
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البطالة

 %44.7( %26.9بين الن�ساء)

ا�ستخدام �إ�سرائيل للموارد المائية ال�سطحية والجوفية

%85

�إيرادات ال�سلطة الفل�سطينية من نظام �إيرادات المقا�صة

%70-60

ن�سبة �أرا�ضي ال�ضفة الغربية المزروعة التي ت�ضررت من الجدار

%10.2

�أرا�ض��ي ال�ضفة الغربية الم�ستخدمة ل�صالح الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية والمناطق الع�سكرية
والمحميات الطبيعية والجدار

%44

ا�ستهالك الفل�سطينيين للمياه

 73لتراً لل�شخ�ص في اليوم (معيار منظمة ال�صحة
العالمية 100 :لتر لل�شخ�ص في اليوم)

�أن حوال��ي  17,000دونم 68م��ن الأرا�ضي الزراعي��ة الخ�صبة تت�ضرر
من الج��دار ،وهو ما يع��ادل حوالي  %10.2من مجم��وع الم�ساحة
المزروع��ة في ال�ضفة الغربية 69.كما �أن ف�صل غ��زة عن ال�ضفة الغربية،
بم��ا فيها القد�س ال�شرقي��ة� ،أدى �إلى تقييد ق��درة �أهالي غزة على زيارة
الأقرباء والتما�س الرعاية الطبية.
ي�شكل االحتالل والنزاع خطراً �إ�ضافي ًا على �صحة ال�سكان الفل�سطينيين
لأن��ه ي�سبب الإ�صاب��ات والإعاق��ة والم��وت ،ويعرقل الو�ص��ول �إلى
الخدم��ات ال�صحية 70.فيتعين الح�صول عل��ى ت�صاريح عند كل موعد
ا�ست�ش��ارة طبية يتطلب ال�سفر �إلى القد�س �أو �إلى بلدان مجاورة ،وغالب ًا
م��ا يت��م ت�أخير الت�صري��ح �أو رف�ضه دون �إعطاء �سب��ب وا�ضح .ففي �سنة
 ،2014القت  %22.6من طلبات ت�صاريح ال�سفر التي قدمها مر�ضى
ومرافق��ون لهم في ال�ضف��ة الغربية الرف�ض �أو عانت م��ن الت�أخير .وفي
�سن��ة  ،2015بلغت هذه الن�سب��ة  71.%16.8ويحت��اج نقل المر�ضى
من ال�ضف��ة الغربية �إلى م�ست�شفيات القد�س ف��ي �سيارات الإ�سعاف �إلى
�إج��راءات “تنزيل وتحميل” ،حيث تلتقي �سيارتا �إ�سعاف ويجري نقل
72
المري�ض بينهما عبر نقطة التفتي�ش �أو الجدار.
يعرق��ل االحتالل الو�ص��ول �إلى التعلي��م �أي�ض ًا في الأر���ض الفل�سطينية

المحتل��ة .فنظ��ام التخطيط المكان��ي وتق�سيم الأرا�ض��ي الذي تطبقه
ال�سلطات الإ�سرائيلية في المنطق��ة (ج) والقد�س ال�شرقية ي�سبب نق�ص ًا
في المبان��ي المدر�سية .عالوة على ذلك ،يعرق��ل النزاع الممتد قدرة
الأطف��ال وال�شباب عل��ى الو�صول �إلى المدار���س وي�ساهم في ت�سرب
الأطفال من مقاعد الدرا�سة .ويفيد الأطفال بتعر�ضهم لم�ضايقات و�/أو
عنف على يد الجي�ش الإ�سرائيلي يتراوح من الت�أخير وتفتي�ش الحقائب
المدر�سية �إلى الم�ضايقات الج�سدية �أثناء عبورهم نقاط التفتي�ش 73.وقد
تم تحديد الم�ضايقات والعنف الذي يرتكبه الم�ستوطنون الإ�سرائيليون
عل��ى �أنه ي�شكل الق�ضية الرئي�سية الت��ي ت�ؤثر في الو�صول �إلى التعليم في
 %27م��ن التجمع��ات ال�سكانية التي جرى تقييمه��ا 74.فالطلبة الذين
يقيم��ون في مناطق قريبة م��ن الم�ستوطنات كثيراً م��ا ي�ضطرون لل�سير
عبر هذه الم�ستوطنات للو�صول �إلى مدار�سهم ،و�أولئك الذين يعي�شون
ف��ي المنطقة (ج) غالب ًا م��ا يحتاجون للتنقل م�ساف��ات طويلة من �أجل
الو�صول �إلى المدار�س ،ويمكن �أن يتعر�ضوا للعنف خالل هذا الوقت.
وتت�ضم��ن ت�أثيرات النزاع النف�سية-االجتماعي��ة على الطلبة الإح�سا�س
بالتوتر المفرط ،وال�صدم��ة ،و�سيطرة م�شاعر الخوف 75.كما �أن نهاية
�سنة � 2015شهدت زيادة في تكرار اعتداءات الجي�ش الإ�سرائيلي على
76
المدار�س واقتحامها عنوة.
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�إن الأث��ر التراكمي لخ�سارة فر�ص التعلي��م المدر�سي وال�صدمة النف�سية
ونق���ص القدرة على الو�صول �إل��ى الرعاية ال�صحية ي�ض��ر بالإمكانات
التطوري��ة لجي��ل ب�أكمله م��ن الأطفال .ويعن��ي هذا ،بالن�سب��ة للفئات
الأ�شد �ضعف ًا ،الإخالل بقدرتهم على تح�سين �أو�ضاعهم االجتماعية-
االقت�صادي��ة و�إعاق��ة الح��راك االجتماعي داخ��ل الأر���ض الفل�سطينية
المحتلة.

 2-1-2القيود على األنشطة االقتصادية
واإلنتاجية
�إن القي��ود عل��ى الأن�شطة االقت�صادي��ة والإنتاجية ،ومنه��ا القيود على
حركة الب�ضائع ،تعيق االقت�صاد الفل�سطيني و�إمكانات نموه ب�شدة .فقد
�أ�صبح��ت قدرة االقت�ص��اد الفل�سطيني على الن�ش��اط محدودة ،ناهيك
عن الق��درة على االزدهار وتوفير فر�ص العم��ل 77.نتيجة لذلك ،يظل
االقت�ص��اد الفل�سطيني معتمداً ب�ص��ورة عالية على القطاع العام ،والذي
ه��و ب��دوره معتمد ب�صورة عالية عل��ى الدعم الخارج��ي للميزانية� .إن
الفل�سطين��ي المتو�س��ط يعي�ش حي��اة محفوفة بالمخاط��ر معتمداً على
الحكومة �أو دعم المانحين.

 1-2-1-2تقييد النمو االقت�صادي
كان التراج��ع االقت�ص��ادي م��ن �ضم��ن �أب��رز العواق��ب المترتبة على
االحت�لال الممتد ،وت�سببت االعتداءات الع�سكرية المتكررة على غزة
ف��ي �شل اقت�صادها .خالل الفترة م��ن  ،2015-2000كان نمو الناتج
المحلي الإجمالي متقلب ًا وغي��ر متوازن هيكلي ًا ل�صالح القطاعات التي
ال تتعر���ض لمناف�س��ة خارجية .ونم��ا الناتج المحل��ي الإجمالي ب�أكثر
من  %3ف��ي المتو�سط ،لكن قطاع الزراع��ة – القطاع الرئي�سي الذي
يتعر���ض لمناف�سة خارجي��ة و�أحد المحركات الرئي�سي��ة للنمو ال�شامل
– عانى م��ن التقل�ص 78.و�ساهم��ت في ذلك القي��ود الإ�سرائيلية على
الحق��وق في المياه وعلى الو�صول �إل��ى الأرا�ضي الخ�صبة في المنطقة
(ج) ومنطقة التما�س.
ف��ي �سنة � ،2014شهد اقت�ص��اد الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة �أول فترة
رك��ود منذ �سن��ة  2006وثاني انخفا���ض متوالٍ في ن�صي��ب الفرد من
الناتج المحل��ي الإجمالي .وقد �ساهم تقل�ص ن�صي��ب الفرد من الناتج
المحل��ي الإجمالي الفل�سطيني بن�سب��ة  %3.1في �سنة  2014وارتفاع
معدل البطالة ف��ي تعميق م�ستويات الفقر بي��ن الفل�سطينيين .وفي �سنة
 ،2015انتع���ش االقت�صاد قلي ً
ال ولكن النم��و االقت�صادي كان بالكاد
كافي�� ًا لمواكبة النمو ال�سكاني .وجاء هذا جزئي ًا ب�سبب االنخفا�ض في
المعون��ات الخارجية وانح�سار ال�سيولة الناتج عن قرار �إ�سرائيل بتعليق
تحوي��ل �إي��رادات المقا�صة 79من كان��ون الأول/دي�سمب��ر � 2014إلى
ني�سان�/إبريل 2015.80
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كان النم��و ف��ي النات��ج المحل��ي الإجمال��ي الحقيق��ي متقلب�� ًا ،وت�أثر
بالديناميكي��ات ال�سيا�سي��ة ودعم المانحي��ن ،وكال الأمري��ن كانا غير
خا�ضعي��ن للتنب�ؤات وخارج نطاق تحكم ال�سلطة الفل�سطينية� .إن ت�أثير
ال�سيا�س��ة على التنمي��ة االقت�صادية الفل�سطينية يتجلى ف��ي واقع �أن فترة
اال�ستق��رار الن�سبي من �سن��ة � 1995إلى � 1999شه��دت �أدا ًء اقت�صادي ًا
ن�شط�� ًا ،فيما �أن جمي��ع فترات االنكما�ش االقت�ص��ادي (فترة -2000
 ،2002و�سن��ة  ،2006و�سن��ة � )2014سبقته��ا �صدام��ات �سيا�سي��ة
81
وع�سكرية.
تت�سب��ب �سيا�سات االحتالل بخ�صو�ص القيود على الو�صول وت�صاريح
البن��اء و�أعمال اله��دم� ،إلى جانب الج��والت المتالحقة م��ن النزاع،
بت�أثي��رات �ض��ارة عل��ى اقت�ص��اد فل�سطين ،وتكب��ح من��اخ اال�ستثمار،
وتجعل م��ن ال�صعب �إن لم يكن من الم�ستحي��ل على القطاع الخا�ص
�أن ينم��و ويزدهر .ي���ؤدي هذا �إلى ازدي��اد الفقر ونق���ص فر�ص العمل
الالئق 82،وه��ذان بدورهما من العوامل الأولي��ة الم�ساهمة في انعدام
الأمن الغذائي في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .في الربع الثاني من �سنة
 ،2016بل��غ معدل البطالة في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة %26.9
( %44.7للن�س��اء مقابل  %22.1للرجال) 83.وم��ع �أن الغذاء متوفر،
�إال �أن تكلفت��ه لي�ست متي�سرة للعديد من الفل�سطينيين� ،إذ �أن  %27من
الأ�س��ر عبر الأر���ض الفل�سطينية المحتلة (و %47م��ن الأ�سر في غزة)
84
تفتقر للأمن الغذائي.

� 2-2-1-2ضعف قطاع الزارعة
يقو�ض االحتالل الطويل الأم��د الزراعة في فل�سطين بقدر �شديد .فقد
عانى التو�سع ف��ي قطاع الزراعة� ،سوا ًء الأفق��ي (م�ساحة الأرا�ضي) �أو
الر�أ�سي (الكثاف��ة) ،من القيود على مدار عقود 85.يتقيد التو�سع الأفقي
بفع��ل القي��ود على م��وارد الأر�ض والمي��اه الأ�سا�سي��ة .ف�أغلب موارد
الأر�ض موجودة في المنطق��ة (ج) التي تت�سم بكثافة �سكانية قليلة وما
زالت غي��ر م�ستخدمة بالقدر الكافي من جانب ال�سكان الفل�سطينيين،
وذل��ك بالأ�سا���س نتيجة العوائ��ق المفرو�ضة �أمام تطوي��ر البنية التحتية
والتطوير الح�ضري.
ويتح��دد التو�س��ع الر�أ�س��ي لقطاع الزراع��ة ب�سبب نق���ص القدرة على
الو�ص��ول �إل��ى الأ�سواق ،وارتف��اع تكاليف الإنتاج ،ونق���ص �إمكانية
الح�ص��ول على مبيدات الآفات والمعدات ،وت�ضاف �إلى ذلك في غزة
القي��ود المرتبطة بالإغالق� .إن ه��ذه القيود �شدي��دة التباين عن قطاع
الزراعة في �إ�سرائيل والبلدان العربية المجاورة الأخرى ،والذي يحظى
بالحماية من خالل الدعم الحكومي للزراعة 86.فال ي�سمح باال�ستثمار
الفل�سطيني الدائم وتكثيف الزراعة في المنطقة (ج) .ويتحدد ا�ستخدام
الفل�سطينيين للمياه في ال�ضف��ة الغربية بن�سبة  %20من مجموع المياه
في الأحوا�ض الجوفية ،والتي تقع غالبيتها في المنطقة (ج)� 87.إن ري
ه��ذه المنطقة غي��ر الم�ستغلة �إلى جان��ب الو�صول �إل��ى �أرا�ض �إ�ضافية
للرعي والأحراج من �ش�أنه �أن يوفر قيمة �إ�ضافية تبلغ  704مليون دوالر
�أمريك��ي لالقت�ص��اد الفل�سطيني� ،أي ما يعادل  %7م��ن الناتج المحلي
االجمالي على م�ستويات �سنة 2011.88

التقليديي��ن وا�ضطروا لتغيير م�سار تجارتهم نحو االقت�صاد الإ�سرائيلي.
وا�ستف��اد التجار الإ�سرائيليون من �إعانات الدولة المرتفعة القيمة ،ومن
ح�ص���ص اال�ستيراد ،ومن �سيا�س��ة ترمي �إلى الق�ضاء عل��ى المناف�سة من
الم�شاري��ع الفل�سطينية .هذا في حين �أن ال�ص��ادرات الفل�سطينية� ،سوا ًء
�إل��ى �إ�سرائي��ل �أو �إلى بقية �أنح��اء العالم ،عانت م��ن عراقيل غير متعلقة
بالتعريف��ات ومن ت�أخي��رات ناتجة عن �إجراءات النق��ل البري والأمن
المرهقة ،وال �سيما بالن�سبة لل�سلع التي تحمل �إمكانية الإ�ضرار بح�ص�ص
الأ�س��واق الإ�سرائيلية القائمة .عالوة عل��ى ذلك ،ف ُِر�ض ا�ستيراد المواد
الخ��ام وال�سلع الو�سيط��ة من �إ�سرائيل ب�أ�سعار باهظ��ة� ،إذ كان يتم حظر
اال�ستي��راد من بلدان �أخرى ب�أ�سعار �أق��ل �أو كان يكلف �أكثر مما ينبغي
ب�سبب االرتفاع الباهظ في تكاليف المعامالت النا�شئة عن الإجراءات
الإ�سرائيلي��ة .ومع مرور الوقت ،فقد الم�ص��درون الفل�سطينيون الكثير
من قدرتهم التناف�سية بينما تمتعت المنتجات الإ�سرائيلية بالو�صول �إلى
89
الأ�سواق الفل�سطينية دون عائق.

كم��ا �أن القيود عل��ى التجارة (انظر الج��زء  )3-2-1-2تحرم قطاع
الزراع��ة من المدخالت المنخف�ضة التكلفة ومن الأ�سواق الالزمة لبيع
منتجات��ه .وقد ت�أثرت المنتجات الزراعي��ة ال�سريعة التلف التي تت�صف
بفت��رة �صالحية ق�صيرة بقدر �أكثر من �سواها من القيود ،والتي تت�ضمن،
على �سبي��ل المثال ،تنزي��ل وتحميل المنتجات عل��ى ال�شاحنات على
نقاط التفتي�ش .كما �أن الحظر الذي تفر�ضه �إ�سرائيل على توريد المواد
التي تعتبره��ا “مزدوجة اال�ستخدام” ،مثل الأ�سم��دة ،يخف�ض �إنتاجية
الزراعة الفل�سطينية وقدرتها على �إدرار الربح.

 3-2-1-2القيود على التجارة
تعود بداية الحواجز على التجارة �إلى الوقت الذي فر�ضت فيه �إ�سرائيل
نظامه��ا الخا�ص بالتج��ارة الخارجية ونظامها ال�ضريب��ي على الأر�ض
الفل�سطينية المحتل��ة في �سنة  .1967وقد �سمحت �إ�سرائيل بتدفق اليد
العامل��ة الفل�سطيني��ة والب�ضائع �إلى �إ�سرائيل تح��ت قيود غير قائمة على
المعاملة بالمثل ،و�أخ�ضعت الواردات �إلى الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
لهي��اكل التعريف��ات الجمركية ونظ��ام الح�ص�ص الإ�سرائيلي��ة .ف�أ�صبح
المنتجون الفل�سطينيون معزولين ب�شكل متزايد عن �شركائهم التجاريين
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يج��ري الجزء الأكبر من التجارة الفل�سطينية حالي�� ًا �إما مع �إ�سرائيل �أو
من خاللها .مع ذلك ،ف�إن تكاليف الت�صدير واال�ستيراد ترتفع �إلى حد
ال�ضع��ف بالن�سبة لم�صالح الأعمال الفل�سطيني��ة بالمقارنة مع مثيالتها
الإ�سرائيلي��ة ،فيما �أن �إجراءات اال�ستيراد تحتاج �إلى وقت �أطول ب�أربع
90
مرات مما ينفقه الم�ستوردون الإ�سرائيليون على الأن�شطة المماثلة.
وعلى الرغم من واقع �أن ال�سلطة الفل�سطينية وقعت عدداً من اتفاقيات
التجارة التفا�ضلي��ة ،فلي�س من الممكن تحقي��ق طاقاتها الكاملة دون
�أن يح��دث تخفيف ملمو�س على القي��ود الإ�سرائيلية المفرو�ضة على
حرك��ة الب�ضائ��ع� .إن التقيد بالمعايي��ر الإ�سرائيلي��ة ،وارتفاع تكاليف
المدخ�لات مما يجع��ل �أ�سعار الب�ضائ��ع الفل�سطينية غي��ر قادرة على
المناف�سة ،وارتف��اع تكاليف المعامالت ،كل ذل��ك يقيد ال�صادرات
الفل�سطيني��ة حت��ى و�إن كان بروتوكول باري�س يعتب��ر البلدين كاتحاد
جمرك��ي بما يعني غي��اب الحدود االقت�صادية بي��ن �إ�سرائيل والأر�ض
91
الفل�سطينية المحتلة.
�أ�ضعف��ت القي��ود المفرو�ض��ة على التج��ارة القطاع��ات الإنتاجية في
فل�سطي��ن وغي��رت بنية اقت�صاده��ا .ففي �سن��ة  ،2015ت�ضاءلت ح�صة

القطاع��ات القابلة للت��داول التج��اري �إلى  %19م��ن الناتج المحلي
الإجمالي بع��د �أن كانت  %36في �سنة  ،1994في حين زادت ح�صة
القطاع��ات غي��ر القابل��ة للتداول التج��اري �إلى  %81بع��د �أن كانت
 %64ف��ي �سن��ة ( 1994ال�شكل  .)1-2يحد ه��ذا التحول من توليد
فر�ص العمل ب�سب��ب الم�ساحة المحدودة لتحقيق مزيد من التو�سع في
قطاع��ات التجارة والخدمات والإن�شاءات ،والت��ي تعد �أقل ديناميكية
م��ن قطاعي الت�صنيع والزراعة وتملك قدرة �أقل على خلق فر�ص العمل
واالبت��كار التكنولوج��ي 92.في �سنة  ،2014بلغت ن�سب��ة التجارة �إلى
النات��ج المحل��ي الإجمالي لفل�سطي��ن  %73.8بالمقارنة مع %83.7
93
لإقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وق��د ت�ضرر قط��اع غزة ب�شكل خا���ص� .إذ فر�ضت قي��ود �شديدة على
�ص��ادرات غ��زة ووارداتها وتحويالته��ا النقدية من��ذ �أن جرى ت�شديد
الإغ�لاق ال��ذي تفر�ض��ه �إ�سرائي��ل عل��ى غزة ف��ي �سن��ة  .2007فقد
انخف�ض��ت ال�صادرات من غزة بحدة بعد �سنة ( 2007ال�شكل ،)2-2
و�أدت الخ�سائ��ر الناجمة عن عدم القدرة عل��ى الو�صول �إلى الأ�سواق
الخارجية �إلى تحطيم القطاع الإنتاجي في غزة.

ال�شكل  :1-2ح�صة القطاعات القابلة وغير القابلة للتداول التجاي من الناتج المحلي الإجمالي

القابلة للتداول
غير القابلة للتداول

%

الم�ص��در� :إح�صائيات الح�سابات القومية ،الجهاز المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني.
مالحظ��ة :ت�شم��ل القطاع��ات القابلة للت��داول التجاري في
ال�ش��كل الزراع��ة وال�صناعة (با�ستثن��اء �أن�شطة المي��اه وتوليد
الكهرباء).

ال�شكل  :2-2التجارة الم�سجلة من غزة
الواردات الم�سجلة �إلى غزة
( 1000دوالر �أمريكي)

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني (.)2015
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ال�صادرات الم�سجلة من غزة
( 1000دوالر �أمريكي)

لم تنخف�ض ال��واردات �إلى غزة ب�شكل حاد ولكنها ما زالت غير كافية
بالمقارن��ة مع الطل��ب المتنامي وت�شهد درجة عالي��ة من التقلب .وقد
تقل�صت مكونات �سلة ال��واردات �إلى غزة بقدر �شديد �أي�ض ًا .ف�إ�سرائيل
تفر���ض قائمة بالمواد التي يتقيد دخولها �إلى غزة �أو يحظر كلي ًا ب�سبب
�إمكاني��ة “ا�ستعمالها المزدوج” (�أي �أنه يمك��ن �أن ت�ستخدم لأغرا�ض
مدني��ة �أو ع�سكرية) .وق��د تزايد حجم قائم��ة “اال�ستعمال المزدوج”
م��ع الوقت و�أ�صبحت ت�شكل قيوداً على العدي��د من الب�ضائع التي يلزم
توريده��ا �إلى غزة .وبم��ا �أن القائمة لي�ست �شفاف��ة وال محددة بالقدر
الكاف��ي ،ف�إنه��ا ت�ضفي الكثير م��ن الغمو�ض على ما يمك��ن ا�ستيراده.
وقد �أعاقت ب�شدة قطاعات مح��ددة مثل �صناعة الأثاث ،والتي تملك
�إمكان��ات عالية للت�صدير ولكنها ال ت�ستطيع ا�ستيراد الخ�شب ،وبالتالي
ال يمكنه��ا �إنت��اج وت�صدي��ر معظم �أن��واع الأثاث .كما يتقي��د ت�صدير
الأغذية الم�صنعة �إلى �إ�سرائيل بداعي �أنها ال تلبي المتطلبات الإ�سرائيلية
للنظاف��ة ال�صحية� .إال �أن بيروك�سيد الهيدروجين الذي ي�ستخدم لتعقيم
عبوات الأغذية قبل و�ضع الغذاء داخلها يوجد على قائمة “اال�ستعمال
المزدوج” من��ذ �سنة � .2007إن قيود الو�صول �إلى الأ�سواق الخارجية
وارتفاع تكاليف معامالت التجارة تنطبق �أي�ض ًا على ال�ضفة الغربية و�إن
لم يكن �إلى الحد الذي يعانيه قطاع غزة.

 4-2-1-2ت�آكل القطاع ال�صناعي
يت�أث��ر القطاع ال�صناعي بعم��ق من محدودية تواف��ر الأرا�ضي والنق�ص
في فر�ص التحجي��ر وا�ستخراج المعادن .وفيم��ا ي�شكل البحر الميت
م�صدراً عالي التركيز للبوتا�س والبروم والمغني�سيوم والملح ،ف�إن القيود
على الو�صول والت�صاريح و�ضبابية مناح اال�ستثمار تجعل الفل�سطينيين
غير قادرين على اال�ستفادة من هذه الموارد.
�إن ال�ضف��ة الغربية ،وال �سيما المنطق��ة (ج) ،غنية بالح�صى والأحجار
والرخ��ام ،والتي ت�شكل �أه��م ال�صادرات ال�سلعية للأر���ض الفل�سطينية
المحتل��ة .وتخ�ض��ع مقالع الرخ��ام والحجارة الفل�سطيني��ة لإغالقات
تع�سفي��ة وم�ص��ادرة للمع��دات .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،توج��د مناطق
المحمي��ات الطبيعية في المنطقة (ج) تحت قيود �شديدة �أمام تطويرها
و�إحيائه��ا ،مما يح��ول دون اال�ستفادة من ه��ذه الإمكانات في قطاع
ال�سياحة الفل�سطيني.
�إن المن�ش�آت الإ�سرائيلية من م�ستوطنات ومناطق ع�سكرية ومحميات
طبيعي��ة والجدار ت�ش��كل مع ًا  %70م��ن م�ساحة المنطق��ة (ج) (�أو
حوالي  %44من مجموع م�ساحة ال�ضفة الغربية) .وتفر�ض في ن�سبة
 %30المتبقية قيود م�شددة على الإن�شاءات� ،إذ ي�ستطيع الفل�سطينيون
البناء على �أقل من  %1من الأرا�ضي 94.هذا في حين �أن حوالي %40
من الم�ستوطنات في المنطقة (ج) م�شيدة على �أرا�ض من الممتلكات
الخا�صة لفل�سطينيين 95.وتتقيد �صناع��ة الإن�شاءات في ال�ضفة الغربية
بفعل م��ا يعرف “ب�أنظمة تق�سيم الأرا�ض��ي” التي تفر�ضها ال�سلطات

الإ�سرائيلي��ة .فهذه الأنظمة تق�صر الإن�شاءات ف��ي ال�ضفة الغربية على
المنطقتي��ن (�أ) و(ب) �إل��ى ح��د كبي��ر .ويتفاقم ه��ذا الو�ضع ب�سبب
النواق���ص الجدي��ة في نه��ج ال�سلط��ة الفل�سطينية في البن��اء في هاتين
المنطقتي��ن ،بم��ا ي�شمل ت�سجي��ل الأرا�ضي .وه��ذه العوامل توا�صل
رفع �أ�سعار الأرا�ض��ي المتاحة للتعمير و�أ�سع��ار المباني/البنية التحتية
والإيجارات.

 3-1-2تضخيم التهديدات البيئية
تت�سب��ب الأن�شطة التي يمار�سها ويقرها االحتالل �أي�ض ًا بت�أثيرات هدامة
عل��ى الموارد البيئية لفل�سطين .وي�أت��ي ال�ضرر الالحق بموارد فل�سطين
من تلوث م��وارد الأرا�ضي والمي��اه بوا�سطة الم�ستوطن��ات ،وال�ضرر
ال��ذي ي�صيب الأرا�ضي والتنوع الحيوي ب�سبب الجدار ،والق�صور في
تطبي��ق الأنظمة البيئي��ة على ال�صناعات الإ�سرائيلية ف��ي ال�ضفة الغربية،
وا�ستغالل �إ�سرائيل للموارد الطبيعي��ة 96.وت�ساهم القيود على الو�صول
والحرك��ة والتطوير والتعمير في عرقة �إجراء التخطيط المنا�سب لإدارة
خطر الكوارث .كما �أن �سوء البنية التحتية في المنطقة (ج) وفي قطاع
غ��زة يقل�ص قدرات التكيف مع تغير المناخ لدى التجمعات المحلية.
وف��ي الوقت ذاته ،تت�سبب الكثاف��ة ال�سكانية العالية في القد�س ال�شرقية
وقط��اع غزة بتعري���ض الفل�سطينيين لمخاط��ر كارثية في حال حدوث
97
هزات �أر�ضية.
ف�ض� ً
لا عن ذلك ،يحرم الفل�سطينيون من الو�صول �إلى الموارد الطبيعية
– الأر���ض والمياه والمعادن – في الأرا�ضي التي تخ�صهم .وتتعر�ض
غالبي��ة الفل�سطينيي��ن في قطاع غ��زة وال�ضفة الغربية لخط��ر انخفا�ض
الق��درة على الو�صول �إلى المي��اه والطاقة .بالتال��ي ،وفيما ت�سعى بقية
العال��م �إلى تحقيق هدفي التنمية الم�ستدامة ال�ساد�س وال�سابع – �ضمان
تواف��ر مي��اه ال�ش��رب الم�أمون��ة والم�ستدام��ة والطاقة النظيف��ة بتكلفة
مي�س��ورة – ف�إن نق�ص مياه ال�شرب والطاقة في فل�سطين يرجح �أن ي�صل
�إلى م�ستويات الأزمة في الم�ستقبل القريب.

 1-3-1-2املياه واملياه العادمة
يواج��ه الفل�سطينيون نق�ص ًا �شديداً في المياه ف��ي ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة .وت�سيطر �إ�سرائيل على جميع الموارد المائية ال�سطحية والجوفية
الم�شتركة ،فت�ستخ��دم  %85منها وتترك ال �أكثر من  %15ال�ستخدام
الفل�سطينيين 98.وفي المنطق��ة (ج) ،تملك الإدارة المدنية الإ�سرائيلية
تحكم�� ًا كام� ً
لا بجمي��ع م�شاري��ع التنمي��ة ،بما فيه��ا م�شاري��ع المياه
وال�ص��رف ال�صح��ي .وال ي�سم��ح للفل�سطينيين بت�شييد �أي��ة بنية تحتية،
بما ف��ي ذلك �أية �آبار ،في المنطق��ة (ج) دون الح�صول على تراخي�ص
�إ�سرائيلي��ة ي�صعب الح�صول عليها ،فيم��ا �أن �أي عمل يتعلق با�ستخراج
المي��اه الجوفية ،بما ف��ي ذلك ت�أهيل الآبار �أو �شب��كات الري ،يتطلب
م�صادقة لجنة المياه الم�شتركة ،والتي لم تجتمع منذ �سنة  .2011وبما
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�أن��ه ال تجري معالجة المياه العادمة في ال�ضف��ة الغربية ،ف�إن بع�ض ًا منها
يتدف��ق �إلى �إ�سرائيل .وتقوم �إ�سرائي��ل بمعالجة هذه المياه وا�ستخدامها
لأغرا�ض الري الزراعي وت�أهيل الجداول ،ولكنها تفر�ض على ال�سلطة
99
الفل�سطينية دفع تكلفة هذه المعالجة.
ي�ضط��ر الرعاة والب��دو الفل�سطينيون ف��ي التجمعات ال�سكاني��ة النائية
لالعتماد على المياه الم�شتراة م��ن ال�صهاريج ب�أ�سعار عالية .وينخف�ض
ا�سته�لاك المياه في بع�ض من هذه التجمعات �إل��ى  20لتراً فقط للفرد
ف��ي اليوم� ،أي خم�س كمية اال�سته�لاك التي تو�صي بها منظمة ال�صحة
العالمي��ة .ويقدر �أن � 113,000شخ�ص من  70تجمع ًا غير مو�صولين
ب�شبكات المياه ف��ي ال�ضفة الغربية ،مما يعن��ي تكبدهم تكاليف هائلة
ل�شراء المياه 100.وب�سب��ب التوفر المحدود ،ي�ستهلك الفل�سطينيون في
ال�ضف��ة الغربية المو�صولون ب�شب��كات المياه  73لت��راً للفرد في اليوم
بالمتو�س��ط ،بالمقارنة مع  240لتراً للفرد في �إ�سرائيل 101ومقابل 154
لت��راً للفرد ف��ي الأردن 102.وفي قطاع غ��زة� ،أدت ثالث جوالت من
القت��ال منذ �سن��ة � 2007إلى تدمي��ر البنية التحتية للمي��اه ونظام توزيع
المياه (انظر الف�صل الرابع).
�إن القي��ود المتعلق��ة بالمي��اه تعرقل الن�ش��اط االقت�ص��ادي ،بما ي�شمل
الزراعة ،وبالتال��ي ت�ؤثر على �سبل عي�ش المجتمع��ات المحلية وتعمق
م�ستويات الفقر وتزيد م��ن �شدة ال�ضعف .ففي ال�ضفة الغربية ،يتم ري
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 %12فق��ط م��ن الم�ساحة المزروع��ة 103حتى م��ع �أن �إنتاجية الأر�ض
المروي��ة بالمتو�س��ط تزيد بمق��دار � 15ضعف ًا ع��ن �إنتاجي��ة الأرا�ضي
المروي��ة بالأمط��ار 104.وتتفاقم ت�أثي��رات القي��ود الإ�سرائيلية المطولة
على و�صول الفل�سطينيين �إلى الموارد المائية ب�سبب الظروف الطبيعية
وتغير المناخ ،وهو ما يتوقع �أن يزيد من �شدة �شح المياه من خالل تزايد
موجات الجفاف.
في ه��ذا الو�ضع ،تعتب��ر المياه العادم��ة المعاد تدويرها م��ورداً ثمين ًا
بالن�سبة للزراع��ة الفل�سطينية .حالياً ،يتم ت�صريف حوالي  106مليون
متر مكعب من المياه العادمة �سنوي ًا في البيئة 105،فيما يتم ا�سترجاع 50
ملي��ون متر مكعب من المياه �سنوي ًا ( 35مليون متر مكعب في قطاع
غ��زة و 15ف��ي ال�ضفة الغربية) .ومن �ش�أن زي��ادة تدوير المياه العادمة
لأغرا�ض الزراع��ة �أن يتيح زيادة بن�سبة  %35في كمية المياه المتاحة
للزراع��ة� ،أو ما يكفي لري م�ساح��ة  70,000دونم �إ�ضافي ب�إمكانها
�أن تول��د  84مليون دوالر �أمريك��ي في ال�سنة وتوفر  13,000وظيفة
�إ�ضافي��ة في الزراعة 106.م��ع ذلك ،ال يتم تحقي��ق الإمكانات الهائلة
التي توفره��ا المياه الم�سترجع��ة ،وذلك جزئي ًا ب�سب��ب نق�ص برامج
الري ذات الكف��اءة ،وال�ضعف في تنظيم ا�ستخدام المياه الم�سترجعة
في الزراعة ومراقب��ة هذا اال�ستخدام و�إدارت��ه ،ووجود معيقات �أمام
ا�ستثم��ارات القط��اع الخا���ص في الزراع��ة .والأمر الأه��م �أن �إن�شاء

محط��ات معالجة المياه العادم��ة وغيرها من البن��ى التحتية لل�صرف
ال�صحي يواجه القيود ذاتها الت��ي تفر�ضها ال�سلطات الإ�سرائيلية على
البنى التحتية الأخرى.

 2-3-1-2الطاقة
تفتق��ر الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة �إلى �أمن الطاقة ب�ش��دة .وي�ؤثر هذا
الو�ض��ع على طائفة م��ن المجاالت المترابطة ،بما فيه��ا المياه والغذاء
و�سبل ك�سب العي�ش .وفيما �أن ما يقارب  %95من ال�سكان مو�صولون
بال�شبكة ،ف���إن الو�صول �إل��ى الطاقة لي�س موثوق ًا وال ه��و بالم�ستدام.
فالكهرب��اء توفره��ا دول��ة االحت�لال وتتحكم به��ا .وتح��ول القيود
الإ�سرائيلي��ة دون ت�شييد محطات الكهرباء في �أجزاء كبيرة من المنطقة
(ج) .وترتف��ع تكلفة الوحدة للكهرباء الت��ي ت�ستوفى من الفل�سطينيين
ع��ن تلك التي ت�ستوفى ف��ي �إ�سرائيل وفي م�ستوطن��ات ال�ضفة الغربية.
وال ي�ستطي��ع العديد من الم�ستهلكي��ن الفل�سطينيين تحمل عبء تغطية
تكاليف الطاقة .وتدفع ال�سلطة الفل�سطينية تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
ل�شرك��ة الكهرب��اء الإ�سرائيلي��ة وال�ش��ركات التابع��ة لها الت��ي تتحكم
بالكهرباء في ال�ضفة الغربية وغزة وتتولى �إدارتها .ويتم ح�ساب المبالغ
الم�ستحق��ة عل��ى ال�سلطة الفل�سطينية ب��دون �شفافية ويج��ري تعديلها
دوري ًا وفق�� ًا لو�صوالت تحويل الإيرادات �إل��ى ال�سلطة الفل�سطينية من
�إ�سرائي��ل .وقد وقعت عدة حاالت حين قطعت �إمدادات الكهرباء عن
بيت لحم والخليل و�أريحا بداعي عدم دفع الفواتير.
�أم��ا في غزة ،فقد فاقمت الحروب من �أزمة الطاقة� .إذ ت�ضررت محطة
كهرباء غزة �أو ًال نتيجة ا�ستهدافها بغارة جوية في حزيران/يونيو 2006
وجرى ق�صفه��ا الحق ًا �أثناء القتال في �سنوات  2009/2008و2012
و .2014يق��در �أن الطلب عل��ى الكهرباء في غزة يبلغ  470ميغاواط،
ويتم تلبية �أقل من  %45من هذه الكمية راهن ًا 107.ودفع النق�ص ال�شديد
في الوقود منذ تموز/يوليو  2013محطة كهرباء غزة �إلى العمل بن�صف
طاقته��ا اال�ستيعابية ( 60من  120ميغ��اواط) �أو دون ذلك 108و�أجبرها
عل��ى الإغالق ف��ي عدة منا�سب��ات 109.و�أدت االنقطاع��ات المتكررة
�إل��ى تقوي���ض ن�شاط القط��اع الخا�ص و�أث��رت على المبان��ي ال�سكنية
والم�ست�شفيات والمدار�س ومحطات معالجة المياه العادمة.
�إ�ضاف��ة �إل��ى ذل��ك ،ال ت�سمح دول��ة االحت�لال للفل�سطينيي��ن بتطوير
وا�ستخ��دام حقول الغ��از الطبيعي البحرية الت��ي اكت�شفت منذ �سنوات
الت�سعيني��ات من الق��رن الما�ضي على �ساحل البح��ر المتو�سط .فقد تم
اكت�ش��اف حقلين من الغ��از العالي الجودة� ،أحدهم��ا يقع بالكامل في
نط��اق مي��اه غزة والآخر عل��ى الحدود م��ع �إ�سرائيل .وب�إم��كان الغاز
الطبيع��ي من هذي��ن الحقلين �أن ي��زود الأر���ض الفل�سطيني��ة المحتلة
110
ب�أكملها بالطاقة التي هي ب�أم�س الحاجة لها.

 2-2القيود على صنع السياسات
بواسطة الحكومة الفلسطينية
ف��ي الفت��رة  2009و� ،2010أ�ش��ار البن��ك الدول��ي �إل��ى �أن ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة “�إذا حافظ��ت عل��ى �أدائها ف��ي بناء الم�ؤ�س�س��ات وتقديم
موات لإقامة دولة في �أي وقت
الخدمات العام��ة ،ف�ستكون في و�ضع
ٍ
في الم�ستقب��ل القريب” 111.وف��ي �سنة � ،2011ص��رح البنك الدولي
ب���أن “ال�سلط��ة الفل�سطينية وا�صل��ت تقوية م�ؤ�س�ساته��ا ،حيث قدمت
الخدم��ات العامة وعززت �إ�صالحات تكاف��ح في التعامل معها العديد
م��ن الدول القائمة .وال تزال هناك �إ�صالحات مهمة تنتظر �أن تقوم بها
ال�سلط��ة الفل�سطينية – ولكنه��ا ال تزيد عن تلك الت��ي تعتر�ض البلدان
المتو�سط��ة الدخل الأخرى” 112.عل��ى الرغم من ذلك ،تملك ال�سلطة
الفل�سطينية حتى اليوم م�ساحة مح��دودة لتطوير ال�سيا�سات وتنفيذها،
مم��ا يقيد قدرتها عل��ى الوفاء بااللتزام��ات التي هي مكلف��ة بها تجاه
�شعبه��ا .وفي مجرى ذل��ك ،تكون الفئات الأ�شد �ضعف�� ًا وحرمان ًا من
ناحي��ة هيكلي��ة – �أي �أولئك الأ�شد حاجة للدعم م��ن الحكومة – هم
الأكثر معاناة.
ال تملك الحكومة الفل�سطينية ال�سيطرة على حدودها – البرية �أو الجوية
�أو البحرية – �أو عل��ى عائداتها الجمركية .ولي�ست لديها عملة خا�صة
به��ا �أو �صالحية طباعة العملة .وهي تفتق��ر �إلى امتيازات الو�صول �إلى
المنطق��ة (ج) وفر�ض �سيا�ساتها عليها .كم��ا �أنها تفتقر �إلى الت�أثير على
قطاع غ��زة ،ب�سبب التجزئة الإقليمية واالنق�س��ام الفل�سطيني الداخلي
الذي يحول دون تفعيل حكومة للتوافق الوطني ت�شمل بنفوذها جميع
�أنحاء الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
كم��ا �أن الحيز ال�ضريبي لل�سلط��ة الفل�سطينية مقي��د� .إذ ي�أتي جزء كبير
م��ن �إي��رادات ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ( )%70-60من نظ��ام �إيرادات
المقا�صة ،وال��ذي يفو�ض ال�سلطات ال�ضريبي��ة الإ�سرائيلية بجمع كافة
ال�ضرائ��ب والإيرادات الم�ستحقة على ال�سل��ع والخدمات الفل�سطينية
على الحدود والموانئ البحرية والجوية بالنيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية
مقابل ر�سوم �إداري��ة ن�سبتها  %3تجبيها �إ�سرائيل 113.تتطلب الترتيبات
الت��ي تن���ص عليها اتفاقيات �أو�سل��و �أن يتم تحويل ه��ذه الإيرادات �إلى
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ب�شكل منتظ��م� .إال �أنه يتم ب�ص��ورة دورية حجز
الإي��رادات تع�سفي ًا ودون تنبيه �سابق ،مما ي���ؤدي �إلى تقلبات عالية في
ا�ست�لام �إيرادات المقا�ص��ة .فمنذ اتفاقيات �أو�سل��و ،تم حجز �إيرادات
المقا�صة ف��ي ثماني منا�سبات على الأقل ،بما في ذلك لمدة �سنتين في
�إحدى المنا�سبات ولمدة � 16شهراً في �أخرى.
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ال�شكل  :3-2الإيرادات ال�شهرية لل�سلطة لفل�سطينية
( 2016-2013مليون �شيكل)

الإيرادات المحلية الإجمالية
�إيرادات المقا�صة

الم�صدر :مختلف التقارير المالية ال�شهرية لوزارة المالية والتخطيط.

في الفترة من كانون الثاني/يناير � 2013إلى ني�سان�/إبريل  ،2016كان
التقلب في ا�ستالم ال�سلطة الفل�سطينية لإيرادات المقا�صة �أعلى بمقدار
يق��ارب ال�ضعف بالمقارنة مع التقلب ف��ي �إيراداتها المحلية الإجمالية
(ال�ش��كل � 114.)3-2إن تقلب��ات �إي��رادات المقا�ص��ة ت�ساهم في حالة
التباين التي تت�سم به��ا الإيرادات الإجمالية لل�سلط��ة الفل�سطينية .ي�ؤثر
ذل��ك على قدرة ال�سلطة على التخطي��ط لأوجه �إنفاقها وي�ؤثر في بع�ض
الح��االت عل��ى وفائها بالتزاماته��ا .وقد �سب��ق �أن �أدى حجز �إيرادات
المقا�ص��ة �إلى ع��دم دفع الروات��ب الحكومية �أو دفعه��ا جزئي ًا وتراكم
الم�ستحق��ات المت�أخرة .ومن �ش�أن هذا �أن يكبح النمو االقت�صادي لأن
ال�سلط��ة الفل�سطينية هي �أكب��ر الم�شغلين في فل�سطين ف��ي اقت�صاد قائم
على اال�ستهالك .وب�سب��ب الت�أثير الم�ضاعف لحجز الإيرادات ،يمكن
�أن يتوا�صل الت�أخر في دفع الرواتب والم�ستحقات لمدة �أ�شهر حتى �إذا
تم الإفراج عن الإيرادات المحجوزة بعد فترة ت�أخير ق�صيرة.
يتقي��د الحيز ال�ضريبي بقدر �أكبر ب�سبب الطريقة التع�سفية وغير ال�شفافة
الت��ي يتم ح�س��اب م�ستحقات �إي��رادات المقا�صة به��ا .فعندما يخفق
موزعو الكهرباء الفل�سطينيون (البلديات والمجال�س القروية و�شركات
التوزي��ع) في دف��ع تكاليف اال�ستخ��دام ل�شركة الكهرب��اء الإ�سرائيلية،
تع��دل �إ�سرائيل الفاتورة مقاب��ل �إيرادات المقا�ص��ة الم�ستحقة لل�سلطة
الفل�سطينية وت�سج��ل �أية �أر�صدة متبقية كدين م�ستحق ل�شركة الكهرباء
الإ�سرائيلية ،ثم يتم خ�صم هذه المبالغ من �إيرادات المقا�صة في مراحل
الحق��ة .فمن �أج��ل ا�سترداد جزء م��ن الديون ل�صالح �شرك��ة الكهرباء
الإ�سرائيلية ،خ�صمت الحكومة الإ�سرائيلية في �سنة  2012حوالي 280
ملي��ون دوالر �أمريكي ( %14من مجمل �إيرادات ال�سلطة الفل�سطينية)
من �إيرادات المقا�صة التي جمعتها بالنيابة عن دولة فل�سطين .وح�سب
�شباط/فبراي��ر  ،2014و�ص��ل الر�صيد المتراكم المتبق��ي بالديون �إلى
 330مليون دوالر .وي�أت��ي هذا الأمر لي�ضاعف العبء ال�ضريبي على
115
الو�ض��ع المالي واالقت�ص��ادي الفل�سطين��ي المتدهور ف��ي الأ�صل.
تقتط��ع �إ�سرائيل ه��ذه الخ�صومات دون �أن تعطي ال�سلط��ة الفل�سطينية
موافقته��ا عليها �أو تتحقق منها .كما تخ�ص��م �إ�سرائيل الر�سوم الإدارية
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الت��ي ت�ساوي  %3من �إيرادات المقا�صة مبا�شرة .وي�شير �صندوق النقد
الدولي �إلى �أنه جرى في �سنة  2015ا�ستيفاء حوالي  250مليون �شيكل
(ما يق��ارب  67ملي��ون دوالر �أمريكي) من ال�سلط��ة الفل�سطينية على
�شكل ر�سوم للمعام�لات� ،أو �أكثر من �ضعف المبلغ الذي تم ا�ستيفا�ؤه
116
قبل ثماني �سنوات.
�إن ال�سيط��رة الإ�سرائيلي��ة عل��ى الأرا�ضي والم��وارد الطبيعية والمواقع
ال�سياحية ف��ي ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد���س ال�شرقية ،تحرم ال�سلطة
الفل�سطيني��ة م��ن العائ��دات ال�ضريبية .ويق��در البنك الدول��ي خ�سائر
المخرج��ات ال�سنوية المرتبطة بالقيود ف��ي المنطقة (ج) بحوالي 3.4
ملي��ار دوالر �أمريكي ،ويتب��ع ذلك خ�سارة بقيم��ة  800مليون دوالر
�سنوي�� ًا ك�إيرادات �ضريبي��ة 117.ومن �ش�أن رفع القي��ود �أن يقل�ص العجز
المالي لدى ال�سلط��ة الفل�سطينية بمقدار الن�صف ،مما �سيعني تخفي�ض
االعتماد على المانحين �إلى حد كبير.
تمل��ك ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أي�ض ًا م�ساح��ة محدودة لتطوي��ر الحكم
المحل��ي و�سيا�س��ات فعال��ة للتنمي��ة المحلية .ه��ذا في حي��ن �أن نظام
التخطي��ط المكاني ال��ذي تفر�ضه �إ�سرائيل في المنطق��ة (ج) والقد�س
ال�شرقي��ة قائم على التميي��ز والتقييد .فهو غير م�صم��م لفائدة ال�سكان
المحميين ،بل هو موجه لتي�سير ودعم بناء الم�ستوطنات والتو�سع فيها.
ويتراف��ق هذا البناء والتو�سع اال�ستيطاني مع طائفة من انتهاكات حقوق
الإن�س��ان في ال�ضف��ة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقي��ة .كما �أنه ينتهك
118
القانون الإن�ساني الدولي وعدداً من قرارات مجل�س الأمن الدولي.
تفر���ض التجزئ��ة الجغرافية الناتجة ع��ن الإج��راءات الإ�سرائيلية قيوداً
عل��ى الحكم المحلي الفل�سطيني وتقديم الخدمات المحلية .فال�سلطة
الفل�سطيني��ة تقدم الخدمات ال�صحية والتعليمي��ة لل�سكان الفل�سطينيين
ف��ي المنطق��ة (ج) ،ولكن لي���س بالفاعلية ذاتها كما ف��ي المنطقة (�أ)،
وذل��ك بالأ�سا���س ب�سبب ال�صعوب��ات في الو�ص��ول �إل��ى المواقع في
المنطقة (ج) .كما يقيد االحتالل ال�سيادة القانونية لل�سلطة الفل�سطينية.
فالقي��ود على حرية الحركة وغياب الوالي��ة على جزء كبير من الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتلة تعرق��ل م�ساعي الدولة الفل�سطيني��ة لفر�ض �سيادة
القانون وحفظ الأمن وتقديم خدمات العدالة� .إذ �أن م�ؤ�س�سات العدالة
الفل�سطيني��ة ال ت�ستطي��ع �إنفاذ القانون ف��ي القد�س ال�شرقي��ة والمنطقة
(ج) .فمنذ حزيران/يونيو  ،1967فر�ضت �إ�سرائيل القانون الع�سكري
عل��ى الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،وال��ذي يعطي ال�سلطات الع�سكرية
الإ�سرائيلي��ة �صالحي��ات ت�شريعي��ة وتنفيذي��ة وق�ضائية كامل��ة .عالوة
عل��ى ذلك ،وبم��ا �أن الفل�سطينيين حملة هوي��ات القد�س ال يخ�ضعون
لوالي��ة ال�سلطة الفل�سطينية ،فلي�س ب�إمكان هذه ال�سلطة محا�سبتهم على
الجرائ��م الت��ي ترتكب في ال�ضف��ة الغربية .وتتولى �إ�سرائي��ل م�س�ؤولية
تقديم خدم��ات الأمن في المنطقة (ج) ولكنها ال ت��زود الفل�سطينيين
هناك بالخدمات ال�شرطية.

�إن التحك��م الإ�سرائيل��ي بحي��ز ال�سيا�سات ل��دى ال�سلط��ة الفل�سطينية
تع��ززه وتقويه القواني��ن والأنظمة وال�سيا�س��ات الإ�سرائيلية التي تدعم
االحت�لال ،وال �سيما في ال�ضفة الغربية .فقبل �سنة  ،1967كانت هناك
منظوم��ة من القوانين العثماني��ة واالنتدابية البريطاني��ة والأردنية نافذة
ف��ي ال�ضف��ة الغربية .ومنذ �سن��ة � ،1967أ�ضيفت �إلى ه��ذه المنظومة،
وحلت محله��ا في بع�ض الحاالت ،منظومة من الت�شريعات الع�سكرية
مكونة من �أوامر و�أنظمة ومخططات ع�سكرية وغيرها .وهذه القوانين
تتج��اوز ال�صالحي��ات الأمنية والع�سكري��ة لت�ؤثر في مج��االت مدنية
بحت��ة من حياة الفل�سطينيين ،لت�شم��ل الأرا�ضي وال�ضرائب والتخطيط
المكان��ي والإن�شاءات� .إن المعركة على التحك��م بالأر�ض وامتالكها
وا�ستخدامها تق��ع في �صميم النزاع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي 119.تدعي
�إ�سرائي��ل كذلك التقيد بالقانون الدول��ي العرفي ،بما في ذلك الأنظمة
الملحق��ة باتفاقية اله��اي� .إن هذا التقيد يركز عل��ى امتيازات �إ�سرائيل
كدول��ة احتالل �أكثر مما هو على واجبه��ا باحترام القوانين القائمة في
120
الأر�ض المحتلة.

�إن تحك��م فل�سطين ب�آف��اق التنمية ال ي��زال مكب ً
ال ب�ش��دة .فالحكومة
الت��ي ال تتحكم بحدوده��ا و�إيراداتها و�سيا�ساته��ا النقدية وال ت�ستطيع
الو�صول �إلى الجزء الأكبر من مواردها الطبيعية �ستواجه عراقيل �شديدة
فيما تنطلق نحو خطة �سنة .2030
ي�شكل احت�لال فل�سطي��ن الكابح الأوح��د والأهم لآف��اق التنمية في
فل�سطين .ويتعين على الأط��راف الإنمائية الفاعلة �أن يعززوا ويدعموا
العملي��ة ال�سيا�سية في �سبيل تي�سير التنمية الفل�سطينية ،وينبغي اال�ستفادة
من الخط��ة العالمية المتمثلة في �أهداف التنمي��ة الم�ستدامة في ت�سريع
ح��ل هذه الأزمة التي طال �أمدها .وال بد م��ن موا�صلة العمل على بناء
الم�ؤ�س�سات لدولة فل�سطيني��ة م�ستقبلية م�ستقلة وقادرة على اال�ستمرار
– دول��ة تخدم جميع مواطنيه��ا بالت�ساوي ،من �أجل البدء في �إ�صالح
الخلل النات��ج عن عقود من الإق�ص��اء وانتهاكات الحق��وق وال�ضبابية
وال�ضعف.

***
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الف�صل الثالث 3
من هم المتروكون خلف الركب؟
الضعف والحرمان في فلسطين
في حين �أن جمي��ع الفل�سطينيين يعانون من الحرمان لواقع عي�شهم في
ظل االحتالل ،يبدو البع�ض منهم �أ�شد �ضعف ًا من الآخرين� .إن ال�ضرورة
التي تحتمها خطة �سنة “ 2030بعدم ترك �أحد خلف الركب” تتطلب
من فل�سطين �أن تنظر �إلى �أبعد من الأرقام المتو�سطة لكي تحدد من هم
ه�ؤالء الفل�سطينيون وما الذي يجعلهم �ضعفاء.
م��ن �أج��ل معرفة لم��اذا تبقى بع�ض الفئ��ات مهددة ب���أن “تترك خلف
الرك��ب” �أكثر من �سواها ،يحلل هذا التقرير و�ضع فئات مختارة تعاني
من �ضعف �شديد ف��ي فل�سطين� .إن تحديد العوامل الرئي�سية الم�ساهمة
ف��ي ال�ضعف والحرمان ف��ي فل�سطين في ال�صفح��ات التالية يقوم على
تحلي��ل لع�شرين فئة ترد ف��ي الجدول � 1أدناه .وق��د و�ضح النقا�ش في
الف�ص��ل الأول �أع�لاه �أن نقطة االنط�لاق في هذه العملي��ة تمثلت في
مجموع��ة من  69فئة تعتبر من بين الفئ��ات الأ�شد �ضعف ًا في فل�سطين.
وم��ن بين هذه ،تم اختيار مجموعة فرعية مكونة من  20فئة .ت�ضمنت
معايي��ر االختيار �س�ؤالين �أ�سا�سيي��ن ،الأول“ :ب�أي �شكل تبدو هذه الفئة
�أكث��ر �ضعف ًا من �سواها؟” ،والثان��ي“ :ب�أي �شكل تُترك هذه الفئة خلف
الركب في عملية التنمية في فل�سطين؟” يو�ضح هذا الف�صل من هي هذه
الفئات الع�شرين ال�ضعيفة والمحروم��ة بمزيد من التف�صيل وي�ستعر�ض
مب��ررات اختياره��م .وهو يب��د�أ ب�إر�ساء فه��م م�شت��رك للم�صطلحين:
“الحرمان الهيكلي” و”ال�ضعف”.
يق�صد التقرير من الحرمان الهيكلي ذلك الو�ضع الذي يكون فيه بع�ض
الأف��راد �أو الفئات محرومين ب�شكل منهجي من �سبل تحقيق التقدم �أو
الحفاظ عليه .فالحرمان المنهجي من الخدمات ومن حماية الدولة� ،أو
الحدود المنهجية على ممار�سة حقوق الإن�سان� ،أو التمييز المنهجي،
كل ذل��ك يمكنه �أن ي�ؤدي �إلى حرمان هيكلي .وتجعل �أوجه الحرمان
المنهج��ي النا�س �أكثر �ضعف ًا مم��ا �سيكونون عليه لو لم تكن موجودة.
وي�ؤدي ال�ضعف المزمن �إل��ى حرمان منهجي لأن �آليات التدبر ال�سلبية
ت�ستنفد قدرة الأفراد على التدبر مع ال�صدمات والمحافظة على التقدم.

يع��رف ال�ضعف ب�أ�ش��كال مختلفة في ال�سياقات المختلف��ة .وب�إمكاننا
ّ
نعرف��ه على �أنه ت�ضا�ؤل قدرة ف��رد �أو مجموعة على توقع ال�صدمات
�أن ّ
المعاك�س��ة (مث��ل الم�آ�سي الطبيعي��ة ،والحوادث الحياتي��ة المعاك�سة،
وفق��دان العمل) والتدبر معها ومقاومته��ا والتعافي منها ،بما في ذلك
التغي��رات ف��ي بيئتهم .وف��ي هذا التقري��ر ،ينظر �إلى ال�ضع��ف على �أنه
ي�شي��ر �إلى احتماالت ت���آكل الخيارات والق��درات �أو مكا�سب التنمية
لدى فرد �أو فئة 121.وتك��ون الفئات ال�ضعيفة عر�ضة للخطر لي�س فقط
لأنها معر�ضة لمخاطر ما ولكن �أي�ض ًا نتيجة كونها مهم�شة من الأنماط
اليومي��ة للتفاع��ل االجتماعي� ،أو لع��دم امتالكها الق��درة الكافية على
الو�ص��ول �إلى الموارد 122.يختلف النا�س ف��ي تعر�ضهم للخطر ب�سبب
فئته��م االجتماعية ،وجن�سهم ،وهويته��م العرقية �أو غيرها ،وعمرهم،
وعوامل �أخرى .بالتالي فال�ضعف لي�س مماث ً
ال للحرمان المنهجي و�إن
كان يرتبط به عن قرب.
�إن درا�سة م�شهد التنمية في فل�سطين �ستبرز بو�ضوح بع�ض الفئات التي
تبدو من �ضمن الأ�شد حرمان ًا من الناحية الهيكلية .في بع�ض الحاالت،
تكون القيود نتيجة مبا�شرة لالحتالل .وفي حاالت �أخرى ،تن�ش�أ القيود
من عوامل مت�أ�صلة في االقت�صاد والمجتمع وال�سيا�سة الفل�سطينية ،وقد
ي�ساه��م االحت�لال ف��ي مفاقمتها .يعر���ض الجدول  1قائم��ة بالفئات
الع�شرين التي تم تحديد �أنها تت�ضرر ب�شدة من قيود منهجية �أمام التنمية،
ويرب��ط بينها وبين العوامل الرئي�سي��ة الم�ساهمة في حرمانها .ويجري
عر�ض �صورة �أكثر تف�صي ً
ال لخ�صائ�ص كل فئة في الملحق.
ومع �أن الفئات المختارة لي�ست �إال مجموعة فرعية من الفئات ال�ضعيفة
ف��ي فل�سطي��ن� ،إال �أن هذا التقرير �سيقدم البين��ات التي ت�ؤكد �أن عوامل
ال�ضعف الخم�سة الرئي�سي��ة المحددة تكمن خلف ال�ضعف والحرمان
المنهج��ي لدى طائف��ة وا�سعة من الفئات التي يتج��اوز عددها الفئات
الع�شري��ن الم�شار �إليها هنا� .إن الفئات الع�شري��ن توفر مدخ ً
ال �إلى فهم
العوامل الرئي�سية الم�ساهمة في ال�ضعف في فل�سطين.
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الجدول  :1الفئات الأ�شد حرماناً في فل�سطين والعوامل الهيكلية الم�ساهمة في حرمانهم
الفئات
الفتيات المراهقات

530,000

الموقع

التعر�ض
للعنف

الو�صول
االقت�صادي

•

التجمعات البدوية والرعوية المقيمة
في المنطقة (ج)

30,171124

•

•

الأطفال الذين يواجهون عراقيل في
الو�صول �إلى المدار�س

50,000

•

•

الأطفال في القوى العاملة

39,644

الأطفال المعر�ضون للعنف

•

•

1,992,065

•

التجمعات ال�سكانية في المنطقة (ج)

297,986

•

•

•

الم�سنون

216,742

•

الأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي
تعيلها ن�ساء

175,000125

�سكان غزة غير القادرين على الو�صول
الى المياه الم�أمونة �أو ال�صرف ال�صحي

العوامل
الم�ؤ�س�سية
وال�سيا�سية

العوامل
االجتماعية-
الثقافية

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1,787,078

•

•

•

�سكان الخليل – المنطقة H2

40,000

•

•

•

الأفراد المحتاجون الى �إحالة طبية
عاجلة

102,000

•

•

•

•

الأطفال خارج المدر�سة

123,219

•

•

•

•

•

الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة

130,045

•

•

•

•

الأ�شخا�ص المقيمون في منطقة
التما�س

11,000

•

•

•

الالجئون الذين يعي�شون في فقر مدقع

619,133

•

•

الالجئون المقيمون في المخيمات

789,524

•

•

•

�صغار المزارعين والرعاة غير البدو
و�صيادو الأ�سماك

111,310

•

•

•

الن�ساء المعر�ضات للعنف القائم على
النوع االجتماعي

998,583126

•

•

•

>250,000127

•

•

•

•

•

•

الفقراء العاملون
ال�شباب
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العدد التقريبي
من الفل�سطينيين
123
الأفراد

العوامل الم�ساهمة في ال�ضعف والحرمان

1,440,000

•

•

•

•

 1-3الفئات الضعيفة والمحرومة
العشرون
يعر�ض هذا الجزء لمحة �آنية عن الفئات الع�شرين مرتبة ح�سب الترتيب
الأبج��دي (بالإنجليزية) .هن��اك عدة تداخالت بي��ن الفئات؛ فمث ً
ال،
تتداخ��ل فئة “الفتيات المراهقات” مع فئة كل من ال�شباب والأطفال.
كما �أن “الالجئين الذين يعي�شون في فقر مدقع” و”الالجئين المقيمين
في المخيمات” توجد بينهما تداخالت كبيرة .وال�سبب الذي دعا �إلى
النظ��ر �إلى هذه الفئات على حدة هو �أن ك ً
ال منها تقدم ر�ؤية خا�صة بها
�إلى العوامل المختلفة الم�ساهمة في ال�ضعف.

 1-1-3الفتيات المراهقات
(في عمر  19-10سنة)
يق��در �أن��ه توجد  530,000128فت��اة مراهقة في فل�سطي��ن .ويتوقع �أن
ي�ص��ل هذا العدد ال��ى  720,000في �سن��ة  2030.129وتعاني الفتيات
المراهقات ،ف��ي فترة التكوين في حياتهن ،م��ن �أوجه �ضعف متعددة
ومتداخلة ناتج��ة عن تعر�ضهن للعنف والحدود التي تفر�ضها القواعد
االجتماعية-الثقافي��ة عل��ى خياراته��ن ،والزواج والأموم��ة المبكرة.
وي�ساه��م ال��زواج المبكر والحم��ل المبكر وغي��ر المخطط و�ضعف
الو�ص��ول �إل��ى خدمات التعلي��م وال�صحة في ت�ضيي��ق الفر�ص المتاحة
�أم��ام الفتيات المراهقات وتقييد قدراتهن .فحوالي  %4.6من الإناث
ف��ي العمر بين � 49-15سنة تزوجن قبل بل��وغ يوم ميالدهن الخام�س

ع�شر ،فيما تزوجت  %24.2من الن�ساء في عمر � 24-20سنة قبل �سن
الثامن��ة ع�شرة مما ي�ؤدي �إلى الإنجاب المبكر 130،والذي يرتفع معدل
انت�ش��اره في المناط��ق الريفية ومخيم��ات الالجئين وغ��زة� .إن انعدام
الأمن في الحي��اة اليومية للأ�شخا�ص النازحين ع��ن م�ساكنهم وفقدان
�سبل ك�س��ب العي�ش وظ��روف ال�سك��ن المكتظة وفق��دان ال�شبكات
االجتماعي��ة ،كل ذلك ي�ساهم في تعزي��ز الإلحاح على تزويج الفتيات
المراهق��ات مبك��راً 131.وترتفع معدالت الوالدة بي��ن المراهقات في
غ��زة بقدر بالغ ( 66لكل  ،)1000وهو م��ا ي�شكل باعث قلق بالن�سبة
لل�صح��ة العامة� ،إذ �أن المراهقات يكن �أكثر عر�ضة لخطر الم�ضاعفات
ووفي��ات الأمهات والأطفال الر�ضع 132.وفيم��ا �أن معدالت الت�سرب
المدر�سي �أعلى بين الفتي��ان ( %1.6مقابل  )%0.9للفتيات) 133،ف�إن
الفتي��ات يت�ض��ررن بقدر �أكبر م��ن الفتيان عندما يتعل��ق الأمر بالعوائق
الأمنية التي تحد من الو�صول �إلى المدار�س.

 2-1-3التجمعات البدوية والرعوية
المقيمة في المنطقة (ج)
تع��د التجمعات البدوية والرعوية من �أ�ش��د التجمعات ال�سكانية �ضعف ًا
في المنطقة (ج) .ويقدر �أن ما ي�صل �إلى � 30,171شخ�ص ًا يقيمون في
 183تجمع�� ًا بدوي ًا ورعوي ًا في المنطقة (ج)� 134.إن القيود الإ�سرائيلية
المفرو�ض��ة عليه��م تعمق فقره��م ،وت�ؤثر ب�شدة على ج��ودة حياتهم،
وتنته��ك حقوقه��م الإن�سانية ،بما فيه��ا حقوقهم في حري��ة الحركة،
والإ�س��كان ،وال�صح��ة ،والتعلي��م ،والعمل� .إن �أكثر م��ن  %70منهم
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الجئون ،وتوجد التجمعات البدوية والرعوية ،بحكم موقعها ،تحت
تهدي��د دائم بالترحيل الق�سري وعنف الم�ستوطنين .وت�ؤثر القيود على
الحرك��ة في هذه التجمعات �أكثر م��ن �سواها لأن �أكثر من  %90منهم
يعتمدون على الرعي كم�صدر دخلهم الأ�سا�سي ،وهو ما يتطلب التنقل
عب��ر م�ساحات كبي��رة من �أجل تمكين موا�شيهم م��ن الرعي .ويتطلب
نظ��ام التخطيط المكان��ي الإ�سرائيلي من البدو �أن يبق��وا داخل منطقة
محدودة على نقي�ض نمط حياتهم القائم على الترحال.

 3-1-3األطفال الذين يواجهون عراقيل
في الوصول الى المدارس
ال ي�ستطيع العديد من الأطفال الفل�سطينيين ممار�سة حقهم في التعليم
النوع��ي وفي بيئة تعلم �آمنة ب�سبب العوائ��ق التي تعتر�ض طريقهم �إلى
المدر�س��ة .وفي المنطق��ة (ج) ،يعاني  50,000طف��ل منتظمين في
 183مدر�س��ة من نق�ص الق��درة على الو�صول �إل��ى التعليم ،وي�ضطر
�أكث��ر م��ن  1,700طفل م��ن  37تجمع ًا ف��ي ال�ضفة الغربي��ة لل�سفر
م�سافة تزيد عن  5كل��م من �أجل الو�صول �إلى مدار�سهم 135.وب�سبب
نظام الت�صاريح والإغ�لاق و�أوامر حظر التجوال ،يمكن �أن ت�ستغرق
الرحلة �إلى المدر�سة والعودة منها وقت ًا �أطول بثالث �أو �أربع مرات من
الالزم .ويتفاقم �ضعف الأطفال الذين يواجهون عراقيل في الو�صول
ال��ى المدار�س بال�صعوبات المالية وارتفاع تكلفة الموا�صالت ،وهو
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ما ي�ؤدي �إلى الت�سرب م��ن الدرا�سة ،والتغيب عن الدوام ،وانخفا�ض
وقت التعلم ف��ي المدر�سة ،وتردي جودة التعل��م 136.وتت�أثر الفتيات
بق��در �أكب��ر م��ن الفتي��ان� ،إذ �أن عائالتهن تمي��ل �إل��ى �إخراجهن من
المدر�س��ة ب�سبب التحر�ش��ات والعنف والترهيب ال��ذي يتعر�ضن له
ف��ي طريقهن �إل��ى المدر�سة .وق��د ازداد عدد الح��وادث التي �أثرت
في التالمي��ذ والمدار�س بما يقارب ثالثة �أ�ضع��اف في ال�ضفة الغربية
وقط��اع غزة ،وت�أثر منه��ا حوالي  25,000طف��ل فل�سطيني في �سنة
اعتداء على المدار�س و143
 2014.137وف��ي �سنة  ،2015وقع 123
ً
138
حادثة حرمان من التعليم.

 4-1-3األطفال في القوى العاملة
كنتيج��ة مبا�ش��رة لالعتبارات الأمني��ة ،والقيود عل��ى الحركة ،ونق�ص
الغ��رف ال�صفية ،وتدن��ي معايير المراف��ق ،وارتفاع مع��دالت الفقر،
تلج�� أ� �أ�سر فل�سطينية عديدة �إلى توجيه �أطفالهم نحو العمل 139.ويكون
الأطف��ال العامل��ون معر�ضي��ن بدرجة عالي��ة لخطر خ�س��ارة التعليم،
والتعر���ض لأو�ضاع خط��رة ،وانتهاك حقوقهم ،وخ�س��ارة طفولتهم.
يحظ��ر القان��ون الفل�سطيني الناف��ذ ت�شغيل الأطفال قب��ل بلوغهم عمر
� 15سنة ،مع �أن القانون ال يحمي الأطفال من العمل ل�صالح �أقربائهم
140
م��ن الدرجة الأول��ى �أو من العمل ف��ي الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية.
141
ف��ي �سن��ة  ،2015كان  %3.7من الأطفال في عم��ر � 17-10سنة

يعمل��ون ( %2في عم��ر � 14-10سنة مقابل  %9ف��ي عمر 17-15
�سنة) 142.وبالإجمال� ،إن  %15.5من الأطفال العاملين غير ملتحقين
بالتعلي��م 143.وهناك تقارير ع��ن الإتجار بالأطفال م��ن ال�ضفة الغربية
وقط��اع غزة �إلى �إ�سرائيل وكذلك داخل ال�ضفة الغربية لأغرا�ض العمل
144
في الزراعة و�/أو الت�سول.

 5-1-3األطفال المعرضون للعنف
يتعر�ض الأطفال ( %45من �سكان فل�سطين) لمختلف �أ�شكال العنف
ف��ي البيت وف��ي المدر�سة وف��ي الأماك��ن العامة وعلى ي��د االحتالل
الإ�سرائيلي .وفي �سنة � ،2014أفاد �أكثر من  %92من الأطفال (بن�سب
مت�ساوية تقريب ًا من الإن��اث والذكور) ب�أنهم تعر�ضوا العتداء �أو عقوبة
نف�سي��ة في ال�شه��ر ال�سابق 145.و�أفاد حوالي  %69م��ن الأطفال ب�أنهم
تعر�ض��وا للعنف النف�س��ي من جانب �أهله��م� 146.إن تعر���ض الأطفال
للعن��ف �أو التهدي��د بالعنف يزيد احتم��ال االنخفا�ض ف��ي تح�صيلهم
الأكاديم��ي و�/أو ت�سربهم من المدر�سة .ويمكن للعنف �أي�ض ًا �أن ي�سبب
أذى بدني�� ًا ونف�سي�� ًا ،بما ي�شم��ل الإيذاء الج�س��دي ،وانخفا�ض تقدير
� ً
ال��ذات ،والقل��ق ،والخ��وف ،واالنطواء عل��ى ال��ذات ،واالكتئاب،
والتب��ول الال�إرادي ،ور�ؤية الكوابي���س .كما يمكن �أن ي�ؤثر على م�سار
نمائهم على مدى الحياة.

حقوقهم في الحركة ،وال�سكن المالئم ،وال�صحة ،والتعليم ،والعمل،
والح�ص��ول على م�ست��وى معي�شي الئق ،والو�صول �إل��ى العدالة .كما
�أن تقيي��د الو�صول �إلى المياه والكهرباء ي�ؤث��ر على �سبل ك�سب العي�ش
للتجمع��ات التي تعتم��د على الزراع��ة والرعي في المنطق��ة (ج)� .إن
�س��كان المنطقة (ج) ،بحكم موقعهم ال �أكث��ر ،يعدون �أكثر �ضعف ًا من
الكثيرين من �سواهم.

 7-1-3المسنون (في عمر  60سنة
فأكثر)
يعتم��د الم�سن��ون في فل�سطي��ن بالأ�سا�س عل��ى النظ��م التقليدية حيث
ت�ش��كل عائالتهم الم�صدر الرئي�سي لالعتن��اء بهم ورعايتهم ودعمهم.
وتت�أث��ر ال�صحة الج�سدي��ة والنف�سي��ة للم�سنين �سلب ًا نتيج��ة غياب نظم
الدع��م �أو توفره��ا بقدر مح��دود �إن وجدت ،وب�سبب ع��دم قدرتهم
على الح�صول على الحماية االجتماعية والخدمات ال�صحية ،وب�سبب
تعر�ضه��م للتمييز والعنف والإيذاء .يقدر �أن الم�سنين ي�شكلون %4.5
149
م��ن ال�سكان ،ويعي�ش  %78منهم ف��ي منازلهم مع �أفراد عائالتهم.
ويتوقع �أن يبلغ عددهم  470,000في �سنة 2030.150

 6-1-3التجمعات السكانية في المنطقة
(ج)
نتيج��ة لل�سيا�سات الإ�سرائيلية ،يواجه �سكان  532تجمع ًا فل�سطيني ًا في
المنطقة (ج) 147م�ص��ادرة الأرا�ضي وهدم المنازل وعمليات الترحيل
الق�س��ري .غالب�� ًا ما تنف��ذ �أعمال هدم المن��ازل في �سي��اق ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية التمييزية في مجال التخطي��ط المكاني وتق�سيم الأرا�ضي،
والت��ي تجعل من الم�ستحي��ل تقريب ًا على الفل�سطينيي��ن الح�صول على
رخ���ص بناء .وت�ؤثر القيود المفرو�ضة على الحركة على الأطفال الذين
يلتحق��ون بالمدار�س ،والمزارعين ،والعمال ،و�أولئك المحتاجين �إلى
الخدمات ال�صحية وغيرها من الخدمات خارج مجتمعاتهم 148.وهذا
الأم��ر يمن��ع التجمعات ال�سكاني��ة في المنطقة (ج) م��ن ممار�سة
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 8-1-3األسر المفتقرة لألمن الغذائي
التي تعيلها نساء
تواجه الأ�س��ر المفتقرة للأمن الغذائي التي تعيلها ن�ساء عوائق اقت�صادية
�شديدة في تغطية احتياجاتهم الأ�سا�سية� .إن ربع الأ�سر الفل�سطينية (1.6
151
ملي��ون �شخ�ص) تفتقر للأم��ن الغذائي �إما ب�شدة �أو بق��در متو�سط،
وكان��ت  %11من هذه الأ�سر في �سن��ة  2016تعيلها ن�ساء 152.تتورط
ه��ذه الأ�سر في الغالب في طائفة م��ن �آليات التدبر ال�سلبية التي تت�ضمن
اللج��وء �إلى االقترا�ض بتكلف��ة عالية �أو تخفي�ض الإنف��اق على �أن�شطة
وممار�س��ات �أ�سري��ة ذات �أهمي��ة حيوي��ة .فحوالي  %45م��ن الأ�سر
المفتق��رة ب�شدة للأمن الغذائ��ي التي تعيلها ن�س��اء تخف�ض الم�صاريف
المدر�سي��ة والإنفاق على التعليم وال�صحة واللبا�س بالمقارنة مع %22
153
من الأ�سر الآمنة غذائي ًا التي تعيلها ن�ساء.
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 9-1-3سكان غزة غير القادرين على
الوصول الى المياه النظيفة أو الصرف
الصحي
تع��د المي��اه وال�صرف ال�صحي من حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سية التي ال
ي�ستطي��ع �سكان غزة التمتع بها بالكام��ل .فهناك نق�ص حاد في المياه.
وحوال��ي � 100,000شخ���ص في المناطق ال�شرقي��ة من قطاع غزة ال
يزال��ون غير مرتبطين ب�أية �شبك��ة مياه 154.وبالمثل ،ف���إن غياب مرافق
معالجة مياه المجاري يعر�ض �سكان غزة �إلى طائفة من الأمرا�ض ويزيد
تلويث التربة والمياه .بالإجمال ،قد يكون الآن  %95من �سكان غزة
البالغ تعدادهم  1.9مليون معر�ضين لخطر الإ�صابة بالأمرا�ض المنقولة
155
عن طريق المياه.

 10-1-3سكان الخليل – المنطقة H2
يقي��م حوالي  40,000فل�سطيني ف��ي المنطقة  H2في و�سط الخليل،
�إل��ى جان��ب  850م�ستوطن�� ًا �إ�سرائيلي�� ًا ،فيما يقي��م  8,000م�ستوطن
156
�إ�ضاف��ي ف��ي م�ستوطنة كريات �أرب��ع على م�شارف مدين��ة الخليل.
تتعرق��ل ق��درة �س��كان المنطق��ة  H2في الخلي��ل على الو�ص��ول �إلى
التعليم والخدمات ال�صحية والم��وروث الثقافي والن�شاط االقت�صادي
ب�سب��ب اال�ستيطان والن�ش��اط الع�سكري المتعلق به ف��ي البلدة القديمة
في الخليل وحوله��ا .وفي غياب ال�سلطة الحكومي��ة الر�سمية الالزمة
ل�صيان��ة حقوقهم ،تتعر�ض الن�س��اء والرجال العت��داءات الم�ستوطنين
دون �أن يمتلك��وا �س��وى القليل م��ن �إمكاني��ة اللجوء �إل��ى االنت�صاف
القانوني .وين�شر الجي�ش الإ�سرائيلي في المنطقة �أكثر من  120حاجزاً
مادي�� ًا لف�صل المناط��ق المحظورة عن �سائر �أنح��اء المدينة ،بما ي�شمل
 18نقط��ة تفتي�ش مزودة بحرا�س��ة دائمة .نتيجة لذلك ،توقفت غالبية
الأن�شطة التجارية في البلدة القديمة والمناطق المجاورة للم�ستوطنات
وا�ضطر الآالف من الفل�سطينيين للنزوح عن تلك المنطقة.

 11-1-3األفراد المحتاجون الى إحالة
طبية عاجلة
تتقي��د الحركة والو�صول بالن�سبة للمر�ض��ى الذين يحتاجون �إلى رعاية
طبي��ة متخ�ص�ص��ة ال تتوفر ف��ي ال�ضف��ة الغربية وقطاع غ��زة .وفي �سنة
 ،2015ت��م رف���ض �أو ت�أخير طلبات الخروج من غزة من خالل معبر
�إيرز في  %22.5من الحاالت م��ن مجموع حوالي  22,000مري�ض
م��ن قطاع غزة كانوا بحاجة �إلى �إحال��ة طبية ،بما يمثل زيادة عن ن�سبة
 %17ف��ي �سنة  .2014وفي �سن��ة  ،2015حرم  %12.8من بين �أكثر
157
من  80,000مري�ض من ال�ضفة الغربية من الح�صول على ت�صاريح.
�إن الت�أخي��ر �أو الحرمان من الو�صول �إلى الخدمات الطبية المتخ�ص�صة
يمك��ن �أن ي�ؤدي بالمر�ضى ،بما في ذلك �أولئ��ك الذين يحتاجون �إلى
رعاية عاجلة مثل الن�ساء في فترة المخا�ض� ،إلى تدهور حالتهم الطبية،
مم��ا يمكن �أن ي�ؤثر على نوعية حياتهم وينتهي بهم �إلى الوفاة في بع�ض
الحاالت.
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 12-1-3األطفال خارج المدرسة
الأطفال خارج المدر�سة هم �إما �أطفال لم ي�سبق �أن ذهبوا �إلى المدر�سة
�أو �أطف��ال ت�سربوا من النظ��ام التعليمي .وكثيراً م��ا يت�سرب من النظام
التعليمي الأطفال الموجودون ف��ي الحجز والأطفال الذين يت�ضررون
م��ن الترحيل الق�س��ري .كما �أن الأطف��ال ذوي الإعاق��ات يواجهون
عوائق مادي��ة في الو�صول �إلى التعليم ،ويعان��ون من ثغرات في الدعم
المدر�سي المتاح لتلبية احتياجاتهم الخا�صة (على �سبيل المثال ،تتوفر
في  %54.6فق��ط من المدار���س مراحي�ض منا�سب��ة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاق��ات الحركي��ة) 158.وف��ي �سن��ة  ،2014كان  123,219طف ً
ال
ف��ي �سن التعلي��م الأ�سا�سي غير ملتحقين بالمدار���س .وترتفع معدالت
الت�س��رب المدر�سي بين الفتيان عنها بين الفتيات ،وذلك بالأ�سا�س لأنه
يتوقع م��ن الفتيان المراهقين �أن ي�ساهموا ف��ي دخل الأ�سرة في �أوقات
الأزم��ات ،ويرج��ح �أكث��ر �أن يتعر�ضوا لتهدي��دات مبا�ش��رة للحماية.
بالتال��ي ،نجد �أن العديد م��ن الأطفال خارج المدر�س��ة �إما هم �أطفال
عاملون معر�ضون النتهاكات للحماية �أو �أطفال في ال�شوارع معر�ضون
ل�سلوكي��ات �سلبية ،بما فيها العنف و�إدم��ان الكحول والعقاقير .وهذه
العوام��ل تجع��ل الأطف��ال خ��ارج المدر�سة �أ�ش��د �ضعف ًا م��ن �أقرانهم
المنتظمين في المدار�س.

 13-1-3األشخاص ذوو اإلعاقة
يواج��ه الأ�شخا���ص ذوو الإعاق��ات ف��ي فل�سطي��ن حواج��ز جغرافية
وم�ؤ�س�سي��ة وحواج��ز متعلق��ة بالمواق��ف االجتماعية تعرق��ل تمتعهم
بحقوقه��م .في �سن��ة  ،2011كانت توج��د �إعاقة واح��دة على الأقل
ل��دى  %2.7من �سكان فل�سطين ( %2.9م��ن الذكور ،مقابل %2.5
من الإن��اث) 159.و�أغلب الإعاقات تتعل��ق بالحركة ( ،)%48.4وهم
يتعر�ض��ون لقيود عل��ى قدرتهم عل��ى التفاعل م��ع مجتمعهم المحلي
ب�سبب غياب التعديالت الالزمة عل��ى البنية التحتية لدعمهم .ويكون
هناك احتم��ال �أكبر لدى الأ�شخا�ص ذوي الإعاق��ة من عموم ال�سكان
�أن يعانوا من انتهاكات لحقوقه��م ،ومن �سوء �أو�ضاع �صحتهم البدنية
والنف�سي��ة ،ومن الفقر والعزلة االجتماعي��ة .ويرجح �أن تتعر�ض الن�ساء
ذوات الإعاق��ة للتمييز �أكثر من الن�ساء الأخري��ات �أو من الرجال ذوي
الإعاق��ة .وال تتوف��ر ف��ي الموا�ص�لات العام��ة وفي �أغل��ب المدار�س
والمكات��ب تعدي�لات تي�سر ا�ستعم��ال الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة لها.
وتك��ون م�ساكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في الغالب غير مهي�أة ح�سب
احتياج��ات راحته��م .وهذا الأمر ي�ض��ع حواجز �شب��ه م�ستع�صية �أمام
�سعيهم لعي�ش حياة ن�شطة ومنتجة.
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 14-1-3األشخاص المقيمون في منطقة
التماس
يعي���ش حوالي � 11,000شخ�ص ف��ي  12تجمع ًا �سكاني ًا فل�سطيني ًا بين
الجدار والخ��ط الأخ�ضر ،داخل المنطقة التي �أعلنتها �إ�سرائيل “منطقة
تما���س” .وت�شي��ر مختل��ف التقديرات �إل��ى �أن ا�ستكمال بن��اء الجدار
�سيعن��ي �أن  25,000ف��رد �آخر من الفل�سطينيي��ن �سيعي�شون في مناطق
معزول��ة مماثلة .ويجبر �أغلب ال�سكان فوق عم��ر � 16سنة على طلب
الح�ص��ول عل��ى ت�صاري��ح “للإقامة الدائم��ة” لي�س �إال لك��ي يوا�صلوا
العي���ش في م�ساكنهم ،حتى �إذا كانت م�ساكنهم �أو �أرا�ضيهم �أو م�صادر
دخلهم موجودة في هذه المنطقة على مدار �أجيال� .إن نظام الت�صاريح
المفرو���ض عليه��م وفقدان �سبل ك�س��ب العي�ش ي�ساهم��ان في البطالة
والفق��ر بل حتى الموت عند حدوث حاالت طبية طارئة .ال تتوفر عن
ه��ذه الفئة بيانات م�صنفة ح�سب النوع االجتماعي بخ�صو�ص ال�صحة
والتح�صيل التعليم��ي والدخل وم�ؤ�شرات التنمي��ة الإن�سانية الأخرى،
مما يجعل من ال�صعب ا�ستهداف قطاعات محددة �ضمن هذه الفئة.

 15-1-3الالجئون الذين يعيشون في
160
فقر مدقع
يعتب��ر الالجئون في فل�سطين �أفقر م��ن غير الالجئين ،ولديهم معدالت
بطال��ة وخ�صوبة �أعلى .ي�شكل الالجئ��ون  %41.2من �سكان الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتلة ،ويعاني  %31.2منهم من الفقر 161.ون�سبة عالية
م��ن ه�ؤالء الالجئي��ن الفقراء تفتق��ر للأمن الغذائي وت�ضط��ر لالعتماد
عل��ى المعون��ات الغذائية من �أجل البقاء على قي��د الحياة .وال ي�ستطيع
الكثيرون تحمل تكاليف الخدمات ال�صحية والتعليمية ،وقد �أ�صبحوا
معتمدي��ن �إل��ى حد كبير عل��ى وكالة الأم��م المتحدة لإغاث��ة وت�شغيل
الالجئي��ن الفل�سطينيي��ن (الأونروا) وغيره��ا من هيئ��ات المعونة� .إن
�أغل��ب الالجئي��ن الذين يعي�شون في فقر مدق��ع ال يملكون الأ�صول �أو
ر�أ�س الم��ال مما يجعلهم معر�ضين بدرجة عالية لمزيد من التدهور في
�أو�ضاعهم في حال مواجهة �أي نوع من الأو�ضاع الطارئة.

 16-1-3الالجئون المقيمون في
المخيمات
توج��د مجاالت م��ن التداخل بين الالجئي��ن الذين يعي�ش��ون في فقر
مدق��ع والالجئي��ن المقيمين ف��ي المخيمات� ،إال �أن هن��اك مجموعة
مختلفة م��ن الق�ضايا تبرز بالن�سبة لالجئي��ن المقيمين في المخيمات.
فالالجئون الفل�سطينيون ف��ي المخيمات يعي�شون في �أو�ضاع معي�شية
�سيئة للغاية ،حيث �أن �شبكات المياه والمجاري غير مالئمة ومتدنية،
وينت�ش��ر الفقر المزمن والبطالة واالكتظاظ ف��ي �صفوفهم� ،إلى جانب
162
تعر�ضه��م القتحام��ات ع�سكري��ة �إ�سرائيلية م��ن وقت �إل��ى �آخر.

وحال��ة الخدمات المقدمة لهم �أ�سو أ� بكثير مم��ا هي في �سائر المواقع
ف��ي فل�سطي��ن .وت�شهد المناط��ق القريبة من المخيم��ات مثل �شعفاط
وطولك��رم مواجهات متكررة مع قوات الأم��ن الإ�سرائيلية .في بداية
�سن��ة  ،2015كان  228,560الجئ�� ًا يقيم��ون ف��ي  19مخيم�� ًا ف��ي
ال�ضف��ة الغربي��ة ،وكان  560,964الجئ ًا يقيمون في ثماني مخيمات
ف��ي غزة .وي�شار �إلى �أن الالجئي��ن المقيمين في المخيمات في ال�ضفة
الغربي��ة ي�شكلون  %24.3م��ن مجموع الالجئي��ن الم�سجلين ،فيما
�أن الالجئي��ن المقيمين في المخيم��ات في غزة ي�شكلون  %41.6من
163
المجموع الكلي لالجئين الم�سجلين.

 17-1-3صغار المزارعين ،والرعاة غير
البدو ،وصيادو األسماك
�إن احت�لال المنطق��ة (ج) يح��رم االقت�صاد الفل�سطين��ي من  %63من

الم��وارد الزراعية لل�ضفة الغربي��ة .وقد �أدى الت���آكل المنهجي لقاعدة
الإنت��اج الزراع��ي ،ال �سيم��ا في غزة� ،إل��ى حرمان �صغ��ار المزارعين
والرع��اة م��ن قدرتهم على �إنت��اج الغذاء الكاف��ي .وال تملك منتجات
�صغ��ار المزارعي��ن والرعاة غير الب��دو و�صيادي الأ�سم��اك قدرة على
المناف�سة في الأ�سواق المحلية والدولية ب�سبب تدهور الأرا�ضي ونق�ص
المي��اه وانعدام فر�ص الح�صول على مدخالت ذات جودة .وهذا يزيد
من تهمي�شه��م و�إفقارهم� .إن هذه الفئة تتعر���ض لخطر عالٍ بمواجهة
العوز ب�سبب الظواهر المناخية القا�سية التي يقودها تغير المناخ ،وتزايد
نق���ص المي��اه ،وا�ستم��رار تدهور الأرا�ض��ي .توظ��ف الزراعة و�صيد
الأ�سم��اك والحراجة  %7.4م��ن مجموع الرج��ال العاملين و%8.8
من مجم��وع الن�ساء العام�لات 164،ويوجد ف��ي فل�سطين 111,310
مزارعين يمتلكون حيازات �صغيرة زراعي��ة .وغالبية الن�ساء العامالت
يكن من �أفراد
ف��ي الزراعة في كل من غ��زة وال�ضفة الغربية يرج��ح �أن ّ
الأ�سرة العاملين بدون �أجر.
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 18-1-3النساء المعرضات للعنف القائم
على النوع االجتماعي
ي�شمل العن��ف القائم على النوع االجتماعي عن��ف الع�شير ،والتزويج
الق�س��ري و�/أو المبكر ،واالعتداء الج�س��دي ،والحرمان من الموارد،
والإي��ذاء النف�سي ،والقتل عل��ى خلفية ال�شرف ،واالعت��داء الجن�سي،
واالغت�ص��اب .في �سن��ة  ،2011تعر�ض��ت للعنف القائ��م على النوع
االجتماعي  %37من الن�ساء اللواتي “�سبق لهن الزواج” ( %29.9في
ال�ضفة الغربية مقابل  %51.1في غزة) ،مقابل  %54من الن�ساء اللواتي
“ل��م ي�سبق لهن الزواج” 165.ومن بين ه���ؤالء الن�ساء ،التم�ست %0.7
الدع��م من خارج البيت 166.كم��ا �أن الن�ساء في القد�س ال�شرقية يمتنعن
ع��ن التوجه �إلى ال�شرط��ة الإ�سرائيلية �أو التما�س الدع��م من م�ؤ�س�سات
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة الإ�سرائيلي��ة خوف ًا م��ن �أن يعر�ض ذل��ك الأ�سرة
ب�أكملها للخطر.

 19-1-3الفقراء العاملون
يعرف الفقراء العاملون ب�أنه��م �أولئك الذين يعملون في عمالة ه�شة �أو
الأ�شخا�ص العاملون الذين يعي�شون في �أ�سر معي�شية ينخف�ض دخلها عن
المعرف وطني ًا (بنا ًء على الدخ��ل الحقيقي المتاح للإنفاق
خ��ط الفقر
ّ
ً 167
المع��رف وطنيا).
وم��ع الإ�شارة �إل��ى خط الفقر المطل��ق الحقيقي
ّ
بع�ض ه���ؤالء من العاملين في القطاع الخا���ص الذين يك�سبون �أقل من
الح��د الأدنى م��ن الأجور وبع�ضه��م موظفون في القط��اع العام على
روات��ب منخف�ض��ة ويكون��ون عر�ضة ل�صدم��ات الدخ��ل الناتجة عن
الأزم��ة المالية .يت�ضمن الفق��راء العاملون �أي�ض�� ًا الفل�سطينيين العاملين
ف��ي �إ�سرائيل والم�ستوطنات الإ�سرائيلي��ة الذين يدفعون عمولة �سم�سرة
ولي�س��ت لديهم �أية ا�ستحقاق��ات .يبلغ الحد الأدن��ى للأجور 1,450
�شي��ك ً
ال في ال�شهر ،ويتلقى المعلمون في القطاع العام من � 2,500إلى
� 5,000168شيكل �شهري ًا .وتك�سب مربيات دور الح�ضانة والمعلمون
العاملون ف��ي المدار�س الخا�صة �أجوراً �شهري��ة منخف�ضة قد ت�صل �إلى
� 400شي��كل� .إن رواتب القطاع الخا�ص تت�أثر باالنخفا�ض الم�ستمر
في النم��و االقت�صادي .وفي واقع الحال ،تلق��ى  %38.9من العاملين
ب�أج��ر في القطاع الخا�ص �أقل م��ن � 1,450شيكل في الربع الثاني من
�سن��ة  2016.169وتندرج �أي�ض ًا في هذه الفئة الن�ساء الفقيرات العامالت
ف��ي �صناعات المالب�س والن�سيج ،حيث توجد فجوة كبيرة في الأجور
170
بين الن�ساء والرجال.

 20-1-3الشباب (في عمر  29-15سنة)
يواجه ال�شباب الفل�سطيني �صعوبات اقت�صادية واجتماعية ترتبط مبا�شرة
بالقيود التي يفر�ضها االحتالل ،وارتفاع معدالت البطالة (�أعلى بكثير
بي��ن ال�شابات مما هي بي��ن ال�شب��ان) ،ونق�ص القدرة عل��ى الت�أثير في
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الق��رارات التي تم�س حياته��م .وهم مهم�شون اقت�صادي�� ًا واجتماعي ًا،
ولديه��م القليل من المنافذ الإنتاجي��ة التي يمكنهم تفريغ طاقتهم فيها،
ويتعر�ضون لمخاطرة عالية بممار�سة �سلوكيات تدمير الذات والوقوع
تح��ت الت�أثي��رات ال�سلبي��ة� .إن التهمي���ش االجتماع��ي واالقت�ص��ادي
وال�سيا�س��ي الذي يواجه ال�شب��اب وعدم توفر الأن�شط��ة والم�ساحات
المنا�سبة لق�ضاء وقت الفراغ ي�ؤثر �سلب ًا على الرفاه النف�سي-االجتماعي
لل�شب��اب وعل��ى �آمالهم ف��ي الم�ستقب��ل .ويعاني ال�شباب ف��ي القد�س
ال�شرقي��ة من تحديات �إ�ضافي��ة في ت�شكيل هويتهم ،بم��ا ي�شمل نق�ص
التوا�ص��ل مع ال�شباب في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ت�ضم فئة ال�شباب
(� 29-15سنة من العمر)  1,440,000فرد وت�شكل  %30من �سكان
فل�سطي��ن ل�سنة  2016.171ومن بين هذا المجموع ،ي�شكل المراهقون
في عمر � 19-15سنة ن�سبة  %37والبالغون ال�شباب في عمر 29-20
�سنة ن�سبة  172.%63ويتوق��ع �أن ي�صل عدد فئة ال�شباب  1.9مليون في
�سنة 2030.173
***

�إن ا�ستعرا���ض  20فئة محرومة �أو �ضعيفة ف��ي فل�سطين يمهد الأر�ضية
لنقا���ش الأ�سب��اب التي تجع��ل بع�ض الفئات ف��ي فل�سطين تب��دو �أكثر
�ضعف�� ًا م��ن غيرها .ما الذي يف�س��ر ال�سبب الذي يجع��ل م�سار �إحدى
الفئ��ات �أكثر ا�ضطراب ًا من م�سار الفئ��ات الأخرى؟ كيف يمكن للمرء
�أن يمي��ز بي��ن �أعرا�ض م�شكل��ة ما و�أ�سب��اب الم�شكلة ذاته��ا؟ �إن هذه
الأ�سئل��ة بحاجة �إلى �إجابات من �أجل تعديل م�سار االتجاهات ال�سائدة
بنجاح وا�ستدامة .كم��ا يمكن �أن ت�ساعد الإجابات في �إطالق طاقات
طائفة وا�سعة م��ن الفئات المحرومة الأخرى التي تتجاوز هذه القائمة
المحددة المقت�صرة على  20فئة .ويمكنها �أي�ض ًا �أن توجه �شركاء التنمية
في فل�سطين ،مثل الأمم المتحدة ،نحو المجاالت اال�ستراتيجية للدعم
والتعاون مع الحكومة بما يتيح �إحداث �أثر ملمو�س على قطاع عري�ض
من ال�سكان الفل�سطينيين.

�أك��د الف�ص�لان ال�سابق��ان عل��ى �أن االحت�لال يم���س حي��اة جمي��ع
الفل�سطينيي��ن .والعوام��ل الهيكلية المختلفة الت��ي ت�ساهم في ال�ضعف
الت��ي يج��ري ا�ستعرا�ضها ف��ي ال�صفحات الالحقة تتف��اوت في درجة
ارتباطه��ا بطبيع��ة االحتالل الع�سك��ري� ،إذ يكون االرتب��اط في بع�ض
الح��االت كلي ًا تقريب�� ًا� ،إلى حد �أنه ال يمكن تميي��زه (مثل ت�أثير الموقع
�أو م��كان الإقام��ة على خ�صائ���ص ال�ضعف لدى النا���س) ،ويكون في
ح��االت �أخ��رى بدرج��ة ذات �ش�أن (مث��ل ت�أثير التعر���ض للعنف على
ال�ضعف) ،وفي حاالت �أخرى بدرجة محدودة فح�سب (مثل العوامل
االجتماعية-الثقافي��ة وت�أثيرها على ال�ضعف)� .إن الف�صول الآتية حول
العوام��ل الم�ساهمة في ال�ضعف مرتبة ت�سل�سلي ًا بهذا ال�شكل – من تلك
الأقل �إل��ى الأكثر تمايزاً عن ت�أثيرات االحت�لال �أو من تلك الأكثر �إلى
الأقل ت�أثراً بها بالمقارنة مع التدخالت الإنمائية للحكومة.
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الف�صل الرابع 4
عوامل الموقع المساهمة في الضعف
�إن الم��كان الذي ي�سكن فيه النا�س داخ��ل الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
ي�شغل مكانة مركزية في فهم �أنماط ال�ضعف والحرمان .وتبدو الجغرافيا
في هذا ال�سي��اق ذات طابع �سيا�سي �أكثر مما هي مفهوم مادي� ،إذ �أنها
ت�شي��ر �إلى المواقع الت��ي �أوجدها االحتالل وح��دد مالمحها .كما �أن
يبين من يملك الوالية على تقديم الخدمات الأ�سا�سية ،ومن هم
الموقع ّ
المكلفون بالم�س�ؤوليات ،وبالتالي مدى جودة الخدمات المقدمة� .إن
�إ�سرائيل كدولة احتالل ودولة ط��رف في المعاهدات الدولية الرئي�سية
لحقوق الإن�س��ان ملزمة ب�ضمان �أن يتمك��ن الفل�سطينيون من ممار�سة
حقوقهم ،بما فيها حقهم في حرية الحركة .كما �أن على دولة فل�سطين
واجبات احت��رام معايير معاهدات حقوق الإن�س��ان وحمايتها والوفاء
بها في مختلف �أنحاء الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .يركز التحليل الذي
�سيل��ي �أدن��اه على المنطقة (ج) ف��ي ال�ضفة الغربي��ة والمنطقة  H2في
الخلي��ل ومنطقة التما�س والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة لإظهار كيف �أن
الفئات المحددة التي تقيم في هذه المناطق تتخلف عن الركب ب�شكل
منهج��ي ،وتواجه العراقيل في �سعيها للو�صول �إلى الخدمات الأ�سا�سية
والعمل ،وتظل غير قادرة على �أن تعي�ش حياة طبيعية.
�إن عوامل الموقع الم�ساهمة في الحرمان المنهجي تتداخل بقدر كبير
م��ع العوامل االقت�صادية الم�ساهمة ف��ي الحرمان ومع التعر�ض للعنف.
فالتجمعات ال�سكاني��ة التي تقيم في المناطق الخم�س المذكورة �أعاله
تواج��ه في العادة قي��وداً �أ�شد في ك�سب لقمة العي���ش وتتعر�ض للعنف
بقدر �أعلى.

 1-4التجمعات السكانية في
المنطقة (ج)
تغط��ي المنطق��ة (ج) 174حوالي  %60من ال�ضف��ة الغربية .وت�شكل
الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية والمناطق الع�سكرية والمحميات الطبيعية
والأرا�ضي الواقعة خلف الج��دار  %70من م�ساحتها .يقيم حوالي
 300,000فل�سطين��ي ف��ي  532منطقة �سكنية تق��ع ب�شكل كلي �أو
جزئ��ي ف��ي المنطق��ة (ج) 175،والتي يقي��م فيها �أي�ض ًا م��ا ال يقل عن

 375,500م�ستوط��ن �إ�سرائيل��ي ف��ي  125م�ستوطن��ة و 100ب�ؤرة
ا�ستيطاني��ة 176.وي�شتمل التو�سع اال�ستيطاني والأن�شطة المتعلقة به في
المنطقة (ج) على عمليات اال�ستيالء على الأرا�ضي ،وهدم المنازل،
وم�صادرة الممتلكات وتدميره��ا ،وطرد الفل�سطينيين ،وبناء الطرق
االلتفافية ،وكل ذلك يغير الخ�صائ�ص المادية والتركيبة الديموغرافية
للأر���ض الفل�سطيني��ة المحتلة 177.تخ�ضع المنطق��ة (ج) لل�سيطرة
المدني��ة والع�سكري��ة الإ�سرائيلي��ة� .إال �أن ال�سلط��ة الفل�سطينية تقدم
الخدم��ات ال�صحية والتعليمية لل�س��كان الفل�سطينيين الذين يعي�شون
في المنطقة.
تتقي��د حرك��ة الفل�سطينيين داخ��ل المنطقة (ج) وخارجه��ا بوا�سطة
نظ��ام معقد من التدابير المادي��ة والإدارية .وهي ت�ضم نقاط التفتي�ش،
والحواج��ز عل��ى الط��رق ،وط��رق النق��ل المنف�صلة ،والقي��ود على
الو�ص��ول �إل��ى الأرا�ضي الزراعية والم��وارد المائي��ة ،والجدار بحد
ذاته ،ونظام التخطي��ط المكاني الإ�سرائيلي ،ونظام الت�صاريح .وهذه
التدابي��ر مجتمعة تكبل حقوق الفل�سطينيين ف��ي الأر�ض والإ�سكان،
وتقي��د حري��ة حركتهم ،وحقوقه��م في المي��اه وال�ص��رف ال�صحي
والتعليم والرعاية ال�صحية .كما �أنها تعرقل قدرة المنظمات الإن�سانية
على تقديم الإغاثة .وهذه القي��ود ت�ؤثر في بع�ض الفئات ب�صورة �أ�شد
من �سواها.
يعي���ش ال�سكان الب��دو والرعاة ف��ي الغالب في مناط��ق معزولة ب�شدة
تق��ل فيها الط��رق الداخلية وخدم��ات النقل العام .ف��ي �سنة ،2013
�أق��ام � 30,171شخ�ص�� ًا ف��ي  183تجمع ًا بدوي ًا ورعوي�� ًا في المنطقة
(ج) 178.وكثيراً ما تكون هذه الفئات معر�ضة لخطر الترحيل الق�سري
بوا�سط��ة ال�سلطات الإ�سرائيلية ويواجهون قي��وداً دائمة على حركتهم
وو�صوله��م �إلى الم��وارد� .إذ يحظر الخروج بالموا�ش��ي �إلى المراعي
ف��ي بع�ض المناطق الريفية بالقرب م��ن �أريحا ومنطقة الأغوار 179.في
ال�سابق ،كانت بع�ض التجمع��ات البدوية مثل العزازمة في م�سافر بني
مراع
نعي��م يمك��ن �أن تتنقل لم�سافة � 15إل��ى  20كيلومتراً بحث�� ًا عن ٍ
�أف�ضل ،وذلك اعتماداً على المو�سم� .أما الآن فلي�س ب�إمكانهم التحرك
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�أرقام رئي�سية
المنطقة (ج)

 %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية؛ حوالي  300,000فل�سطيني وما ال يقل عن  375,000م�ستوطن
�إ�سرائيلي؛ ي�سمح للفل�سطينيين بالبناء على  %1من الأرا�ضي

المنطقة  H2في الخليل

 600,000فل�سطيني� ،أكثر من  120عائق ًا مادي ًا يقيمها الجي�ش الإ�سرائيلي

القد�س ال�شرقية

 70كلم2؛ ي�شكل الفل�سطينيون  %40من مجموع �سكان المدينة

منطقة التما�س

يتوقع �أن ت�ضم حوالي  11,000فل�سطيني ًا� ،إذا ا�ستكمل بناء الجدار ح�سب الخطة ،و�سيتم عزل ما يقارب
 %9.4من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،بما ي�شمل القد�س ال�شرقية والأر�ض الحرام ال�سابقة بين �إ�سرائيل والأردن

غزة

 1.9مليون فل�سطيني ،البطالة بين ال�شباب  ،%61انعدام الأمن الغذائي  .%47يحتاج  %70من ال�سكان
�إلى م�ساعدات �إن�سانية.

�س��وى في نطاق كيلومتر واحد �أو اثنين حول القرية .وهذا الأمر يزيد
م��ن خطر تدهور الأرا�ض��ي ب�سبب الرعي الجائر (م��ع فقدان التنوع
الحي��وي) ،وه��و ما يزي��د بدوره ال�ضغ��وط على �سبل ك�س��ب العي�ش
للتجمعات الرعوية.
يمل��ك �صغ��ار المزارعين ومرب��و الموا�ش��ي ،وخا�ص��ة المقيمون في
المنطق��ة (ج) ،قدرة محدودة على الو�ص��ول �إلى المعدات والأ�سواق
والمدخالت ،بما فيها الأر���ض والمياه للري .هذه الحدود ،مجتمعة
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م��ع التو�س��ع اال�ستيطان��ي واالمت��داد الح�ض��ري ال��ذي يعت��دي على
الأرا�ض��ي الزراعية ،تخف�ض من ق��درة الفل�سطينيين على الو�صول �إلى
الأرا�ض��ي ال�صالحة للزراعة وتقلل �أي�ض ًا م��ن �إنتاجية الأرا�ضي التي تتم
زراعته��ا 180.وتت�ضرر الأرا�ضي الزراعية �أي�ض ًا م��ن التدهور الناتج عن
النق�ص ف��ي ممار�سات االعتن��اء ال�سليم ،وت�صريف المي��اه العادمة في
الأودي��ة المجاورة ،وتلوي��ث الأرا�ضي الفل�سطيني��ة بالنفايات ال�صلبة
المنزلية وال�صناعية التي تلفظها الم�ستوطنات.
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تت�سبب القيود الإ�سرائيلية على التخطيط وتق�سيم الأرا�ضي في المنطقة
(ج) ب�صعوب��ات للفل�سطينيين في الح�صول عل��ى التراخي�ص المطلوبة
م��ن الإدارة المدني��ة الإ�سرائيلي��ة لبن��اء �أو ت�أهيل م�ساكنه��م والهياكل
الأخرى ،بما في ذلك �آبار المياه .ففي الفترة بين �سنة  2010و،2014
قدم الفل�سطينيون  2,020طلب ًا لتراخي�ص بناء ،ونال الم�صادقة  33طلب ًا
فق��ط من هذا المجم��وع ( 181.)%1.5وقد من��ح ترخي�ص واحد لبناء
منزل في �سنة  2014وال يبدو �أنه تمت الم�صادقة على �أي ترخي�ص في
�سن��ة � 2015.182إن القيود على التراخي�ص ت�ش��كل عائق ًا كبيراً �أمام �أي
ن��وع من التخطيط المكاني في المنطق��ة (ج) ،مما ي�ؤدي �إلى نكو�ص
منهج��ي للتنمية ف��ي المنطقة .ال يملك حوال��ي  %50من التجمعات
ال�سكاني��ة البدوي��ة والرعوي��ة المقيم��ة ف��ي المنطقة (ج) ق��درة على
الو�صول �إلى �شبكات المياه وال تملك  %41من الأ�سر البدوية م�صدراً
للكهرباء بالمقارنة مع  %1في �سائر مناطق ال�ضفة الغربية 183.ي�ستخدم
البع���ض المولدات الكهربائية ،مع �أنها ت�شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا ال ي�ستطيع
الكثي��رون تحمله 184.ويت�ضرر �صغار المزارعين كذلك من عدم كفاءة
�ضخ المياه وهدر الموارد المائية بقدر هائل.
�إن �س��كان التجمع��ات في المنطق��ة (ج) الذين يبنون ب��دون ترخي�ص
يجازف��ون بتعر�ض الهي��اكل التي يبنونه��ا للهدم .ففي الفت��رة بين �سنة
 1988و� ،2014أ�ص��درت الإدارة المدني��ة الإ�سرائيلية � 14,087أمر
هدم بحق مبانٍ مملوكة لفل�سطينيين تقع في المنطقة (ج) ،نفذت منها
� 2,802أمر حتى نهاية كان��ون الأول/دي�سمبر  ،2014و�ألغيت ن�سبة
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 %1م��ن الأوامر (� 151أمراً) ،وال ت��زال �أوامر الهدم المتبقية وعددها
 11,134ماثلة ح�سب كان��ون الثاني/يناير ( 2015من بينها 2,454
185
�أمراً علق تنفيذها ب�سبب �إجراءات ق�ضائية).
كثي��راً ما يتم ا�سته��داف الفل�سطينيين الذين يعي�شون ف��ي الأغوار وفي
جن��وب الخليل بالقرب من الم�ستوطنات وف��ي القرى التي ال تعترف
به��ا �إ�سرائي��ل بعملي��ات ه��دم وترحيل متك��ررة .ففي �سن��ة ،2012
�أعلن��ت الحكوم��ة الإ�سرائيلية ع��ن عدة خطط لترحي��ل �سكان القرى
الفل�سطينية في تالل الخليل الجنوبية والأغوار بداعي �إجراء “تدريبات
ع�سكرية” 186.يقيم حوالي  7,000فل�سطيني من البدو والرعاة في 46
منطقة �سكنية �صغيرة في التالل �إلى �شرق مدينة القد�س وفي و�سط ال�ضفة
الغربي��ة 187.والكثي��رون من ه�ؤالء قد يكونون عر�ض��ة لخطر التهجير
الق�سري ب�سبب خطة “ترحيل” طرحتها ال�سلطات الإ�سرائيلية.
�إن ه��ذه الظروف مجتمعة تقو���ض حق الفل�سطينيي��ن المت�ضررين في
م�ست��وى معي�ش��ي الئق وتعرق��ل تطوير اقت�ص��اد فل�سطيني ق��ادر على
اال�ستمرار.
يواجه �سكان المنطقة (ج) ،وال �سيما �أولئك الذين يعي�شون في مناطق
تقع عل��ى مقربة من الم�ستوطن��ات �أو الجدار �أو ف��ي مناطق ع�سكرية
مغلقة ،قيوداً على الو�ص��ول �إلى الخدمات ال�صحية .كما �أن و�صولهم
�إلى الخدمات االجتماعي��ة الأ�سا�سية يتعوق ب�سبب نق�ص الموا�صالت

والبني��ة التحتية ومرافق الرعاية ال�صحي��ة �أو ب�سبب العنف الذي ترتكبه
ق��وات الأم��ن الإ�سرائيلي��ة والم�ستوطن��ون .والفئات الأكث��ر ت�ضرراً
م��ن �ضعف الو�صول �إل��ى الخدمات ال�صحية ت�شم��ل الن�ساء والأطفال
والم�سنين والأ�شخا���ص ذوي الإعاقة .تكون الن�س��اء �أ�شد عر�ضة �أثناء
الحم��ل وال��والدة ورعاي��ة الطف��ل الوليد ،فيم��ا قد يحت��اج الأطفال
والر�ض��ع المر�ض��ى �إل��ى رعاية طارئ��ة في اللي��ل .ويعتم��د الم�سنون
ومر�ض��ى الأمرا�ض المزمنة وذوو الإعاقة عل��ى الآخرين للو�صول �إلى
الخدمات� .إن �أكثر من ن�صف التجمعات ال�سكانية التي توجد بالكامل
داخ��ل المنطقة (ج) ،وعددها  101تجمع ،تواجه �صعوبات بالغة في
الو�ص��ول �إلى خدمات الرعاي��ة ال�صحية الأولي��ة والطارئة 188.وهناك
ف��ي ال�ضفة الغربية  117تجمع�� ًا �سكاني ًا� ،أغلبها ف��ي المنطقة (ج) ،ال
تتوف��ر لديها القدرة على الو�صول �إلى خدمات الرعاية ال�صحية الأولية
189
والثانوية.
ت�ؤث��ر القي��ود على الحرك��ة ف��ي المنطق��ة (ج) �أي�ض ًا عل��ى الأطفال
المنتظمي��ن ف��ي المدار�س ،وعل��ى العاملين ،و�أولئ��ك الذين بحاجة
�إل��ى خدمات �صحية وخدمات �أخرى خ��ارج مجتمعاتهم المحلية.
فف��ي �سن��ة  ،2014ا�ضطر �أكثر من  1,700طف��ل من  37تجمع ًا في
المنطق��ة (ج) لل�سف��ر م�سافة  5كل��م �أو �أكثر من �أج��ل الو�صول �إلى
مدار�سه��م .ويجب��ر حوال��ي  2,500طف��ل على الم��رور عبر نقاط
تفتي�ش ع�سكرية في طريقهم �إلى المدر�سة ب�صورة يومية 190.وبالن�سبة

للتجمع��ات ال�سكاني��ة الأكث��ر تعر�ض�� ًا للعزل��ة ،يمك��ن �أن ت�ستغرق
الرحل��ة �إلى المدر�سة والعودة منها وقت ًا �أط��ول بثالث �أو �أربع مرات
م��ن الالزم .وال ت�ستطيع العديد من الأ�س��ر المهم�شة والفقيرة تحمل
تكالي��ف الموا�صالت 191.وفي �سن��ة  ،2015كان حوالي 10,000
طف��ل يتعلمون في خيام وكرفانات و�أك��واخ من ال�صفيح ال توفر لهم
�أي��ة حماية من الحر �أو الب��رد .وكان حوالي  50,000طفل ملتحقين
ف��ي  183مدر�سة في المنطقة (ج) ال يتمتعون بالو�صول �إلى التعليم
ب�سب��ب نق�ص المدار�س والأخطار المتوقعة التي تعتر�ض طريقهم �إلى
192
المدر�سة ذهاب ًا و�إياباً.

 2-4سكان المنطقة  H2في الخليل
يقيم �أكثر من  6,000فل�سطيني في المنطقة  H2في الخليل في مناطق
محظورة وفي �أحياء محاذية للم�ستوطنات ت�شمل غالبية البلدة القديمة
في الخلي��ل 193.وين�شر الجي�ش الإ�سرائيلي ف��ي المنطقة �أكثر من 120
حاجزاً مادي ًا ،بما ي�شمل  18نقطة تفتي�ش مزودة بحرا�سة دائمة ،تف�صل
المناطق المحظورة في المنطقة  H2في الخليل عن �سائر �أنحاء المدينة
وتقيد حركة الفل�سطينيين في هذه المناطق 194.والعديد من الطرق التي
تقود �إلى الم�ستوطنات الإ�سرائيلي��ة في المنطقة المحظورة مغلقة �أمام
المركبات الفل�سطينية وحركة الم�شاة .ويواجه الفل�سطينيون المقيمون
في المناط��ق المحظورة في المنطقة  H2ف��ي الخليل تحديات كبيرة
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في الو�صول �إلى مرافق وخدمات المياه وال�صرف ال�صحي .ف�صهاريج
المي��اه ال ت�ستطيع الو�ص��ول �إلى الكثير من المن��ازل ،مما يحرم النا�س
من �آلية تدبر رئي�سية ف��ي �أوقات نق�ص المياه .ويت�سبب �سوء حالة البنية
التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي ف��ي مفاقمة الم�شكالت الناجمة عن
�ضعف الخدمات.
�إن ق��درة الأطفال والمعلمين عل��ى الو�صول �إل��ى المدار�س في البلدة
القديم��ة تتعرقل بفعل نقاط التفتي���ش واالحتجاز التع�سفي وتحر�شات
الم�ستوطني��ن وتهديداته��م واعتداءاته��م عل��ى المدار���س .يوجد في
المنطقة  H2ف��ي الخليل  6,791فتاة و 4,538فتى منتظمين في 29
مدر�س��ة 195.وحوال��ي  )4,200( %37م��ن ه�ؤالء الطلب��ة ي�ضطرون
للم��رور عب��ر نقاط تفتي�ش في طريقه��م �إلى المدر�سة ذهاب�� ًا و�إياب ًا كل
يوم 196.وف��ي �سنة � ،2015سجل��ت  29حادثة حرم��ان من الو�صول
�إل��ى التعليم في المنطقة  ،H2ت�ضرر منه��ا  2,787طف ً
ال 197.ت�ضمنت
الحوادث اعتقال �أطفال في طريقهم �إلى المدر�سة �أو في طريق عودتهم
منه��ا ،و�إغ�لاق المدار�س كتدبي��ر احترازي �أثن��اء الأعي��اد اليهودية،
والم�ضايقات من جانب الم�ستوطنين.
يتقي��د كذل��ك الو�ص��ول �إلى ال�سك��ن المالئم ف��ي البل��دة القديمة في
الخليل .فقد دفعت ال�سيا�سات الإ�سرائيلية في البلدة القديمة العديد من
الفل�سطينيين للخروج منها عن طريق حرمانهم من الو�صول بحرية �إلى
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�أحيائهم� .إن الفل�سطينيين يواجهون �صعوبات يومية في ت�أهيل مقومات
التراث الثقافي ،بم��ا في ذلك الوحدات ال�سكانية التي توجد في حالة
�سيئة .وقد �أظهر م�سح �أج��ري في البلدة القديمة في الخليل ومحيطها
في �سنة � 2014أن هناك  1,105وحدات �سكنية مهجورة ( %33من
198
مجم��وع الوحدات ال�سكنية) في البلدة القديمة بحاجة �إلى ترميم.
عالوة على ذل��ك ،تتعر�ض مقومات وموارد الت��راث الثقافي للتهديد
بالهدم والإهمال.
�إن القي��ود عل��ى الو�صول وتهدي��دات العنف تعرقل اقت�ص��اد المنطقة
 .H2وبالفع��ل ،توق��ف الكثي��ر م��ن الأن�شط��ة التجاري��ة وتهج��ر
الآالف م��ن الفل�سطينيي��ن من البلدة القديمة وم��ن المناطق المجاورة
للم�ستوطن��ات .فبحل��ول �سن��ة  ،2007كانت قد �أغلق��ت  %77من
م�صال��ح الأعمال الفل�سطينية ( )1,829و�أخليت  %42من الوحدات
ال�سكني��ة الفل�سطيني��ة (� ،)1,014إذ رحل عنه��ا الآالف من �سكانها
الفل�سطينيي��ن 199.وينت�شر الفق��ر ب�سرعة بين ال�س��كان� .إذ ت�شير درا�سة
�أجرته��ا اللجن��ة الدولية لل�صلي��ب الأحمر في �سن��ة  2009على الأ�سر
المقيم��ة في المناط��ق المحظورة في البلدة القديم��ة �إلى �أن  %86من
ال�س��كان يعي�شون في فقر ن�سبي ،على  97دوالراً فقط للفرد في ال�شهر
200
لتغطية نفقات الغذاء واللبا�س وجميع نفقات المعي�شة الأخرى.
ويتقو���ض الحق في الرعاي��ة ال�صحية في المنطق��ة  H2في الخليل

201

ب�سب��ب نق�ص الخدمات ال�صحية ،بما في ذلك تدني م�ستوى خدمات
الط��وارئ والرعاي��ة ال�صحي��ة الأولي��ة ،وال �سيم��ا للن�س��اء الحوام��ل
والأطف��ال� ،إل��ى جانب االفتق��ار �إل��ى الدع��م النف�سي-االجتماعي،
وخا�صة للأطفال وال�شباب المت�ضررين من �أحداث العنف.

 3-4سكان القدس الشرقية
يخ�ضع �سكان القد���س ال�شرقية (م�ساحة  70كيلومتراً مربع ًا) 202لوالية
بلدية القد�س الإ�سرائيلية من��ذ �سنة  .1967وتتعامل �إ�سرائيل مع �سكان
القد���س ال�شرقية الفل�سطينيين على �أنهم “مقيمون دائمون” فيها .ومنذ
ب��دء االحت�لال الإ�سرائيلي ،جرى �إلغ��اء حقوق الإقام��ة للفل�سطينيين
بمعدل �ست��ة �أ�شخا�ص في الأ�سب��وع بالمتو�س��ط 203.وتعتبر الأو�ضاع
المعي�شي��ة ال�صعبة والقيود العديدة التي تط��ال كل مجال من مجاالت
الحياة من بي��ن العوامل التي تجبر الفل�سطينيين عل��ى مغادرة المدينة.
وم��ن الجدير بالذكر �أن المجتم��ع الفل�سطيني ي�شكل ما يقارب %40
204
من مجموع �سكان المدينة.
تعان��ي غالبية الأحياء الفل�سطينية في القد���س ال�شرقية من كثافة �سكانية
عالي��ة ،ومعايير معي�شية متدنية ،وتردي ظروف الإ�سكان ،وعدم كفاية
المراف��ق والخدمات العامة .يمك��ن �أن يعزى ذلك جزئي�� ًا �إلى التباين
الكبي��ر في الخدمات العامة المقدمة ل�س��كان القد�س ال�شرقية والغربية
على الرغم من خ�ضوع كل من القد�س ال�شرقية والغربية لوالية التخطيط
المكاني ذاته في بلدي��ة القد�س الإ�سرائيلية .ويعد التباين في الخدمات
من �أبرز عوامل الموقع الم�ساهمة في ال�ضعف في القد�س ال�شرقية.
تلج�أ مختل��ف ال�سلطات الإ�سرائيلية للتخطيط المكاني كو�سيلة لت�أكيد
�سيطرتها على المدينة .فبناء الم�ستوطنات الإ�سرائيلية والطرق االلتفافية
والج��دار ،كل ذل��ك يج��ري عل��ى �أ�سا���س مجموعة م��ن ال�سيا�سات
الت��ي تت�ضم��ن تجميد ت�سجي��ل ملكية الأرا�ض��ي في القد���س ال�شرقية
و�ضواحيها 205.وقد �أث��ر هذا النظام التخطيطي على الإ�سكان ،ومدى
توف��ر الم�ساحات العام��ة �أو المك�شوفة وتوزيعه��ا ،والحركة و�سهولة
206
الو�صول ،وتوفر المرافق ال�صحية والتعليمية.
تخ�ص���ص  %9فق��ط م��ن الأرا�ضي ف��ي القد���س ال�شرقي��ة ال�ستعمال
الفل�سطينيي��ن ،فيم��ا �أن  %26من الأرا�ضي ج��رت م�صادرتها ل�صالح
الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلي��ة .وتخ�ص���ص حوالي  %29م��ن الأرا�ضي
كمناط��ق خ�ض��راء لال�ستخ��دام الع��ام وهن��اك  %11ال ت��زال غي��ر
مخططة� 207.إن غالبية الأرا�ضي المخ�ص�صة ال�ستعمال الفل�سطينيين قد
�أ�صبحت م�شيدة وتت�صف بكثاف��ة �سكانية تزيد عن � 300شخ�ص لكل
هكت��ار .وهذا يعني ترك القليل جداً م��ن الأرا�ضي ال�شاغرة للمزيد من
التطوير .ويعد الح�صول على رخ�صة بناء عملية م�ضنية ومعقدة وباهظة
التكلف��ة ويمكن �أن ت�ستمر ل�سنوات .وبالنتيجة ،ترتفع �أ�سعار الإ�سكان

والأرا�ضي ،مما ي�شكل عبئ ًا مالي ًا كبيراً على كاهل الأ�سر ال�شابة وذوي
الدخ��ل المحدود الذي��ن يتعين عليه��م �أن يحافظوا عل��ى �إقامتهم في
المدينة حتى ال يخ�سروا حقوق الإقامة.
يتعين على الكوادر ال�صحية ف��ي الم�ست�شفيات التخ�ص�صية الفل�سطينية
ف��ي القد�س غير المقيمين في القد���س �أن يح�صلوا على ت�صاريح لل�سفر
208
�إلى العمل ،ويلزم �أخذ الم�صادقة على هذه الت�صاريح كل �ستة �أ�شهر.
كما �أن المواد ال�صيدالنية الم�صنعة �أو الم�ستوردة في فل�سطين �أ�صبحت
منذ كانون الأول/دي�سمبر  2006بحاجة �إلى ت�صريح من وزارة ال�صحة
الإ�سرائيلي��ة لإدخاله��ا �إلى القد���س ال�شرقية .وقد �أثر ه��ذا القرار على
�صناع��ة الأدوية في القط��اع الخا�ص في ال�ضفة الغربي��ة وعلى الو�ضع
المال��ي لم�ست�شفيات القد�س ال�شرقية التي تجب��ر على �شراء المنتجات
ال�صيدالنية الم�صنعة �أو الم�ستوردة في �إ�سرائيل بتكلفة �أعلى.
يع��د النق�ص المزمن ف��ي الغرف ال�صفية ف��ي القد���س ال�شرقية ال�سبب
الرئي�سي وراء وجود  %5من الأطف��ال المقد�سيين غير الم�سجلين في
المدار���س .وترتفع مع��دالت الت�سرب المدر�س��ي ( %26في ال�صف
الح��ادي ع�شر و %33في ال�صف الثاني ع�شر) في القد�س ال�شرقية �إلى
�أعلى بكثير مما هي في بقية �أنحاء فل�سطين 210 ،209.كما �أن التعليم في
القد�س ال�شرقية يعاني من عراقيل �إ�ضافية ب�سبب طائفة من �أوجه النق�ص
الإدارية وتلك المتعلقة بالمهارات ،والتي يزيدها االحتالل �سوءاً.
عالوة على ما �سبق ،يعي���ش �أكثر من  99,000211فل�سطيني من �سكان
القد�س ال�شرقية معزولين خلف الجدار في ظروف معي�شية �سيئة ،وهم
منف�صل��ون كلي ًا ع��ن المدينة وتعامله��م البلدية ب�إهم��ال .ف�سكان هذه
التجمعات ال يتلق��ون الخدمات البلدية المالئم��ة رغم �أنهم يحملون
�صفة الإقامة في القد�س ويدفعون �ضريبة البلدية الإ�سرائيلية (الأرنونا).
وتعاني نظم المي��اه والمجاري من حمل زائد .وكثيراً ما ي�ضطر النا�س
لعب��ور نقاط التفتي�ش من �أج��ل الو�صول �إلى الخدم��ات .تعاني الن�ساء
م��ن ال�ضعف ب�صفة خا�صة لأنهن يتحملن ب�أنف�سهن م�س�ؤولية و�صولهن
�إل��ى هذه الخدم��ات ،وكذلك و�ص��ول الأطفال والم�سني��ن �إليها� .أما
الو�ضع الأمني فهو في حالة يرثى لها� .إذ �أن ال�شرطة الإ�سرائيلية علقت
عملياتها في هذه المناطق كلي ًا ما عدا في حال وقوع “حوادث �أمنية”،
فيم��ا يحظر على ال�شرطة الفل�سطينية العمل هناك ،مما ي�ؤدي �إلى ن�ش�أة
فراغ �أمن��ي .وتعتبر الظروف �صعبة ب�صفة خا�صة في مخيم �شعفاط مع
�أنه يوجد داخل الجدار.
يواجه ال�شب��اب في القد�س ال�شرقية ق�ضايا البطالة المرتفعة� ،إلى جانب
ممار�س��ات العمل المجحفة من جانب م�صال��ح الأعمال الإ�سرائيلية.
وق��د بلغ مع��دل البطالة بين ال�شباب  %39.5في الرب��ع الثاني من �سنة
 2016.212كما يواجه ال�شب��ان الذكور تهديد التعر�ض لالحتجاز على
ي��د عنا�صر ال�شرطة والجي�ش الإ�سرائيل��ي على نقاط التفتي�ش ،وكذلك
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تحت المجهر :النظام التعليمي في القد�س ال�شرقية
النظ���ام التعليم���ي في القدس الش���رقية مجزأ ،ويقدم الخدم���ة بدرجة متفاوتة م���ن الجودة ،وبدرجة
متدني���ة ف���ي الغال���ب .وهو يتألف م���ن ترتيب���ات معقدة تش���مل مدارس بلدي���ة الق���دس ،واألونروا،
واألوقاف* ،والقطاع الخاص ،ومدارس سخنين** ،دون وجود أية هيئة تنسيق بينها .وتتهدد نوعية
التعليم بقدر أكبر بس���بب انخفاض رواتب المعلمين .كما تواجه الكوادر التدريس���ية من الضفة الغربية
صعوبات في الوصول إلى القدس الش���رقية بس���بب قيود التصاريح ،مما يس���هم في إعاقة إمكانية
تقديم التعليم النوعي .فقبل بناء الجدار ،كان ما يصل إلى  ٪25من المعلمين الذين توظفهم مدارس
األوقاف في القدس الش���رقية من حملة هوية الضفة الغربي���ة .كما أن ندرة فرص التدريب تؤثر على
جودة التعليم***.
مالحظات:
* مدار���س �أن�شئ��ت في �سنة  1969-1968بوا�سطة جمعية المقا�صد الإ�سالمية رداً على المحاوالت الإ�سرائيلية لفر�ض منهاج جديد على المدار�س الفل�سطينية ،و�ألحقت فيما
بعد بوزارة الأوقاف الأردنية ،ومن ثم و�ضعت تحت �إ�شراف وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية.
** مدار���س �سخني��ن عب��ارة عن نوع خا�ص من المدار�س غير الر�سمية المعترف بها والتي تعد مدار�س "هادفة للربح" .تموله��ا وزارة التربية والتعليم الإ�سرائيلية وت�شغلها �إدارة
مركزية.
*** الجودة والإن�صاف في التعليم في القد�س ال�شرقية ،اليون�سكو واليوني�سف( 2013 ،تحليل داخلي للأمم المتحدة).
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تحت المجهر :الأو�ضاع في مخيم �شعفاط لالجئين
يقع مخيم ش���عفاط بين أحياء ش���عفاط وعناتا في القدس الش���رقية ومس���توطنة بس���غات زيئف،
ً
حاليا حوالي  24,000س���اكن ،أكثر من نصفهم بقليل الجئون مس���جلون لدى األونروا.
ويقيم فيه
وه���و يقع على “جانب الضف���ة الغربية” من الجدار ،وبالتالي فإن الس���كان الحاملين لهوية القدس
يتعين عليهم أن يمروا عبر نقطة تفتيش من أجل الوصول إلى القدس.
يفتق���ر المخي���م إل���ى الخدم���ات البلدية الكافي���ة ويعاني م���ن أوضاع معيش���ية س���يئة ومتدهورة،
ومشكلة في تصريف النفايات الصلبة ،وارتفاع معدالت الجريمة ،وتكرر العنف وتهديدات الحماية.
ً
مكتظا بالس���كان بش���كل خطير ويفتقر إلى خطة مناس���بة الستيعاب األعداد المتزايدة
وقد أصبح
ً
جنبا إلى جنب مع عدم قدرة
من الس���كان بصورة مالئمة وآمنة .فالنمو السريع في سكان المخيم،
المخيم على التوس���ع خارج حدوده األصلية ،أدى إلى التوس���ع “الرأس���ي” غير المرخص .وأصبحت
الوحدات السكانية األصلية التي بنتها األونروا في سنة  ،1965والتي صممت أساساتها لتحمل
طابقين ،أصبحت اآلن ترتفع إلى ما يتراوح بين ثالثة وس���تة طوابق .ومن الجدير بالذكر أن األونروا
ال تدير المخيم .وبما أنه يقع خارج الجدار ،فال تكاد تكون هناك أية رقابة على البناء .ويقوم السكان
أنفسهم بتركيب كوابل كهرباء وخطوط مياه عامة مرتجلة ،مما يزيد من مخاطر السالمة .والعديد
م���ن ش���وارع المخيم ضيقة ويصع���ب الوصول إليها ،مم���ا يحول دون الوصول إل���ى خدمات الطوارئ
والمطافئ.
وبم���ا أن مخيم ش���عفاط يخضع للس���يطرة الفعلية لبلدي���ة القدس ،فإن قوات األمن الفلس���طينية
ال تمل���ك أي���ة والية في المخي���م .بل إن المس���ؤولية عن إنف���اذ القانون تقع على عاتق الس���لطات
ً
وكثيرا ما يش���كو الس���كان من غي���اب القان���ون والنظام ،وانتش���ار تج���ارة المخدرات،
اإلس���رائيلية.
ً
كثيرا مواجهات بين الش���باب
وغيرها من األنش���طة غير المش���روعة التي تج���ري في العلن .وتقع
الفلس���طينيين والقوات اإلس���رائيلية التي تدي���ر نقطة التفتيش ،ويؤدي األم���ر في أحيان كثيرة
إلى استعمال الغاز المدمع والرذاذ الكريه الرائحة واألعيرة المعدنية المغلفة بالبالستيك.

داخل البل��دة القديمة .وترتفع معدالت الفقر ف��ي القد�س ال�شرقية� ،إذ
يعي���ش حوالي  %75.4من ال�سكان الفل�سطينيين ،بما ي�شمل %83.9
ً 213
من الأطفال الفل�سطينيين ،تحت خط الفقر المحدد �إ�سرائيليا.
ي�ؤدي ذل��ك بالعديد م��ن ال�شباب �إل��ى الت�سرب م��ن المدر�سة للعمل
ف��ي المزارع وف��ي م�شاريع الأعمال العائلي��ة� ،أو البحث عن عمل في
�إ�سرائيل للم�ساعدة في �إعالة عائالتهم� 214.إن الكثيرين من الفل�سطينيين
المقيمي��ن في القد�س ال�شرقية ،وال �سيما ال�شب��اب فوق عمر � 18سنة،
ال ي�ستطيعون تحمل دفع �ضرائ��ب الت�أمين الوطني الإ�سرائيلية وبالتالي
ال يح�صل��ون على تغطية بالت�أمي��ن ال�صحي ،مما يحد من و�صولهم �إلى
الخدمات ال�صحية.

 4-4سكان منطقة التماس
يعي�ش حوالي � 11,000شخ�ص في  12تجمع ًا �سكاني ًا فل�سطيني ًا داخل
منطق��ة التما���س 215.ويجب��ر �أغلب ال�س��كان فوق عم��ر � 16سنة على
طلب الح�صول على ت�صاريح “للإقامة الدائمة” لي�س �إال لكي يوا�صلوا
العي�ش في م�ساكنهم .هذا الت�صريح مخ�ص�ص للمنطقة المغلقة ح�صراً،
وال ي�سم��ح لحاملي��ه بدخول �إ�سرائي��ل ،حتى مع �أنه��م ي�سكنون على
“الجان��ب الإ�سرائيلي” من الجدار وال يوج��د �أي عائق مادي يمنعهم
216
من عبور الخط الأخ�ضر.
تفتقر غالبية تجمعات منطقة التما�س �إلى الخدمات ال�صحية والتعليمية
الأ�سا�سي��ة وغيرها من الخدم��ات ،بما في ذلك المتاج��ر ،مما ي�ضطر
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ال�س��كان للم��رور عب��ر نق��اط التفتي���ش للو�ص��ول �إلى �أماك��ن العمل
والخدمات الأ�سا�سية والمحافظة على العالقات االجتماعية مع العائلة
والأ�صدق��اء على “الجان��ب الفل�سطيني” من الج��دار .ويحتاج �أفراد
عائالتهم و�أ�صدقا�ؤه��م بالمقابل �إلى الت�صاريح ال�صادرة عن ال�سلطات
الع�سكري��ة ذاتها الت��ي يحتاجها جميع الفل�سطينيي��ن غير المقيمين من
�أج��ل دخول ه��ذه المناطق ،مما يجب��ر النا�س على �إقام��ة احتفاالتهم
ب�أعياد ميالدهم والأعياد الدينية وحفالت الزفاف على “جانب ال�ضفة
الغربية” من الجدار .كم��ا ال ي�سمح ب�إدخال منتجات الألبان واللحوم
والبي�ض �إلى “منطقة التما�س” ،ويحتاج مقدمو الخدمات �إلى ت�صاريح
من �أجل دخول المنطقة.
ل��م يقت�صر ت�أثير الج��دار على الأرا�ض��ي الزراعية بل �إن بن��اءه يت�سبب
بت�أثيرات خطيرة على البيئة .فالحفريات و�أعمال تجريف الأرا�ضي قد
غيرت الخ�صائ�ص الجغرافية للمنطقة ودمرت الموارد المائية والتنوع
الحي��وي 217.ويعتر���ض الج��دار تدفق المي��اه ال�سطحي��ة بعد هطول
الأمط��ار الغزيرة وي�ؤدي �إلى حدوث في�ضانات في المناطق المحاذية.
ويمكن �أن تتعر�ض �أنابيب الت�صري��ف تحت الجدار لالن�سداد بالركام
218
وال ي�سم��ح للفل�سطينيي��ن باالقت��راب من الج��دار لإزالة ال��ركام.
ويمكن �أن ي�ؤدي الفي�ض��ان �إلى الإ�ضرار بالأرا�ضي الزراعية من خالل
الت�شبع بالمياه وت�آكل التربة.

 5-4سكان غزة
�ساهم��ت جوالت العن��ف المتك��ررة ،مقترنة بال�ضغ��وط الديمغرافية
والإغ�لاق ال��ذي تفر�ض��ه �إ�سرائي��ل ،في ح��دوث نكو���ص حاد في
التنمي��ة في قط��اع غزة .وات�ص��ف الت�صعي��د الأخير ف��ي القتال ،وهو
الثالث في ال�سنوات ال�سب��ع الما�ضية ،بم�ستوى غير م�سبوق في حجم
الدم��ار والخ�سائر في الأرواح .فقد لق��ي � 2,257شخ�ص ًا على الأقل
م�صرعه��م ،بما في ذلك  299ام��ر�أة 219و 539طف ً
ال 220.و�أـثر الدمار
الم��ادي في جميع جوانب الحياة ال�شخ�صي��ة والعامة واالقت�صادية� .إذ
تكبد ما يزيد على  %60من مجموع الم�ساكن �أ�ضراراً كبيرة (حوالي
 18,000221م�سك��ن تقريب�� ًا دمرت تمام�� ًا �أو �أ�صبح��ت غير �صالحة
لل�سك��ن) ،وكذل��ك كانت حال��ة البني��ة التحتية للخدم��ات (بما فيها
مراف��ق المياه والطاقة وال�صحة والتعلي��م والمباني الحكومية) ومرافق
القط��اع الخا���ص و�أ�صوله .فقد ت�ض��ررت �أكثر م��ن  180مدر�سة من
مجم��وع  690مدر�سة لدرجة �أن �أ�صبحت بحاجة �إلى �إ�صالح و�إعادة
�إعمار وا�سع النطاق .وت�سبب ه��ذا في ت�أخير التعليم المدر�سي ل�صالح
 475,000طف��ل ،و�أ�سهم في �إح��داث تدهور طويل الأجل في جودة
بيئ��ة التعلم 222.و�أ�شارت التقديرات �إلى �أن قيمة ت�أثيرات ت�صعيد القتال
ف��ي غزة في �سنة  2014بلغت  1.4ملي��ار دوالر �أمريكي من الأ�ضرار
223
و 1.7مليار دوالر من الخ�سائر االقت�صادية.

�إن ج��زءاً كبيراً من الحرمان المزمن ال��ذي يعانيه  1.9مليون فل�سطيني
يقيمون في غزة يمكن �أن يعزى �إلى الإغالق البري والبحري والجوي
الذي تفر�ض��ه �إ�سرائيل منذ �سنة  ،2007وال��ذي يت�سبب بقيود �شديدة
عل��ى حركة النا�س والب�ضائع دخو ًال �إلى القط��اع وخروج ًا منه ،وي�ؤثر
عل��ى كافة مناح��ي حياتهم بم��ا ي�شمل �سب��ل ك�سب العي���ش والتعليم
وال�صح��ة .فالإغ�لاق ال��ذي دخل عام��ه العا�ش��ر ف��ي حزيران/يونيو
 ،2016مقترن�� ًا ب��دورات النزاع والعن��ف المتكررة ،ت�سب��ب بت�أثير
اجتماعي-اقت�ص��ادي ونف�سي-اجتماع��ي عمي��ق عل��ى �أهال��ي غزة.
والطف��ل الذي لم يبلغ العا�شرة م��ن عمره بعد �أ�صبح �شاهداً على ثالث
ج��والت من القتال ( ،2009-2008وت�شرين الثاني/نوفمبر ،2012
وتموز/يولي��و – �آب�/أغ�سط�س  .)2014كم��ا �أن الإغالق يحد ب�شدة
من فر�ص التنمية االقت�صادية وي�ؤدي �إلى خ�سائر بن�سبة  %50في الناتج
المحل��ي الإجمالي 224.وتعيق القيود على حرك��ة النا�س و�صولهم �إلى
فر�ص العمل والتعليم ،وتعزل غزة عن �سائر العالم .بلغ عدد الأ�شخا�ص
المغادرين غزة من خالل معبر �إيرز الخا�ضع لل�سيطرة الإ�سرائيلية 505
�أ�شخا���ص في الي��وم الواحد خالل الأ�شه��ر الخم�سة الأول��ى من �سنة
 .2016وكان الرقم  449في الأ�شهر الخم�سة الأولى من �سنة ،2015
�أي �أكث��ر من �ضعف الرقم للفترة ذاته��ا من �سنة  ،2014ولكن �أقل من
 %2من ع��دد المغادرين اليومي البال��غ � 26,000شخ�ص قبل �أيلول/
225
�سبتمبر ( 2000بدء االنتفا�ضة الثانية).
عل��ى الرغم من االنف�صال الإ�سرائيلي ع��ن قطاع غزة واالن�سحاب من
الم�ستوطنات المتواجدة في القطاع في �سنة  ،2005توا�صل �إ�سرائيل
فر���ض منطقة محظورة عل��ى حدود القطاع .ويظل م��ن غير الوا�ضح
�إل��ى �أي م�ساف��ة ي�سمح باالقتراب من الح��دود براً� .إذ تعتب��ر الم�سافة
حتى  300متر من ال�سياج المحيط منطقة “محظورة” والم�سافة حتى
 1000مت��ر �أو �أكثر منطقة “عالي��ة المخاطرة” .وفي ال�سنة الما�ضية،
نج��ح بع�ض المزارعين في الو�صول �إل��ى �أرا�ضيهم �ضمن م�سافة 100
متر من ال�سياج بدعم من منظمات دولية .كما �أن �إ�سرائيل تفر�ض حداً
ال يتع��دى �ستة �أميال بحرية على طول ال�ساحل ب�أكمله ل�صيد الأ�سماك،
م��ع �أنها و�سعت منطقة ال�صي��د في جنوب غزة م�ؤقت ًا �إل��ى ت�سعة �أميال
بحرية بين ني�سان�/إبريل و�أيار/مايو 2016.226
�إن الفل�سطينيي��ن في غزة بحاجة ما�سة �إلى حلول م�ستدامة لم�شكالت
المي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة .فالمياه الت��ي يوفرها
الحو�ض الجوف��ي ال�ساحلي تلبي  %96من متطلبات غزة ولكن على
ح�س��اب اال�ستخراج المفرط .كما �أن غالبي��ة المياه الم�ستخرجة غير
�صالح��ة لال�سته�لاك الب�شري ما لم تج��ري تحليته��ا 227.ويمكن �أن
ي�صب��ح الحو�ض الجوفي غير �صالح لال�ستعم��ال مع نهاية �سنة 2016
وي�صبح ال�ض��رر ال رجعة فيه بحلول �سن��ة  2020.228وتفتقر المناطق
ال�شرقي��ة في قطاع غزة ،حي��ث يقيم حوال��ي  100,000ن�سمة� ،إلى
�شبكات المياه كلياً.
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�إن معالج��ة المياه العادم��ة والمجاري تنق�صها البني��ة التحتية المنا�سبة
والق��ادرة عل��ى مواكبة النم��و ال�سكان��ي� .إذ يج��ري ت�صريف حوالي
 90,000مت��ر مكع��ب من المج��اري الخام �أو المعالج��ة جزئي ًا في
البحر المتو�سط يومي ًا ،مما ي�سبب التلوث و�أخطاراً على ال�صحة العامة
وم�شاكل ل�صناعة �صيد الأ�سماك 229.كما �أن  %23من �سكان غزة غير
مو�صولي��ن ب�شبكات المج��اري 230.وفي غياب �شب��كات المجاري،
يعتمد ال�سكان على الحفر االمت�صا�صية للتخل�ص من نفاياتهم ال�سائلة.
وال يتحمل الكثي��رون من �سكان المنطقة الع��بء الزائد الذي تفر�ضه
ر�س��وم التفريغ المنتظ��م لهذه الحف��ر فينتهي الأمر به��م �إلى ت�صريف
مجاريهم في الأرا�ضي الزراعي��ة المجاورة .وبالتالي تت�شكل �أحوا�ض
كبي��رة من مياه المجاري تمثل تهديداً خطيراً ل�سكان الحي ،وال �سيما
231
الأطفال منهم.
�إن القي��ود على �إدخ��ال مواد البن��اء وم�ضخات المي��اه وغير ذلك من
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الم��واد المهم��ة �إلى غ��زة يجعل من غي��ر الممكن فعلي�� ًا تطوير قطاع
المياه وال�صرف ال�صح��ي والنظافة في غزة .وينخف�ض ا�ستهالك المياه
ف��ي غزة ب�شدة ،فيما �أن  %95من ال�س��كان قد يكونون الآن معر�ضين
لخط��ر الأمرا�ض المنقولة بالمياه ،وتعتبر  %68من المياه غير �صالحة
لال�سته�لاك� 232.أم��ا المياه التي يق��وم ال�سكان ب�شرائها م��ن الباعة في
القط��اع الخا���ص فترتف��ع �أ�سعارها �إلى درج��ة باهظ��ة ،وينتهي الأمر
بالعديد م��ن الأ�سر ال�ضعيفة في غزة �إلى �إنفاق ما ي�صل �إلى ثلث دخلها
233
على المياه.
�أدى التدمي��ر ال��ذي �أ�صاب اقت�ص��اد غزة �إلى ارتفاع مع��دالت البطالة
والفق��ر وانعدام الأم��ن الغذائي .وقد �أخذت م�ستوي��ات الدخل للفرد
ومع��دالت الأج��ور تتباين ع��ن تلك ال�سائدة ف��ي ال�ضف��ة الغربية عبر
الوقت ،وخا�صة من��ذ �سنة  .2007بلغ معدل البطالة في غزة %41.7
ح�سب الرب��ع الثاني من �سنة  2016،234م�ش��ك ً
ال �أعلى المعدالت في

العال��م ،وو�صلت البطال��ة بين ال�شباب �إلى  %61ف��ي �سنة 2015.235
ويفتق��ر حوالي  %60م��ن �أهالي غزة للأمن الغذائ��ي .ويتلقى حوالي
 %80م��ن �سكان غزة �ش��ك ً
ال �أو �آخر م��ن المعون��ات الدولية ،والتي
236
تت�شكل في معظمها من الم�ساعدات الغذائية.
و�إل��ى جان��ب االرتف��اع الكبير في مع��دالت البطالة ،يعان��ي ال�شباب
من اال�ستبع��اد االقت�صادي والثقافي واالجتماع��ي وم�شكالت ال�صحة
النف�سية مثل االكتئاب .نتيجة لذلك ،يتعر�ض ال�شباب لدرجة عالية من
خطر تبني �سلوكيات تدمير الذات والهجرة بطرق غير �آمنة .فقد �أظهر
م�س��ح حديث العهد �أن  %60م��ن ال�شباب في غزة ،وال �سيما الذكور
237
غير المتزوجين ،يفكرون في مغادرة غزة.
ف��ي �أعق��اب ت�صعيد القتال ف��ي �سن��ة � ،2009-2008أف��ادت الأ�سر
بارتفاع نفقاتها على ال�صحة النف�سية-االجتماعية بقدر يعادل ما تدفعه
على الغذاء والمياه .كما يمكن �أن ي�ساهم انخفا�ض م�ستويات التعليم،
وانعدام الأم��ن االقت�صادي ،والبطالة ،وكبر حج��م الأ�سرة ،وظروف
االكتظ��اظ ،في زي��ادة تعر�ض الفق��راء لال�ضطراب��ات النف�سية وتنامي
240 239 238
احتياجات ال�صحة النف�سية لديهم، ، .
يعان��ي المر�ضى المحتاجون �إلى �إحالة لتلقي الرعاية الطبية التخ�ص�صية
م��ن ال�ضع��ف ب�صفة خا�ص��ة بالنظر �إل��ى محدودية توفر ه��ذه الرعاية
داخ��ل غزة والقيود التي تعيق و�صول المر�ضى ومرافقيهم �إلى المرافق
ال�صحية الفل�سطينية خارج قطاع غزة .كما �أن الإغالق المفرو�ض على
غزة يمنع المهنيين ال�صحيين من غزة من ح�ضور الدورات التدريبية في
الخارج ،مم��ا يعرقل �إدخال التح�سينات الالزمة على خدمات الرعاية
ال�صحي��ة في غزة� .إن الح�صول عل��ى ت�صريح من ال�سلطات الإ�سرائيلية
لمغادرة غزة ينطوي على عملية معقدة ويمكن �أن ي�ؤدي في المح�صلة
�إل��ى الحرمان من الرعاية ال�صحي��ة لأ�سباب “�أمنية” �أو ت�أخير الح�صول
عليه��ا ،وكال الأمرين ي�شكل انته��اك ًا لحق المر�ضى في ال�صحة� .إذ قد
يعاني المر�ض��ى الذين يتم ت�أخير �أو منع و�صولهم �إلى الخدمات الطبية
المتخ�ص�صة خارج غزة من تدهور في حالتهم ال�صحية 241.وي�شار �إلى

�أن��ه في �سنة  ،2015ت��م رف�ض �أو ت�أخير طلبات الخ��روج من غزة من
خالل معبر �إيرز ف��ي  %22.5من الحاالت من بين �أكثر من 22,000
242
مري�ض من غزة.
�إن ن�سب��ة طلب��ات الت�صاريح لمر�ضى من غزة الت��ي رف�ضت �أو ت�أخرت
ق��د ازدادت من  %10.2في �سنة � 2011إل��ى  %22.5في 2015243
و�إلى  %30.69في الأ�شهر ال�ستة الأولى من �سنة  ،2016مع �أن العدد
244
المطلق للطلبات التي نالت الموافقة قد ارتفع.
***
م��ن �ش�أن معالجة العوامل المتعلقة بالموقع التي ت�ساهم في ال�ضعف �أن
ي�ساعد في تحقيق تقدم في عدد من غايات �أهداف التنمية الم�ستدامة.
مع ذلك ،ما لم تتم �إزالة االحتالل ،ف�إن ت�أثير �صانعي ال�سيا�سات الإنمائية
على الت�صدي ب�شكل م�ستدام لمواطن ال�ضعف والحرمان الكامنة التي
تتعلق بم��كان الإقامة في ال�سياق الفل�سطيني يظل محدوداً .على �سبيل
المث��ال ،من �ش�أن تلبية الغاية  4-1من ه��دف التنمية الم�ستدامة الأول
“�ضمان التم ّتع بنف�س الحقوق في الح�صول على الموارد االقت�صادية،
وكذل��ك عل��ى الخدم��ات الأ�سا�سي��ة ،وعلى ح��ق ملكي��ة الأرا�ضي
والت�ص��رف فيها” �أن يتطل��ب معالجة �أوجه الحرم��ان الهيكلي لفئات
ّ
مثل البدو والرعاة و�صغار المزارعين ومربي الما�شية في المنطقة (ج)،
وال�س��كان المقيمين في المنطقة (ج) ،و�سكان المنطقة  ،H2و�سكان
القد�س ال�شرقية ،و�سكان غزة.
وحت��ى يتم الحد من ت�أثير �أوجه ال�ضعف هذه على المدى القريب على
الأقل ،يتعين تخ�صي�ص قدر �أكبر من الموارد للنا�س الذين يعي�شون بمثل
هذا القدر من ال�ضعف الحاد .وتتراوح تدابير تخفيف الأثر التي يمكن
تعزيزه��ا من تخفي���ض قائمة “اال�ستعمال الم��زدوج” في غزة �إلى منح
مزي��د من رخ�ص البناء لل�سكان المقيمي��ن في المنطقة (ج) ،مع �إدراك
�أن هذه التدابير ال ت�شكل بدي ً
ال عن الحلول الطويلة الأجل التي �ست�سهم
بالفعل في تحقي��ق كامل الإمكانات الإنمائية للتجمعات ال�سكانية في
هذه المناطق.
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الف�صل اخلام�س 5
العنف كعامل مساهم في الضعف
للعن��ف والتهدي��د ب��ه ح�ض��ور ق��وي ف��ي حي��اة غالبي��ة الفل�سطينيين
المقيمين ف��ي الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة .وهو يتغلغ��ل في حياتهم
العام��ة والخا�صة وي�ؤثر بعمق على النف�سي��ة الفل�سطينية .تتعر�ض بع�ض
الفئ��ات لتهديدات العنف �أكثر من �سواها وت�ستوعب الفئات المختلفة
التهدي��دات بالعن��ف ومعان��اة العن��ف ب�ش��كل مختلف .فف��ي بع�ض
الح��االت ،يتم التخل��ي عن الفر���ص خوف ًا من العن��ف .وفي حاالت
�أخ��رى ،تتقيد الخيارات وتنتهك حق��وق الإن�سان من خالل ارتكاب
العنف .وفي حاالت ثالثة ،يتح��ول ال�ضحايا �إلى جناة ويديمون حلقة
العنف� .إن االنت�شار الوا�سع للعنف في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة يعد
�أح��د العوامل الرئي�سية الم�ساهمة في ال�ضعف لدى  18فئة من بين 20
فئة محرومة يجري تحليلها في هذا التقرير.
تفر�ض �أ�شكال متنوعة من العن��ف تهديداً مبا�شراً لحقوق الفل�سطينيين
ف��ي الحياة والحري��ة والأمن عل��ى النف���س .وتت�ضمن الت�أثي��رات غير
المبا�ش��رة للعن��ف ت�ض��ا�ؤل من��اخ اال�ستثم��ار ،وتقييد ق��درة م�صالح
الأعم��ال ال�صغيرة على العمل ،وخ�سارة الأجور و�سبل ك�سب العي�ش،
وانخفا���ض الإنتاجية ،وتكاليف العالج الطبي� .إن العنف ي�شكل �أزمة
لل�صح��ة العامة ويمك��ن �أن يخلق تحديات �أمام ال�صح��ة النف�سية .كما
�أن الأطف��ال المحرومين م��ن التعليم النوعي والمالئ��م ب�سبب العنف
تك��ون نتاجاتهم �أ�سو�أ م��ن ناحية الدخل وال�صح��ة على مدى حياتهم
الم�ستقبلية.
ي�ستك�ش��ف ه��ذا الف�صل مختلف الط��رق التي يقيد فيه��ا العنف حياة
الفل�سطينيي��ن و�إمكاناتهم الإنمائية .وهو ف��ي �سبيل ذلك ينظر �إلى كل
من �ضحاي��ا العنف ومرتكبي��ه .وينق�س��م النقا�ش �إل��ى جز�أين :العنف
ال�سيا�سي والعنف االجتماعي.

 1-5العنف السياسي
ي�شي��ر العن��ف ال�سيا�س��ي هنا �إل��ى ( )1العن��ف الذي تك��ون الدولة �أو
م�ؤ�س�ساته��ا طرف�� ًا في��ه )2( ،والعنف ال��ذي تكون جمي��ع �أطرافه من

خ��ارج كيانات الدولة ولكنهم يكونون مدفوعي��ن ب�أ�سباب �سيا�سية �أو
تتوف��ر عوام��ل �سيا�سية تمكنهم من االنخراط في��ه .توجد �صعوبة �أكبر
ف��ي البت على هذا النحو ف��ي حاالت مثل ت�صعيد العن��ف في القد�س
و�أجزاء �أخرى من ال�ضفة الغربية في ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2015فقد
ارتكب��ت عنا�صر الجي�ش وق��وات الأمن الإ�سرائيلي��ة العديد من �أفعال
العنف ،كم��ا فعل ذلك عنا�صر من قوات الأم��ن الفل�سطينية .ولكنهم
كان��وا هم �أي�ض�� ًا م�ستهدفي��ن باعت��داءات بال�سكاكين من قب��ل �أفراد.
وكانت هناك �أي�ض ًا حاالت عديدة من االعتداءات المتبادلة بين مدنيين
�إ�سرائيليين وفل�سطينيين.

 1-1-5العنف المرتكب من قبل الدولة
ومؤسساتها
تعد ك ً
ال من قوات الأم��ن الإ�سرائيلية والفل�سطينية من �ضمن الأطراف
المتورط��ة في العنف �ض��د الفل�سطينيي��ن .ويتجاوز ت�أثي��ر هذا العنف
�أولئ��ك الأ�شخا�ص المت�ضرري��ن مبا�شرة وعائالته��م .فمجرد التهديد
بالعن��ف من جانب قوات الأمن ب�إمكان��ه �أن يجبر النا�س على االمتناع
عن الخروج �إلى الأماكن العامة ،والم�شاركة ب�شكل كلي في �أن�شطتهم
اليومي��ة ،والتما�س الم�ساعدة من ال�شرطة وغيرها من م�ؤ�س�سات الدولة
لمعالجة انتهاكات حقوقهم في الحيز الخا�ص.

 1-1-1-5قوات الأمن الإ�رسائيلية
يتعر�ض الفل�سطينيون لأبعاد متعددة من العنف في تما�سهم مع القوات
الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلية الت��ي ت�شكل جزءاً من جهاز االحتالل.
ويع��د العنف على نق��اط التفتي�ش ،واال�شتب��اكات ،وعمليات التفتي�ش
واالعتقال واالحتجاز ،و�أعمال اله��دم والإجالء والترحيل الق�سري،
من �ضم��ن الأ�شكال المزمنة الت��ي يعاني منها الفل�سطيني��ون بالأ�سا�س
ف��ي المنطقة (ج) والقد�س ال�شرقية ومنطقة  H2في الخليل .بالإ�ضافة
�إل��ى ذلك ،وقع��ت ثالث جوالت م��ن ت�صعي��د القت��ال واجتياحات
بري��ة وغارات جوي��ة منتظمة في غزة منذ �سن��ة  ،2007نا�شرة الموت
والإ�صابات والإعاقة والدمار على نطاق وا�سع.
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�أرقام رئي�سية
فل�سطينيون قتلى في االحتجاجات/اال�شتباكات مع قوات الأمن الإ�سرائيلية في �سنة 2015

 ،169بمن فيهم  34طف ً
ال

فل�سطينيون جرحى في االحتجاجات/اال�شتباكات مع قوات الأمن الإ�سرائيلية في �سنة 2015

15,477

عمليات التفتي�ش واالعتقاالت الإ�سرائيلية في ال�ضفة الغربية في �سنة 2015

4,568

�أطفال فل�سطينيون اعتقلتهم قوات الأمن الإ�سرائيلية وقدمتهم �إلى محاكم ع�سكرية بتهم متعلقة
بالأمن في �سنة 2015

�أكثر من 1,000

ن�سبة الإفادة بالتعر�ض للعنف القائم على النوع االجتماعي بين الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج

%37

ف��ي �سن��ة  ،2015لق��ي  169فل�سطيني�� ًا ف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة وغزة
حتفه��م على يد �إ�سرائيليين ،والعديد منه��م كانوا �أو زعم ب�أنهم كانوا
ينف��ذون هجم��ات �ض��د �إ�سرائيليين 245.وف��ي ال�سنة ذاته��ا ،قتل 25
�إ�سرائيلي ًا وجرح  ،304م��ن بينهم  16طف ً
ال .ومن مجموع ال�ضحايا
الفل�سطينيي��ن ،قت��ل  34طف� ً
لا فل�سطيني�� ًا و�أ�صي��ب  .2,423ووقع
العدي��د من وفي��ات الأطف��ال الفل�سطينيين في �سي��اق االحتجاجات
واال�شتب��اكات م��ع ق��وات الأم��ن الإ�سرائيلي��ة ،والتي �أ�صي��ب فيها
246
بالإجمال  15,477فل�سطينياً.
وف��ي �سن��ة � 2015أي�ض�� ًا� ،أجرى الجي���ش الإ�سرائيل��ي  4,568عملية
تفتي�ش واعتقال في ال�ضفة الغربية ( 88عملية في الأ�سبوع بالمتو�سط)،
م��ع �أنه لم تك��ن جميعها م�صحوب��ة بالعنف .وقد انخف���ض المتو�سط
الأ�سبوع��ي �إلى  78ف��ي �سنة ( 2016ح�س��ب �آب�/أغ�سط�س) 247.كما
حدثت اجتياحات منتظمة للمنطقتين (�أ) و(ب) .ووقع  56توغ ً
ال في
غ��زة في �سن��ة  2015.248عالوة على ذلك ،نف��ذت �إ�سرائيل  65غارة
جوية في غزة بين كانون الثاني/يناير  2015و�أيار/مايو  ،2016وذلك
في الغالب كرد انتقامي على �إطالق �صواريخ من غزة باتجاه �إ�سرائيل.
�إن الالجئي��ن الفل�سطينيين المقيمين ف��ي مخيمات الالجئين في ال�ضفة
الغربي��ة ،وعدده��م  194,000،249معر�ض��ون ب�صف��ة خا�صة للعنف
الإ�سرائيلي �أثن��اء اال�شتباكات وعمليات التفتي���ش .ففي الفترة من �سنة
� 2012إل��ى  ،2014قت��ل  38الجئ�� ًا فل�سطيني ًا (منه��م  25الجئ ًا من
مخيم��ات ال�ضف��ة الغربي��ة) و�أ�صيب م��ا ال يقل ع��ن  1,410الجئين
فل�سطينيين (منهم  1,302من مخيمات ال�ضفة الغربية) على يد قوات
250
الأمن الإ�سرائيلية.
يتعر���ض ال�شباب الذك��ور للعنف ال�سيا�س��ي بقدر �أكب��ر بالمقارنة مع
ال�شاب��ات الإن��اث ومع الفئ��ات العمري��ة الأخرى .وهم الفئ��ة الأكثر
احتم��ا ًال لأن ت�ستهدفه��ا عملي��ات التفتي�ش واالعتق��ال والم�ضايقات
عل��ى نق��اط التفتي�ش ،وكذل��ك الفئة الأكث��ر احتم��ا ًال لأن ت�شارك في
اال�شتب��اكات .كما �أن ال�شباب الذكور �أكث��ر احتما ًال لأن ي�شاركوا في
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�أن�شط��ة مثل االحتجاجات والمظاهرات الت��ي تعر�ضهم لقوات الأمن
الإ�سرائيلية.
�أثن��اء ت�صعيد العنف في القد�س ف��ي �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2015
�أ�صيب��ت وقتلت عدة ن�ساء فل�سطيني��ات ،مع وجود مزاعم ب�أن بع�ضهن
قتل��ن �أو �أ�صبن ف��ي مجرى تنفي��ذ هجمات بال�سكاكي��ن ومحاوالت
ده���س بال�سيارات .مع ذلك ،كان الفتي��ان وال�شبان في الغالب هم من
يت��م ا�ستهدافه��م بعمليات التوقي��ف والتفتي�ش واالحتج��از على نقاط
التفتي�ش الم�ؤقتة العديدة التي �أقيمت داخل المدينة ،وعمليات التفتي�ش
واالعتق��ال التي �أجريت في الأحياء الفل�سطينية ،مع �أن هناك تزايداً في
حاالت التوقيف والتفتي�ش واالحتجاز في حق ن�ساء وفتيات.
في �سنة  ،2015اعتقلت قوات الأمن الإ�سرائيلية �أكثر من  1,000طفل
فل�سطيني وقدمتهم �إلى محاكم ع�سكرية بتهم تتعلق بالأمن .وفي ال�سنة
ذاتها� ،أ�صدرت الحكومة الإ�سرائيلية ت�شريع ًا ي�سمح ب�أن يتم حب�س �أفراد
(�أطف��ا ًال وبالغين) لم��ا ي�صل �إلى � 20سنة بتهمة ق��ذف الحجارة .وقد
كان هناك حوالي  422طف ً
ال ( 414فتى وثماني فتيات) في عمر -12
� 17سنة قابعين في الحجز الإ�سرائيلي بداعي ارتكاب مخالفات �أمنية
ح�سب نهاية �شهر كانون الأول/دي�سمبر  .2015وكان هذا �أعلى عدد
يت��م ت�سجيله لأطفال في الحجز الع�سكري منذ �آذار/مار�س 2009.251
وكثيراً م��ا يحرم الأطفال المحتج��زون لدى الجي���ش الإ�سرائيلي من
حقوقهم .وه��م يحرمون في حاالت عديدة من الو�صول �إلى محامين
�أثناء ا�ستجوابهم ،بل حت��ى ال ي�سمح لأفراد الأ�سرة بالح�ضور .وتوجه
لغالبي��ة ه�ؤالء الأطفال تهم قذف الحجارة ،ويفيد حوالي  %75منهم
252
بالتعر�ض لعنف ج�سدي �أثناء االعتقال �أو النقل �أو اال�ستجواب.
يت�ض��رر كذل��ك العامل��ون الإن�ساني��ون الذي��ن ي���ؤدون واجباتهم في
الحماية .على �سبيل المثال ،وفي فترة ت�صعيد العنف في ت�شرين الأول/
�أكتوب��ر  ،2015ا�ضطر �شركاء اليوني�سف الذي��ن يرافقون الأطفال �إلى
المدار�س في المنطقة  H2في الخليل �إلى �سحب �أفرادهم م�ؤقت ًا ب�سبب
فر�ض منطقة ع�سكرية مغلقة في المنطقة.

 2-1-1-5الأعمال الع�سكرية �ضد غزة
�إل��ى جانب العنف المزم��ن والمنخف�ض ال�ش��دة ،واجهت غزة ثالث
ح��االت ت�صعيد ف��ي العنف في ال�سنوات الأخي��رة ،حيث قام الجي�ش
الإ�سرائيل��ي بتوجي��ه �أدوات��ه المتطورة وقوت��ه الع�سكري��ة �ضد منطقة
ح�ضري��ة مكتظ��ة بال�سكان المدنيي��ن .وكما �سبق و�صف��ه �أعاله ،كان
لت�صعي��د القتال في �سنة  2014وقع مادي ونف�سي هائل على ال�سكان.
وحت��ى بعد وق��ف �إطالق الن��ار� ،أفاد معظ��م الجمهور ال��ذي �شملته
اال�ستطالع��ات ب���أن �صحته��م �أقل م��ن جي��دة ( )%62و�أن ر�ضاهم
عن الحياة منخف�ض��ة ( .)%72وكانت حالة ال�صح��ة النف�سية والرفاه
النف�س��ي �سلبية لدى حوالي  %32م��ن المبحوثين ،و�أفاد  %26ب�أنهم
يعانون م��ن م�ستويات متو�سطة �إلى مرتفعة م��ن ال�ضائقة النف�سية ،فيما
253
�أفاد  %51ب�شعوره��م بانعدام الأمن بدرجة متو�سط��ة �إلى �شديدة.
وق��د عانت البني��ة التحتية لل�صحة م��ن �أ�ضرار خطي��رة� :إذ تعر�ض 87
هدف مبا�ش��رة و ُدمر
مرفق�� ًا �صحي�� ًا لل�ضرر ،من بينه��ا م�ست�شف��ى ا�س ُت ِ
بالكام��ل ،ولقي  23عام� ً
لا في الرعاية ال�صحي��ة م�صرعهم ( 16منهم
�أثناء �أدائهم لواجبات عملهم) و�أ�صيب � 83آخرين ،و�أغلبهم من �سائقي
�سيارات الإ�سعاف .ولقي عدة مر�ضى وزائرين حتفهم عندما تعر�ضت
م�ست�شفي��ات للق�صف .وقد تجاوزت الخ�سائ��ر االقت�صادية التي عانى
254
منها قطاع ال�صحة  149مليون دوالر �أمريكي.

�إن الأطف��ال الذي��ن يعي�ش��ون في قطاع غ��زة يت�ض��ررون ب�صفة خا�صة
م��ن العمليات الع�سكري��ة الإ�سرائيلية هناك وما ينت��ج عنها من وفيات
و�إ�صاب��ات و�إعاق��ات وتدمير للمن��ازل و�سبل ك�سب العي���ش وانعدام
الو�ص��ول �إل��ى الخدمات .فخ�لال الت�صعيد ف��ي تموز/يولي��و و�آب/
�أغ�سط�س  ،2014قتل � 2,257شخ�ص ًا ،بمن فيهم  539طف ً
ال تتراوح
�أعماره��م بي��ن  10و� 17سنة ،و�أ�صيب  2,956طف� ً
لا ( 1,938ذكراً
و� 1,018أنث��ى) ،وتيت��م  1,500طف��ل ،و�أ�صب��ح  54,000طفل بال
م���أوى 255.كم��ا يتعر���ض الأطفال في غ��زة للإ�صابة والم��وت نتيجة
المتفجرات المتخلفة عن الحرب في الفترات التي تعقب ال�صراع.
�إن ح��االت الت�صعيد الث�لاث للقتال في غزة تب��رز الف�شل في الم�ساءلة
عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها لي�س ال�سلطات الإ�سرائيلية
فقط بل وال�سلطات الفل�سطينية �أي�ض ًا .وال �شك �أن الإفالت من العقاب
ب�سب��ب انتهاكات القانون الإن�ساني الدولي �أثناء �أعمال القتال في غزة،
وكذلك انتهاك قواعد اال�شتباك �أثناء عمليات �إنفاذ القانون ،ي�ساهم في
�إدام��ة حلقة العنف .وي�ؤدي �إخفاق المكلفي��ن بالم�س�ؤولية في �ضمان
الم�ساءلة �إلى �سيادة مناخ ح�صانة �ضد الم�ساءلة من �ش�أنه �أن يديم ويعزز
256
العنف وانتهاكات حقوق الإن�سان.

تحت المجهر :غزة بعد �سنتين
ً
ً
ش���خصا من
يوما في تموز/يوليو  ،2014قتل أكثر من 2,220
أثن���اء القتال الذي اس���تمر على م���دار 51
ً
ً
موظفا من ك���وادر األمم المتحدة.
ش���خصا يعتق���د أنهم من المدنيين ،وم���ن بينهم 11
بينه���م 1,460
ّ
ً
ً
وأصيب  11,231شخصا آخرين ،من بينهم  899شخصا أصبحوا ذوي إعاقات دائمة .شكل األطفال أكثر
من ربع الوفيات وثلث عدد الجرحى .وقد اضطر نصف مليون ش���خص – أو  ٪28من س���كان غزة – للنزوح
عن مس���اكنهم بسبب القتال ،وحتى بعد أن انتهت أعمال القتال ،لم تتمكن أكثر من  18,000أسرة –
 100,000شخص – من الرجوع إلى مساكنهم التي تعرضت ألضرار شديدة أو دمرت بالكامل.
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 3-1-1-5قوات الأمن وال�سلطات الفل�سطينية
ال تج��ري عموم�� ًا محا�سبة قوات الأم��ن وال�سلط��ات الفل�سطينية عن
انتهاكات القانون الدولي 257.ت�سته��دف هذه االنتهاكات ال�صحفيين
الفل�سطينيي��ن والمنظمات الإعالمية ب�شكل خا���ص فيما يتعلق بحرية
التعبي��ر 258.وقد كان عدد انتهاكات حرية ال�صحافة بوا�سطة ال�سلطات
الفل�سطيني��ة ف��ي �سن��ة � 2015أعل��ى بن�سب��ة  %68مم��ا كان ف��ي �سنة
( 2014و�صل��ت �إلى  ،192بواقع  116ف��ي ال�ضفة الغربية و 76في
قط��اع غزة) .وق��د جرى التبليغ ع��ن  17نوع ًا م��ن االنتهاكات ،كان
�أكثرها �شيوع ًا اال�ستدعاء واال�ستج��واب ،واالعتقاالت ،واالعتداءات
الج�سدي��ة ،والحج��ز ،ومن��ع التغطي��ة� .شكلت هذه ن�سب��ة  %77من
مجم��وع االنته��اكات الفل�سطيني��ة في ال�ضف��ة الغربية وقط��اع غزة.
وقد �أثارت ع��دة منظمات لحقوق الإن�سان دواع��ي القلق بخ�صو�ص
احتجاز وتعذيب ال�سجن��اء ال�سيا�سيين في ال�سجون الفل�سطينية ولجوء
قوات الأم��ن الفل�سطينية �إلى القوة والعنف تج��اه الجمهور العام �أثناء
259
االحتجاجات والمظاهرات والمواجهات.
جرى في ال�ضفة الغربية توثيق عدد من حاالت انتهاك حقوق الإن�سان،
وال �سيم��ا �ض��د معار�ضين ون�شط��اء �سيا�سيين .ت�ضمن ذل��ك ا�ستخدام
قوانين غير وا�ضحة وف�ضفا�ضة ك�أ�سا�س لالحتجاز ،وعدم التقيد ب�أوامر
الإف��راج ال�ص��ادرة عن المحكم��ة ،وا�ستخدام ال�صالحي��ات التنفيذية
للمحافظ لإجراء حجز �إداري ،وعدم التقيد بالحدود الزمنية التي ين�ص
عليها القان��ون لإح�ضار الموقوفين �أمام المحكمة 260.وجرى الإبالغ
عن اعتقاالت جماعية لأفراد يزعم بارتباطهم بحركة حما�س والجهاد
الإ�سالم��ي ،وال �سيما م��ن الطلبة ،في الربعي��ن الأول والثالث من �سنة
 2015.261و�سجل��ت الهيئة الم�ستقلة لحق��وق الإن�سان � 194شكوى
تتعلق بالتعذيب و�سوء المعاملة ،المحظور بموجب القانون ،في الفترة
بي��ن ت�شري��ن الثاني/نوفمبر  2014وت�شري��ن الأول�/أكتوبر  2015في
ال�ضفة الغربية .و�أف��اد حوالي  %6من ال�شباب في ال�ضفة الغربية ب�أنهم
تعر�ض��وا لعنف بدن��ي ب�سيط على يد م�س���ؤول �أمن��ي فل�سطيني ،و�أفاد
262
 %5.4بالتعر�ض لعنف نف�سي.
ت��م في غزة �أي�ض ًا التبلي��غ عن ارتكاب انتهاكات للإج��راءات القانونية
الواجب��ة ،بما ي�شمل االعتق��االت التع�سفية ،وكذل��ك التعذيب و�سوء
المعامل��ة عل��ى يد ق��وات الأمن .و�سجل��ت الهيئ��ة الم�ستقلة لحقوق
الإن�س��ان �أكث��ر م��ن � 708شكاوى م��ن االعتق��ال التع�سف��ي وانتهاك
�ضمانات المحاكم��ة العادلة ،و 462ادعا ًء بالتعر���ض للتعذيب و�سوء
المعامل��ة في غزة في الفترة بين ت�شري��ن الثاني/نوفمبر  2014وت�شرين
الأول�/أكتوبر  2015.263وتم ت�سجيل انتهاكات وا�سعة النطاق لحقوق
الإن�سان في غزة بوا�سطة �سلطات الأمر الواقع خالل حرب �سنة 2014
وما بعده��ا .ففي �أثناء الحرب ،وجهت اتهام��ات �إلى �أفراد جماعات
فل�سطينية م�سلحة ب�إعدام ما ال يقل عن “ 21عمي ً
ال” ب�صورة م�ستعجلة.
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وفر�ض��ت حكوم��ة الأم��ر الواق��ع في غ��زة عقوب��ة الإع��دام في عدة
منا�سب��ات دون اتباع �إجراءات المحاكمة العادل��ة .عالوة على ذلك،
حدث��ت حاالت �إع��دام م�ستعجل ب��دون محاكمة لعم�لاء م�شبوهين
�أثن��اء كل من الحروب الثالثة الأخي��رة� 264.إن المناخ المت�صف بتقنين
عن��ف الدولة في غ��زة يت�سبب بال�ضرر لل�شباب ب�صف��ة خا�صة� ،إذ �أنهم
يتعر�ضون لخطر التطرف ب�شكل متزايد في غياب الأمل في الم�ستقبل.
وتعد حما���س والف�صائل المتطرفة الأخرى م�س�ؤول��ة عن �أكثر �أ�شكال
ً 265
التحري�ض و�ضوح ًا وانت�شارا.

 2-1-5العنف المرتكب على يد أفراد
يك��ون من ال�صع��ب �أحيان ًا الف�ص��ل بين حوادث العن��ف التي تتورط
فيه��ا جهات ممثلة للدولة وتلك التي يت��ورط فيها مدنيون� ،إذ يمكن
للكوادر الأمنية ،وعنا�صر ال�شرطة في العادة� ،أن يتورطوا في نزاعات
بي��ن المدنيين .في الع��ادة ،يبادر �إل��ى هذه الحوادث �أف��راد مدنيون
�ضد �أف��راد �آخرين .يت�ضمن ذل��ك عنف الم�ستوطني��ن �ضد المدنيين
الفل�سطينيي��ن ،وق��ذف الحج��ارة ومح��اوالت الده���س والهج��وم
بال�سكاكي��ن التي نفذه��ا فل�سطينيون �ض��د �إ�سرائيليين خالل الت�صعيد
الأخي��ر ف��ي العنف ،وقي��ام مدنيي��ن �إ�سرائيليي��ن ب�إطالق الن��ار على
فل�سطينيين خالل الفترة ذاتها.

 1-2-1-5عنف امل�ستوطنني
كان��ت ت�سع فئ��ات م��ن الفئ��ات الع�شري��ن ال�ضعيفة الت��ي خ�ضعت
للمراجع��ة لغاي��ات هذا التقري��ر معر�ض��ة لعن��ف الم�ستوطنين بقدر
ع��الٍ  266.هذه الفئ��ات هي الأف��راد الذي��ن يعي�ش��ون �أو يعملون في
المنطق��ة (ج) ،وال �سيم��ا التجمع��ات ال�سكانية البدوي��ة والرعوية،
و�صغ��ار المزارعين والرع��اة من غير الب��دو ،والأ�شخا�ص المقيمون
ف��ي منطقة التما���س والمنطقة  H2ف��ي الخليل والبل��دة القديمة من
مدين��ة القد�س ،والأطف��ال الذين يواجهون عراقيل ف��ي الو�صول �إلى
المدار���س �أو المعر�ضون للعنف ،والفتي��ات المراهقات ،وال�شباب.
تواج��ه غالبية هذه الفئات كذلك هدم الم�ساكن والإجالء عن بيوتهم
والترحيل الق�سري نتيجة �سيا�سات اال�ستيطان الإ�سرائيلية في المناطق
المجاورة لم�ساكنهم.
كثيراً ما تقع التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية في المنطقة (ج) والمنطقة
 H2ومنطق��ة التما�س �ضحية للعنف والترهيب من قبل الم�ستوطنين،
بم��ا في ذلك �إ�شع��ال النيران في ممتلكاته��م وتخريبها ،وذلك ب�سبب
قرب الم�ستوطنات الإ�سرائيلية من تجمعاتهم ال�سكانية .وي�ؤدي العنف
في مو�سم قط��ف الزيتون �إلى انخفا�ض الإنتاجية وتعطل �أحد الأن�شطة
االقت�صادي��ة التقليدي��ة البالغ��ة الأهمي��ة ل��دى الفل�سطينيي��ن .ويواجه
�صغ��ار المزارعين ،وخا�ص��ة الذين يقيمون في المنطق��ة (ج) ،العنف

والم�ضايقات م��ن الم�ستوطنين الإ�سرائيليين �أثن��اء اعتنائهم ب�أرا�ضيهم
و�أ�شجارهم .وتزداد الأو�ضاع �سوءاً ب�سبب انعدام �إنفاذ القانون وغياب
الم�ساءل��ة� ،إذ كثي��راً ما يتم التغا�ضي عن �سي��ادة القانون دعم ًا لم�صالح
الم�ستوطنات التو�سعية .فقد �أفيد ب�أنه بين �سنة  2005و� ،2014أغلقت
التحقيقات في  %91من حوادث عنف الم�ستوطنين ب�سبب الإخفاق
ف��ي �إجراء التحقيقات من جانب ال�شرط��ة 267.وال�شكوى التي يقدمها
فل�سطيني �إلى ال�شرطة الإ�سرائيلية تملك فر�صة تقل عن  %2لأن ت�ؤدي
�إلى تحقيق ومحاكمة و�إدانة 268،على الرغم من واقع �أن المادة  43من
اتفاقية الهاي تلزم دولة االحتالل باتخاذ كل الإجراءات التي في يدها،
قدر الإمكان ،لتحقيق الأمن والنظام العام و�ضمانه.
�أف��اد ثلث��ا التجمع��ات ال�سكانية البدوي��ة والرعوية المقيم��ة في و�سط
ال�ضف��ة الغربية بالتعر���ض لعنف الم�ستوطنين خ�لال ال�سنوات الثالث
الما�ضي��ة 269.و�إل��ى جان��ب العن��ف الج�س��دي ،تتق��دم جماع��ات
الم�ستوطنين �إلى المحكمة العليا الإ�سرائيلية بالتما�سات لإجبار الدولة
عل��ى تنفيذ �أوامر اله��دم العالقة �ضد مباني الب��دو ومخططات الإدارة
المدنية الإ�سرائيلية لترحيل البدو.
عل��ى مدى ال�سن��وات ،قام الم�ستوطن��ون في منطق��ة  H2في الخليل
ب�شكل روتين��ي ب�إيذاء �سكان المدين��ة الفل�سطينيين م�ستخدمين العنف
ال�شديد .وفي العادة تغلق ال�شرطة الإ�سرائيلية ال�شكاوى التي قلما يتقدم
به��ا الفل�سطينيون 270.ويت�ضمن ت�أثير الم�ضايقات والعنف الذي يرتكبه
الم�ستوطن��ون على التجمعات ال�سكانية والأ�س��ر والأفراد :الإ�صابات
الج�سدية ،وال�شع��ور بانعدام الأمن ،وال�ضائق��ة النف�سية-االجتماعية،
وعرقل��ة الو�صول �إلى التعليم والخدمات ،وفقدان �سبل ك�سب العي�ش،
وخطر التهجير.
تم كذلك تحديد عنف الم�ستوطنين واعتداءاتهم �ضمن �أهم التحديات
التي ت�ؤث��ر في الو�صول �إلى التعليم في التجمع��ات ال�سكانية ال�ضعيفة،
والتي ت�ؤثر على الأطفال ،بم��ن فيهم الأطفال الذين يواجهون عراقيل
ف��ي الو�صول �إل��ى المدار�س .ف��ي بع�ض الحاالت كما ه��و الحال في
بيت عور الفوقا ،توجد الم�ستوطنة بجوار المدر�سة مبا�شرة .وتت�ضمن
�أكث��ر �أنواع عنف الم�ستوطنين التي يتم التبليغ عنها قذف الم�ستوطنين
للحجارة والتعر�ض بدني�� ًا للأطفال الفل�سطينيين بالدفع �أو توقيفهم في
ال�ش��ارع .كما ين�ص��ب الم�ستوطنون �أحيان ًا نق��اط تفتي�ش خا�صة بهم،
في�سبب��ون الهلع في �أو�س��اط الأطفال ،وي�ؤخرونه��م لوقت طويل ،بل
ويمنعونهم من الذهاب �إلى المدر�سة كلي ًا.

 2-2-1-5الهجمات الفل�سطينية �ضد �إ�رسائيليني
كان للهجم��ات الت��ي ينفذها مدني��ون فل�سطينيون �ضد ق��وات الأمن
ومدنيي��ن �إ�سرائيليي��ن ت�أثي��ر ملمو�س عل��ى المناخ الأمني ف��ي القد�س
ال�شرقية وفي بقي��ة �أنحاء ال�ضفة الغربية ،وال �سيما منذ الربع الأخير من

�سن��ة  .2015فقد لق��ي � 25إ�سرائيلي ًا ،معظمهم م��ن المدنيين ،حتفهم
و�أ�صي��ب ( 304منهم  227مدني ًا) ف��ي �سنة  2015271نتيجة هجمات
بال�سكاكي��ن وحوادث ده�س بال�سي��ارات .لم تكن الهجمات من�سقة،
وقام بها �أفراد في �أغلبهم من ال�شباب مدفوعين بالمناخ العام ،مما خلق
حالة من الخوف وانعدام الثقة .وقد تم قتل �أغلب المنفذين في مكانهم
فيم��ا �أن القليلين الذي��ن بقوا على قيد الحياة �أ�صيب��وا بجراح ج�سيمة.
وج��رى في حاالت عديدة ه��دم م�ساكن �أ�س��ر الأ�شخا�ص الذين زعم
بارتكابهم هذه الهجمات� .إن هذا الأمر يمثل اتجاه ًا مقلق ًا يتجلى في
قيام �شبان و�شابات ،وف��ي بع�ض الأحيان فتيان وفتيات ،والعديد منهم
لي���س لديهم �أي �سجل �سابق بالن�ش��اط ال�سيا�سي ،بتنفيذ هجمات وهم
على وعي ب�أنهم مقبلون على الموت ب�شكل يكاد يكون محتم ًا.
وقد تعمق جو المرارة وانعدام الثق��ة والي�أ�س ب�سبب مزاعم التحري�ض
على العنف من الجانب الفل�سطيني ومزاعم اال�ستعمال المفرط للقوة
بوا�سط��ة قوات الأم��ن الإ�سرائيلية ،والذي �شجع��ت عليه ت�صريحات
كب��ار الم�س�ؤولي��ن وال�سيا�سيي��ن 272.كما وقع عدد كبي��ر من حوادث
قذف الحجارة عل��ى مركبات �إ�سرائيلية ،وقام بذلك في الغالب فتيان
�صغار ال�سن.

 2-5العنف االجتماعي
ي�شي��ر العنف االجتماع��ي �إلى العنف الذي يتعر�ض ل��ه الفل�سطينيون
عل��ى يد فل�سطينيي��ن �آخرين وال يك��ون مدفوع ًا بالعوام��ل ال�سيا�سية
مبا�ش��رة .يمكن �أن يح��دث مثل هذا العنف داخ��ل المجال العام �أو
الخا���ص ،وداخل الأ�س��رة والمدر�س��ة ومكان العم��ل والمجتمع.
وكم��ا ه��و الحال ف��ي مجتمعات �أخ��رى ،يمكن �أن يع��زى العنف
االجتماعي جزئي ًا �إلى القواعد االجتماعية-الثقافية الأبوية ،و�أنماط
التن�شئة والتدري���س ،وديناميكيات العالقة بي��ن الأجيال ال�سائدة في
المجتم��ع الفل�سطيني (انظر الف�صل الثامن) .كم��ا يمكن �أن ي�ساهم
الفق��ر واله�شا�ش��ة ال�سيا�سية وفق��دان الأمل في العن��ف االجتماعي.
فالعن��ف ال�سيا�س��ي المزمن ي�ش��كل ترب��ة خ�صبة لم�شاع��ر الغ�ضب
والإحب��اط والإذالل والي�أ�س التي يمك��ن �أن ت�ؤدي بالأفراد والفئات
االجتماعية الأقوى بدني�� ًا �أو اجتماعي ًا لأن ينخرطوا في �أفعال عنف
�ض��د الأفراد والفئات الأ�ضعف والأكث��ر ه�شا�شة 273.كما �أن العنف
ال�سيا�سي ي�ص��ور ا�ستخدام العنف وك�أنه �أمر طبيعي وو�سيلة م�شروعة
لحل النزاعات .وتع��د الن�ساء والأطفال وال�شب��اب وذوو الإعاقات
والم�سنون من الفئات الأ�شد ت�ضرراً.
عل��ى خالف العنف ال�سيا�سي ،يميل العنف االجتماعي حتى في الحيز
العام لأن يكون �أكثر انت�شاراً .وال يتميز مرتكبوه عن �ضحاياه بو�ضوح.
فق��د يكون ال�شخ�ص ذاته �ضحية للعنف ومرتكب ًا له في مراحل مختلفة
م��ن دورة حياته .ل��ذا �سيكون من المفيد تفح���ص الأ�شكال المختلفة
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من العن��ف االجتماعي ح�سب المجال الذي تح��دث فيه .هذا الجزء
يحلل �آثار العنف االجتماعي في فل�سطين داخل الأ�سرة ،وفي المدر�سة
ومكان العمل ،وداخل المجتمع المحلي.

 1-2-5العنف األسري
هناك �س��ت فئات من الفئ��ات الع�شرين ال�ضعيفة الت��ي يجري تحليلها
تب��دو معر�ضة للعنف الأ�س��ري 274بدرجة عالية ،وه��ي تحديداً الن�ساء
المعر�ضات للعنف القائم على النوع االجتماعي ،والأطفال ،والفتيات
المراهقات ،وال�شباب ،والأ�شخا�ص ذوو الإعاقات ،والم�سنون .وهم
�أي�ض ًا عر�ضة لأنواع �أخرى من العنف االجتماعي.
وفيم��ا يمكن �أن يحدث العنف القائم عل��ى النوع االجتماعي 275في
الحي��ز الخا�ص والعام عل��ى ال�سواء ،فهو �شائع ب�ش��كل خا�ص داخل
الأ�س��رة .وه��و يعد م��ن دواعي القل��ق الرئي�سي��ة ب�ش���أن الحماية في
الأر���ض الفل�سطينية المحتل��ة ،وال �سيما للإن��اث .فالتعر�ض للعنف
القائ��م على النوع االجتماع��ي يمكن �أن ي�ؤدي �إل��ى عواقب �شديدة
لل�صحة وال�سالمة الج�سدية والجن�سي��ة والنف�سية للن�ساء المتعر�ضات
ل��ه ،بل ويهدد حياتهن في الحاالت المتطرفة .وتعاني �ضحايا العنف
القائ��م على الن��وع االجتماعي في فل�سطين ،كما ف��ي �أماكن �أخرى،
من الع��ار والخوف من المالم��ة والو�صم االجتماع��ي واالنتقام من
جان��ب الأ�س��رة والمجتمع على ال�س��واء .هذا في حي��ن �أن خدمات
الدعم المتوفرة محدودة وي�صعب عل��ى الن�ساء الو�صول �إليها ب�سبب
بع��د الم�ساف��ة والقيود على الحرك��ة وتجزئة المناط��ق والخدمات.
تت�ضمن الفئ��ات االجتماعية الأكثر عر�ضة للعن��ف القائم على النوع
االجتماع��ي الفتيات تحت عم��ر � 15سنة والمراهق��ات والم�سنات
276
والإناث ذوات الإعاقات.
�أف��ادت قرابة  %37من الن�ساء اللوات��ي �سبق لهن الزواج في الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة ب�أنه��ن تعر�ضن ل�شكل واحد �أو �أكثر من العنف
القائم على النوع االجتماعي ( %29.9في ال�ضفة الغربية%51.1 ،
ف��ي قطاع غزة) ،بما ي�شمل االعتداء الج�س��دي ،والإ�ساءة النف�سية،
وعنف الع�شير ،واالعتداء الجن�سي �أو االغت�صاب ،والتزويج الق�سري
�أو المبكر ،والحرمان من الموارد� 277.إن تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق
لهن الزواج للعن��ف يرتب��ط ب�أو�ضاعه��ن االجتماعية-االقت�صادية.
فن�سب��ة الن�س��اء اللوات��ي �سبق له��ن الزواج مم��ن عانين م��ن العنف
الج�س��دي مرة واحدة على الأقل خالل ال�سن��ة ال�سابقة كانت �أعلى
بي��ن الن�ساء الأقل تعليم ًا ( %33.1بين الن�ساء الحا�صالت على تعليم
ابتدائ��ي مقابل  %43.3من الن�س��اء الحا�صالت على تعليم �إعدادي
و %33.8بين الن�ساء الحا�صالت على تعليم ثانوي �أو عالٍ ) .ون�سبة
الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج ممن عانين من العنف ب�شكل عام مرة
واحدة على الأقل خالل ال�سنة ال�سابقة كانت �أعلى بين الن�ساء خارج
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القوى العاملة ( %38.1مقابل  %25.7بين الن�ساء الم�شاركات في
الق��وى العاملة) 278.وق��د ازدادت وتيرة العنف القائ��م على النوع
االجتماعي في قطاع غ��زة منذ الحرب الأخيرة 279.وكان الإهمال
والإ�ساءة العاطفية من قبل الوالدين �أكثر �أنواع العنف الأ�سري �شيوع ًا
الت��ي �أفاد بها الأطفال ،يليها الإيذاء الج�سدي 280.وكثيراً ما تتعر�ض
الفتيات المراهق��ات للتحكم والعنف الأ�سري والمجتمعي على يد
�أقربائه��ن الذك��ور .فقد تعر�ضت  %69من الإن��اث في عمر -12
� 17سن��ة للإيذاء النف�سي وتعر�ضت  %33للعنف الج�سدي على يد
281
�آبائهن.

 2-2-5العنف في المدرسة ومكان العمل
الأطفال والأ�شخا�ص ذوو الإعاقات هم الأكثر عر�ضة للعنف والت�سلط
م��ن جان��ب المعلمين والطلب��ة الآخرين في المدار�س .فق��د �أفاد ثلث
الط�لاب الذكور في عمر � 17-12سنة ب�أنهم عانوا من العنف على يد
المعلمين (�أفاد  %28بالتعر���ض لعنف نف�سي �أثناء ال�سنة ال�سابقة و�أفاد
282
 %21بالتعر�ض لعنف ج�سدي).
ويتعر�ض ال�شباب الفل�سطينيون للعنف من �أقرانهم �أو من الم�شرفين في
الجامع��ة .فق��د تعر�ض  %9من ال�شباب في عم��ر � 29-18سنة لعنف
نف�سي وواجه  %4.2منهم العنف الج�سدي في الم�ؤ�س�سات التعليمية.
وكان هن��اك احتم��ال �أعلى لدى ال�شب��ان مما هو ل��دى ال�شابات ب�أن
283
يكونوا �ضحايا مثل هذا العنف.
كم��ا �أن الأطف��ال العاملين ،وال�شباب ،والأ�شخا���ص ذوي الإعاقات،
و�سكان المنطق��ة  H2في الخليل ،والفقراء العاملين معر�ضون بدرجة
عالية للعنف في مكان العمل .ومع تزايد عمل الأطفال في قطاع غزة،
وال �سيم��ا بين الأطف��ال الأكبر �سن�� ًا (انظر الج��زء  :4-1-3الأطفال
ف��ي القوى العاملة) ،ف�إن الأطفال العاملي��ن ي�صبحون معر�ضين ب�شكل
خا�ص للعنف والإيذاء في مكان العمل.

 3-2-5العنف في المجتمع واألماكن
العامة األخرى
يك��ون الأطف��ال وال�شباب والأ�شخا���ص ذوو الإعاق��ات الذهنية �أكثر
احتم��ا ًال م��ن الآخرين لأن يعانوا م��ن العنف في المجتم��ع والأماكن
العامة .فالأطفال وال�شبان الذكور الذين ت�سربوا من التعليم و�/أو الذين
ي�شارك��ون في عمل الأطفال تزداد لديه��م �إمكانية التعر�ض للعنف من
�أطف��ال و�شبان ذك��ور �آخرين �أو من �أ�شخا�ص بالغي��ن في ال�شارع وفي
الأماكن العامة في مجتمعاته��م المحلية .وينتهي الحال بالكثيرين من
ه���ؤالء الأطف��ال لأن يتركوا المدر�س��ة في ظل نق���ص البرامج الوطنية
الم�صمم��ة لال�ستجاب��ة �إل��ى احتياجاتهم بالق��در الواف��ي .ويمكن �أن

تتعر���ض الن�س��اء للعنف من جان��ب الأ�شخا�ص الذي��ن ي�شغلون مواقع
النف��وذ� ،إذ �أن  %4م��ن الن�س��اء اللواتي �سب��ق لهن ال��زواج عانين من
العنف النف�سي من جانب مقدمي الخدمات و�أفراد �آخرين �أثناء تلقيهن
للخدمات ال�صحية واالجتماعية.

الت�صدي للعنف ،من ال�ض��روري لوا�ضعي ال�سيا�سات الإنمائية ت�صميم
�أدوات للت�ص��دي للعن��ف المتعل��ق باالحتالل ب�ش��كل منف�صل ولكن
بالتزامن م��ع الت�صدي للعنف المرتكب داخ��ل فل�سطين نف�سها� ،سوا ًء
كان من جانب قوات الأمن �أو داخل المجتمعات المحلية.

***

�إن حماي��ة الفئ��ات الأ�شد �ضعف ًا م��ن العنف ال��ذي يمار�سه االحتالل
تتطل��ب بذل جهود �إ�ضافية في مجاالت الر�صد والمنا�صرة والحماية.
�أم��ا داخ��ل فل�سطي��ن ،فيتعي��ن موا�صلة الجه��ود لتمتي��ن الم�ؤ�س�سات
الوطنية من �أجل منع العنف ،وتح�سين ال�شفافية ،وتعزيز �سيادة القانون
والم�ساءل��ة ،و�ضمان الو�صول �إلى العدالة للجميع ،وال �سيما في �سياق
ان�ضمام فل�سطين �إلى معاهدات حقوق الإن�سان الرئي�سية .فال يمكن �أن
تزدهر التنمية وتحق��ق طاقاتها الكاملة �إال عندما ي�سود ال�سالم وعندما
ي�ستطيع المواطنون �أن يعي�شوا بدون خوف.

يع��د الح��د من جميع �أ�ش��كال العن��ف والتم�سك ب�سي��ادة القانون من
العنا�ص��ر الأ�سا�سية ف��ي خطة �سن��ة ( 2030هدف التنمي��ة الم�ستدامة
ال�ساد���س ع�ش��ر) ،م��ن منطل��ق �إدراك الروابط بي��ن الفق��ر واله�شا�شة
و�ضع��ف الم�ؤ�س�سات والعنف .كما �أن الت�ص��دي للعنف االجتماعي،
والعنف �ض��د المر�أة على وجه التحديد� ،سي���ؤدي �إلى تحقيق الهدف
الخام���س والغاية  2-5الرامية �إل��ى “الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف
�ضد جميع الن�س��اء والفتيات في المجالين العام والخا�ص” .ومن �أجل
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الف�صل ال�ساد�س 6
العوامل االقتصادية المساهمة
في الضعف
وثق الف�صل الثان��ي الأثر ال�سلبي لالحتالل عل��ى االقت�صاد الفل�سطيني
ال��ذي يتجلى في تعطي��ل القطاع الخا�ص الفل�سطين��ي ،وت�ضييق مناخ
اال�ستثم��ار ،وانتكا�س التنمية في العديد م��ن قطاعات االقت�صاد .وهذا
ب��دوره ي�ساهم في ارتف��اع م�ستويات البطالة والعمال��ة الناق�صة وعدم
الم�س��اواة 284.مع ذل��ك ،فاالحتالل لي�س العام��ل االقت�صادي الوحيد
الم�ساه��م في ال�ضع��ف في فل�سطين .فعند ا�ستعرا���ض الفئات ال�ضعيفة
التي تم تحديدها في هذه الدرا�سة ،برزت طائفة من العوامل االقت�صادية
الإ�ضافية التي يبدو �أنها ت�ساهم بقوة في �أنماط الحرمان وال�ضعف لدى
ما ال يقل عن  17فئة من الفئات الع�شرين الخا�ضعة للتحليل.
فالفقر ،والتفاوت ف��ي الفر�ص االقت�صادية ،وارتفاع معدالت الإعالة،
وم��ا يفاقم ذلك من محدودي��ة فر�ص العمل� ،إلى جان��ب تزايد القيود
البيئي��ة على �سب��ل ك�سب العي�ش ،تعد جميعها م��ن العوامل االقت�صادية
الرئي�سي��ة الكامنة الت��ي ت�ساهم في ال�ضعف .وه��ذه العوامل الهيكلية،
فرادى ومجتمعةً ،تجعل عدداً من الفئات �ضعيفة جداً ومعر�ضة لخطر
فقدان مكا�سب التنمية �أكثر من الفئات الأخرى بكثير.
ت�ؤث��ر هذه العوامل االقت�صادية في الفئ��ات المختلفة ب�شكل مختلف.
عل��ى �سبي��ل المثال ،وعل��ى الرغم م��ن نق���ص فر�ص العم��ل ب�شكل
ع��ام ،ف�إن بع�ض الأف��راد يح�صلون على وظائف ب�أج��ر جيد ن�سبي ًا في
الحكوم��ة �أو الم�ؤ�س�سات غي��ر الحكومية الدولية فيم��ا يبقى �آخرون
ب�لا عمل �أو يعملون في ظروف �سيئ��ة .وعلى الرغم من تراجع جودة
التعليم ،يح�صل بع�ض الفل�سطينيين على تعليم عالي الجودة في �أح�سن
الجامع��ات ف��ي فل�سطي��ن و�إ�سرائيل وفي الخ��ارج ،فيم��ا �أن �آخرين
يت�سربون من المدر�سة �أو ي�ستكملون تعليمهم العالي دون �أن يكت�سبوا
مه��ارات مالئمة ل�سوق العمل .كما �أن العوامل االقت�صادية الم�ساهمة
ف��ي ال�ضعف تكاد تكون دائم ًا �سبب ًا ونتيجة في الوقت ذاته النتهاكات
حقوق الإن�سان.

تب��رز ثالث مالحظات من تحليل هذه العوام��ل االقت�صادية الم�ساهمة
في ال�ضع��ف� .أو ًال ،تبدو بع�ض العوام��ل االقت�صادية من النظرة الأولى
�أنه��ا �أعرا�ض �أو تجليات لحرمان هيكلي ولي���س �أ�سباب ًا جذرية له .من
هذه العوام��ل الفقر وانخفا���ض معدالت الم�شاركة ف��ي �سوق العمل
ل��دى بع�ض الفئات .ويمكن �أن يعزى كل من هذه العوامل �إلى عوامل
هيكلي��ة �أخ��رى مثل ع��دم تي�س��ر وتوفر التعلي��م النوع��ي والمهارات
المالئم��ة لل�سوق (في حال��ة الفق��ر) والقواع��د االجتماعية-الثقافية
(بالن�سبة النخفا�ض م�شاركة الن�ساء في �سوق العمل) .ومع ذلك ،فهذه
العوام��ل هي �أي�ض ًا م�ساهمة ف��ي ال�ضعف بطرق ال يمك��ن �أن تف�سرها
م�سبباتها الكامنة بمفردها.
ثاني�� ًا� ،إن العوامل االقت�صادي��ة المذكورة �أعاله تتوق��ف كل منها على
الأخ��رى .فع��دم توف��ر الو�صول المتكاف��ئ �إلى كل م��ن فر�ص العمل
والم��وارد المنتج��ة ،على �سبيل المث��ال ،ي�ساهم في الفق��ر وفي �أوجه
الحرمان الهيكلي لدى فئات معينة من خالل قنوات �أخرى غير الفقر.
ثالث�� ًا ،هناك مج��االت وا�سعة م��ن التداخل بي��ن العوام��ل االقت�صادية
الم�ساهم��ة ف��ي �أوج��ه الحرم��ان الهيكل��ي وغيرها م��ن العوامل مثل
تل��ك المتعلقة بالموقع �أو العوام��ل االجتماعية-الثقافي��ة والم�ؤ�س�سية
الم�ساهمة في ال�ضعف التي يتم تفح�صها في الف�صول الأخرى.
«الفق���ر ،والتف���اوت ف���ي الف���رص االقتصادي���ة،
وارتف���اع مع���دالت اإلعال���ة ،وم���ا يفاق���م ذلك من
محدودية ف���رص العمل ،الى جان���ب تزايد القيود
البيئية على س���بل كس���ب العيش ،تعد جميعها
من العوامل االقتصادية الرئيس���ية الكامنة التي
تساهم في الضعف».
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 1-6الفقر
يع��د الفق��ر نتيجة للعديد م��ن العوامل الهيكلية ،بما ف��ي ذلك اختالل
ت��وازن القوى والحرمان والتمييز الذي يمنع الفرد من التمتع بم�ستوى
معي�شة مالئم ومن المزايا الأخرى للتنمية الإن�سانية .وفي الوقت ذاته،
ي�ساهم الفقر في تقوي�ض عدد من حقوق الإن�سان مثل الحق في ال�صحة
والإ�س��كان المالئم والغذاء والمياه الم�أمون��ة� .إن حوالي  %25.8من
الفل�سطينيي��ن ( %17.8من �سكان ال�ضفة الغربية و %38.8من �سكان
غزة) فقراء 286 ،285.وم��ن بين ه�ؤالء ،يعي�ش  %12.9من الفل�سطينيين
287
( %7.8في ال�ضفة الغربية و %21.1في غزة) في “فقر �شديد”.
وبالن�سبة لبع�ض الفئات مث��ل الأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي تعيلها
ن�ساء ،يعد الفقر العام��ل الرئي�سي الم�ساهم في ال�ضعف .فانعدام الأمن
الغذائي في الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة يرتبط بقدر �أكبر بغياب القوة
ال�شرائية (والو�صول المادي �إلى الغذاء) مما هو بعدم توفر الغذاء.
وبالن�سبة لفئات مثل الفقراء العاملين والالجئين الذين يعي�شون في فقر،
يبدو الفقر كمظهر لم�شكالت �أخرى ولكنه يمكن �أن يكون م�ستديم ًا
بحد ذاته .الفقراء العاملون هم الذين يعملون في عمالة ه�شة �أو الأفراد
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العاملون الذين يعي�شون في �أ�سر ينخف�ض دخلها عن خط الفقر المحدد
وطني�� ًا 288.وي�شمل الفق��راء العاملون في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة
الفل�سطينيين العاملين في �إ�سرائي��ل والم�ستوطنات الإ�سرائيلية ،والأ�سر
الوحي��دة العائل وخا�صة �إذا كان ه��ذا العائل �أنث��ى ،و�أولئك العاملين
في مهن مث��ل التدري�س ب�أجور منخف�ضة جداً� ،أو حيثما تكون الأجور
الفعلية دون الحد الأدنى من الأجور ،كما هو الحال في قطاع الرعاية
النهاري��ة� 289.إذ �أن ارتفاع مع��دالت البطالة والم�ستوي��ات العالية من
اال�ستبع��اد االقت�صادي ،وال �سيما بين الن�ساء وال�شباب ،تزيد اال�ستعداد
لدى هذه الفئات لقبول العمل في ظروف �سيئة ومقابل �أجور منخف�ضة
ج��داً .وهذا ب��دوره يحد من قدرتهم على الو�ص��ول �إلى تعليم ورعاية
�صحية �أف�ضل وبالتالي الح�ص��ول على وظائف بجودة �أف�ضل .وتكون
النتيج��ة �أن يعانوا من حرمان هيكلي يمك��ن �أن يتوا�صل معهم وينتقل
عبر الأجيال.
بالن�سب��ة للفل�سطينيين المعتمدين على م�ص��ادر رزق غير الوظائف في
القط��اع الر�سم��ي ،يحكم الفق��ر قب�ضت��ه عليهم ب�ص��ورة م�ستمرة من

خ�لال االفتقار �إلى المدخرات والأ�صول والمهارات وفر�ص التمويل
والم��وارد الإنتاجي��ة� .إن مع��دل االدخ��ار ف��ي االقت�ص��اد الفل�سطيني
290
بال�سالب ( %-19.6من الناتج المحلي الإجمالي في �سنة ،)2015
وتك��ون مع��دالت االدخار لدى الفقراء في الع��ادة �أدنى مما هي لدى
المي�سورين .وفي غياب االدخ��ار ،ال ي�ستطيع الفقراء اكت�ساب �أ�صول
جدي��دة �أو تح�سين و�سائل ك�سب العي���ش �أو اال�ستثمار في تكنولوجيا
�أف�ض��ل .وفي غي��اب ال�ضمانات ،ال يتاح لهم الو�ص��ول �إلى القرو�ض.
كم��ا �أن نق�ص المدخ��رات ،مقترن�� ًا باالنخفا�ض ال�شدي��د في الدخل
المت��اح للإنفاق ،يبقي �صغ��ار المزارعين ومرب��ي الموا�شي ،وكذلك
التجمع��ات البدوي��ة ،مح�صورين في دائ��رة الإنت��اج المنخف�ض الغلة
والفق��ر .نتيجة لذلك ،يظل العديد من الفقراء ف��ي الأر�ض الفل�سطينية
المحتلة م�سجلين على قوائم المعونات الإن�سانية ل�سنوات.
والفق��ر ال يعني الحرم��ان االقت�صادي فح�سب ،بل ه��و �أي�ض ًا يزيد من
خط��ر التعر�ض لالنتهاكات التي تطال طائفة من حقوق الإن�سان .على
�سبي��ل المثال ،يك��ون الفقراء ذوو الإعاق��ات والفق��راء الم�سنون �أقل
احتم��ا ًال بقدر كبي��ر لأن يتمكنوا من تحمل تكالي��ف الرعاية والدعم
بالمقارنة مع نظرائه��م المي�سورين .ويرتبط الفقر والتفاوت في توزيع
الدخ��ل بالتفاوت في الخيارات الإنجابية �أي�ض ًا� .إذ �أن معدل الخ�صوبة
الكلية للخم�س الأفقر من الفل�سطينيين يبلغ  5بالمقارنة مع  3.3بالن�سبة
للخم�س الأكثر ثرا ًء 291.ويعن��ي ارتفاع معدالت الخ�صوبة زيادة عدد
الأطفال في الأ�س��رة ،وانخفا�ض ن�صيب الفرد من الدخل ،ومحدودية
الو�ص��ول �إلى الخدم��ات التعليمي��ة وال�صحية وغيرها م��ن الخدمات
الأ�سا�سي��ة .وبالتال��ي فالأ�سر الت��ي تنخف�ض مع��دالت الخ�صوبة فيها،
وبالتال��ي يكون ع��دد افرادها المعالين �أق��ل وعدد �أفراده��ا النا�شطين
اقت�صادي ًا �أكبر ،يكون دخلها �أعلى ويحتمل �أن تكون لديها قدرة �أف�ضل
على الو�صول �إلى التعليم والرعاية ال�صحية.

كم��ا �أن نق�ص الدخل والأ�ص��ول الكافية ينتق�ص من ق��درة الفرد على
التدب��ر م��ع ال�صدمات .فب�إم��كان مر�ض �أو حادثة �أو فق��دان وظيفة �أو
�ضي��اع مح�صول �أن ينزلق بالأ�سرة من هام�ش الفقر �إلى حالة من العوز
ف��ي وقت ق�صي��ر� .إن قطاعات من الالجئي��ن المقيمين في المخيمات
والتجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) تعي�ش في ظل مثل هذه
المخاطر المزمنة .وحتى الفقراء العاملون والفئات المهم�شة الأخرى
التي تملك بع�ض الأ�صول المحدودة وبع�ض القدرة على الو�صول �إلى
الخدم��ات تكافح للتدبر مع ال�صدم��ات المعاك�سة .وكثيراً ما يتوا�صل
ت�أثير ال�صدمات على هذه الفئات مع الوقت ب�سبب �آليات التدبر ال�سلبية
التي ي�ضطرون للجوء �إليها .يمكن �أن تت�ضمن هذه الآليات بيع الأ�صول
ب�أ�سع��ار غير مواتي��ة ،و�إخراج الأطفال من المدر�س��ة ،وت�أجيل العالج
الطبي �أو التخلي عنه .والأ�سر في القد�س ال�شرقية وغزة التي تبيع ما ترثه
م��ن عقارات ال ت�ستطيع في العادة �أن ت�شتري منز ًال �آخر ب�سبب الحجم
ال�ضي��ق ل�س��وق العقارات ف��ي هاتي��ن المنطقتين وال��ذي ي�سببه نق�ص
الإ�س��كان ،و�صعوبة الح�صول على رخ�ص للبن��اء في القد�س ال�شرقية،
ونق���ص الأرا�ضي ومواد البناء في غزة .وه��ذا الأمر ي�ؤدي بتلك الأ�سر
�إلى خ�سارة �أ�صولها المادية الأ�سا�سية.
ي�شكل الفقر عام� ً
لا م�ساهم ًا في التعر�ض النتهاكات حقوق الأطفال.
هن��اك �أ�سباب اقت�صادي��ة وا�ضحة لعم��ل الأطفال ،وم��ن بينها ارتفاع
مع��دالت البطالة ،وبطء النمو االقت�ص��ادي ،والفقر� .إن �أكثر بقليل من
ن�صف الأطف��ال العاملين في الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة ال ينتظمون
في المدار���س .والباقون يذهب��ون �إلى المدر�سة ويعمل��ون بعد الدوام
المدر�س��ي �أو �أثن��اء العط��ل .ف��ي �سن��ة  ،2015لم يك��ن  %15.5من
الأطفال العاملين ملتحقين بالتعليم 292،ويالحظ ارتفاع عمل الأطفال
في قطاع غزة حيث �أن عدد الأطفال العاملين في �سن � 17-10سنة قد
293
ت�ضاعف في خم�س �سنوات.

�أرقام رئي�سية
فل�سطينيون يعي�شون في فقر

%25.8

معدل الفقر بين الالجئين

%31.2

معدل الفقر بين غير الالجئين

%21.8

انعدام الأمن الغذائي في غزة

%47

انعدام الأمن الغذائي في ال�ضفة الغربية

%16

ن�سبة الإعالة

%74.8

معدل البطالة بين ال�شباب (� 24-15سنة)

%40.7
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ترتبط معدالت الفقر ب�شكل ع�ضوي �أي�ض ًا مع عوامل ال�ضعف الأخرى.
فمع��دالت الفقر �أعلى في المنطقة (ج) والقد�س ال�شرقية وغزة ،حيث
يكون الأث��ر االقت�صادي للقيود على حرية الحرك��ة في �أ�شده .ويكون
الالجئ��ون المقيمون ف��ي المخيمات في العادة �أفق��ر من �أولئك الذين
يقيمون خ��ارج المخيمات .ويغلب �أن يكون الالجئ��ون عموم ًا �أفقر

من �سواهم .فقد بلغ معدل الفقر في �سنة  2011بين الالجئين %31.2
بالمقارن��ة م��ع  %21.8بي��ن غير الالجئي��ن� 294.إن ارتف��اع معدالت
الفق��ر بين الالجئين مرتبط بارتفاع مع��دالت البطالة بالمقارنة مع غير
الالجئين ،وال �سيما بين الن�ساء.

ال�شكل  :1-6معدل البطالة – الربع الثاني 2016
بالن�سبة المئوية
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الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني.)2016( ،

ف��ي الرب��ع الثاني م��ن �سن��ة  ،2016بلغ مع��دل البطالة بي��ن الالجئين
 %34.1بالمقارنة مع  %22.1بين غير الالجئين .وكان معدل البطالة
بي��ن الإناث الالجئات  %51.7بالمقارنة مع  %38.7بين الإناث غير
الالجئ��ات 295.كما �أن مع��دالت الخ�صوبة ون�سبة الأف��راد الذين يقل
عمرهم ع��ن � 15سنة في الأ�س��رة �أعلى بقليل بي��ن الالجئين بالمقارنة
م��ع غير الالجئين ،مما ي�شير �ضمني�� ًا �إلى �أن الأ�سر الالجئة �أكبر حجم ًا
296
وتت�صف بمعدالت �إعالة �أعلى.
�إن الت�شريع��ات والقواع��د والتقالي��د الثقافي��ة التمييزية مث��ل تلك التي
تحك��م ق�ضايا الميراث والنفقة والملكية و�صن��ع القرار وفر�ص العمل
تحول دون التمكين االقت�ص��ادي للن�ساء وتجعلهن �أكثر عر�ضة للفقر.
كما �أن الت�شوه الهيكلي لأ�سواق العمل وتركز م�شاركة الن�ساء في بع�ض
القطاعات االقت�صادية المعينة يعد من �ضمن الأ�سباب الرئي�سية الم�ؤدية
�إل��ى تهمي�ش الن�ساء اقت�صادي ًا 297.تجري مناق�شة هذه الق�ضايا بمزيد من
العمق في الف�صل الثامن.
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ان�سجام ًا مع هدف التنمية الم�ستدامة الأول ،الغاية المتعلقة با�ستحداث
نظم وتدابير حماي��ة اجتماعية مالئمة على ال�صعي��د الوطني للجميع،
ج��رى تو�سي��ع برنام��ج �شبكة الأم��ان االجتماع��ي ف��ي وزارة التنمية
االجتماعي��ة ،والذي بد�أ بدعم � 42,000أ�س��رة فقيرة في �سنة 2004
وارتف��ع العدد �إلى  122,000ف��ي �سنة  2014.298ي�شير هذا �إلى زيادة
حج��م التغطية ولكنه يمك��ن �أن ي�شير كذلك �إلى زي��ادة في م�ستويات
ال�ضع��ف� .إذ �أن احتمالي��ة وق��وع الفل�سطينيي��ن ال�ضعف��اء ف��ي الفق��ر
مرتفع��ة 299.وقد اعتبرت التغطي��ة بالحماية االجتماعي��ة في فل�سطين
من بي��ن الأف�ضل في المنطقة من حيث اال�سته��داف ،فيما يعد نظامها
300
الموحد بخ�صو�ص الم�ستفيدين من الممار�سات الف�ضلى الإقليمية.
وا�ستكما ًال لهذه الجهود ،اعتمد مجل�س الوزراء الفل�سطيني �أول قانون
لل�ضمان االجتماع��ي للعاملين في القطاع الخا���ص و�أفراد �أ�سرهم في
�شباط/فبراير 2016.301

 2-6عدم تكافؤ الفرص
يتجل��ى ع��دم تكاف�ؤ الفر�ص ف��ي التفاوت ف��ي الو�صول �إل��ى الموارد
والأ�ص��ول الإنتاجي��ة ،والتف��اوت ف��ي الو�ص��ول �إلى العم��ل الالئق،
والتفاوت في ع��بء العمل غير المدفوع الأج��ر� .إن عدم التكاف�ؤ في
توزيع الدخل والثروة ين�ش�أ جزئي ًا على الأقل ب�سبب التفاوت في توزيع
الفر���ص االقت�صادية .نتيج��ة لذلك ،تكون بع�ض الفئ��ات �أكثر عر�ضة
للحرمان ب�صفة منهجية بالمقارنة مع غيرها.
يمكن �أن ي�ؤدي التفاوت في الو�صول �إلى الموارد والأ�صول الإنتاجية
�إلى جعل بع�ض الفئات �أ�شد �ضعف ًا من غيرها .على �سبيل المثال ،كثيراً
ما تحرم الأ�سر التي تعيلها ن�س��اء ،والن�ساء عموم ًا ،من الأ�صول ب�سبب
قواني��ن الميراث التي تنطوي على تمييز .هذا في حين �أن نق�ص القدرة
على الو�صول �إل��ى الأ�صول الإنتاجية مثل الما�شي��ة والأر�ض الزراعية
ي�ؤثر على االكتفاء الذاتي االقت�صادي للن�ساء و�أمنهن الغذائي .ويت�سبب
االرتف��اع في �أ�سعار الغذاء ب�أكبر الأثر عل��ى الأ�سر المنخف�ضة الدخل.
ف��ي �سن��ة  ،2014بلغت م�ستوي��ات انعدام الأم��ن الغذائي  %47في
غزة و %16ف��ي ال�ضفة الغربية .وفي ال�ضف��ة الغربية ،كانت %24.5
من الأ�سر الت��ي تعيلها ن�ساء تفتقر للأمن الغذائ��ي بالمقارنة مع حوالي
 %15.3من الأ�سر الت��ي يعيلها رجال ،فيما كان م�ستوى انعدام الأمن
الغذائي في غزة  %49.6للأ�سر التي تعيلها ن�ساء مقابل  %46.1للأ�سر

التي يعيلها رجال 302.كما �أن حوالي  %7.8من الأ�سر المفتقرة للأمن
الغذائي التي تعيلها ن�ساء تملك ما�شية خا�صة بها ،بالمقارنة مع %9.5
م��ن الأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي يعيلها رجال .ويرتبط التفاوت
في الو�ص��ول �إلى الأ�صول الإنتاجية بالتباين��ات في الدخل .ففي حين
�أن متو�سط الدخل ال�شه��ري للأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي تعيلها
ن�س��اء يبلغ � 1,558.9شيكل (�أقل بكثير من خط الفقر ال�شديد) ،نجد
�أن متو�سط الدخل ال�شه��ري للأ�سر المفتقرة للأمن الغذائي التي يعيلها
رج��ال يبلغ � 2,333.5شيكل (حوالي  621دوالراً �أمريكي ًا) 303.كما
�أن انخفا���ض و�صول الن�ساء �إل��ى الأ�صول ،وبالتالي �إل��ى ال�ضمانات،
ي�ؤدي �إلى انخفا�ض و�صولهن �إلى م�صادر الإقرا�ض الر�سمية.
�إن ال�صلة بين الدخل المنخف�ض وانخفا�ض الو�صول �إلى القرو�ض ي�ؤثر
عل��ى �صغار المزارعي��ن ومربي الما�شية ،والذي��ن يتقيد دخلهم ب�سبب
304
القيود المفرو�ضة على التنقل والو�صول �إلى المراعي (انظر �أعاله).
فمن��اخ اال�ستثمار في الأر�ض الفل�سطيني��ة المحتلة لي�س مواتي ًا لتمكين
التعاوني��ات الزراعية م��ن الو�صول �إلى ر�أ�س الم��ال ،فيما �أن افتقارهم
للأ�ص��ول يجعلهم غير قادري��ن على تلبية متطلب��ات البنوك عند طلب
الح�ص��ول على تمويل .ت��م م�ؤخراً �إن�شاء م�ؤ�س�س��ة فل�سطينية للإقرا�ض
الزراع��ي بوا�سط��ة ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة لم�ساع��دة المزارعي��ن على
الح�ص��ول على قرو�ض .وال تتوف��ر للمزارعين في قطاع غزة مثل هذه
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الآلية �أو فر�صة اال�ستفادة من مخطط��ات الت�أمين الزراعي .ومن ناحية
�أخ��رى� ،إن الت�آكل المنهج��ي لقاعدة الإنتاج الزراع��ي ،وبخا�صة في
قطاع غزة والمنطقة (ج) ،يحرم �صغار المزارعين والرعاة من قدرتهم
يحول معظم الفل�سطينيين �إلى فقراء م�ستهلكين
عل��ى �إنتاج الغذاء ،مما ّ
لل�سل��ع الأ�سا�سية الم�ست��وردة من �إ�سرائي��ل ب�شكل رئي�س��ي والممولة
بالأ�سا�س من الجهات المانحة.
بالن�سب��ة لل�شباب ،يرتب��ط الع�سر االقت�صادي مبا�شرة بع��دم التكاف�ؤ في
الو�ص��ول �إل��ى الم��وارد الإنتاجية وع��دم التكاف�ؤ ف��ي الح�صول على
عم��ل الئق .ت�شكل البطالة عام ً
ال رئي�سي�� ًا م�ساهم ًا في ال�ضعف بالن�سبة
لل�شب��اب .ففي �سن��ة  ،2015كان  %40.7من ال�شباب في عمر -15
� 24سن��ة ( %36.4من الذكور مقاب��ل  %60.8من الإناث) متعطلين
عن العم��ل بالمقارنة مع  %25.9من جميع الأ�شخا�ص فوق عمر 15
�سن��ة .والو�ضع في غ��زة �أكثر �سوءاً ،حي��ث كان  %61.0ممن هم في
عمر � 24-15سن��ة ( %56.7من الذكور مقابل  %78.4من الإناث)
متعطلين عن العمل 305.تبع ًا لذلك ،ترتفع معدالت الفقر بين ال�شباب:
�إذ �أن  %27.4م��ن ال�شب��اب (� 29-15سنة) عا�ش��وا تحت خط الفقر
في �سنة  %19.2( 2011ف��ي ال�ضفة الغربية مقابل  %40.9في قطاع
غزة) 306.ويعتبر و�ضع ال�شباب مقلق ًا ب�صفة خا�صة في القد�س ال�شرقية،
حي��ث تعي���ش  %75.4م��ن الأ�س��ر في فق��ر بالمقارنة مع خ��ط الفقر
الإ�سرائيل��ي 307وال يتمك��ن  %36م��ن الأطفال من ا�ستكم��ال التعليم
308
المدر�سي الثنتي ع�شرة �سنة كاملة.
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وفيم��ا �أن بع�ض ال�شب��اب ذوي الم�ستوى التعليم��ي المنخف�ض يمكن
�أن يح�صل��وا عل��ى فر�ص عمل ف��ي برامج الم��ال مقابل العم��ل ،ف�إن
ال�شب��اب من حملة الدرج��ات الجامعية يملكون حت��ى فر�ص ًا �أقل في
الح�ص��ول عل��ى وظائف تنا�س��ب م�ستوياتهم التعليمي��ة بالنظر �إلى قلة
هذه الفر�ص .فقد بلغ معدل البطالة بين الخريجين الجدد في عمر 20
�إل��ى � 29سنة من حملة �شهادات الدبل��وم �أو �أعلى %42.3( %54.7
ف��ي ال�ضفة الغربية مقابل  %69.5في غ��زة) في �سنة  2014.309عالوة
عل��ى ذلك ،كثي��راً ما تكون ال��دورات المهنية منحازة بي��ن الجن�سين
(“مهن ذكورية”) وال تتوفر للفتيات .وتفاقم ذلك القواعد والتوقعات
االجتماعي��ة حول ما يعد مهنة منا�سبة للمر�أة ،مم��ا ي�ستثني الن�ساء كلي ًا
م��ن عدد من المهن .كم��ا �أن فترة االنتقال من التعليم �إلى العمل تطول
بالن�سب��ة للعدي��د من ال�شب��اب ،وتبل��غ بالمتو�سط � 2.5سن��ة� .إن طول
فت��رة االنتقال تحمل مخاط��رة فقدان ال�شب��اب لمهاراتهم وت�ؤثر على
قدرته��م على الح�صول على عمل .وال يع��د العمل الحر خياراً محبذاً
بين الفل�سطينيي��ن ال�شباب� ،إذ �أ�شار حوالي  %60من ال�شباب العاملين
لح�سابه��م الخا�ص �إل��ى �أن التحاقهم بالعمل الحر لم يكن �إال لأنهم لم
يتمكنوا من العث��ور على عمل ب�أجر 310.وفي غي��اب قانون للإفال�س،
ال يجد ال�شب��اب ما ي�شجعهم على العمل لح�سابهم الخا�ص خ�شية من
خطر خ�س��ارة الأ�صول ال�شخ�صية �إذا ف�شل الم�ش��روع .ويعتبر انت�شار
العمل الحر محدوداً ب�شكل خا�ص بين الن�ساء ،ويرجح �أن يكون ذلك
ب�سبب نق�ص و�صولهن �إلى البنية التحتية الم�ؤ�س�سية والموارد الإنتاجية
الالزمة لتنفيذ م�شاريع ريادة الأعمال.

كثي��راً ما يكون التفاوت ف��ي الو�صول �إلى العمل الالئ��ق مرتبط ًا بعدم
التكاف���ؤ ف��ي الو�صول �إل��ى ال�شب��كات المنا�سب��ة �أو االنتم��اءات �إلى
الأح��زاب ال�سيا�سي��ة .وفيما يعتبر التح�صيل التعليم��ي و”االجتهاد في
العمل” في نظر البع�ض من الأمور المهمة للمرء لكي يح�سن و�ضعه،
ف���إن معرفة الأ�شخا�ص المنا�سبين واالنتم��اء الحزبي وما �شابه ذلك من
�أمور تلع��ب دوراً بارزاً في ت�أمين وظيفة ،مم��ا يوحي باحتمال وجود
عراقيل كبيرة �أمام الح��راك االجتماعي 311.وتت�أثر ال�شابات بهذا الأمر
�أكث��ر مما يت�أثر به ال�شبان� .إن هذه الأنماط ال تخ�ص فل�سطين لوحدها،
ولكن يظل من المالئم الإ�شارة �إليها في هذا التحليل.
يع��د ع��دم التكاف�ؤ في ع��بء العمل غي��ر المدفوع الأج��ر عامال �آخر
ي�سب��ب الحرمان لبع���ض الفئات ب�شكل منهج��ي بالمقارنة مع غيرها.
ففي الربع الأول من �سنة  ،2016كان  %6.3من مجموع الأ�شخا�ص
العاملين هم من �أفراد الأ�سرة الذين يعملون بدون �أجر 312.وهذه الن�سبة
ال ت�شم��ل عبء �أعمال الرعاية التي تتواله��ا الن�ساء والفتيات بالأ�سا�س
ف��ي البيت .هناك تمثيل ع��الٍ ن�سبي ًا للن�ساء وال�شب��اب بين �أفراد الأ�سرة
الذين يعملون بدون �أجر .وتعتبر الن�ساء الفئة ال�سائدة في القوى العاملة

الزراعي��ة غير المدفوعة الأجر .وتت�أث��ر بذلك ب�صفة خا�صة التجمعات
الريفي��ة المقيمة في المنطقة (ج) و�سكان منطقة التما�س و�سكان غزة.
كم��ا يغلب �أن يكون الأطفال العاملون في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
من العاملين بدون �أجر المنخرطين في العمل الزراعي العائلي .ويعمل
الأطفال العاملون كذلك في بيئات تت�صف بخطورة �أكبر وفي ظروف
معر�ض��ة للخطر بدرجة عالي��ة 313.على �سبيل المث��ال ،يعمل الأطفال
في منطق��ة الأغوار في مجال البناء ومبيدات الآفات وقيادة الجرارات
وزراعة الماريجوانا ورعي الأغنام في مناطق تعتبر خطرة.
ف��ي كل م��ن ال�ضفة الغربي��ة وقطاع غزة ،كان��ت م�شارك��ة الن�ساء في
القوى العامل��ة �أدنى بكثير من م�شاركة الرج��ال� 314.إ�ضافة �إلى ذلك،
ي�شكل العامل��ون ب�أجر  %68.6من الأ�شخا�ص العاملين ( %64.1في
ال�ضف��ة الغربي��ة بالمقارنة م��ع  %79.1في قطاع غ��زة)� .إن انخفا�ض
مع��دالت الم�شاركة في �سوق العمل ،جنب�� ًا �إلى جنب مع عبء العمل
غي��ر المدفوع الأجر ،يوحي ب�أن الن�ساء �أكثر اعتماداً على الآخرين من
الناحي��ة المالية بالمقارنة مع الرجال .وهذا الأم��ر يقل�ص ا�ستقالليتهن
وقدرتهن على االختيار.

ال�شكل  :2-6معدالت الم�شاكة في القوى العاملة :الربع الثاني 2016
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 3-6ارتفاع معدالت اإلعالة
�إن ن�سب��ة الإعالة العالية في فل�سطين� 315،إلى جانب البطالة العالية جداً،
تعد م��ن العوامل الحا�سمة الأخرى التي ت�ساه��م في ال�ضعف .فمع �أن
ن�سب��ة الإعالة ف��ي الأر�ض الفل�سطينية المحتل��ة ( )%74.8تتناق�ص مع
م��رور الوقت� 316،إال �أنها ال تزال مرتفع��ة بالمقارنة مع البلدان العربية
الأخ��رى مث��ل م�ص��ر ( %54.6في �سن��ة  ،)2011ولبن��ان (%48.5
في �سن��ة  ،)2009وتون���س ( %44.2في �سن��ة  317.)2010وفيما �أن
انخفا���ض معدل الإعالة يوحي ب�أن العبء على ال�سكان المنتجين �آخذ

ف��ي التناق���ص ،فالحال لي�س كذلك ف��ي الواقع .فبالنظ��ر �إلى االرتفاع
ال�شدي��د في مع��دل البطالة ،نج��د �أن ن�سبة كبيرة من �س��كان فل�سطين
الذي��ن يحتمل �أن يكون��وا منتجين لي�س��وا في الواقع منتجي��ن .ون�سبة
�إجمال��ي عدد ال�سكان �إلى عدد الأ�شخا�ص العاملين �أو المنخرطين في
عمال��ة ناق�صة تعطي م�ؤ�ش��راً على معدل الإعالة الفعل��ي في االقت�صاد.
بالن�سبة لفل�سطين ،انخف�ضت هذه الن�سبة منذ �سنة  2002ولكنها ظلت
م�ستقرة ن�سبي ًا على م�ستوى يقارب  3منذ �سنة ( 2011ال�شكل .)3-6
وهذا يعني �أن ثالث��ة �أ�شخا�ص في المتو�سط يعتمدون على كل �شخ�ص
يعمل �أو ينخرط في عمالة ناق�صة.

ال�شكل  :3-6ن�سبة ال�سكان �إلى عدد الأ�شخا�ص العاملين

الم�صدر :مقدر من بيانات الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني.

�أم��ا على م�ستوى الأ�س��رة ،فيتجلى االرتفاع ال�شديد ف��ي ن�سبة الإعالة
الفعلي��ة في وجود �أ�سر كبيرة الحجم 318معتمدة على دخل فرد واحد.
وه��ذا ال يعني فقط انخفا�ض ن�صيب الف��رد من دخل الأ�سرة بل يوحي
�أي�ض�� ًا ب�أن حدوث �صدمة ،مثل فقدان الوظيفة �أو تعر�ض العائل لمر�ض
�أو �إ�صاب��ة ،يمكن �أن يق��ود الأ�سرة ب�أكملها �إل��ى حالة من العوز خالل
فترة ق�صيرة جداً .و�إذا لج�أت مثل هذه الأ�سرة �إلى �إخراج الأطفال من
المدر�س��ة ودفعهم �إلى العمل �أو �أجلت الدفع مقابل النفقات الطبية من
�أج��ل التدبر م��ع ال�صدمة ،ف�إن ت�أثيرات هذه ال�صدم��ة �ست�ستمر لفترات
طويلة بعد زوالها.
�إن نظام الرعاية غير الر�سمية للم�سنين ي�ضاعف م�شكلة ارتفاع معدالت
الإعالة الفعلية في الأ�سر الفل�سطينية .فعدم توفر نظام دعم ر�سمي مالئم
ي�ؤدي �إل��ى االعتماد على النظ��م التقليدية حيث تق��ع الم�س�ؤولية على
الأ�س��ر ،وفي العادة الن�ساء والفتيات ،لتوفي��ر الم�صدر الرئي�سي للرعاية
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والدعم للأفراد الم�سنين .يعي�ش حوالي  %78من الم�سنين في بيوتهم
مع �أفراد الأ�سرة الآخري��ن ،ويعي�ش  %13في بيوت �أ�شخا�ص �آخرين،
319
ويعي�ش  %9في بيوتهم بمفردهم.
�إن غياب النمو االقت�صادي الن�شط وال�شامل يعد �أحد العوامل الأ�سا�سية
الت��ي ت�ساهم في ارتفاع مع��دالت الإعالة .وتعك���س اتجاهات �سوق
العمل في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة على م��دى العقدين الما�ضيين
كاف في فر�ص العم��ل ال�ستيعاب
بطئ�� ًا في النم��و� ،إذ لم يتحقق نم��و ٍ
الأع��داد المتزايدة من القوى العاملة .ويقدر �أنه يلزم تحقيق معدل نمو
�سنوي فعلي بمقدار  %8على الأقل (ونمو في الإنتاجية بمقدار )%3
من �أجل ا�ستيعاب الوافدي��ن الجدد والتو�صل �إلى معدالت معقولة من
البطال��ة ونمو الأج��ور 320,وما لم يتوفر ن�ش��اط اقت�صادي قوي وفعال
وفر���ص عمل عالية الجودة وكافية� ،ستظل العوائد التي يحققها التعليم
تميل �إلى االنخفا�ض.

�سي�سب��ب تزايد فئة ال�شباب وال�سكان ف��ي �سن العمل مزيداً من ال�ضغط
عل��ى �سوق العمل في ال�سن��وات المقبلة ،مع ح��دوث ازدياد حاد في
�أع��داد الوافدين الج��دد �إلى �سوق العمل حتى �سن��ة  .2030يمكن �أن
ي�ؤث��ر ذلك على الإن��اث خ�صو�ص ًا ،بالنظر �إلى �أنهن ينل��ن �أولوية �أدنى
عندما يتعلق الأمر بالح�صول على عمل.

وم��ا يدل على ذل��ك �أن الأيام والليالي الحارة �أ�صبح��ت �أكثر حدوث ًا،
ودرجات الحرارة المتطرفة �أكثر ارتفاع ًا ،وعدد الأيام والليالي الباردة
�أقل ،وموجات الب��رد �أق�صر طو ًال .وتبدو التغي��رات في �أنماط هطول
الأمطار �أقل ثبات ًا ولكنها تت�سم بقدر �أكبر من التباين عبر الوقت وما بين
321
الأماكن المختلفة.

 4-6التهديدات البيئية

ه��ذه التغيرات في فل�سطين ت�ؤذي قط��اع الزراعة عن طريق تخفي�ض
الإنتاجية وقدرة اال�ستمرار االقت�صادية للمحا�صيل ،والتي تت�أثر بواقع
�أن موا�سم نم��و المحا�صيل �أ�صبحت �أق�صر .كما �أن تدهور الأرا�ضي
والت�صحر ي�ؤذيان الإنتاجية الزراعية ويجعالن المزارعين �أكثر عر�ضة
لف�ش��ل المحا�صي��ل في حال ح��دوث جف��اف 322.ويت�سبب ارتفاع
ح��رارة الطق���س وتدهور التربة ف��ي زيادة �شدة اعتم��اد الزراعة على
المي��اه في نف�س الوقت ال��ذي ي�شهد انخفا�ض ًا ف��ي ن�صيب الفرد من
المياه المتوفرة للفل�سطينيين ب�سبب انخفا�ض من�سوب المياه ،وتزايد
ع��دد ال�س��كان ،والقيود الت��ي يفر�ضها االحتالل .كم��ا �أن التغيرات
ف��ي �أنماط الطق�س ترتب��ط �أي�ض ًا بتلف المحا�صي��ل نتيجة الفي�ضانات

تقو���ض التهديدات البيئية الإمكانات االقت�صادي��ة لفل�سطين وت�ؤثر في
مختل��ف �شرائح ال�سكان بدرج��ات متفاوتة .والفئ��ات الأكثر ت�ضرراً
هي تل��ك التي تعتمد �سبل ك�سب عي�شها عل��ى المناخ (الزراعة� ،صيد
الأ�سماك ،تربية الموا�شي) وتلك التي تمار�س العمل اليدوي.
ان�سجام�� ًا م��ع االتجاهات العالمي��ة� ،شهدت منطقة ال�ش��رق الأو�سط
و�شم��ال �إفريقي��ا ارتفاع ًا في درج��ات حرارة الجو من��ذ �أوا�سط القرن
الع�شرين ،و�أ�صبح هذا االرتفاع �أكثر ب��روزاً منذ �سنوات ال�سبعينيات.
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والآف��ات وم�سبب��ات الأمرا���ض .ويت�سب��ب ا�ستمرار فق��دان التنوع
الحيوي ب�صعوبة �أكبر في مكافح��ة هذه الآفات وم�سببات الأمرا�ض
بوا�سطة الدفاعات الطبيعية.

على �ساحل غزة ب�سبب ت�صريف مياه المجاري غير المعالجة ،ويت�ضرر
كذلك من الإفراط في ال�صي��د ب�سبب القيود الم�شددة المفرو�ضة على
الم�سافة التي ي�سمح لمراكب ال�صيد �أن تبتعد بها عن ال�شاطئ.

ت�ش��كل �إطال��ة فترات الجف��اف تهدي��داً ل�سب��ل ك�س��ب العي�ش لدى
التجمعات الرعوية في المنطقة (ج) ويتفاقم ت�أثيرها ب�سبب القيود التي
يفر�ضه��ا االحتالل عل��ى حركتهم .ففي ظل ه��ذه القيود ،يزداد خطر
الرعي الجائر في المناطق التي يملكون قدرة الو�صول �إليها ،مما ي�ؤدي
�إل��ى تدهور الأرا�ضي ووق��وع هذه التجمعات في دوام��ة متزايدة من
ال�ضعف .كما �أن دخل �صي��ادي الأ�سماك يت�ضرر من تلوث مياه البحر

كان الناتج الزراعي متقلب ًا ب�شدة على مدى العقدين الما�ضيين (ال�شكل
 .)4-6وخالل الفترة  ،2014-1994كان التقلب في الناتج الزراعي
(بما ي�شمل الزراعة والأحراج و�صيد الأ�سماك) �أعلى في ال�ضفة الغربية
مما هو في قطاع غزة 323.كما �أن الناتج لم ينم ب�شكل ثابت على مدار
هذي��ن العقدي��ن حتى مع �أن ع��دد ال�سكان في فل�سطين نم��ا ب�أكثر من
 ،%65مما ي�شير �إلى ازدياد الطلب على الغذاء بقدر كبير.

ال�شكل  :4-6الناتج لزراعي في فل�سطين
فل�سطين
مليون دوالر �أمريكي (�سنة الأ�سا�س )2004

ال�ضفة الغربية
غزة

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني .يت�ضمن الزراعة والأحراج و�صيد الأ�سماك.

تواجه فل�سطين كذلك خطر التعر�ض لخ�سائر فادحة ب�سبب الكوارث
الطبيعي��ة .فقد �شهد العالم زيادة في تكرار الكوارث المتعلقة بالطق�س
وف��ي �شدتها 324.وتعتب��ر الأر���ض الفل�سطينية المحتل��ة معر�ضة ب�صفة
خا�ص��ة لمخاط��ر الفي�ضان��ات والعوا�ص��ف� .إذ ت�سبب��ت الفي�ضانات
المباغت��ة بتعطي��ل حي��اة النا���س وعرقل��ة �سب��ل عي�شه��م .و�ساهمت
العوا�صف والأمطار ال�شديدة التي �شهدتها ال�ضفة الغربية في ال�سنوات
القليل��ة الما�ضي��ة ف��ي تعمي��ق الخ�سائر الزراعي��ة ،م�سبب��ة الفي�ضانات
والأ�ضرار للبنية التحتية ال�ضعيفة القائمة .وفي ظل االكتظاظ الزائد في
الم��دن و�سوء تخطيط الم�ساحات الم�شي��دة ،ت�صبح �شريحة كبيرة من
الفل�سطينيين ،وال �سيما �س��كان المدن الذين يعي�شون في فقر ،معر�ضة
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ب�ص��ورة متزاي��دة لمخاطر الك��وارث البيئي��ة مثل اله��زات الأر�ضية.
وبالنظ��ر �إلى نق���ص الطاقة النظيف��ة والمي�سورة التكلف��ة وتوفر المياه
ب�شكل محدود للغاية ،يمكن �أن تت�سبب موجة حر �أي�ض ًا بحالة طوارئ
لل�صحة العامة في فل�سطين.
�إن التهدي��دات البيئية تفاقم �ضعف التجمعات ال�سكانية التي تعاني من
التهمي�ش ،وذلك جزئي ًا لأنها تملك �أدنى حد من القدرة على التدبر مع
هذه التهديدات التق��اء �أخطارها .وتعد التجمعات النائية ذات القدرة
المح��دودة عل��ى الو�صول �إلى الم��وارد والخدم��ات معر�ضة للخطر
ب�شكل خا�ص.

في خطوة نحو تقييم م�ساهم��ة فل�سطين في تغير المناخ وقابلية ت�أثرها
به ،تعكف حكومة فل�سطين على �إنجاز بالغها الوطني المبدئي الأول
ال��ذي �سيقدم �إل��ى اتفاقية الأمم المتحدة الإطاري��ة ب�ش�أن تغير المناخ.
يت�ضمن التقرير قائمة جرد بغ��ازات الدفيئة في فل�سطين ،وخطة وطنية
لتخفي��ف الأث��ر ،وتقييم�� ًا لقابلي��ة الت�أثر� ،إل��ى جانب خط��ة التكيف
الوطنية .وترد المحافظة على البيئة وبناء مجتمعات قادرة على التحمل
من �ضمن �أولوي��ات �أجندة ال�سيا�سات الوطنية الجديدة لدولة فل�سطين
للفترة .2022-2017
***
�إن فه��م العالقة بين ع��دم التكاف�ؤ في الو�صول �إل��ى الأ�صول والفر�ص
االقت�صادي��ة وكون بع���ض الفئات تعاني من �أوج��ه ال�ضعف والحرمان
بق��در �أكبر م��ن �سواها يعد �ضرورة ال ب��د منها لبناء �أي��ة خارطة طريق
ت�سعى �إلى “عدم ترك �أحد خلف الركب”.
وم��ن ال�ضروري لبرامج التنمية �أن تدرك ت�أثير الفقر على الأمن الغذائي
ومع��دالت الت�س��رب المدر�س��ي وا�ستراتيجيات التدب��ر ،وذلك حتى

تحقق ه��دف التنمية الم�ستدامة الأول ،وخا�صة الغاية “( 4-1الق�ضاء
عل��ى الفقر بجمي��ع �أ�شكاله”) .كما �أن فهم كي��ف يلعب الو�صول �إلى
الوظائ��ف والأ�صول ور�أ�س المال والأ�سواق دوراً محوري ًا في تخفيف
ال�ضع��ف يعد خطوة �أ�سا�سية ،وكذلك بالن�سبة لتحديد الأثر الذي قد ال
يكون مرئي ًا الرتفاع معدالت الإعالة والعمل غير المدفوع الأجر على
ال�ضعف والحرمان .وفيما يتعلق بالت�صدي للتحدي الماثل �أمام التنمية
ف��ي الو�صول �إلى العمل الالئق ،وال �سيم��ا لل�شباب في فل�سطين ،يركز
هدف التنمي��ة الم�ستدامة الثامن على تعزيز النم��و االقت�صادي المطرد
وال�شامل للجميع والم�ستدام ،وذلك جزئي ًا من خالل الغاية  6-8التي
ترم��ي �إلى الحد من ن�سب��ة ال�شباب غير الملتحقي��ن بالعمل �أو التعليم،
والغاي��ة  3-8التي تعزز ال�سيا�سات الموجه��ة نحو التنمية والتي تدعم
الأن�شطة الإنتاجية وفر�ص العم��ل الالئق .كما �أن ت�أثيرات تغير المناخ
والتهديدات البيئية ت�سبب �ض��رراً متزايداً ال�ستقرار �سبل ك�سب العي�ش
وقدرتها على �إدرار الربح ،وتحتاج لأن تدمج في اال�ستراتيجية الطويلة
الأجل لتحقيق هدف التنمية الم�ستدامة الثاني ،الغاية ( 4-2نظم �إنتاج
غذائي م�ستدامة ت���ؤدي �إلى زيادة الإنتاجي��ة وممار�سات زراعية متينة
مدركة لأهمية حماية البيئة).
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الف�صل ال�سابع 7
العوامل المؤسسية والسياسية
المساهمة في الضعف
يب��دو �أن �أنم��اط ال�ضع��ف والحرمان ف��ي فل�سطين تعك���س اختالف
درجات االهتمام الذي تحظى به بع�ض الفئات بالمقارنة مع غيرها في
�صنع ال�سيا�سات وفي القانون .ي�ستك�شف هذا الف�صل الطرق المختلفة
الت��ي من خالله��ا تلعب الم�ؤ�س�س��ات الفل�سطيني��ة دوراً في ترك بع�ض
الفئ��ات خلف الركب وكيف �أن بع�ض الخدمات المقدمة حالي ًا تق�صر
�إلى حد بعيد عن تلبية احتياجات التنمية لدى فئات �أ�سا�سية.
�إن دعائ��م الحكم الر�شي��د تت�ضمن قدرة الم�ؤ�س�س��ات على اال�ستجابة
وخ�ضوعه��ا للم�ساءلة ،و�شمولية العمليات ال�سيا�سية ،و�سيادة القانون،
وح�س��ن �أداء نظم العدالة والأمن .ومن �ش���أن الإخفاق في �أي من هذه
العنا�صر �أن ي�ؤدي �إل��ى الإخفاق في حماية حقوق الإن�سان للمواطنين
و�أن يح��د من �إمكانيات تطور المجتمع .والأمر الأهم �أنه عندما يعاني
�أي عن�صر من عنا�صر الحكم الر�شيد من ال�ضعف ،تكون الفئات الأ�شد
فقراً والأقل قوة في المجتمع هي الأكثر ت�ضرراً.
م��ع ذل��ك ،هناك ف��ي ال�سي��اق الفل�سطيني عوائ��ق �إ�ضافي��ة ال بد من
الإق��رار بها تحد من ق��درة الدولة على الحكم .هناك عامالن يحدان
ب�شدة من قدرة ال�سلط��ات الفل�سطينية (بما فيها �سلطات الأمر الواقع
في غزة) عل��ى الوفاء بالتزاماتها كجهات مكلف��ة بالم�س�ؤولية� .أو ً
ال،
ب�سب��ب االحتالل ،ال تمل��ك ال�سلط��ة الفل�سطينية والي��ة على غالبية
الأر���ض الفل�سطينية المحتل��ة ،وتملك حيزاً �ضيق�� ًا لتطبيق �سيا�ساتها
ف��ي الجزء المتبقي .على �سبيل المثال ،ال تملك الحكومة قدرة فعلية
عل��ى الو�صول �إلى القد���س ال�شرقي��ة ومنطقة التما���س .وهي تملك
حي��زاً �ضيق ًا جداً للعمل ف��ي تقديم الخدم��ات الأ�سا�سية في المنطقة
(ج) والمنطق��ة  H2في الخلي��ل بالنظر �إل��ى �أن المنطقتين ال تزاالن

تخ�ضعان لل�سيطرة الإ�سرائيلية الكاملة� ،أو لفر�ض القانون والنظام في
المنطق��ة (ب) التي ال تزال �إ�سرائيل م�س�ؤولة عن الأمن فيها .وبما �أنه
لم تمت��د والية ال�سلطة الفل�سطينية بموج��ب اتفاقيات �أو�سلو لت�شمل
الالجئي��ن ،ف���إن مخيم��ات الالجئين �أي�ض�� ًا غير م�شمولي��ن في نظم
التخطيط الوطن��ي 325.ولي�س من الوا�ضح من يمن��ح رخ�ص البناء في
المخيمات على �سبيل المثال ،فلي�ست الوكالة وال ال�سلطة الفل�سطينية
من يتولى �إدارة المخيم��ات .وال يمتد اخت�صا�ص ال�سلطة الفل�سطينية
لي�شم��ل الفل�سطينيين العاملين في الم�ستوطنات الإ�سرائيلية في ال�ضفة
الغربية ،بما فيه��ا القد�س ال�شرقية .لذا فهي ال ت�ستطيع �ضمان حقوق
ه�ؤالء العمال ،في حين �أن وزارة العمل الإ�سرائيلية هي �أي�ض ًا ال تتولى
تنظيم ظروف عملهم.
والعام��ل الثاني ال��ذي يقيد ق��درة الحكوم��ة الفل�سطينية عل��ى الوفاء
بدوره��ا كجهة مكلفة بالم�س�ؤولية ه��و الحيز المالي المقيد .فقد �سبق
�أن �أو�ض��ح النقا�ش في الف�صل الثان��ي �أن �إيرادات المقا�صة التي تتحكم
به��ا �إ�سرائيل ت�ش��كل  %70-60من الإي��رادات المحلي��ة ،مما يترك
ال�سلطة الفل�سطينية في مواجهة فجوة مالية كبيرة وغير خا�ضعة للتنب�ؤ.
ف��ي �سنة  ،2015بلغ العجز المالي حوالي  %11.7من الناتج المحلي
الإجمالي على الرغم من رف��ع م�ستوى االن�ضباط المالي لكبح جماح
الإنف��اق الحكوم��ي .وتعتم��د الحكومة ب�ش��دة على الدع��م المبا�شر
للميزاني��ة من المانحين الدوليين ،والذي انخف���ض �إلى الثلث بين �سنة
 2014و�سنة ( 2015326ال�شكل .)1-7
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ال�شكل  :1-7الدعم الخارجي للميزانية المقدم �إلى ال�سلطة الفل�سطينية ()015-2009
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الدعم الخارجي للميزانية
الدعم الخارجي للميزانية كن�سبة من فجوة التمويل

الم�صدر :التقارير ال�شهرية لوزارة المالية والتخطيط.

ف��ي �سنة  ،2015غطى الدعم الخارج��ي للميزانية  %70.5من العجز
الج��اري لل�سلط��ة الفل�سطينية و %35من فجوته��ا التمويلية 327.وبما
�أن ال�سلط��ة الفل�سطينية ال تمل��ك عملة خا�صة بها وال ت�ستطيع اقترا�ض
الم��ال في ال�س��وق العالمية ،ف�إن الطريقة الوحيدة الت��ي �أمامها لتمويل
عجزها المالي هي من خالل االقترا�ض المحلي .و�إذا ا�ستمر انخفا�ض
الم�ساع��دات الدولي��ة ،فلن يك��ون م�ضمون�� ًا لل�سلط��ة الفل�سطينية �أن
توا�ص��ل االقترا���ض محلي ًا ولن تك��ون مواردها المالية ف��ي المح�صلة
ً 328
النهائية م�ضمونة �أي�ضا.
بم��ا �أن على دول��ة فل�سطين التزام ًا قانوني ًا بموج��ب معاهدات حقوق
الإن�سان التي �صادقت عليها باتخاذ خطوات ملمو�سة للوفاء بالحقوق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة لجميع الفل�سطينيي��ن ،من المهم
ا�ستك�ش��اف كي��ف ولماذا يبدو �أن بع���ض الفئات تتلقى ق��دراً �أقل من
الدع��م الحكوم��ي بالمقارنة مع غيره��ا .يتم تناول ه��ذا ال�س�ؤال على
م�ستويين اثنين� .أو ًال ،يتم فح�ص �أعرا�ض الم�شكلة .على �سبيل المثال،

يبدو �أن بع�ض الفئات �أقل ا�ستفادة من الخدمات العامة وتنفيذ القوانين
وال�سيا�سات من غيرها مع �أن جميع المواطنين يملكون حقوق ًا متكافئة
في الخدمات الأ�سا�سية وفي حماية حقوقهم بالقانون .ثاني ًا ،يتم فح�ص
عدد قلي��ل من الم�سببات الجذري��ة .على �سبيل المث��ال ،يبدو �أن هذه
الفئ��ات ت�شارك في عملية �صنع القرار بقدر �أقل وتملك قدرة �أقل على
�إ�سماع �صوته��ا فيها .وبالنظر �إلى واجب الحكومة القانوني بموجب
المعاه��دات في �أن تكف��ل الحق في الم�شارك��ة ال�سيا�سية والعامة ومع
االنتب��اه �إل��ى �أن على الدول �أن تكف��ل التمثيل المالئ��م للفئات الأكثر
عر�ض��ة لخطر التخلف ع��ن الركب في عمليات �صن��ع القرارات التي
تم�سها و�أن تكفل �أي�ض ًا تمكين هذه الفئات ودعمها للتعبير عن �آرائها،
ف���إن ه��ذا الم�ستوى الثاني م��ن التحليل ي�سع��ى �إلى �إلق��اء ال�ضوء على
الحواج��ز التي تعتر�ض الفئات ال�ضعيف��ة العديدة� .إن التحليل على كال
الم�ستويين ي�ستن��د ويتقاطع مع عنا�صر عديدة للحكم الر�شيد ،مبين ًا �أن
�ضع��ف الحكم ي�شكل �أحد �أعرا�ض ال�ضعف و�أحد العوامل الم�ساهمة
فيه في الوقت ذاته.

�أرقام رئي�سية
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العجز المالي

 %11.7من الناتج المحلي الإجمالي

الدعم الخارجي للميزانية

 %70.5من العجز الجاري لل�سلطة الفل�سطينية و %35من
فجوة التمويل

الأطفال ذوو الإعاقات المدمجون في التعليم النظامي

%34

الن�ساء �ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي اللواتي يلتم�سن الم�ساعدة

%0.7

 1-7كيف تسقط بعض الفئات من
الحسابات؟
يبي��ن تحليل الفئات الع�شرين ال�ضعيف��ة �أن الكثيرين يملكون قدرة �أقل
م��ن �سواهم على الو�صول �إلى الخدمات الأ�سا�سية .كما �أن البع�ض غير
قادرين عل��ى ممار�سة حقوقهم ب�سبب االفتقار �إل��ى القوانين المالئمة
و�إلى �إنفاذ القوانين وال�سيا�سات القائمة بالقدر الكافي .وكل من هذين
الأمرين يعك���س عنا�صر �ضعف الحكم .كما �أنهم��ا يعدان من مظاهر
الحرم��ان المزمن في ظل النظام القائم ومن العوامل الم�ساهمة في هذا
الحرمان.

 1-1-7نقص الوصول إلى الخدمات
األساسية
�إن الفئ��ات الت��ي تتلقى قدراً �أق��ل �أو جودة �أدنى م��ن الخدمات العامة
ب�صورة منهجية يكون من الأكث��ر رجحان ًا �أن تتبقى “خلف الركب”.
تب��رز مجموعت��ان م��ن الفجوات ف��ي تقدي��م الخدمات ف��ي الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة ,ت�شير المجموعة الأولى �إلى عدم كفاية الخدمات
الأ�سا�سي��ة المقدم��ة� :إذ �أن بع�ض الفئات ال تمل��ك القدرة الكافية على
الو�صول �إل��ى خدمات التعلي��م والرعاية ال�صحي��ة ذات الجودة .كما
�أن بع���ض الفئات مث��ل الم�سنين والأ�شخا���ص ذوي الإعاقات تختلف
احتياجاته��م الخا�صة ع��ن احتياج��ات الأغلبية .وعندم��ا ال تتم تلبية
احتياجاته��م ،ف�إنه��م يتعر�ضون لحرم��ان �إ�ضافي بالمقارن��ة مع �سائر
ال�س��كان .والمجموعة الثانية من الفج��وات توجد في الخدمات التي

تقوي وتمك��ن بع�ض الفئات المح��ددة الغتنام الفر���ص االقت�صادية،
وبالتالي �إحداث التغيير لأنف�سهم ولبقية المجتمع .فعندما يتوفر الدعم
الكافي والظروف المواتية ،يكون ب�إمكان فئات مثل المزارعين ورواد
الأعم��ال وال�شباب المنتقلين من التعليم �إلى �س��وق العمل �أن ي�صبحوا
عوامل للتغيير� .إال �أن خدمات الدعم الالزمة ال تكون متاحة في العديد
م��ن الحاالت ،مما يجعلهم غير قادرين على تحقيق �أف�ضل ا�ستفادة من
فر�صهم وي�ؤدي �إلى �ضياع الإمكانات وا�ستمرار ال�ضعف.

 1-1-1-7تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
تت�أثر بع�ض الفئ��ات �أكثر من غيرها بنق�ص فر�ص الو�صول �إلى خدمات
التعلي��م وال�صحة ذات الجودة .فعلى الرغم من ارتفاع معدالت معرفة
القراءة والكتاب��ة ،يعاني نظام التعليم في فل�سطين من التدهور 329الذي
يع��زى �إلى حد كبي��ر �إلى عدم توفر البني��ة التحتية المدر�سي��ة الكافية،
ونق���ص المعلمين الحا�صلين على التدريب المالئ��م ،وتطبيق �أ�ساليب
تدري�س عتيقة الطراز ،واالفتقار �إلى �إمكانية الو�صول �إلى المدار�س في
المناط��ق المهم�شة 330.وتعاني القد�س ال�شرقي��ة من نق�ص في 2,200
غرف��ة �صفية ،فيما تت��وزع خدمات التعليم بي��ن خم�س جهات مقدمة
331
للخدمات دون �أي تن�سيق فيما بينها.
يت�ضرر ال�شباب بقدر �أكبر م��ن �سواهم .فنق�ص التعليم النوعي والتعليم
المالئ��م ل�سوق العمل يحد من قدرة ال�شباب عل��ى االنتقال �إلى �سوق
العم��ل بنج��اح .وم��ع �أن وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي تع��د من بين
ال��وزارات الأف�ض��ل حا ًال م��ن حي��ث التموي��ل� ،إال �أن التمويل يق�صر
كثي��راً عن مواكبة االحتياجات .وبالكاد ت�ستطيع الجامعات على وجه
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الخ�صو���ص �أن تغط��ي تكاليفه��ا الجارية .وقد واجه نظ��ام التعليم في
غ��زة عدة �أزمات في ال�سنوات الع�شر الأخيرة .ف�آثار التدمير الذي طال
البنية التحتية ب�سبب الت�صعيد المتكرر في القتال تتفاقم نتيجة لالنق�سام
الفل�سطين��ي الداخلي منذ �سن��ة  .2007وقد �أثر ذلك ب�شدة على تقديم
الخدم��ات ف��ي قطاع غ��زة .كما �أن هن��اك نق�ص ًا ف��ي التدريب التقني
والمهن��ي الالزم لتهيئ��ة ال�شباب للدخ��ول في �سوق العم��ل .بالتالي،
ف�إن �ضع��ف جودة التعليم وعدم قدرته على ت�سليح ال�شباب و�إعدادهم
ل�سوق العمل يعك�س فجوة في ال�سيا�سات بقدر ما هو يعك�س فجوة في
التموي��ل .عالوة على ذلك ،تتحطم معنوي��ات ال�شباب كذلك ب�سبب
نق���ص فر�ص العمل ،مما ي��زج بالعديد من خريجي الجامعات في غزة
في �صفوف البطالة.
تبدو الم�ؤ�ش��رات ال�صحية الوطنية لفل�سطين قوي��ة بالمقارنة مع بلدان
�أخرى عل��ى الم�ست��وى االجتماعي-االقت�صادي ذات��ه� ،إال �أنه لي�ست
جمي��ع الفئ��ات قادرة عل��ى الو�صول المتكاف��ئ �إلى الرعاي��ة ال�صحية
332
ذات الج��ودة .وهناك انت�شار عالٍ لال�ضطراب��ات النف�سية ال�شائعة.
وحت��ى م��ع �أن وزارة ال�صحة تتمتع بثان��ي �أعلى قدر م��ن التمويل في
قطاع الخدمات االجتماعية� ،إال �أنه��ا تواجه نق�ص ًا �شديداً في التمويل
بالمقارن��ة مع �أع��داد الم�ستفيدين الذين ت�ستهدفه��م ،وينفق جزء كبير
م��ن ميزانيتها عل��ى �إحالة المر�ضى �إل��ى م�ست�شفيات القد���س ال�شرقية
والم�ست�شفي��ات الإ�سرائيلي��ة وغيرها م��ن الم�ست�شفيات ف��ي المنطقة
(الأردن وم�صر) لتوفير الرعاية التخ�ص�صية.
تحت��اج بع�ض الفئ��ات مث��ل الأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ات والم�سنين
والن�ساء المعر�ضات للعنف القائم على النوع االجتماعي �إلى خدمات
متخ�ص�صة .بالن�سبة للم�سني��ن ،هناك قدر محدود من خدمات الرعاية
والدع��م الر�سمي��ة .والخدم��ات المتوف��رة تعتمد على مفه��وم العمل
الخيري ب��د ًال من �أن تكون مرتكزة �إلى حقوق الإن�سان .يقدم موظفو
وزارة ال�صح��ة الرعاي��ة ال�صحي��ة للم�سنين الم�شمولي��ن بالت�أمين الذين
يقيمون في بيوت الم�سنين من خالل عدد محدود من الأطباء وطواقم
التمري���ض والمر�شدين النف�سيين-االجتماعيي��ن .وال يوفر نظام الدعم
الر�سم��ي خدم��ات الرعاي��ة والت�أهيل الطويل��ة الأجل غي��ر الم�ؤ�س�سية
والمرتكزة �إل��ى المجتمع ،وخدمات الرعاية البيتي��ة ،والم�ساعدة في
�ش�ؤون الإ�سكان ،والمخ�ص�صات االجتماعية.
هن��اك قدر محدود من الخدم��ات ال�صحي��ة الم�ستجيبة الحتياجات
ال�شب��اب في فل�سطين ،با�ستثناء خدم��ات ال�صحة الإنجابية التي تتوفر
لل�شب��اب المتزوجين .وفيما �أن �أغلب ال�شب��اب يعتبرون �أنف�سهم في
�صحة جيدة ،ف�إن ال�شباب في فل�سطين معر�ضون ب�صفة خا�صة لق�ضايا
ال�صح��ة النف�سية-االجتماعي��ة وال�سلوكي��ات الخط��رة ،بم��ا ي�شمل
تعاط��ي العقاقي��ر والعدوى والأمرا���ض المنقولة جن�سي��ا والأمرا�ض
المزمنة 333.وتزداد هذه الم�شكالت �سوءاً ب�سبب االفتقار �إلى المعرفة
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والمعلوم��ات والخدم��ات الم�صممة لتوائ��م المراهقي��ن وال�شباب
تحديداً.
�إن الخدم��ات الحكومي��ة المخ�ص�ص��ة للأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ات
مح��دودة ،وتفتقر �إلى الموارد المالية والم��وارد الب�شرية الم�ؤهلة ،مع
�أن االنتفا�ضتي��ن وفت��رات ت�صعي��د القتال المتعاقبة في غ��زة قد تركت
الكثي��ر من الأفراد يعي�شون مع �إعاق��ات دائمة 334.كان  %34فقط من
ذوي الإعاق��ة ف��ي عمر � 17-6سن��ة مدمجين في التعلي��م النظامي في
�سنة  2011.335وتفتقر مدار�س عدي��دة للمرافق المادية المنا�سبة وهي
بالتالي غير مكيفة لتي�سير و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
كم��ا �أن و�سائل النق��ل العام غير مكيف��ة ال�ستخ��دام الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق��ات ،بحيث �أن  %76من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات فوق عمر
� 18سن��ة ال ي�ستخدم��ون و�سائ��ل النقل الع��ام 336.وال تتوفر تعديالت
كافية في م�ساك��ن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات .عالوة على ذلك ،يجد
ذوو الإعاق��ات م�شاكل �أكبر في الو�صول �إلى خدمات الرعاية ال�صحية
بالمقارن��ة م��ع الآخرين ،مع �أنهم ق��د يكونون �أكث��ر عر�ضة للم�شاكل
ال�صحية الثانوية والأمرا�ض المت�صلة بال�شيخوخة .وعندما ينمو ال�شباب
الذين لديه��م �إعاقات دائمة وي�صبحون بحاج��ة لتغيير الأجهزة الطبية
التي ي�ستخدمونها ،ف�إن الأجهزة الجديدة ال تكون متاحة ب�سهولة.
ال تح�ص��ل الن�س��اء المعر�ضات للعن��ف القائم على الن��وع االجتماعي
�أي�ض�� ًا على الحماية �أو الخدمات الكافية من م�ؤ�س�سات الدولة� .أن�شئت
وح��دات حماية الأ�سرة في دوائر ال�شرطة في جميع محافظات ال�ضفة
الغربي��ة الإحدى ع�ش��رة ،بما فيه��ا القد���س ال�شرقية ،ولك��ن الإقبال
على ه��ذه الخدمات م��ا زال منخف�ض ًا .وتق��وم الم�ؤ�س�س��ات الأهلية
والمراك��ز الن�سوية بتقدي��م برامج الم�ساع��دة القانونية ولكن ال يوجد
برنامج متكام��ل لتقديم الم�ساعدة القانونية للفئات الفقيرة والمهم�شة
حت��ى الآن 337.وتملك الن�س��اء المعر�ضات للعنف القائ��م على النوع
االجتماع��ي قدرة محدودة على الو�صول �إل��ى خدمات تراعي ال�سرية
وتب��دي التعاطف معه��ن .فقد التم�س��ت الم�ساع��دة  %0.7فقط من
الن�ساء �ضحايا العن��ف القائم على النوع االجتماعي 338ب�سبب االفتقار
�إلى الخدمات المنا�سبة والقادرة عل��ى اال�ستجابة ،ونق�ص المعلومات
عن الخدم��ات المتوفرة ،والخوف من الو�ص��م والإق�صاء االجتماعي
وم��ن التعر�ض لما يع��رف بـ”القتل على خلفية ال�ش��رف” �أو االنتقام.
�إن نق���ص البيانات يجع��ل من ال�صعب تعقب ق�ضاي��ا القتل على خلفية
ال�شرف ومعالجتها.

 2-1-1-7خدمات الدعم للعنا�رص املنتجة
يعاني ال�شباب من نق�ص في خدمات الت�شغيل المالئمة لل�سوق ،بما في
ذلك برامج �سوق العمل ،وبناء المهارات ،وتنمية المهارات الحياتية.
كم��ا تنق�ص خدمات الدع��م �أي�ض ًا لأولئك الذي��ن ي�شاركون في العمل

غير النظامي لك�س��ب عي�شهم .فهذه المجموعة تملك قدرة منخف�ضة
على الو�ص��ول �إلى القرو�ض والأ�سواق وتطوي��ر التعاونيات والت�أمين.
ويع��د عدم توفر فر�ص العمل في غزة عامل �إحباط حتى لأولئك الذين
ي�ستفيدون من خدمات الت�شغيل.
وفيم��ا يظل العائ��ق الرئي�سي �أمام تطوي��ر الإنتاجية الزراعي��ة هو تقييد
الو�صول �إلى موارد الأر�ض والمياه ،ف�إن توفر الخدمات الزراعية وتي�سر
الو�صول �إليها محدود �أي�ض ًا ،بما في ذلك الإر�شاد الزراعي والخدمات
البيطري��ة وخدم��ات الت�سوي��ق ،مما ي�ؤث��ر ب�شكل خا�ص عل��ى �صغار
المزارعين والأ�س��ر المفتقرة للأمن الغذائي التي تعيلها ن�ساء يعملن في
قطاع الزراعة .تتوفر ميزانية محدودة وعدد محدود من الطاقم لوزارة
الزراعة ،وهي تق��دم الحد الأدنى من الإ�ش��راف والخدمات الزراعية
ل�صغار المزارعين .وهذا الأمر ي�ساهم في انخفا�ض الإنتاجية ،و�ضعف
ج��ودة المنتجات ،وع��دم الكفاءة في ا�ستخ��دام المدخالت والمياه،
وارتفاع ن�سبة خ�سائر ما بعد الح�صاد ،مما يديم الفقر.
�ش��كل الإنف��اق على التنمي��ة االقت�صادي��ة  %2.6من مجم��وع �إنفاق
ال�سلط��ة الفل�سطينية في �سنة  .2015وا�ستح��وذت وزارة الزراعة على
ن�سب��ة  %34من الإنفاق على التنمي��ة االقت�صادية 339.ومن الوا�ضح �أن
الخدم��ات التي تق��وي وتمكن العنا�ص��ر المنتجة داخ��ل االقت�صاد ال
تحظ��ى بالتمويل الكافي .وف��ي الغالب ي�ؤدي غي��اب الخدمات التي
تقوي وتمكن الفئات الرئي�سية �إلى تعطيل قدرة الفئات التي يمكنها �أن
ت�صبح عوامل تغيير تعمل لم�صلحتها وتفيد االقت�صاد ب�أكمله.

 2-1-7الثغرات في القانون
يق��ر القان��ون الأ�سا�سي الفل�سطين��ي ب���أن “الفل�سطينيين �أم��ام القانون
والق�ضاء �سواء ال تمييز بينهم ب�سبب العرق �أو الجن�س �أو اللون �أو الدين
�أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة” 340.مع ذلك ،تلم�س بع�ض الفئات – وال
�سيم��ا الن�ساء – الت�أثيرات ال�سلبي��ة للقوانين التمييزية .وتجد عدة فئات
ف��ي فل�سطين نف�سها غير ق��ادرة على ممار�سة حقوقه��ا لأن القانون ال
يحمي ه��ذه الحقوق .تبدو ثالث��ة �أنواع من الثغ��رات �أ�شد و�ضوح ًا:
الأول ،حيثم��ا ال توج��د قوانين ذات �صلة ،والثان��ي ،حيثما ال تتناول
القوانين القائم��ة الظروف الخا�صة بفئة ما بالق��در الكافي ،والثالث،
حيثم��ا تمي��ز القوانين �ض��د فئات بعينه��ا .وتت�ضمن الفئ��ات ال�ضعيفة
الت��ي تت�ضرر ب�صفة خا�صة الم�سني��ن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والن�ساء
والأطفال والفقراء العاملين.
على �سبيل المثال ،ال يوجد قانون وطني لحماية حقوق الم�سنين .وقد
تمت �صياغة قان��ون ولكنه لم يقر بعد .وال توجد قوانين تحظر العمل
بال�سخ��رة �أو الإتجار بالب�شر� ،أو قوانين تن���ص على عقوبات على مثل
هذه الأفعال.

وفيما �صادقت فل�سطين على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ض��د المر�أة (�سيداو) بدون تحفظات ،وفيما �أن الإطار القانوني يوفر
بع���ض الحماية من التميي��ز (و�إن لم يتم تنفي��ذه بالكامل حتى الآن)،
ف�لا يوجد �إطار ت�شريعي �شامل مناه�ض للتمييز ،وال �سيما في المجال
االقت�ص��ادي ،فيما يتعلق بالت�س��اوي في الأج��ور والتكاف�ؤ في فر�ص
الت�شغي��ل .يعم��ل مجل�س الوزراء عل��ى �إعداد م�ش��روع قانون حول
العنف الأ�سري ،ومن �ش�أن �إقرار هذا القانون �أن يح�سن و�صول الن�ساء
�إل��ى العدالة .وتت�ضمن الخطوة التالية للحكومة �إجراء مراجعة لقانون
الأح��وال ال�شخ�صي��ة وقان��ون العقوبات لإزال��ة الأح��كام التمييزية
الواردة فيهما.
يعال��ج القانون الفل�سطيني حقوق العاملين ولكن��ه يفتقر �إلى التفا�صيل
ب�ش�أن عدم التميي��ز .ويت�ضرر الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات من هذه الثغرة
ب�ش��كل خا���ص .ف�أماكن العمل قلم��ا تكون مكيفة ومي�س��رة الو�صول
ب�سب��ب غياب �أدوات الدع��م للأ�شخا�ص ذوي الإعاق��ات .كما �أنه ال
توجد قوانين تحظر التمييز �ضدهم �أو تعاقب عليه.
ال يج��ري دائم ًا تنفي��ذ القوانين المتعلقة بالتفاو���ض الجماعي ل�صالح
كاف من جان��ب كل م��ن �إ�سرائيل
العم��ال الفل�سطينيي��ن عل��ى نح��و ٍ
وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة� .إن القانون الفل�سطيني ين���ص على حق العمال
ف��ي ت�شكيل النقابات واالن�ضمام �إليها و�إجراء �إ�ضرابات قانونية .وفيما
ي�شت��رط القانون �إجراء المفاو�ضات الجماعية دون �ضغط �أو ت�أثير ،ف�إنه
ال ين���ص �صراحة على الحق في القيام بذل��ك� .إن التمييز �ضد النقابات
و�أع�ضائه��ا وتدخل �أ�صحاب العم��ل في عمل النقاب��ات غير قانوني،
ولك��ن القانون ال ين���ص �صراحة على حظر الف�صل م��ن العمل ب�سبب
341
الن�شاط النقابي.
ان�ضم��ت ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �إلى اتفاقي��ة الأمم المتح��دة لحقوق
الطف��ل والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شتراك
الأطف��ال في المنازع��ات الم�سلحة .وو�ضعت ال�سلط��ة الفل�سطينية
قواني��ن و�أنظم��ة تتعلق بعم��ل الأطفال .ويتك��ون الإط��ار القانوني
الراهن بخ�صو�ص حقوق الطفل وحمايته ،بما ي�شمل عمل الأطفال،
م��ن قانون الطف��ل ( )2004وقانون العم��ل ( )2000وقانون التربية
والتعلي��م .وفيما ين�ص قان��ون العمل بو�ضوح عل��ى �أن العمر الأدنى
للعمل هو � 15سنة ،وي�ضع قيوداً على �أداء الأعمال الخطرة قبل بلوغ
�س��ن الثامنة ع�ش��رة ،ف�إن القانون ال ينطبق عل��ى “�أفراد �أ�سرة �صاحب
العمل من الدرجة الأولى” .لذا ف�إن عمل الأطفال ي�صبح “م�سموحاً”
بالفعل �إذا كان الطفل يعمل ل�صالح �أقرباء من “الدرجة الأولى” ،وهو
ما ال ين�سجم مع �أحكام اتفاقية حقوق الطفل .كما �أن القانون ال ي�شير
�إلى �أ�س��و�أ �أ�شكال عمل الأطفال .وال توجد قوانين تن�ص على الت�أهيل
واالندم��اج االجتماعي �أو �أية م�ساعدة �أخ��رى للأطفال الفل�سطينيين
الذي��ن يتم تخلي�صهم من �أ�سو�أ �أ�شكال العمل .وهذه فجوة �أ�سا�سية في
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القانون ،والذي يتوجب �أن يتقيد بالمادة  7من االتفاقية  182لمعايير
العمل الدولية.

يتمث��ل التح��دي �أحيان ًا ف��ي الق�صور في �إنف��اذ القواني��ن .على �سبيل
المث��ال ،يتطلب قانون حقوق الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة رقم  4ل�سنة
 1999م��ن الوزارات والمنظمات الحكومية �أن تخ�ص�ص  %5على
الأق��ل من وظائفه��ا لأ�شخا�ص ذوي �إعاق��ات� .إال �أن ذلك غير منفذ
بالكامل .ويعاني الأطف��ال العاملون من ال�ضعف بوجه خا�ص عندما
ال يت��م فر�ض قوانين العمل .في �سن��ة  ،2015كان لدى وزارة العمل
 54مفت�ش ًا على العمل ،منهم  15مدربين على ق�ضايا عمل الأطفال.
ويق��در الم�س�ؤول��ون الحكومي��ون �أن وزارة العم��ل تعاني من نق�ص
التمويل ونق�ص الطواقم وبحاجة �إلى ما ال يقل عن  300مفت�ش عمل
�إ�ضافي من �أجل �أن تتمك��ن من �إنفاذ قوانين العمل بفاعلية .وفي �سنة
� ،2014أجرى موظفو وزارة العمل  6,500زيارة تفتي�ش على �أماكن
العمل للأعمال التجارية الم�سجلة ،مع �أنهم ح�سب القانون مطالبون
ب�إج��راء  100,000زيارة تفتي�ش �سنوياً .تتوفر لموظفي وزارة العمل
ف��ي كل مديرية (المكات��ب الميدانية لوزارات ال�سلط��ة الفل�سطينية)
مركب��ة واحدة لم��دة يوم واحد ف��ي الأ�سبوع فقط ،فيم��ا �أفاد بع�ض
الموظفي��ن با�ستخدامهم و�سائل النق��ل العام على نفقتهم الخا�صة من
�أجل �إج��راء زيارات التفتي�ش .ويفيد م�س�ؤولو ال�سلطة الفل�سطينية ب�أنه
فر�ض��ت غرامات عل��ى �أفراد عديدي��ن في �أعقاب زي��ارات التفتي�ش
عل��ى عم��ل الأطف��ال ولك��ن ال تتوف��ر �إح�صائيات مح��ددة في هذا
342
الخ�صو�ص.

ف��ي حاالت �أخرى ،توجد القواني��ن وال�سيا�سات على الورق ولكن ال
يجري تنفيذها �أو فر�ضها بالكامل في الممار�سة العملية .وعندما توجد
فج��وات بين ال�سيا�سات وتنفيذها وبين القواني��ن و�إنفاذها في الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة ،كما في الأماكن الأخرى ،ف�إن ذلك يعك�س غياب
الآلي��ات لم�ساءل��ة م�ؤ�س�سات الدولة ،ويكون في الع��ادة على ح�ساب
الفئات المهم�ش��ة اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا .توجد �سيا�سات وقوانين لحماية
حق��وق فئات مثل الم�سنين والفقراء العاملي��ن� .إال �أن هناك ق�صوراً في
كثير من الأحيان في تنفيذ هذه القوانين وال�سيا�سات.

 4-1-7غياب اإلدارة البيئية

تت�ض��رر الن�س��اء كذلك من الثغ��رات في قوانين العم��ل .فقانون العمل
الفل�سطين��ي يمن��ح المر�أة ع�ش��رة �أ�سابيع م��ن �إجازة الأموم��ة فقط �إذا
كان��ت ق��د عملت لم��دة  180يوم�� ًا قبل ال��والدة .وفي غي��اب نظام
�شام��ل لل�ضمان االجتماعي ،يتحمل �أ�صحاب العمل تكاليف �إجازات
الأموم��ة بكليتها ،مما يجعلهم يحبذون ت�شغيل رجال بد ًال من الن�ساء.
كم��ا �أن الن�ص على فترة  180يوم�� ًا ل�ضمان الأحقية في �إجازة الأمومة
يق�ص��ر ا�ستحقاق �إجازة الأمومة على الن�ساء العامالت في وظائف ثابتة
�أو عل��ى عق��ود عمل طويلة الأج��ل ويميز �ضد الن�س��اء العامالت على
عقود م�ؤقتة �أو ق�صيرة الأجل.
و�إذا �ألقين��ا نظرة �أو�سع عل��ى المو�ضوع ،ف�سنج��د �أن هذه التحديات
القانونية ت��زداد �صعوبة ب�سبب وجود عدة �أط��ر قانونية �أخرى مناف�سة
لها في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة (النظم القانونية الم�صرية والأردنية
والعثماني��ة واالنتدابي��ة البريطاني��ة وال�شرعي��ة� ،إل��ى جان��ب القوانين
والأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية المفرو�ضة على الفل�سطينيين).

 3-1-7القصور في تنفيذ السياسات
وضعف إنفاذ القانون

�أع��دت ا�ستراتيجيتان وطنيتان لرعاية الم�سني��ن بوا�سطة وزارة التنمية
االجتماعي��ة للفت��رة  2015-2010وللفت��رة  .2020-2016كم��ا
ج��رى تناول مجموع��ة من الحق��وق الخا�صة بالم�سني��ن في برنامج
وطن��ي للحماي��ة االجتماعية تت�ضم��ن تقديم م�ساع��دات مالية وعينية
والت�أمي��ن والت�أهيل والرعاي��ة االجتماعية� .إال �أنه لم يت��م تنفيذ �أي من
ذلك بعد.
و�أع��دت وزارة �ش�ؤون المر�أة ا�ستراتيجية وطنية للفترة 2019-2011
لمناه�ض��ة العنف �ضد المر�أة .واعتم��دت الحكومة نظام ًا للإحالة بين
القطاع��ات المختلفة ف��ي �سنة  2014لم�ساع��دة الناجيات من العنف
القائ��م على النوع االجتماعي ،ولك��ن م�شاركة الحكومة تظل قا�صرة
عن الم�ستوى المطلوب وغير ثابتة ،وال �سيما في قطاع ال�صحة.
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تكت�س��ب الإدارة البيئي��ة الفعالة �أهمية بالغة في حماي��ة و�إدارة الموارد
البيئية ،بما في ذلك الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ،و�إدارة
�أث��ر التلوث على ال�صح��ة العامة ،وتخفيف �أثر تغي��ر المناخ والتكيف
مع��ه ،و�ضمان و�صول جميع التجمعات ال�سكاني��ة �إلى الموارد البيئية
ب�ش��كل متكافئ .على ال�صعي��د العالمي ،تحدد �ش��روط الإدارة البيئية
مجموع��ة من الق�ضاي��ا المت�صلة بالحقوق :من ال��ذي ي�سبب التلوث،
ومن يدفع ثمن هذا التل��وث ،ومن يمكنه المطالبة با�ستحقاقات مورد
طبيع��ي وب�أية تكلفة ،وح�سب �أية �شروط يتم الو�صول �إلى الموارد التي
توج��د ملكية م�شترك��ة لها ،ومن يدفع ل�صيانة م��ورد ملكيته م�شتركة،
وك��م المبل��غ الذي ينف��ق على مثل ه��ذه ال�صيانة ،وكي��ف يمكن منع
اال�ستخدام الزائد بوا�سطة مجموعة واحدة بالمقارنة مع المجموعات
الأخ��رى ،وم��ا �إلى ذلك .كل ق�ضي��ة من هذه الق�ضاي��ا تخ�ضع لتنازع
مرير عل��ى ال�صعيد العالمي والوطني ودون الوطني .وفي غياب �آليات
الإدارة البيئي��ة الر�سمي��ة ،ت�ستنفد الموارد الطبيعي��ة ب�أ�سرع من قدرتها
عل��ى تجديد نف�سها ،وتتم في العادة ت�سوية مثل هذه الم�سائل الرئي�سية
ل�صال��ح مجموعات الم�صال��ح الأقوى وعلى ح�س��اب المجموعات
الأ�ضع��ف والأكثر تهمي�ش�� ًا .كما �أن النمو ال�سكان��ي وتزايد ا�ستخدام
الم��وارد الطبيعي��ة لال�ستهالك الب�ش��ري ي�ؤجج التناف�س عل��ى الموارد

الطبيعي��ة .و�إن ل��م تتم �إدارة ه��ذه الموارد الطبيعية جي��داً ،ف�ستتعر�ض
لخطر اال�ستخ��دام المفرط �أو التل��وث ،مما �سي�سب��ب الأذى لل�صحة
البيئية والب�شرية.
تواج��ه ال�سلطة الفل�سطيني��ة تحديات كبيرة في مج��ال الإدارة البيئية
�إذ �أنه��ا تمل��ك ال�سيطرة على المنطق��ة (�أ) فقط ،في حي��ن �أن معظم
الأرا�ضي الزراعية ونظم النفايات ال�صلبة وال�صرف ال�صحي توجد في
المنطقتي��ن (ب) و(ج) �أو تعبر من خاللهما ،حيث ال تملك ال�سلطة
الفل�سطيني��ة �سوى �صالحيات مح��دودة �أو ال تملك �أية �صالحيات.
بالتال��ي ،ف�إن غياب الإدارة البيئية ف��ي فل�سطين يعمل ب�صورة منهجية
عل��ى تقوي�ض الحقوق البيئي��ة لبع�ض الفئات الأ�شد �ضعف�� ًا (الفقراء،
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون في المنطقة (ج) ومنطقة التما�س وقطاع
ؤات �إزاء الفئات الأخرى .ويتجلى
غ��زة) ويجعلهم في و�ضع غير م��� ٍ
ق�ص��ور الإدارة ف��ي �ضعف الم�ؤ�س�س��ات ،وعدم فاعلي��ة الت�شريعات
البيئي��ة ،و�ضع��ف ال�شفافية والم�ساءل��ة ،والنق�ص العام ف��ي الو�صول
والم�شارك��ة العام��ة .ال يجري تعميم البيئ��ة وتغير المن��اخ في �إطار
ال�سيا�س��ات 343.وق��د كانت �سلطة جودة البيئي��ة م�س�ؤولة عن �أقل من
 %0.1م��ن النفقات الإجمالي��ة لم�ؤ�س�سات ال�سلط��ة الفل�سطينية في
�سن��ة  2015.344كما �أ�ش��ار تقرير فل�سطين ب�ش���أن الأهداف الإنمائية
للألفية في �سنة � 2010أي�ض ًا �إلى �أن الدعم الوطني ال�ستدامة البيئة كان
“متو�سط��اً” فح�سب ،ولم يكن من المرج��ح �أن يتم تحقيق الهدف
345
حتى �إذا نالت فل�سطين ال�سيادة.
م��ن بين �أهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�شر ،يتوقف  15هدف ًا على
توف��ر الحماية البيئية الكافية .وما لم يتم التركيز على اال�ستدامة البيئية،
�ستجد حكوم��ة فل�سطين �صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الأخرى العديدة
تج��اه ال�شع��ب الفل�سطيني .ل��ذا فمن الجي��د �أن الحكومة قد اتخذت
خط��وات ملمو�س��ة في ال�سن��وات الأخيرة �إق��راراً ب�أهمي��ة الأولويات
البيئية .تت�ضم��ن الخطوات الأولى االن�ضمام �إل��ى المعاهدات الدولية
و�إدماج الأولويات البيئية في �أجندة ال�سيا�سات الوطنية.

 2-7لماذا تسقط بعض الفئات من
الحسابات؟
يغل��ب �أن تك��ون الثغرات الم�ؤ�س�سي��ة وال�سيا�ساتية الت��ي تتجاهل بع�ض
الفئ��ات المحددة �أو تعطيه��ا �أولوية �أدنى بمثابة انعكا���س لنق�ص الت�أثير
الن�سبي لهذه الفئات داخ��ل النظام االجتماعي-ال�سيا�سي القائم .يناق�ش
ه��ذا الج��زء عن�صرين في ه��ذا النق�ص ف��ي الت�أثير ،هما غي��اب ال�صوت
والم�شاركة ،والحدود التي تحكم حرية الإعالم وحرية التعبير والو�صول
�إلى المعلوم��ات في الأر���ض الفل�سطينية المحتل��ة 346.وكال العن�صرين
يعك�س مجاالت الإخفاق في الحكم ،وال �سيما اعتماد عمليات �سيا�سية
غير �شاملة للجميع واالفتقار �إلى م�ساءلة م�ؤ�س�سات الدولة.

تحت المجهر :خطوات للت�صدي للأولويات البيئية
ف���ي س���نة  ،2015وقع���ت فلس���طين رس���ائل
االنضمام إلى عدد م���ن المعاهدات واالتفاقيات
الدولي���ة ،ومنه���ا اتفاقي���ة ب���ازل بش���أن التحك���م
في نق���ل النفايات الخط���رة والتخل���ص منها عبر
الحدود ،واتفاقية التنوع الحيوي ،واتفاقية قانون
اس���تخدام المجاري المائية الدولية في األغراض
غي���ر المالحية ،واتفاقي���ة األمم المتح���دة لقانون
البح���ار .وف���ي س���نة  ،2016قدم���ت فلس���طين
رس���ائل االنضم���ام إل���ى اتفاقية األم���م المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ.
إن أجن���دة السياس���ات الوطني���ة للفت���رة -2017
 2022تق���ر بمكان���ة االس���تدامة البيئي���ة كإحدى
األولوي���ات السياس���اتية .وه���ي كذل���ك تح���دد
مجموعة م���ن التدخ�ل�ات ذات األولوي���ة لتحقيق
بيئة مستدامة.

 1-2-7غياب الصوت والمشاركة
تك��ون ال�سيا�س��ات مرتكزة �إلى النا�س عندما ي�ش��ارك النا�س بن�شاط في
عملي��ات �صنع القرارات التي ت�ؤثر في حياتهم وعندما تكون �أ�صواتهم
م�سموعة وم�ستجابة لدى �صانعي ال�سيا�سات� .إن عدم ترك �أحد خلف
الركب �سيعتم��د على م�شاركة النا�س بن�شاط عل��ى الم�ستوى ال�شعبي.
فم��ن الخ�صائ���ص الرئي�سي��ة للفئ��ات المهم�شة في فل�سطي��ن ،كما في
الأماكن الأخرى ،هي �أنها مهم�شة ن�سبي ًا من العمليات ال�سيا�سية.
ل��م تجر االنتخابات على الم�ستوى الوطن��ي في فل�سطين منذ عقد من
الزم��ان .وفي ظل تعليق عمل المجل���س الت�شريعي الفل�سطيني ،يجري
�إق��رار القوانين بمر�سوم رئا�سي �أو ب�أعداد محدودة من كتلة حما�س في
المجل���س الت�شريعي في غ��زة .بالتالي ،ف�إن تعلي��ق المجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني في �سنة � 2007أ�ضر ب�شدة بنظام ف�صل ال�سلطات بين فروع
الدول��ة الثالثة (الق�ضائ��ي والت�شريعي والتنفيذي) مم��ا �أدى �إلى تركيز
مف��رط لل�سلطة داخل الفرع التنفيذي للحك��م وت�آكل ا�ستقاللية الفرع
الق�ضائي (وهو ما ينعك�س الآن في وجود نظامين منف�صلين من المحاكم
في غزة وال�ضفة الغربية يديرهما مجل�سان ق�ضائيان منف�صالن) .وهكذا
ت�شهد الآلي��ات االعتيادية لم�ساءلة �صانع��ي ال�سيا�سات على الم�ستوى
الوطني تقلي�ص ًا حاداً في الوقت الحا�ضر.
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�إن م�ؤ�س�س��ات الحك��م المحل��ي ،بم��ا ي�شم��ل الم�ستوي��ات البلدي��ة
للحكوم��ة ،ت�ش��كل الدعام��ة الأ�سا�سي��ة لتقدي��م الخدم��ات وطليعة
الديمقراطية الوظيفية الت�شاركية .في وقت �إ�صدار هذا التقرير� ،أجريت
�آخ��ر انتخابات على الم�ستوى المحلي في فل�سطين في �سنة  2012في
ال�ضف��ة الغربية حيث جرى الت�صويت في حوال��ي ربع الهيئات البلدية
فقط .ولم ت�شارك حما�س في تلك االنتخابات.
ال يمل��ك الالجئون والأ�شخا���ص ذوو الإعاق��ات والم�سنون الفقراء
ق��درة فعالة على الو�صول �إلى �أ�صحاب الق��رار �أو �سب ً
ال ر�سمية للت�أثير
ف��ي عملية �صن��ع ال�سيا�سات حتى عل��ى الم�ستوى المحل��ي .ومع �أن
الالجئي��ن ي�شاركون ف��ي انتخابات المجل���س الت�شريعي وتم انتخاب
عديدي��ن منهم ف��ي ع�ضوي��ة المجل�س ،ف���إن الالجئي��ن المقيمين في
المخيم��ات ال ي�شاركون في انتخاب��ات المجال�س المحلية في ال�ضفة
الغربي��ة مع �أنهم ي�شكلون ما ي�صل �إلى  %9.3من ال�سكان في الأر�ض
الفل�سطيني��ة المحتل��ة 347.وتنخف���ض م�ستوي��ات م�شارك��ة ال�شب��اب
والن�س��اء في عملي��ات �صنع الق��رار .وت�شغل الن�ساء القلي��ل من مواقع
الإ�ش��راف والقي��ادة الرفيعة الم�ست��وى في المجال الع��ام على الرغم
م��ن �أنه ت��م تخ�صي�ص كوت��ا بن�سب��ة  %20مبدئياً ،رفع��ت �إلى %30
من��ذ �سنة  ،2015للن�س��اء في كل من المجل���س الت�شريعي الفل�سطيني
واالنتخاب��ات المحلية .وقلما يوجد ال�شب��اب في مواقع �صنع القرار،
م��ع �أنه تم على م�ست��وى الحكم المحلي انتخاب بع���ض ال�شباب في
ع�ضوية المجال���س المحلية .ويتفاقم اال�ستبعاد االجتماعي وال�سيا�سي
لل�شباب ب�سب��ب عزوف ال�شب��اب �أنف�سهم عن المجري��ات ال�سيا�سية
نتيج��ة ا�ستخفافهم بمدى تجاوب النخب��ة ال�سيا�سية والت�صورات عن
الف�ساد وغياب ال�شفافية في �إدارة الموارد العامة.
حققت فل�سطي��ن تقدم ًا ملمو�س ًا نحو �إ�شراك الن�س��اء في الحياة العامة
منذ �أن �أن�شئ��ت ال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها العامة ،ولكن ال يزال
هن��اك الكثير مما يتعين عمله .ين�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ل�سنة
 2003عل��ى �أن للن�س��اء الحق ف��ي الم�شاركة المتكافئ��ة في المجال
ال�سيا�سي ،ويبرز الهدف اال�ستراتيج��ي الخام�س للخطة اال�ستراتيجية
الوطنية عب��ر القطاعية لتعزيز الم�ساواة بي��ن الجن�سين وتمكين المر�أة
�أهمية الم�شاركة ال�سيا�سية للن�س��اء وو�صولهن �إلى مواقع �صنع القرار.
وم��ع ذلك فال توج��د حالي ًا �سوى �أنثى واحدة م��ن بين  18ع�ضواً في
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،وثالث �إناث من بين 22
وزي��راً 348،و�أنثى واح��دة من بين  16محافظ��اً 349.وفي �سنة ،2013
�شكل��ت الإن��اث  %40.6من مجموع الموظفين ف��ي القطاع العام،
ولك��ن  %4فقط ي�شغل��ن من�صب وكيل م�ساعد ف��ي وزارات ال�سلطة
الفل�سطيني��ة 350.وفي �سن��ة � ،2012شكلت الن�س��اء  %21من �أع�ضاء
المجال���س المحلي��ة في ال�ضف��ة الغربي��ة 351.وفي �سن��ة  ،2014كان
 %15.6م��ن الق�ض��اة و %25م��ن ال�صحفيين و %5.8م��ن ال�سفراء
352
و %3.4من ال�شرطة من الن�ساء.
- 94 -

 1-1-2-7نق�ص البيانات يجعل الفئات بعيدة عن �أنظار �صانعي
ال�سيا�سات
في بع���ض الأحي��ان ،ي�ؤدي غي��اب ال�صوت �إل��ى غياب ع��ن �أب�صار
�صانعي ال�سيا�س��ات .ويتجلى ذلك في نق���ص البيانات الكافية حول
بع�ض الفئات المعينة .يمل��ك الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني
قدرات قوية في �إنتاج بيانات ذات جودة تلبي المعايير الدولية .ولكن
هن��اك نق�ص ًا في البيان��ات المحدثة دوري�� ًا والم�صنفة بخ�صو�ص عدة
فئات ،منها الأطفال خ��ارج المدر�سة ،والأطفال في القوى العاملة،
والأ�شخا���ص الذي��ن يعي�شون ف��ي منطق��ة التما���س والمنطقة (ج)،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
وقلم��ا تتم �إتاح��ة بيانات �إح�صائي��ة عن الفئ��ات ال�ضعيفة لأ�صحاب
الق��رار والمخططي��ن م��ن �أج��ل �صياغ��ة �سيا�سات وبرام��ج محددة
لهذه الفئ��ات .تتوفر بيان��ات تجميعية حول العديد م��ن الم�ؤ�شرات
االجتماعي��ة االقت�صادية ،ولكن ال يتم دائم ًا جمع بيانات م�صنفة تبين
التفاوتات في الإنج��ازات التي تتحقق ل�صالح فئات محددة .وهناك
قدر محدود م��ن البحوث والم�سوح ح��ول الجوانب االجتماعية-
االقت�صادي��ة التي ينعدم فيها التكاف�ؤ ،والعوامل الم�ساهمة في ال�ضعف
وت�أثيرات هذا ال�ضعف في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� .إن محدودية
البحوث ح��ول ال�سلوكيات واالتجاهات والت�ص��ورات االجتماعية
والعوام��ل الم�ساهم��ة في ال�ضعف تح��ول دون و�ض��ع الم�شكالت
والحل��ول الخا�صة بالفئات ال�ضعيف��ة المحددة في �إطارها ال�صحيح،
فت�صب��ح احتياجاتهم وم�ساهماته��م م�ستبعدة من �أجن��دة ال�سيا�سات
ونقا�شات التنمية.
ال �ش��ك �أن التع��داد المنتظر لل�س��كان والم�ساكن والمن�ش���آت في �سنة
 ،2017با�ستخدامه للتكنولوجيا الجديدة� ،سيمثل فر�صة جيدة لتوليد
البيانات عل��ى الم�ستوى الوطني والإقليمي والمحلي .مع ذلك ،ما لم
يج��ر تحليل معمق للبيانات� ،سيظل هناك �ضع��ف في القرائن الداعمة
لفئات ال�س��كان ال�ضعيفة ،مما يعني ترك هذه الفئ��ات بعيداً عن �أنظار
�صانع��ي ال�سيا�سات .و�سيكون من ال�ض��روري توفير مزيد من التمويل
لجم��ع البيانات وتطوير القدرات البحثية الوطنية في فل�سطين من �أجل
�ضمان و�ضوح �أكبر لأو�ضاع الفئات ال�ضعيفة.

 2-2-7القيود على المجتمع المدني
واإلعالم وحرية التعبير والوصول إلى
المعلومات
توف��ر منظم��ات المجتم��ع المدن��ي الرقاب��ة الخارجي��ة لر�ص��د �أداء
الم�ؤ�س�س��ات الحكومي��ة .كم��ا �أنها تلع��ب دوراً �أ�سا�سي ًا ف��ي ت�ضخيم
�ص��وت من ال �صوت له .ين�ص القانون  1ل�سنة  2000ر�سمي ًا على حق
المواطني��ن الفل�سطينيين في “ت�شكي��ل وت�سيير الجمعي��ات والهيئات

الأهلية” .ولكن المحاوالت من كال الجانبين الإ�سرائيلي والفل�سطيني
لفر���ض رقابة �أكبر على �أن�شط��ة منظمات المجتم��ع المدني وم�صادر
تمويله��ا ت�ؤثر على ا�ستقالليتها وقدرتها عل��ى منا�صرة حقوق الإن�سان
وته��دد الحق في حري��ة تكوين الجمعيات (كما يالح��ظ في غزة بعد
353
ت�صعيد القتال �سنة .)2014

ال�سيط��رة على المعلومات التي تعمم عل��ى و�سائل الإعالم والتي تقوم
و�سائل الإعالم بن�شرها .ويجري نقا�ش داخل ال�سلطة الفل�سطينية حول
اعتم��اد قانون ب�ش�أن الحق ف��ي الو�صول �إلى المعلوم��ات� ،إلى جانب
م�ش��روع قانون يح��دد الإطار لتوفي��ر الحماية المالئم��ة للمعلومات
الح�سا�سة بما يتما�شى مع المعايير الدولية.

�إن لحري��ة ال�صحاف��ة والحق ف��ي المعلوم��ات �أهمية حا�سم��ة بالن�سبة
لم�ساءل��ة الم�ؤ�س�س��ات الحكومي��ة و�ضم��ان ا�ستجابته��ا الحتياجات
المواطني��ن .فعندما يتاح الو�صول �إلى المعلومات عن الحكومة كحق
في الممار�سة العملية ولي�س كامتياز ،وعندما يتم تمكين و�سائل الإعالم
لك��ي تك�شف عن النواق�ص ف��ي �أداء الحكومة لوظائفها ،ف�سيكون من
الممك��ن الت�أثير بالفع��ل على قواع��د التفاعل بين �أ�صح��اب الحقوق
والمكلفين بالم�س�ؤولية.

جرى ت�سجيل عدد كبير من االنتهاكات المرتكبة في حق الإعالميين،
بما ي�شمل االعتقال والحجز التع�سفي واالعتداءات الج�سدية ومداهمة
المنافذ الإعالمية .يمك��ن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى قيام المهنيين الإعالميين
بفر���ض رقابة ذاتية على �أنف�سهم .ويعاني ال�صحفيون ،مثلهم مثل �سائر
الفل�سطينيي��ن ،م��ن القيود على حركته��م .كما �أن ا�ستم��رار االنق�سام
الفل�سطيني ي�ؤدي �إلى م�ضايقات ،ترقى في بع�ض الحاالت �إلى اعتقال،
لل�صحفيين المنتمين �إلى الطرف الآخر في ال�ضفة الغربية وغزة.

�إن القيود على الو�صول �إلى المعلومات وحرية التعبير والإعالم تعرقل
م�ساءلة الدولة �أم��ام �شعبها .ان�ضمت دولة فل�سطين في �سنة � 2014إلى
العه��د الدولي الخا���ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سي��ة ،والذي يعترف
بحري��ة التعبير كح��ق �أ�سا�سي من حقوق الإن�س��ان .وتكفل المادة 19
من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حرية التعبير والر�أي� .إال �أن هذا الن�ص
ق��د تطغى عليه قوانين وقيود �أخرى ،مث��ل قانون المطبوعات والن�شر،
وال��ذي يتيح فر���ض العقوبات عل��ى ال�صحفيي��ن ،بما ي�شم��ل عقوبة
ال�سج��ن ،عل��ى مخالفات يج��ري تعريفها ب�ش��كل ف�ضفا�ض وغام�ض
ف��ي �أح�س��ن الأحوال .عل��ى �سبيل المث��ال ،تن�ص الم��ادة  7من قانون
المطبوعات والن�شر على عدم جواز ن�شر ما يتعار�ض مع “النظام العام”
ال��ذي ال يتم تعريفه .كما تحظر المادة التعار�ض مع مبادئ الم�س�ؤولية
354
الوطنية.

***

ال يوجد حالي�� ًا قانون نافذ حول الحق في الو�ص��ول �إلى المعلومات،
وه��و حق يكفل��ه كل من العه��د الدول��ي الخا�ص بالحق��وق المدنية
وال�سيا�سي��ة وه��دف التنمي��ة الم�ستدام��ة ال�ساد�س ع�ش��ر ،الغاية .10
تمار���س كل من ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة و�سلطات الأم��ر الواقع في غزة

�إن التنفي��ذ الناج��ح ال�ستراتيجي��ة ت�سعى �إل��ى “عدم ت��رك �أحد خلف
الرك��ب” يتطلب جه��داً مت�سق ًا في �صنع ال�سيا�س��ات ي�سعى بثبات �إلى
النظ��ر �إلى ما هو �أبعد من المتو�سط��ات الوطنية ونحو الأرقام الم�صنفة
م��ن �أجل �سد الثغرات في ال�سيا�س��ات والت�شريعات ،وتقلي�ص الم�سافة
بي��ن القانون والإنف��اذ ،وبين ال�سيا�س��ة والتنفيذ .وفي �ض��وء االرتفاع
الن�سبي لم�ؤ�شرات التنمية في فل�سطين في العديد من الحقول� ،ستتطلب
هذه المهمة م�ستوى عالي ًا جداً من الدقة في �صنع ال�سيا�سات واالنفتاح
على الخ�ضوع للتدقيق والتمحي�ص .بنا ًء على هذا المفهوم� ،سيكون من
ال�ضروري توفر الإرادة الن�شطة والقوية من �أجل تحقيق �أغلب �أهداف
التنمي��ة الم�ستدامة .كما �أن تحقيق الإدم��اج االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�س��ي للجميع (ه��دف التنمي��ة الم�ستدامة العا�ش��ر ،الغاية -10
 )2و�ضم��ان تكاف���ؤ الفر���ص �سيتطلب �إلغ��اء القواني��ن وال�سيا�سات
والممار�س��ات القائمة على التميي��ز وتعزيز اعتم��اد �سيا�سات جامعة.
عندها فق��ط �سيكون من الممك��ن منح الفئات ال�ضعيف��ة في فل�سطين
فر�صة عادلة في التنمية وفي تحقيق طاقاتهم.
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الف�صل الثامن 8
العوامل االجتماعية-الثقافية
المساهمة في الضعف
ح��ددت الف�ص��ول ال�سابقة بع���ض العوام��ل االقت�صادي��ة والم�ؤ�س�سية
والجغرافي��ة الأخرى التي ت�ضع بع�ض الفئ��ات في فل�سطين في حرمان
منهجي بالمقارنة مع الآخرين .وكما هو الحال في جميع المجتمعات،
نج��د �أن المح��ددات االقت�صادي��ة والم�ؤ�س�سية وال�سيا�سي��ة للتنمية في
355
فل�سطين هي �أي�ض�� ًا تت�أثر ب�شدة بالقواع��د االجتماعية-االقت�صادية.
ي�ستك�ش��ف الف�صل الحالي ه��ذه الروابط والط��رق المختلفة التي من
خاللها ت�ساهم القواع��د االجتماعية-الثقافية في عرقل��ة م�سار التنمية
لبع�ض الفئات بالمقارنة مع �سائر ال�سكان.
�إن القواع��د االجتماعية لي�ست ثابتة وال تج��ري �إعادة �إنتاجها تلقائي ًا،
ب��ل يجري �إنتاجها وتعميمها بن�شاط .يمك��ن �أن يكون لبع�ض القواعد
االجتماعية والقيم التقليدية ت�أثير �إيجابي على التنمية وحقوق الإن�سان.
فيما ت�ستخدم غيرها لتبرير التفاوتات والتمييز والعنف القائم على النوع
االجتماع��ي 356.وقد عم��ل المدافعون عن حقوق الم��ر�أة ومنظمات
المجتم��ع المدني على تحدي هذه القواع��د بن�شاط على مدار عقود.
وكما ت�سود العال��م ،وفل�سطين كذلك� ،صور نمطية وقواعد اجتماعية
ثابتة ،ف�إن هناك �أي�ض ًا قواعد جديدة نا�شئة.
تظهر القواعد االجتماعية-الثقافية تباين ًا ملمو�س ًا عبر المناطق والفئات
االجتماعية-االقت�صادي��ة والمجموع��ات العرقية .وهن��اك العديد من
العوام��ل التي ت�ؤث��ر في هذه القواع��د ،والأبرز من بينه��ا الأثر اليومي
لالحت�لال ،وال�ضائقة �أو الميزة االقت�صادية ،والعزلة الجغرافية-المادية
للتجمع��ات ال�سكني��ة ،والتاري��خ ال�سيا�سي لفل�سطي��ن ،وثقافة ال�شرق
الأو�سط ،وت�أثير الثقافات الأخرى .يمكن �أن تكون بع�ض هذه القواعد
ّ
وممكن��ة في بع�ض ال�سياق��ات المحددة ،مث��ل التكافل العائلي
مقوية
ال��ذي يقوم بدور نظام غي��ر ر�سمي للحماية والدع��م االجتماعي� .إال

�أن بع�ض القواع��د االجتماعية-الثقافية الأخرى (مثل تلك التي تعطي
الأف�ضلي��ة للفئات المهيمنة على ح�ساب الفئ��ات المهم�شة) يمكن �أن
ت�سب��ب الإ�ضع��اف وتحد من طاق��ات التنمية لدى الفئ��ات الأقل قوة
ونفوذاً.
يعتبر نقا���ش القواع��د االجتماعية-الثقافية في فل�سطي��ن �صعب ًا ب�سبب
نق���ص البيانات الكافية .ويركز ه��ذا الف�صل �إلى حد كبير على القواعد
الأبوي��ة ،مع �أن��ه كما الح��ال في �سياق��ات �أخرى ،يوج��د العديد من
القواعد االجتماعية-الثقافية المختلفة التي ت�ؤثر على �آفاق التنمية لدى
بع���ض الفئات �أكثر من �سواها .ويمكن للخطاب التنموي في فل�سطين
�أن ي�ستفي��د جيداً من درا�سة ت�أثير مختلف القواعد االجتماعية-الثقافية
�إذا �أجري��ت مثل هذه الدرا�سة ب�ص��ورة منهجية واعتمدت على بيانات
مالئمة وذات جودة.
يو�ض��ح الجزء التالي كي��ف �أن القواع��د االجتماعية-الثقافية الم�شتقة
م��ن النظام الأبوي تفاق��م �ضعف بع�ض الفئات المخت��ارة ،مثل الن�ساء
والأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ات والأيت��ام .ويق��وم الجز�آن الل��ذان يلياه
بتفح���ص الروابط بين ه��ذه القواع��د االجتماعية-الثقافي��ة والعوامل
الأخرى ،االقت�صادية والم�ؤ�س�سية وتلك المرتبطة بالعنف ،التي ت�ساهم
في ال�ضعف .فكثيراً ما توجد قوانين و�سيا�سات وممار�سات قائمة على
التمييز لأن الأع��راف االجتماعية-الثقافية ت�ص��ور التمييز على �أنه �أمر
طبيعي.

- 97 -

 1-8التأثيرات المباشرة للقواعد
االجتماعية-االقتصادية على فئات
مختارة
المجتم��ع الفل�سطيني �أبوي في الغالب 357.فالآباء (والأقرباء الذكور
الآخرون في غيابهم) يتر�أ�سون الأ�سرة ويملكون �صالحية اتخاذ القرار
في الم�سائل العائلية .النظام الأبوي ظاهرة عالمية تتقاطع مع الطبقات،
وعالق��ات النف��وذ ،والعالق��ات بي��ن الح�ض��ر والري��ف ،والتاري��خ،
والتح��والت ال�سيا�سية المعا�ص��رة 358.وت�ؤدي القواع��د الأبوية �إلى
عدم الت��وازن في �أدوار النوع االجتماعي ،بما ف��ي ذلك توزيع العمل
بين الجن�سين ،وت�ساه��م بدرجات متفاوتة في تقبل و�شرعنة انتهاكات
حق��وق الإن�سان بما فيها العنف الأ�سري ،وتقييد الخيارات ال�شخ�صية
لبقية �أفراد الأ�سرة ،واتباع نظام ميراث جائر .وفيما �أن الن�ساء يت�ضررن
مبا�شرة بقدر �أكبر من الرجال ،ف�إن ثقافة الهيمنة التي يخلقها هذا النظام
تعطي الأف�ضلية للقادر عل��ى غير القادر ،وللقوي بدني ًا على ال�ضعيف،
وللتيار الرئي�سي على الهام�شي .وهذا الأمر يخلق نماذج من الذكورية
ت�ساه��م في العن��ف الممار�س من الذك��ور �ضد الذك��ور والتمييز �ضد
الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة .كما �أن التوقع��ات بالتوافق مع �أدوار النوع
االجتماع��ي تحرم الرجال من الخيارات ب�ش���أن �أنماط الحياة والمهن
وط��رق التعبير عن �أنف�سهم .وهي ،من خ�لال �إعطاء الأف�ضلية للن�سب
المت�سل�سل من خالل الآباء ،تميز �ضد الأطفال المولودين خارج �إطار
الزواج ،و�ضد الأيتام بدرجة �أقل.
تع��د الفتي��ات المراهقات والن�س��اء في �سن الإنجاب م��ن �أول �ضحايا
التمييز بين الجن�سين الذي يتج��ذر في القواعد الأبوية .وهذه القواعد
ت�ش��كل عوام��ل رئي�سي��ة م�ساهم��ة ف��ي ارتف��اع مع��دالت الخ�صوبة
ف��ي فل�سطي��ن ،وال��ذي يقيد م�شارك��ة الن�ساء ف��ي الحي��اة االجتماعية
واالقت�صادي��ة .وت�ساه��م القواعد االجتماعية ال�سائدة ف��ي تولي الن�ساء
الدور الأ�سا�سي في مهام الرعاية داخل الأ�سرة� ،إذ يتولين م�س�ؤولية تن�شئة
الأطف��ال واالعتناء بالم�سنين وذوي الإعاقة �إل��ى جانب الم�س�ؤوليات
الأ�سري��ة اليومية .يت��م �إ�سناد الغالبية ال�ساحقة م��ن العمل غير المدفوع
الأجر للن�س��اء تلقائي ًا .وترى ن�ساء كثي��رات �أن المحافظة على التوازن
359
بين العمل وم�س�ؤوليات الأ�سرة ت�شكل عقبة �أمام تطلعاتهن المهنية.
كم��ا �أن االتجاه��ات وال�سلوكي��ات التقليدي��ة التي ترك��ز على الدور
الإنجاب��ي للن�ساء ت�ساهم في ال��زواج المبكر ،وف��ي الإنجاب المبكر
لدى الفتيات المراهقات ،مع كل ما ي�صاحب ذلك من مخاطر �صحية
وغيره��ا 360.تزوجت  %8من الإن��اث الفل�سطينيات في الفئة العمرية
� 19-15سن��ة قبل �أن يتممن الخام�س��ة ع�شرة من العمر بالمقارنة مع
 %0.4م��ن الذكور في الفئ��ة العمرية ذاتها 361.كم��ا �أن  %24.2من
الن�س��اء ف��ي الفئة العمري��ة � 49-20سن��ة تزوجن قبل �أن يبلغ��ن الثامنة
362
ع�شرة.
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يك��ون الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،وال �سيما ذوو الإعاقات الذهنية� ،أكثر
عر�ض��ة من الفئ��ات الأخرى للعن��ف والإيذاء والإهم��ال واال�ستغالل
ب�سب��ب التميي��ز والعزل��ة واال�ستبعاد م��ن المجريات العام��ة .ويكون
الأطف��ال ذوو الإعاقات �أكثر احتما ًال بثالث �إل��ى �أربع مرات للوقوع
�ضحاي��ا للعنف ،فيم��ا �أن الفتيات والن�س��اء ذوات الإعاقة يكن عر�ضة
للعن��ف واالنته��اك واال�ستغالل �أكثر م��ن غير ذوات الإعاق��ة بمرتين
وت��زداد لديه��ن �إمكانية ا�ستمرار ه��ذا التعر�ض لفت��رة �أطول واحتمال
التعر�ض لإ�صابات خطيرة نتيجة العن��ف 363.وبما �أن النظم المدر�سية
غير معدل��ة ب�شكل خا�ص لتمكين الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الحركية
والذهني��ة وتلبي��ة احتياجاتهم ،فيغل��ب �أن تنخف�ض نتائ��ج التعلم لدى
ه���ؤالء الأ�شخا���ص ،مما ي�ساهم في الحد من قدرته��م على الم�شاركة
في �سوق العمل.
يع��د الأيت��ام المحرومون م��ن �أحد الوالدي��ن �أو كليهما م��ن بين �أكثر
الأطف��ال �ضعف ًا في المجتمع الفل�سطيني .وق��د �أدى الت�صعيد المتكرر
ف��ي العن��ف ،ال �سيما في قط��اع غزة� ،إل��ى تيتم الكثير م��ن الأطفال.
ف��ي الغالب ،يتول��ى رعاية الأيتام �أق��رب النا�س �إليهم م��ن عائلتهم� ،أو
يتلق��ون الرعاية في دور للأيتام� ،أو بدرجة �أقل في �أ�سر بديلة من خارج
عائالته��م .ويمكن �أحيان ًا �أن تجري رعاية الأيتام وتبنيهم على ال�شكل
المعروف با�سم “الكفال��ة” ،حيث ال ي�صبح اليتيم بال�ضرورة جزءاً من
الأ�س��رة ولكنه يتلقى الدعم المالي والرعاية حتى بلوغه �سن الر�شد� .إن
ال�ضائقة االقت�صادية التي يعي�شها الفل�سطينيون في حياتهم اليومية تجعل
هذا الدع��م ي�شكل تحدي ًا ،فيم��ا �أن الخدمات ف��ي دور الأيتام متدنية
الم�ستوى.

 2-8الروابط بين العوامل االجتماعية-
الثقافية والعوامل االقتصادية
والمؤسسية
تكمن القواعد الأبوية خلف طائفة من العوامل االقت�صادية والم�ؤ�س�سية
الم�ساهم��ة في ال�ضعف بالن�سب��ة للن�ساء والفئ��ات المهم�شة الأخرى.
وه��ذه القواعد تعم��ل �أي�ض ًا على ت�ضخيم �أثر عوام��ل �أخرى م�ؤدية �إلى
الحرم��ان الهيكلي لدى بع�ض الفئات المح��ددة .فانخفا�ض م�شاركة
المر�أة الفل�سطينية في الق��وى العاملة ( %19.6بالمقارنة مع %71.1
للرج��ال) 364يو�ض��ح كي��ف يمك��ن للعوام��ل االجتماعية-الثقافي��ة
واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية �أن تتقاطع في تقوي�ض الإمكانات االقت�صادية
والمهنية للن�ساء.
ت�ستمر الفج��وة كذلك في مع��دالت البطالة بين الذك��ور والإناث
( %22.1للرج��ال مقابل  %44.7للن�ساء في الرب��ع الثاني من �سنة
 .)2016ب��ل �إن الف��رق �أ�شد و�ضوح�� ًا بين ال�شب��اب� ،إذ �أن معدل
البطال��ة للن�س��اء في الفئ��ة العمري��ة � 24-20سنة في الق��وى العاملة

�أرقام رئي�سية
الفتيات اللواتي تزوجن قبل �أن يتممن الخام�سة ع�شرة من العمر

%8

الفتيان الذين تزوجوا قبل �أن يتمموا الخام�سة ع�شرة من العمر

%0.4

ن�سبة م�شاركة الإناث في القوى العاملة

%19.6

ن�سبة م�شاركة الذكور في القوى العاملة

%71.1

( )%68.4يعل��و بكثير عن مثيله للرجال ( 365.)%34.2وفي غزة،
تدخ��ل �أعداد قليلة من الن�ساء القوى العامل��ة وتتاح لهن فر�ص قليلة
ج��داً من العمل النظامي بخالف وظائ��ف القطاع العام في ال�صحة
والتعليم .ويغلب �أن تعمل ن�ساء �أخريات في القطاع غير النظامي في
مجاالت الزراعة ورعاية الأطفال والتنظيف وغير ذلك من الأن�شطة
التقليدي��ة ،فيما تظل غالبي��ة الن�ساء الم�شاركات ف��ي القوى العاملة
ب�لا عمل .يبلغ متو�سط الأج��ر اليومي للن�س��اء الفل�سطينيات 81.9
�شيكل بالمقارنة مع � 108شواكل للرجال 366.وي�صل الأجر الو�سيط
للن�ساء في قط��اع الت�صنيع �إلى  %57فقط مما هو لدى الرجال ،في
مخالف��ة للمادة  7م��ن العهد الدولي الخا���ص بالحقوق االقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافية التي تن�ص على �ض��رورة �أن تكون المكاف�أة
مت�ساوي��ة لدى ت�ساوي قيمة العم��ل 367.يمكن تف�سير بع�ض من هذه
التفاوت��ات بواق��ع �أن الن�ساء ال يعملن في القطاع��ات ال�سريعة النمو
مثل الإن�شاءات والنقل ،ولكن القواعد االجتماعية-الثقافية ت�ساهم
في هذا الواقع �أي�ضاً.
ال يحظ��ر قان��ون العمل الفل�سطين��ي التمييز في الأج��ر �أو الترقية .وال
يتطرق �إلى التحر�ش في مكان العمل .كما �أنه يمنع الن�ساء من العمل في
ع��دد من المهن التي يحددها على �أنها خطرة �أو �شاقة ،في حين يمكن
�أن يخ�ض��ع ه��ذا المنع ال�ستثن��اءات �إذا وفر �صاح��ب العمل �ضمانات
ال�سالم��ة .عالوة عل��ى ذلك ،ال ين���ص قانون العمل عل��ى �ضرورة �أن
يتخ��ذ �أ�صحاب العمل تدابير خا�صة �أو �إج��راءات تمييز �إيجابي لتعزيز
ت�شغيل الن�س��اء وفق ًا لالتفاقية رقم  111واتفاقية �سيداو .وفيما يتم ذكر
الم�ساواة في الت�شغيل ،ال يتم طرح ال�سبل الفعالة لتحقيق هذه الم�ساواة
368
�أو منع التمييز.
وهكذا ف�إن القواعد الأبوية ت�ضاعف �أوجه الحرمان بالن�سبة للفئات
التي هي محرومة في الأ�صل .وتقدم الن�ساء في مخيمات الالجئين
مث��ا ً
ال وا�ضح ًا على ذلك .ف�أغلب مخيمات الالجئين تديرها لجان
ال تتمث��ل فيه��ا الن�ساء .وعلى النح��و ذاته ،يتمث��ل ال�شباب ب�شكل
هام�ش��ي فح�سب في اللجان الوطني��ة المن�ش�أة بموجب القانون �أو
تح��ت قيادة ال�سلط��ة الفل�سطينية .وهذا الو�ض��ع يحد من �أ�صوات

هاتي��ن الفئتي��ن المحرومتي��ن ودورهم��ا ف��ي تحدي��د ال�سيا�سات
والت�شريعات الوطنية.
�إن الت�أخر ف��ي تعديل قوانين مثل قانون الأح��وال ال�شخ�صية ي�ؤثر على
الحي��اة الخا�صة للن�س��اء �إلى جانب ت�أثيره عل��ى حريتهن في الم�شاركة
في المجاالت العام��ة .فقانون الأحوال ال�شخ�صي��ة 369ي�سمح بتزويج
الفتيات في �سن �صغيرة ت�صل �إلى � 15سنة (هجرية) .ويت�ضح التمييز في
الأحكام الخا�ص��ة بالطالق التع�سفي و�شروط عقد الزواج .والأحكام
الت��ي ت�سمح للن�ساء بال�شروع في الط�لاق ب�أنف�سهن (الخلع) �أو التوجه
�إلى المحكمة طلب ًا للطالق عندم��ا يتخلف الزوج عن الإنفاق تتطلب
370
�إجراءات مرهقة.
مع ذلك ،م��ن المهم الإ�شارة �إلى �أن الأرق��ام المجمعة تخفي واقع �أن
الن�س��اء في بع�ض �أج��زاء فل�سطين ،ف��ي المناطق الح�ضري��ة على �سبيل
المث��ال ،ي�شاركن في �سوق العم��ل بن�شاط �أكبر مما ف��ي �أجزاء �أخرى
م��ن البالد .كما يغل��ب �أن تكون بع���ض المناطق محافظ��ة بقدر �أكبر
من غيره��ا .وب�إمكان الن�ساء ف��ي المدن الكبيرة في ال�ضف��ة الغربية �أن
يتمتع��ن بحرية وحقوق �أكبر بكثير مما تحظى به المر�أة في التجمعات
ال�سكاني��ة الريفية والمعزولة �أو في غزة .فالإغالق الممتد منذ عقد من
الزم��ن قد عزل غزة عن فر�ص التفاع��ل عبر الثقافات ،وربما يكون قد
�ساهم بذلك في ارتفاع م�ستويات الفكر المحافظ �أي�ض ًا.
يتعر�ض الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات �إلى مختلف �أ�شكال الو�صم والتمييز
م��ن �أفراد عائالته��م ومقدمي الخدم��ات و�أفراد المجتم��ع الآخرين.
ويعان��ي الأ�شخا�ص ذوو الإعاق��ات الذهنية من �أعب��اء �إ�ضافية للعنف.
ففي �سنة � ،2011أ�شار  %8.7من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات �إلى �أنهم
يتجنب��ون في الع��ادة �أداء العديد من الأن�شطة ب�سب��ب مواقف الآخرين
تجاهه��م 371.كما ي�ؤثر اال�ستبعاد والع��زل االجتماعي على الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق��ات ،حي��ث �أن  %34ممن هم في عم��ر � 18سنة �أو �أكبر
يفي��دون ب�أنه��م ال يتمكنون م��ن �أداء الأن�شطة اليومية خ��ارج منازلهم
ب�سب��ب �إعاقاتهم .و�أفاد  %73من ال�شب��اب الفل�سطينيين ذوي الإعاقة
ب�أنهم عانوا من التمييز في الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة ،وغالب ًا عندما حاولوا
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الو�ص��ول �إل��ى الخدمات الحكومي��ة ،بما في ذلك التعلي��م المدر�سي
والرعاي��ة ال�صحية 372.كما �أن االتجاهات ال�سلبية لدى بع�ض �أ�صحاب
العم��ل التي ت�صور لهم �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات �أفراد غير قادرين
عل��ى العمل تنعك�س على �شكل تميي��ز وت�ؤدي في الكثير من الحاالت
�إل��ى حرمانهم من الحق ف��ي العمل .وهذا بدوره ي���ؤدي �إلى مزيد من
التهمي�ش والعزل والإق�صاء.
يت�أث��ر ال�شباب باال�ستبع��اد االجتماعي و�ضعف التمثي��ل لأن الأعراف
االجتماعية-الثقافي��ة تعطي الأف�ضلية لأف��راد المجتمع الأكبر �سن ًا على
ح�ساب ال�شباب .وهذا الأمر ينعك�س في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني،
والذي تهيمن عليه الفئات الأكبر �سن ًا �أو تمار�س ال�سيطرة عليه بالكامل
تقريب ًا 373.نتيجة لذلك ،يفتقر ال�شباب لل�صوت ،ولفر�ص الم�شاركة في
عمليات �صنع القرار ،والو�صول �إلى فر�ص العمل .فغالبية الوظائف في
مواقع �صنع القرار ي�شغلها �أفراد المجتمع الأكبر �سن ًا.
�إن تقاط��ع القواع��د االجتماعية-الثقافية مع حال��ة الخدمات المقدمة
ينعك���س على �شكل تداخالت في �أوج��ه ال�ضعف لدى بع�ض الفئات.
عل��ى �سبيل المث��ال ،يمكن لع��دم القدرة عل��ى الو�صول �إل��ى العالج
والرعاية ذات الجودة لم�شكالت ال�صحة النف�سية �أن يفاقم الم�شكالت
التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الذهنية ،والذين تحبذ عائالتهم
�أن تبقيهم بعيداً عن �أب�صار العامة تجنب ًا للو�صم االجتماعي.
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 3-8الروابط مع العنف كعامل
مساهم
�إن االتجاه��ات والممار�س��ات الأبوية التي تغ���ض الطرف عن عدم
التكاف���ؤ في عالقات النفوذ بين الرجال والن�ساء كثيراً ما تي�سر �أعمال
العن��ف وتتغا�ض��ى عنه��ا 374.على �سبي��ل المثال ،ت�ساه��م مثل هذه
القواعد في النظر �إلى الق�ضايا الأ�سرية على �أنها م�سائل �أ�سرية خا�صة،
مم��ا ي�ؤدي �إلى تقبل وا�سع النط��اق لعنف الع�شير .وتعد العقلية ذاتها
من �ضمن الدوافع الرئي�سية التي تحكم على الن�ساء المعر�ضات للعنف
القائم على النوع االجتماعي بالل��وم والو�صم والإق�صاء االجتماعي
و�أعم��ال االنتقام .وهذا الأمر لي���س خا�ص ًا بفل�سطين بل هو ملحوظ
ف��ي �أنماط قتل الإن��اث والعنف القائم على الن��وع االجتماعي على
نطاق العالم.
تقع على الدولة والمجتمع ككل م�س�ؤولية الت�صدي للت�صور الذي يرى
العنف الأ�سري م�س�ألة خا�صة .فهناك ن�سبة منخف�ضة من ال�ضحايا الذين
375
يتوجه��ون �إلى ال�شرطة �أو مراكز الحماي��ة عندما يتعر�ضون للعنف.
وفق��ط في الحاالت التي ي�صل فيها الإي��ذاء �إلى حد ال يطاق يمكن �أن
تتوجه الن�ساء �إلى نظ��ام العدالة غير النظامي �أو النظامي .وال تثق بع�ض
الن�ساء بقدرة نظام العدالة على تح�سين ظروفهن لأن العديدات ي�شعرن
ب���أن ظروفهن قد ازدادت �سوءاً نتيجة التوجه �إلى نظام العدالة 376.وفي

حال��ة القد�س ال�شرقية ،يمكن �أن ي���ؤدي �إدخال ال�شرطة الإ�سرائيلية في
الم�سائ��ل الأ�سرية �إل��ى ن�ش�أة مخاطر �أخ��رى مثل �إث��ارة ق�ضايا الأ�سرة
المتعلق��ة بالإقامة والعم��ل والت�سجيل� .إن غي��اب ت�شريع يعالج العنف
الأ�س��ري يعد �شك ً
ال �آخر من التمييز �أم��ام القانون� ،إذ �أنه يحد من قدرة
الن�ساء على التما�س االنت�صاف.
�إن العن��ف المرتب��ط باالحتالل ي�ساهم ف��ي العنف القائ��م على النوع
االجتماعي ،وال �سيما العنف �ضد المر�أة 377.تتعر�ض الن�ساء في فل�سطين
لكل من العنف ال�سيا�سي وعنف الم�ستوطنين ،وقد تنامى العنف القائم
عل��ى النوع االجتماع��ي والموجه �ضد المر�أة بق��در كبير بعد الحرب
الأخي��رة على قطاع غ��زة 378.وتعد القيود عل��ى الحركة ،ومحدودية
الو�ص��ول �إلى خدم��ات الدع��م القائم��ة ،وت�صاعد م�شاع��ر الإحباط
المتعلق��ة بالأزم��ات الإن�ساني��ة المطولة ب�سبب االحت�لال الإ�سرائيلي
م��ن العوامل الم�ساهمة في العنف �ض��د المر�أة ،وال �سيما عنف الع�شير
وغيره من �أ�شكال العنف القائم على النوع االجتماعي 379.ويالحظ �أن
ت�صاع��د م�ستويات العنف الأ�سري �أثناء ال�ص��راع وبعده يرتبط ب�ضعف
�سي��ادة القانون وتعط��ل �أداء الم�ؤ�س�سات ،وبالتال��ي ارتفاع م�ستويات
الإفالت من العقاب.
كثي��راً ما تتعر�ض الفتي��ات المراهقات �إلى �أ�ش��كال �إ�ضافية من العنف
والتحكم من جانب �أقربائه��ن الذكور .ويرتفع احتمال تعر�ض الن�ساء
ذوات الإعاق��ات وم�شكالت ال�صحة النف�سية للعنف القائم على النوع
االجتماعي .كما �أن القواعد الأبوية تعزز �أنماط الوالدية والتدري�س التي
تت�سامح مع ممار�س��ة العنف �ضد الأطفال كو�سيل��ة لت�أديبهم� .إذ يعاني
الأطف��ال من درجة عالي��ة ن�سبي ًا من العنف على ي��د الأهل والمعلمين
على �شكل عقاب بدني .وتت�صف فل�سطين ب�أحد �أعلى معدالت التبليغ
عن التعر���ض لعقاب عنيف في المنطقة العربية :ففي �سنة � ،2014أفيد
بتعر���ض  %91.5م��ن الأطفال في عمر � 14-1سن��ة للتعنيف النف�سي
�أو العق��اب البدني خالل ال�شهر ال�سابق .وف��ي غزة� ،أفاد  %94.5من
380
الأطفال بمعاناة مثل هذا التعنيف والعقاب.

ابت��د أ� تحلي��ل العوام��ل االجتماعية-الثقافية التي تعي��ق التنمية بالن�سبة
لبع���ض الفئات بالإق��رار ب�أن هن��اك القليل جداً من البيان��ات المالئمة
المتاح��ة حول هذه الم�س�ألة .وهذا الأم��ر ال يخ�ص فل�سطين لوحدها.
�إن جمع القدر الكافي من البيانات ي�شكل الخطوة الأولى في الت�صدي
له��ذا التحدي من �أجل تحقيق فهم �أف�ضل لو�ضع الفئات ال�ضعيفة ،وال
�سيما بالن�سبة لفئ��ات مثل الم�سنين والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأيتام.
في هذا الخ�صو�ص ،يدعو هدف التنمية الم�ستدامة ال�سابع ع�شر ،الغاية
 ،18-17المجتمع الدولي لتقديم الدعم لبناء قدرات البلدان الأخرى
لتح�سي��ن توافر بيانات منا�سبة التوقيت ومالئمة وم�صنفة .جرى تركيز
الكثي��ر من االهتم��ام في هذا الف�صل على الثقاف��ة الأبوية في فل�سطين.
�إن ه��دف التنمي��ة الم�ستدامة الخام�س الذي يركز عل��ى الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين الن�ساء يرتبط بهذه التحديات .و�ضمن هذا الهدف،
ت�سعى الغاية � 1-5إلى الق�ضاء على التمييز �ضد الن�ساء والفتيات ،والغاية
� 2-5إلى الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء والفتيات ،وتنادي الغاية �5-أ
للقي��ام ب�إجراء �إ�صالحات لتخويل الم��ر�أة قدرة مت�ساوية على الو�صول
�إلى الموارد االقت�صادية ،وتهدف الغاية � 5-5إلى كفالة م�شاركة المر�أة
ف��ي �صنع القرار ،وكل ه��ذه الغايات تحاول مواجه��ة الحرمان الذي
كثيراً ما يرافق النظام الأبوي .وفي فل�سطين ،كما في البلدان الأخرى،
�ستتطل��ب طموحات خطة �سنة � 2030إج��راء حوار ن�شط حول بع�ض
ه��ذه العوام��ل االجتماعية-االقت�صادية التي ربم��ا �ساهمت في �أنماط
الحرمان وال�ضعف الموثقة في هذا التقرير.

***
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الف�صل التا�سع 9
حتى ال ُيترك أحد خلف الركب – ما الذي
يحتاجه ذلك؟
تمثل��ت نقطة البداية له��ذا التقرير ولعملية التحلي��ل القطري الم�شترك
– �إط��ار الأمم المتحدة للم�ساعدات الإنمائي��ة في تحديد بع�ض �أ�شد
الفئات �ضعف�� ًا في فل�سطين وتحليل العوام��ل الرئي�سية التي ت�ساهم في
�ضعفهم.
ت�ؤكد النتائج على واقع �أن العي�ش في ظل االحتالل يجعل كل فل�سطيني
معر�ض�� ًا لل�ضعف والحرمان بطريقة �أو ب�أخ��رى .فاالحتالل الذي يبلغ
الآن �سنته الخم�سين ي�ساهم مبا�شرة في الفقر والبطالة والأزمة الإن�سانية
المطولة .وه��و يقيد قدرة الحكومة الفل�سطيني��ة و�شركائها في التنمية
عل��ى الت�صدي لبع�ض العوائق الأ�سا�سية �أم��ام تحقيق �أهداف خطة �سنة
 .2030ل��ذا فال ريب في �إن �إنهاء االحتالل من �ش�أنه �أن يكون عام ً
ال
رئي�سي ًا في تي�سير التنمية الفل�سطينية.
وف��ي روح ال�ض��رورة التي تحتمها خطة �سن��ة “ 2030بعدم ترك �أحد
خلف الركب” ،يتفح�ص التقرير كذلك �إلى �أي مدى يتمكن الجميع من
الو�صول �إلى مكا�سب التنمية الفل�سطينية بالتكاف�ؤ .ولي�س من المفاجئ
�أن نجد ال�صورة �أبعد ما يكون عن التجان�س .فبالنظر عن قرب �أكبر الى
 20فئة �ضعيفة ومحرومة ب�شكل خا�ص ،يقدم التقرير الدالئل على �أن
�ضعفهم ناتج جزئي ًا عن واحد �أو �أكثر من العوامل الهيكلية التي ت�شمل
الو�صول �إلى الموارد االقت�صادية ،والموقع �أو مكان الإقامة ،والعوامل
الم�ؤ�س�سي��ة وعوامل الحك��م ،والقواعد واالتجاه��ات االجتماعية-
الثقافي��ة ،والتعر�ض للعنف� .إن بع�ض العنا�ص��ر في هذه العوامل ترتبط
باالحتالل ب�شكل ال تنف�صم عراه ،وبع�ضها يرتبط به بدرجة �أقل .وهذه
العنا�صر الأخيرة تتي��ح �إمكانية �أكبر ل�صانع��ي ال�سيا�سات الفل�سطينيين
لك��ي يحدثوا تغييرات من �ش�أنها �أن تح�سن حياة الفئات الأ�شد حرمان ًا
ف��ي فل�سطين وتبني م�سيرة تنموي��ة ال تترك �أحداً خلف الركب .وحتى
حيثم��ا تكون ال�صل��ة باالحتالل قوية ،يظل هناك ح��د �أدنى من تدابير
تخفيف الأثر التي يمكن توظيفها للحد من �أثر هذه العوامل.

كيف ب�إم��كان طرف �إنمائي �أو تجمع لأط��راف �إنمائية ،بما في ذلك
الأم��م المتح��دة� ،أن يت�صرف من �أج��ل �إزالة هذه القيود �أم��ام التنمية
ف��ي فل�سطي��ن؟ وكيف ينبغ��ي لهذا التحلي��ل �أن يجد طريق��ه �إلى �إطار
الأمم المتح��دة للم�ساعدات الإنمائية المنتظ��ر؟ �أو �إلى ا�ستراتيجيات
الم�ساعدات الإنمائية ل�شركاء فل�سطين الآخرين من الجهات الثنائية �أو
المتع��ددة الأطراف لتحقيق الغاية ذاتها؟ ي�سعى هذا الف�صل الأخير �إلى
بدء ترجمة هذه النتائج �إلى فعل ،و�سيتم تكثيف هذه العملية �أثناء �إعداد
�إطار الأمم المتحدة المقبل للم�ساعدات الإنمائية.

 1-9سد الثغرات في البيانات
يق��ال �أن “م��ا ال يت��م ح�سابه ال ي�ؤخذ ف��ي الح�سبان” .وف��ي الواقع
ف���إن �صعوبة الو�ص��ول �إلى بع�ض البيان��ات ل�صالح ه��ذا التحليل قد
�أبرزت ب�ضع فجوات مهمة ف��ي البيانات في فل�سطين .فالفئات التي
تتخلف ع��ن الركب تبدو بطبيعته��ا �أقل و�ضوح ًا ف��ي الإح�صائيات
�أحيان��اً ،وفي حاالت �أخ��رى يكون من ال�صعب تتبعه��ا ،وربما في
جمي��ع الحاالت تعط��ى مرتبة �أدنى م��ن �سواها م��ن الأولوية عندما
تك��ون الموارد محدودة .يوجد تغير نوع��ي بارز في �أهداف التنمية
الم�ستدام��ة بالمقارن��ة مع الأه��داف الإنمائية للألفي��ة� :إذ �أن عملية
الإب�لاغ والمراقبة �ستتطل��ب القدرة على ت�صني��ف الأرقام الوطنية.
و�سيل��زم الكثير م��ن التعاون واال�ستثم��ار والتن�سيق م��ن �أجل تطوير
مجموعات البيانات الراهنة وتعق��ب الفئات المتخلفة عن الركب.
القيم على
تعين �أطراف ًا وا�ضحة لتقوم بدور ّ
و�ستحت��اج الحكومة لأن ّ
مختلف م�ؤ�شرات �أهداف التنمية الم�ستدامة� .إن ت�صنيف البيانات له
حدوده بالطبع ،و�ستحتاج الحكوم��ة �أي�ض ًا لأن تقرر �أي المجاالت
والفئات المجتمعية في ال�سياق الفل�سطيني �ستحتاج �إلى تف�صيل �أكبر
في البيانات.
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�إن ني��ة الحكومة المتجهة �إلى دمج بع�ض بيانات خط الأ�سا�س الرئي�سية
المتعلقة ب�أهداف التنمية الم�ستدامة في �إطار المراقبة لأجندة ال�سيا�سات
الوطنية الجديدة التي تعدها الحكومة ت�شكل خطوة جديرة بالترحيب
في ذل��ك االتجاه .فوج��ود م�ؤ�شرات محددة تتي��ح تعقب بع�ض هذه
الفئ��ات على الأقل يوف��ر فر�صة للت�أثي��ر في اال�ستراتيجي��ات القطاعية
الت��ي �س ُتبنى الخطة حولها .كما �أن وجود ت�آزر �أكبر بين �أهداف التنمية
الم�ستدام��ة و�إطار المراقبة في �أجندة ال�سيا�سات الوطنية �سيحد كذلك
من خطر �أن تتحمل الحكومة عبئ ًا مزدوج ًا في الإبالغ.

 2-9االنفتاح على أصوات جديدة
وشركاء جدد
كيف ت�شارك هذه الفئ��ات ال�ضعيفة �أو المحرومة في عمليات التنمية؟
ه��ل تج��ري دعوتها في �أي وق��ت للتعليق على النج��اح �أو الإخفاق؟
بالن�سبة لإطار الأمم المتحدة للم�ساعدات الإنمائية على الأقل� ،سيلزم
لأطراف التنمية الفاعلة �أن “يقرنوا الأفعال بالأقوال” و�أن ينفتحوا �أكثر
على الإ�صغاء ل�شريحة �أو�سع من الأ�صوات من المجتمع الفل�سطيني –
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مقيم��ة� ،أو منتقدة� ،أو مهللة
�س��وا ًء �أكانت هذه الأ�صوات نا�صحة� ،أو ّ
لم��ا ي�ؤمل تحقيقه م��ن �إنجازات .توج��د لدى الأم��م المتحدة بع�ض
الخبرة ف��ي التعامل مع المجال�س اال�ست�شاري��ة الخارجية ،من ال�شباب
ومن المجتمع المدني ،ولكن ال بد من بلورة �أفكار جديدة ل�ضمان �أن
تتمك��ن الفئات ذات الأولوية بموجب �أه��داف التنمية الم�ستدامة من
الم�شاركة بن�شاط �أكبر.
�إن طبيعية بع�ض العوامل الم�ساهمة في ال�ضعف التي تم تحديدها في
ه��ذا التحليل ت�شدد على �أهمية العم��ل ب�شكل مو�سع مع المنظمات
المحلي��ة .فالت�ص��دي لالتجاهات االجتماعي��ة  -الثقافية الح�سا�سة
التي تعتر���ض فر�ص بع�ض الفئ��ات المهمة م��ن الفل�سطينيين يجب
�أن يق��اد من “الداخ��ل” بوا�سطة �أولئك الذي��ن يتمتعون بالم�صداقية
والب�صيرة لتحديد �أف�ضل ال�سبل الممكنة لإحداث التغيير .كما يتعين
�إدراك الطبيع��ة الطويلة الأجل له��ذه المهام – فالتغيير االجتماعي-
الثقافي يقا�س بالأجي��ال ال بال�سنوات و�سيتطلب االحتمال والثبات
بق��در �أكبر بكثير مما يمك��ن �أن يتحمله م�شروع �إنمائي اعتيادي �أو
جهة مانحة.

 3-9من القطاعي إلى الشامل:
االستثمار في عمليات تخطيط
متكاملة
م��ن الر�سائل الوا�ضحة الت��ي يبعثها هذا التحلي��ل �أن الفئات التي تترك
خل��ف الركب على الأغل��ب �أن تخ�ضع لي�س لعام��ل واحد بل لعوامل
متع��ددة م�ساهم��ة في ال�ضع��ف في الوقت ذات��ه .على �سبي��ل المثال،
تعاني الفتيات المراهقات من طائفة من العوائق التي تحد من فر�صهن
االقت�صادي��ة ،بالإ�ضافة �إلى ق��در �أكبر من التعر���ض للعنف واتجاهات
اجتماعية-ثقافي��ة تعمل في غير �صالحهن .والعوامل الم�ؤثرة هي بحد
ذاته��ا مترابطة فيما بينها .على �سبيل المث��ال ،تن�ش�أ عدة عوامل �ضعف
اقت�صادي��ة عن عوام��ل الموقع والعوام��ل الم�ؤ�س�سية مبا�ش��رة .كما �أن
القواع��د االجتماعية-الثقافية ت�ساهم ف��ي العنف وفي عوامل ال�ضعف
الم�ؤ�س�سية.
بالتال��ي ،ف���إن اال�ستراتيجيات الموجه��ة لال�ستجابة �إلى ه��ذه الدعوة
العالمية لبناء عملي��ة تنمية �أكثر �إن�صاف ًا �ستحتاج �إلى قدر �أكبر بكثير من
التكامل في الجهود من �أجل الت�صدي لأبعاد الفقر والحرمان المتعددة
التي تعاني منها فئات مختلفة من المجتمع.
�ستظل التدخالت القطاعية ت�ش��كل العمود الفقري للطريقة التي �سيتم
بها تنظي��م جهود الحكومة والتعاون الإنمائ��ي الدولي� .إال �أن تحقيق
التح�سين��ات النوعي��ة في نتائ��ج التنمية الت��ي تتوقعها �أه��داف التنمية
الم�ستدامة �سيتطلب ت�سخير هذه الجهود القطاعية بذكاء نحو نتاجات
وا�ضحة يرجح �أن تتجاوز القطاع الفردي �أو الوزارة الواحدة.
والأم��ر الجي��د �أن التدخالت الت��ي تتناول عام ً
ال مح��دداً م�ساهم ًا في
ال�ضع��ف لدى فئة من الفئ��ات يمكن �أن ت�ؤدي ه��ي ذاتها �إلى تح�سين
ظروف عدة فئات �أخرى كذلك .على �سبيل المثال ،من �ش�أن الت�صدي
للقواع��د االجتماعية-الثقافي��ة التي تبقي الن�ساء خ��ارج القوى العاملة
والأ�شخا���ص ذوي الإعاقة خارج الحي��اة العامة �أن ي�ساهم في تح�سين
ظ��روف الفق��راء العاملين عن طري��ق تح�سين مع��دالت الإعالة داخل
الأ�سرة .وعلى نحو مماث��ل ،من �ش�أن الحد من تعر�ض ال�شباب للعنف
�أن يقلل من مدى انت�شار العنف الأ�سري كنتيجة فرعية.
"فيم���ا أن االحتياج ألطراف التنمي���ة الفاعلة في
فلس���طين ،بما يش���مل مجموعة األم���م المتحدة
ً
كبي���را بس���بب دعمه���م المالي
اإلنمائي���ة ،يظ���ل
ً
أيض���ا
ودعمه���م للسياس���ات ،فه���م مطالب���ون
(وبشكل خاص) أن يقرنوا مساعداتهم بالمناصرة
الثنائي���ة والمتع���ددة األط���راف إزاء إس���رائيل
واالحتالل".

 4-9إدخال السياسة في مركز برامج
التنمية
فيما �أن دول��ة فل�سطين قد �ألزمت نف�سها بخطة �سنة  2030وتحقيق
�أه��داف التنمي��ة الم�ستدامة ،ف���إن التحليل في ال�صفح��ات ال�سابقة
ي�ش��دد على حقيق��ة �أن الم�ساءلة عن بلوغ ه��ذه الأهداف يجب �أن
تك��ون م�شتركة طالما بقيت �إ�سرائيل تمثل �سلطة احتالل .و�سيكون
م��ن ال�ض��روري كذلك �أن يت��م قيا�س تق��دم �إ�سرائيل نح��و �أهداف
التنمي��ة الم�ستدامة بم��دى تقدم الفل�سطينيي��ن نحوها كذلك .ومن
الطبيعي �أن ي�ساهم تركي��ز �أهداف التنمية الم�ستدامة على الإن�صاف
والو�ص��ول والعدالة في زيادة التدقيق ف��ي ال�سيا�سات الإ�سرائيلية في
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة .كما �أن قرار الجمعية العامة ب�ش�أن خطة
 2030كان �صريح�� ًا ف��ي دعوته �إلى �إزال��ة “العقبـات الـتي تحـول
دون تمـ��ام �إعمـال حـق تقريـر الم�صـير بالن�سب��ة لل�شعوب الرازحة
تح��ت وط�أة اال�ستعمار واالحـتالل الأجـنب��ي ،والذي ما زال يـ�ؤثر
�سـلب�� ًا في تنميته��ا االقت�صادية واالجتماعية وفي بيئته��ا �أي�ضاً” (A/
 ،1/RES/70الفقرة .)35
�سيظ��ل دع��م الميزاني��ة الحكومي��ة وتقدي��م الم�ساع��دات الإن�سانية
والإنمائية ي�شكل �شريان الحياة بالن�سبة لحكومة فل�سطين طالما بقيت
تتعر�ض لتلك القيود ال�شديدة على حيزها الإنمائي التي تم ا�ستعرا�ضها
ف��ي الف�صل الثاني .و�ستبقى الحاجة قائم��ة للم�ساعدات الخارجية من
�أجل �سد الثغرات النا�شئة ع��ن الخيارات التي يحرم �صانعو ال�سيا�سات
الفل�سطينيون منها.
�إن �إدراك ال�سياق ال�سيا�سي لهذه الجهود التنموية يعني �أي�ض ًا عدم �إغفال
الحقيق��ة الت��ي وثقها البنك الدول��ي في تقريره �سن��ة  ،2013وهي �أن
مج��رد ال�سماح بو�صول الفل�سطينيين �إلى الموارد الطبيعية في المنطقة
(ج) �سيتيح ما يق��ارب  %23من الناتج المحلي الإجمالي الفل�سطيني
(ح�سب �سنة  )2011و�سيوف��ر  800مليون دوالر �أمريكي على �شكل
�إي��رادات �ضريبية – وهو مبلغ يفوق جمال��ي دعم الميزانية المتوقع �أن
تتلقاه ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة .2016
وفيم��ا �أن االحتياج لأطراف التنمية الفاعلة في فل�سطين ،بما ي�شمل
مجموع��ة الأم��م المتح��دة الإنمائية ،يظ��ل كبيراً ب�سب��ب دعمهم
المالي ودعمهم لل�سيا�سات ،فه��م مطالبون �أي�ض ًا (وب�شكل خا�ص)
�أن يقرن��وا م�ساعداتهم بالمنا�صرة الثنائي��ة والمتعددة الأطراف �إزاء
�إ�سرائي��ل واالحت�لال .على �سبيل المث��ال ،يجب �أن يك��ون الدعم
المبا�ش��ر للزراع��ة الفل�سطينية مرتبط�� ًا بالمنا�صرة م��ن �أجل ت�سهيل
ا�ستيراد الأ�سم��دة المنا�سبة ،وتح�سين الو�صول �إلى �أ�شجار الزيتون،
ورف��ع القي��ود على الت�صدير في غ��زة ،وما �شابه ذلك مم��ا من �ش�أنه
�أن ي�ضاع��ف �أثر التنمية على القط��اع بقدر �أكبر بكثير مما يمكن �أن
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ي�أم��ل بتحقيقه م�شروع منفرد .وه��ذا النوع من المنا�صرة لن يكون
بال�ضرورة مكلف�� ًا من الناحية المالية ولكن المردود من الممكن �أن
يكون كبيراً جداً.

 5-9مواجهة التجزئة في التدخالت
اإلنمائية
�إن التجزئة الجغرافية وال�سيا�سية لفل�سطين تتطلب من �شركاء التنمية �أن
ي�ضبطوا ا�ستجابتهم وفق ًا لهذا الواقع .فمتغيرات الموقع ذات �أهمية في
�أي �سياق تنموي ،ولكن في العادة لأ�سباب مادية �أو بيئية (مث ً
ال� ،ضمان
�أن ت�صل التنمية �إلى �أق�صى �شمال مالي �أو المناطق الجبلية المعزولة في
نيب��ال)� .أما في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة ،فعوام��ل الموقع هي في
الواقع ذات طبيعة �سيا�سية بقدر �أكبر ومن �صنع الإن�سان� .إن ال�سيا�سات
المتعلقة بالإغالق (غزة) �أو الإلحاق (القد�س ال�شرقية) �أو الأمن (و�سط
الخلي��ل) �أوجدت خليط ًا من “المناخ��ات الإنمائية المحلية” .ويتعين
عل��ى �شركاء التنمية �أن يدخلوا في ت�صمي��م برامجهم عامل االختالف
المتزايد في ال�سياقات ما بي��ن تلك المناطق .وفيما �أن هذه المتغيرات
�ستتغير ب�شكل حاد في حال �إنهاء االحتالل ،ف�ستحتاج بع�ض العمليات
�إلى �سنوات لكي تتخذ م�ساراً معاك�س ًا ،مثل غياب التكامل بين �أ�سواق
ال�ضف��ة الغربي��ة وغ��زة� ،أو التغيير ف��ي المنهاج المدر�سي ف��ي القد�س
ال�شرقي��ة بالمقارنة مع �سائر ال�ضفة الغربي��ة .وال �شك �أن ت�أثير االنق�سام
بين فت��ح وحما�س ي�ساهم هو �أي�ض ًا في ه��ذه التجزئة ويحتمل �أن يترك
عواق��ب خطيرة على الم��دى البعيد حيثما يتم تر�سي��خ نهج متباين في
التعليم وفي ال�سيا�سات االجتماعية وفي القانون.
ينبغ��ي ت�شجيع الحكوم��ة الفل�سطينية ودعمه��ا لأن تواظب على �صنع
ال�سيا�س��ات لجمي��ع الفل�سطينيي��ن ،حت��ى ف��ي المناطق الت��ي ي�صعب
الو�ص��ول �إليها .ي�شم��ل ذلك و�ضع ال�سيا�سات وتقدي��م الدعم ل�صالح
المزارعين الفل�سطينيي��ن في منطقة التما���س ،وللمعلمين الفل�سطينيين
ف��ي مدار�س القد�س ال�شرقية ،ولجميع الفل�سطينيين في غزة .ويكت�سب
�إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة مثل مكتب تن�سيق المنطقة (ج) المن�ش�أ حديث ًا
ف��ي مكتب رئي�س الوزراء �أهمية كبيرة من �أج��ل توفير القيادة و�ضمان
التما�س��ك بين ال�سيا�سات المختلفة في دع��م الحكومة لهذه المنطقة.
هذا ف��ي حين �أن الدع��م المقدم للقد���س ال�شرقية حالي ًا يب��دو عر�ضي ًا
ومج��ز�أً من الناحي��ة الم�ؤ�س�سية ،وال يوجد توحيد فعل��ي ال�ستراتيجية
العم��ل ب�شكل يكفل االن�سجام في �سيا�سات الحكومة في غزة كذلك.
هن��اك �أي�ض ًا واجب مهم على المانحي��ن عندما يقومون بتقديم البرامج
ف��ي مناطق ال تملك الحكومة �أو تملك ق��درة محدودة على الو�صول
�إليه��ا� ،إذ يتعي��ن عليهم �أن ي�ضمنوا �أن تكون ه��ذه الجهود متوائمة مع
�سيا�سات الحكومة ومن�سقة مع برامجها.
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 6-9جسر الهوة بين العمل اإلنمائي
واإلنساني
�إن طبيع��ة احتياج��ات فل�سطي��ن للم�ساعدات الدولية تتح��دى التمييز
التقليدي بين “الإن�سان��ي والإنمائي” .فالطبيعة المزمنة لأزمة الحماية
الت��ي تحدد احتياجات فل�سطين الإن�سانية تتعار�ض مع �أي مفهوم ينظر
�إل��ى اال�ستجابة الطارئة عل��ى �أنها ذات طبيعة ق�صي��رة الأجل .تت�ضمن
الأعم��ال الإن�ساني��ة مكون��ات معت��ادة مث��ل الم�ساع��دات الغذائية،
والو�ص��ول �إلى المياه ،والم�ساعدات ف��ي الم�أوى في �أعقاب جوالت
القت��ال المنتظمة ف��ي غزة .ولك��ن فيما تدخ��ل هذه الأعم��ال �سنتها
الخام�س��ة �أو حت��ى العا�شرة ،فم��ن المنطقي �أن يج��ري النقا�ش حول
م��دى ان�سجام هذه الأعم��ال الإن�سانية مع ال�سيا�س��ات الوطنية ومدى
ا�ستدامته��ا عندم��ا يظهر ما ين��ذر بانخفا�ض التموي��ل الإن�ساني .ومن
ال�ض��روري وج��ود تعاون �أوث��ق بكثير بي��ن �أطراف العم��ل الإن�ساني
والحكومة في مثل هذه البيئة.
كم��ا �أن العم��ل الإن�ساني في فل�سطين يمتد لي�شم��ل مجاالت للتدخل
لي�س��ت تقليدي��ة تمام ًا .فالع��ون القانون��ي للتجمع��ات ال�سكانية التي
تتهدده��ا �أوامر الهدم �أو دعم �سبل ك�س��ب العي�ش للمزارعين البدو في
المنطق��ة (ج) لل�ضفة الغربية من الأمثلة عل��ى �أنواع الأعمال الإن�سانية
التي تق�صد بالأ�سا�س لم�ساعدة الأ�سر على التدبر مع الأخطار الحقيقية
للترحي��ل الق�س��ري� ،أي بالمخت�ص��ر المفي��د ،م�ساع��دة التجمع��ات
ال�سكاني��ة على البقاء في بيوتها باعتبار ذلك حق ًا لهم بموجب القانون
الإن�ساني الدولي,
�إن ع��دداً من الفئات ال�ضعيفة الواردة في هذا التحليل وبالت�أكيد العديد
م��ن المناط��ق الجغرافية التي يوج��دون فيها (المنطق��ة (ج) ،ومنطقة
التما���س ،الخ) تعد �أماكن تجري فيها التدخ�لات الإن�سانية والإنمائية
جنب�� ًا �إلى جنب .وهناك حاجة لإج��راء تحليل �أكثر ات�ساق ًا لل�ضعف في
هذه التجمعات وبناء �شراكة بي��ن التمويل الإن�ساني والإنمائي ل�ضمان
�أن تك��ون الجه��ود طويلة الأج��ل وال�سعي لإدراج العوام��ل الهيكلية
الم�ؤثرة ف��ي التخطيط وال�سيا�س��ات واال�ستثم��ارات الإنمائية الطويلة
الأجل.
ت�ستحق غ��زة ذكراً خا�ص ًا هنا .فغزة في الواقع �أكبر بكثير من �أن تتمثل
بفئة �ضعيفة منفردة و�أن ت�ساوي وحدة لتحليل ال�ضعف في هذا التحليل
القطري الم�شترك .مع ذلك ،وعلى نحو ما وثقته ال�صفحات ال�سابقة،
ف���إن نكو���ص التنمية الحاد ال��ذي �شهدته غ��زة على م��دار ال�سنوات
الع�شري��ن الما�ضية قد ترك  1.9ملي��ون �شخ�ص يعي�شون في �أزمة دائمة
تقريب ًا :فحوالي  %80من �أهالي غ��زة �سيحتاجون �إلى معونات طارئة
خ�لال مجرى �سنة  .2016وب�سبب طبيع��ة االحتياجات وال�سيا�سات
�إزاء �سلط��ات الأم��ر الواقع الت��ي ت�سيطر على غزة ف��ي الوقت الراهن،

ات�سم��ت الم�ساعدات المقدمة بطبيعة �إن�ساني��ة بالأ�سا�س .وثمة حاجة
للخ��روج من هذه الحلقة المفرغة ،و�إع��ادة بناء االقت�صاد ،ودعم �سبل
ك�سب العي�ش ،ومعالجة االحتياجات المزمنة في مجال المياه والطاقة
التي ال يمكن حلها بالتدخالت الإن�سانية البحتة.

ال�ست المقبل��ة كما ترد في �أجندة ال�سيا�س��ات الوطنية ،و�سي�سعى لأن
يكون مكم� ً
لا ال�ستراتيجياتها القطاعي��ة الرئي�سية .وفي مجرى ذلك،
�سي�ساه��م الإطار في تحقيق �أهداف التنمي��ة الم�ستدامة التي تندمج في
الأولويات الوطنية لل�سلطة الفل�سطينية .كما �سي�ستر�شد محتوى برامج
الأمم المتحدة �ضم��ن �إطار الم�ساعدات الإنمائي��ة بالحاجة للت�صدي
للعوام��ل الم�ساهمة في ال�ضعف التي يحددها ه��ذا التقرير .ومع �أخذ
الترابط��ات بين هذه العوامل بالح�سبان� ،ستتج��ه النية �أي�ض ًا ال�ستكمال
الجهود القطاعية ب�إطار عبر قطاعي �شامل.

�إن خطة �سنة  2030و�أهداف التنمية الم�ستدامة التي في �صميمها تلزم
جمي��ع البلدان والأطراف المعني��ة بالعمل مع ًا من �أج��ل تحقيق النمو
االقت�صادي والتنمية االجتماعي��ة وحماية البيئة ب�شكل م�ستدام و�شامل
للجميع .و�ستعمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في فل�سطين لدعم
الحكوم��ة الفل�سطينية في تنفيذ هذه الخطة .كم��ا �ستوا�صل المنا�صرة
بق��وة من �أجل �أن تف��ي �إ�سرائيل بواجباتها ك�سلط��ة احتالل ل�ضمان �أن
يتمكن جمي��ع الفل�سطينيي��ن من ممار�سة حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سية
والم�ساهمة في التقدم.

�إن �إط��ار الأمم المتح��دة للم�ساعدات الإنمائية يمث��ل مبادرة م�شتركة
بي��ن الحكومة وفري��ق الأمم المتح��دة القطري ف��ي فل�سطين ويجب
�أن يك��ون �إطاراً للعم��ل الإنمائي التعاوني بم�شارك��ة طائفة وا�سعة من
الأط��راف الإنمائية الفاعلة ،بحيث يهدف ف��ي المح�صلة النهائية �إلى
م�ساعدة الحكومة الفل�سطينية عل��ى تحقيق �أهدافها الإنمائية� .ستعمل
مجموع��ة الأم��م المتح��دة الإنمائية ف��ي فل�سطين للت�ص��دي للعوامل
الرئي�سي��ة الم�ساهم��ة ف��ي ال�ضعف و�ست�ض��ع الفئات الأ�ش��د �ضعف ًا في
�صميم تخطيطها الإنمائي� ،ساعية بذلك للت�أكد من �أن هذه الجهود لن
تترك �أحداً بالفعل خلف الركب.

 7-9التطلع إلى األمام نحو إطار
جديد لألمم المتحدة للمساعدات
اإلنمائية

�سيتوافق �إط��ار الأمم المتحدة للم�ساع��دات الإنمائية للفترة -2018
 2022مع �أولويات التنمية لدى الحكومة الفل�سطينية لفترة ال�سنوات
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9999الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2015يوم المعاق العالمي [بيان �صحفي].
10100الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016بمنا�سبة يوم ال�شباب العالمي [بيان �صحفي].
10101الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016بمنا�سبة اليوم العالمي لالجئين [بيان �صحفي].
10102الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الأول .2016
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10103الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني .2016
10104الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثالث .2015
10105الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الرابع .2015
10106الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016الذكرى الثامنة وال�ستين للنكبة الفل�سطينية [بيان �صحفي].
10107الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016فل�سطين في �أرقام .2015
10108الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016م�سح ال�شباب الفل�سطيني  :2015النتائج الرئي�سية.
10109الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016م�سح القوى العاملة الفل�سطينية – التقرير ال�سنوي.2015 :
11110الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016النتائج الأ�سا�سية لم�سح القوى العاملة للربع الأول ( 2016دورة كانون ثاني – �آذار [ )2016بيان �صحفي].
11111الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016النتائج الأ�سا�سية لم�سح القوى العاملة للربع الثاني ( 2016دورة ني�سان – حزيران [ )2016بيان �صحفي].
11112الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016النتائج الأ�سا�سية لم�سح القوى العاملة للربع الرابع ( 2015دورة ت�شرين �أول – كانون �أول [ )2015بيان �صحفي].
11113الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016النتائج الأ�سا�سية لم�سح القوى العاملة في فل�سطين للعام [ 2015بيان �صحفي].
11114الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016يوم الطفل الفل�سطيني [بيان �صحفي].
11115الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016اليوم العالمي للمر�أة [بيان �صحفي].
11116الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني وقطاع الأمن الغذائي ( ،)2015ملخ�ص النتائج الأولية للم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .2014-2013
11117الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ومنظمة الأغذية والزراعة والأونروا وبرنامج الأغذية العالمي ( ،)2012الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي.
11118الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطين ،الحجز الع�سكري.
11119حكومة �إ�سرائيل ،القرار .)2002( 2077
12120دياكونيا ( ،)2014عملية الجرف الواقي :تذكير بالمبادئ الجوهرية للقانون الإن�ساني الدولي [بيان �صحفي].
12121دونات ،م .و�آخرون ( ،)2013التغيرات في درجات الحرارة المتطرفة والهطول في المنطقة العربية :االتجاهات الطويلة المدى والتباينات المتعلقة بظاهرتي التذبذب
الجنوبي و�شمال الأطل�سي للمناخ ،المجلة الدولية لعلوم المناخ.
تب�صري.
12122الرابطة الدولية لم�ساعدة الم�سنين ( ،)2015الم�ؤ�شر العالمي لمراقبة العمر  :2015تقرير ّ
�12123سلطة جودة البيئة الفل�سطينية (� ،)2010أثر جدار ال�ضم والتو�سع على البيئة الفل�سطينية.
12124ال�سلطة الفل�سطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( ،)2011ا�ستراتيجية وبرنامج عمل ال�سلطة الفل�سطينية للتكيف مع تغير المناخ.
�12125سلطة المياه الفل�سطينية ( ،)2013تقرير عن و�ضع الموارد المائية في دولة فل�سطين المحتلة – .2012
�12126سلطة النقد الفل�سطينية ( ،)2015تقرير الت�ضخم – الربع الأول ل�سنة  ،2015الجزء .14
12127ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( ،)2011درا�سة للفر�ص االقت�صادية في محافظة الخليل والجنوب.
�12128سولتانا ،ر ،)2008( .التوجيه المهني في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة :ا�ستق�صاء الميدان و�سبل الم�ضي الى الأمام.
�12129صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ( ،)2014درا�سة حول �أثر الأزمة في غزة على ال�شباب.
�13130صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ( ،)2014العمل مع ًا لوقف العنف القائم على النوع االجتماعي.
�13131صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ( ،)2015تقرير �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان عن الو�ضع :بعد مرور �سنة على حرب غزة �سنة .2014
�13132صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ( ،)2016تحليل الو�ضع ال�سكاني (م�سودة).
�13133صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ( ،)2016الخ�صائ�ص الديمغرافية للمراهقين وال�شباب :نظرة عامة موجزة.
�13134صندوق النقد الدولي ( ،)2011ال�ضفة الغربية وغزة :التطورات الأخيرة في �إيرادات المقا�صة.
�13135صندوق النقد الدولي ( ،)2012ال�ضفة الغربية وغزة :اتجاهات �سوق العمل والنمو والبطالة.
�13136صندوق النقد الدولي (� ،)2015أ�سباب وعواقب عدم التكاف�ؤ في الدخل :منظور عالمي.
�13137صندوق النقد الدولي ( ،)2016تقرير ال�ضفة الغربية وغزة الى لجنة االرتباط الخا�صة.
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13138قاعدة بيانات الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .2014-2013
13139القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني (.)2003
14140قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2004
14141قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000
14142القانون الفل�سطيني لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم  4ل�سنة .1999
14143قطاع الأمن الغذائي (� ،)2016أبرز م�ستجدات قطاع الأمن الغذائي في الربع الرابع من �سنة .2015
14144كليمنت ،و .ومايلز ،ج ،)1994( .عالقات الحكم :الطبقة والنوع االجتماعي في المجتمعات بعد ال�صناعية.
14145لجنة �إعمار الخليل ( ،)2015الخطة ال�شاملة للحفاظ و�إحياء البلدة القديمة من الخليل.
�شعب في خطر :تداعيات الهجوم الإ�سرائيلي عام  2014على ال�صحة في قطاع غزة.
14146اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (،)2015
ٌ
14147اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ( ،)2009ال�ضفة الغربية :الم�ستوطنات غير ال�شرعية ت�سبب الع�سر للفل�سطينيين [بيان �صحفي].
14148اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ( ،)2016االحتالل والقانون الإن�ساني الدولي� :أ�سئلة و�أجوبة.
14149لجنة الكنائ�س لل�ش�ؤون الدولية ( ،)2013التعليم في ظل االحتالل :الو�صول �إلى التعليم في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
15150اللجنة الوزارية لإعادة �إعمار غزة ( ،)2015التقييم المف�صل لالحتياجات و�إطار الإنعا�ش لإعادة �إعمار غزة.
15151المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( ،)2005تقرير المقرر الخا�ص المعني بم�س�ألة العنف �ضد المر�أة و�أ�سبابه وعواقبه ،ياكين �إرتورك.
15152المجل�س االقت�صادي واالجتماعي (.13/E/2016 – 86/A/71 ،)2016
15153مجل�س حقوق الإن�سان.)2012( 71/A/HRC/22 ،
15154مجل�س حقوق الإن�سان.)2013( 26/A/HRC/22 ،
15155مجل�س حقوق الإن�سان.)2015( 44/A/HRC/28 ،
15156مجل�س حقوق الإن�سان.)2015( 45/A/HRC/28 ،
15157مجل�س حقوق الإن�سان.)2016( 40/A/HRC/31 ،
15158المجل�س النرويجي لالجئين ( ،)2012دليل لقانون الإ�سكان والأر�ض والملكية في المنطقة (ج) من ال�ضفة الغربية.
15159مجموعة الحماية ( ،)2014مخاوف الحماية والت�أثيرات الإن�سانية للن�شاط اال�ستيطاني في مدينة الخليل (.)H2
16160مجموعة الحماية ومجموعة التعليم ( ،)2012ق�ضايا الحماية التي ت�ؤثر في الو�صول الى التعليم في ال�ضفة الغربية.
16161المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط ( ،)2016تقرير المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط.
16162مجموع��ة المياه وال�صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ( ،)2016الحياة تحت الح�صار %86 :من الم�شاريع الالزمة لتطوير قطاع المياه وال�صرف
ال�صحي والنظافة المحطم في غزة تظل معر�ضة للخطر [بيان �صحفي].
16163مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ( ،)2016مراجعة ل�سنة  :2015منا�صرة حق الفل�سطينيين في المياه.
16164مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ( ،)2016المياه وال�صرف ال�صحي في فل�سطين.
16165مجموعة الهيدرولوجيين الفل�سطينيين ( ،)2016حقائق �سريعة.
16166مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) ( ،)2013نظام الت�صاريح :انتهاكات حقوق الإن�سان في مناطق ال�ضفة الغربية المعرفة با�سم “منطقة التما�س”.
16167مركز العمل التنموي مع ًا ( ،)2014التدهور البيئي و�أثره على المياه الجوفية في غزة.
16168المركز الفل�سطيني للتنمية والحريات االعالمية ( ،)2016ارتفاع غير م�سبوق في انتهاكات حرية االعالم خالل العام [ 2015بيان �صحفي].
16169المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان ( ،)2011الحرمان من التعليم :انتهاك �إ�سرائيل المنهجي لحق الأطفال الفل�سطينيين في التعليم.
17170م�صلحة مياه بلديات ال�ساحل ( ،)2014تقرير تقييم الأ�ضرار :البنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي.
17171مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2009خم�س �سنوات على �صدور الر�أي اال�ست�شاري لمحكمة العدل الدولية.
17172مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2011الم�ستجدات المتعلقة بالجدار.
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17173مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2012تطورات �إمكانية التنقل والو�صول في ال�ضفة الغربية.
17174مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2013الأثر الإن�ساني للجدار.
17175مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( .)2013الأثر الإن�ساني للم�ستوطنات الإ�سرائيلية في مدينة الخليل.
17176مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2013المناطق المقيد الو�صول �إليها في قطاع غزة [بيان �صحفي].
17177مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2014التجمعات البدوية التي يتهددها خطر التهجير الق�سري.
17178مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2014المنطقة (ج) في ال�ضفة الغربية :مخاوف �إن�سانية رئي�سية.
17179مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2014موجز بيانات مواطن ال�ضعف في المنطقة (ج).
18180مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2015ت�أثير �أزمة الوقود والكهرباء في غزة على الأو�ضاع الإن�سانية [بيان �صحفي].
18181مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2015تحت التهديد� :أوامر الهدم في المنطقة (ج) في ال�ضفة الغربية.
18182مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( .)2015الخليل :القيود المفرو�ضة على الو�صول و�سط �أعمال العنف تقو�ض الظروف المعي�شية ب�شكل كبير.
18183مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2015قطاع غزة :الأثر الإن�ساني للح�صار.
18184مكت��ب تن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية ( ،)2015من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يدعو �إلى �ضمان و�صول الأطفال الآم��ن �إلى المدار�س في ال�ضفة الغربية المحتلة ،بما فيها القد�س
ال�شرقية [بيان �صحفي].
18185مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2015ن�شرة ال�ش�ؤون الإن�سانية ل�شهر �آب�/أغ�سط�س .2015
18186مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (� ،)2016إعادة بناء  %15من الم�ساكن المدمرة �أو المت�ضررة ب�شدة �أثناء �أعمال القتال عام [ 2014بيان �صحفي].
18187مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016انقطاعات حادة في الكهرباء في غزة [بيان �صحفي].
18188مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016التقرير الأ�سبوعي لحماية المدنيين� 23 – 17 :أيار/مايو .2016
18189مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016التقرير الأ�سبوعي لحماية المدنيين 26 :تموز/يوليو – � 1آب�/أغ�سط�س .2016
19190مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016خطر الترحيل الق�سري.
19191مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016غزة :عجز البنية التحتية لل�صرف ال�صحي يزيد المخاوف ال�صحية والبيئية.
19192مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016قطاع غزة :الآثار طويلة الأمد للأعمال القتالية عام  2014على الن�ساء والفتيات.
19193مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( ،)2016معطيات �شهرية.
19194مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية وبرنامج الأغذية العالمي ( ،)2012بين المطرقة وال�سندان.
19195مكتب ممثل المجموعة الرباعية :توني بلير ،مبادرة لالقت�صاد الفل�سطيني :الزراعة.
19196مكتب المن�سق الخا�ص للأمم المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق االو�سط (ني�سان�/إبريل  ،)2015تقرير الى لجنة االرتباط المخ�ص�صة للأرا�ضي المحتلة.
19197مكتب المن�سق الخا�ص للأمم المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق االو�سط (�أيلول�/سبتمبر  ،)2015تقرير الى لجنة االرتباط المخ�ص�صة للأرا�ضي المحتلة.
19198مكتب المن�سق الخا�ص للأمم المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق االو�سط (ني�سان�/إبريل  ،)2016تقرير الى لجنة االرتباط المخ�ص�صة للأرا�ضي المحتلة.
19199مندل ،ت .وخ�شان ،ع ،)2005( .الإطار القانوني للإعالم في فل�سطين وبموجب القانون الدولي.
20200من�صور ،م .و�أبو الهوا ،م ،)2013( .الهرم في فل�سطين ،مجلة هذا الأ�سبوع في فل�سطين.185 ،
20201منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2014الحق في ال�صحة :عبور الحواجز للو�صول الى ال�صحة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.2013 ،
20202منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2014حمل المراهقات.
20203منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2015تقرير عن تقييم ميداني للأو�ضاع ال�صحية في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
20204منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2015تقرير الو�ضع رقم  2عن االعتداءات على ال�صحة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
20205منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2016الأحوال ال�صحية في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،وفي الجوالن ال�سوري المحتل.
20206منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2016فيديو منظمة ال�صحة العالمية :المحددات االجتماعية لل�صحة في قطاع غزة [بيان �صحفي].
20207منظمة ال�صحة العالمية (ني�سان�/إبريل  ،)2016الو�صول �إلى ال�صحة بالن�سبة للمر�ضى المحالين من قطاع غزة ،التقرير ال�شهري.
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20208منظمة ال�صحة العالمية ( ،)2016الو�صول �إلى ال�صحة بالن�سبة للمر�ضى المحالين من قطاع غزة ،التقرير ال�شهري حزيران/يونيو .2016
20209منظمة ال�صحة العالمية والبنك الدولي ( ،)2011التقرير العالمي عن الإعاقة.
21210منظمة العمل الدولية ( ،)2010م�شاركة المر�أة في القوى العاملة الفل�سطينية .2011-2010
21211منظمة العمل الدولية ( ،)2013نحو الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
21212منظمة العمل الدولية ( ،)2014تنقالت �سوق العمل لل�شابات وال�شبان في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
21213منظمة العمل الدولية ( .)2014نتائج تقييم التعاونيات الزراعية في ال�ضفة الغربية :التحديات والفر�ص.
21214منظمة العمل الدولية ( ،)2015و�ضع العمال في الأرا�ضي العربية المحتلة.
21215منظمة العمل الدولية ( ،)2016و�ضع العمال في الأرا�ضي العربية المحتلة.
21216م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)2009الأبعاد االقت�صادية لالحتالل المطول :اال�ستمرارية والتغير في ال�سيا�سات الإ�سرائيلية تجاه االقت�صاد الفل�سطيني.
21217م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)2009البدائل ال�سيا�ساتية لإدامة التنمية الفل�سطينية وت�شكيل الدولة.
21218م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)2012تقرير عن م�ساعدات الأونكتاد لل�شعب الفل�سطيني.
21219م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)1015تقرير عن م�ساعدات الأونكتاد لل�شعب الفل�سطيني :التطورات في اقت�صاد الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
22220م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)2015قطاع الزراعة الفل�سطيني المحا�صر.
22221م�ؤ�س�سة بيت الحرية ( ،)2016قطاع غزة.
22222هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ( ،)2013بناء روابط :نحو ا�ستراتيجيات و�سيا�سات متكاملة لتمكين الن�ساء الفل�سطينيات.
22223هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ( ،)2014الحرمان من العدالة :و�صول الن�ساء الفل�سطينيات �إلى العدالة في ال�ضفة الغربية من الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
22224هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ( ،)2016الن�ساء والم�شاركة ال�سيا�سية و�صنع القرار.
22225الهيئة العامة لل�ش�ؤون المدنية ( ،)2015التقرير ال�سنوي .2015
22226هيومان رايت�س ووت�ش ( ،)2015التقرير العالمي ل�سنة � :2015إ�سرائيل/فل�سطين.
22227والبي� ،س ،)1989( .التحليل النظري للنظام الأبوي ،مجلة علم االجتماع.234-213 ،)2(23 ،
22228وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطينية ( ،)1998م�سح اال�ستهالك والإنفاق.
22229وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطينية ( ،)2011م�سح اال�ستهالك والإنفاق.
23230وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطينية ومعهد الأبحاث التطبيقية – القد�س (�أريج) ( ،)2011الخ�سائر االقت�صادية الناجمة عن االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطين.
23231وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية ( ،)2011تقرير اتجاهات التح�صيل في االختبارات الموحدة لل�سنوات .2011-2010-2009
23232وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية ( ،)2015ظاهرة انتقال الطلبة من التعليم النظامي �إلى التعليم غير النظامي و�سوق العمل.
23233وزارة الدولة الأمريكية ( ،)2016ك�شوفات المناخ اال�ستثماري ل�سنة .2016
23234وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية ( ،)2010البرنامج الوطني الفل�سطيني للحماية االجتماعية “ا�ستراتيجية التحويالت النقدية”.
23235وزارة �ش�ؤون المر�أة الفل�سطينية وهيئة الأمم المتحدة للمر�أة ( ،)2011الخطة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة -2011
.2013
23236وزارة ال�صحة الفل�سطينية ( ،)2013الح�سابات ال�صحية الفل�سطينية.
23237وزارة ال�صحة الفل�سطينية ( ،)2014التقرير ال�صحي ال�سنوي.
23238وزارة ال�صحة الفل�سطينية ( ،)2015اال�ستراتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية .2019-2015
23239وزارة العمل الأمريكية ( ،)2014نتائج �سنة  2014حول �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال.
24240وزارة العمل الأمريكية ( ،)2015التقرير ال�سنوي.
24241وزارة العمل الفل�سطينية ( ،)2015التقرير ال�سنوي.
24242وزارة المالية والتخطيط الفل�سطينية ( ،)2015التقارير المالية ال�شهرية.
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24243وزارة المياه والري الأردنية ( ،)2015قطاع المياه الأردني :حقائق و�أرقام .2013
24244الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( ،)2016ما هي التكلفة الب�شرية للكوارث المتعلقة بالطق�س ()2015-1995؟
24245الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ( ،)2013ملخ�ص �سيا�سات البيئة وتغير المناخ – الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
24246الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ( ،)2014النهج المرتكز الى حقوق الإن�سان في الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية :تجميع لملخ�صات عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
24247اليون�سكو ( ،)2014تقييم تطور الإعالم في فل�سطين.
24248اليون�سكو ( ،)2014وثيقة برنامج اليون�سكو القطري لفل�سطين .2017-2014
24249اليوني�سف ( ،)2010م�سح الأ�سر في غزة بخ�صو�ص المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة.
25250اليوني�سف (� ،)2014آثار البرنامج الوطني الفل�سطيني للتحويالت النقدية على الأطفال والفتيان والفتيات :تحليل باعتماد و�سائل مختلطة.
25251اليوني�سف ( ،)2014تقرير الو�ضع في دولة فل�سطين  21ت�شرين الثاني/نوفمبر –  4كانون الأول/دي�سمبر .2014
25252اليوني�سف ( ،)2015الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة – الربع الأول من �سنة .2015
25253اليوني�سف ( ،)2015الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة – الربع الثاني من �سنة .2015
25254اليوني�سف ( ،)2015الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة – الربع الثالث من �سنة .2015
25255اليوني�سف ( ،)2015الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة – الربع الرابع من �سنة .2015
25256اليوني�سف ( ،)2015توفير المياه ب�سعر �أرخ�ص للقرى النائية يخفف الأعباء عن الن�ساء والأطفال.
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الهوامش
1

�صادقت الحكومة الإ�سرائيلية على قرار ببناء الجدار في �سنة  2002في �سياق الهجمات التي وقعت في نطاق االنتفا�ضة الثانية .الحكومة الإ�سرائيلية ،القرار 2077
(.)2002

2

البنك الدولي ،تقرير المراقبة االقت�صادية المقدم �إلى لجنة االرتباط الخا�صة ،الجزء �( ،2أيلول�/سبتمبر � ،)2015ص .3

3

م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،البدائل ال�سيا�ساتية لإدامة التنمية الفل�سطينية وت�شكيل الدولة� ،)2009( ،ص .25

4

الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطيني ،الإح�صاءات التراكمية للح�ساب��ات القومية؛ البنك الدولي ،تقرير المراقبة االقت�صادية المق��دم �إلى لجنة االرتباط الخا�صة،
(ني�سان�/إبريل .)2016

5

البروتوكول الخا�ص بالعالقات الخارجية ،يدعى �أي�ض ًا بروتوكول باري�س ،الموقع في �سنة .1994

6

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،المنطقة (ج) في ال�ضفة الغربية :مخاوف �إن�سانية رئي�سية.)2014( ،

7

الجمعية الفل�سطينية االكاديمية لل�ش�ؤون الدولية ،المنطقة (ج) :المفتاح لحل الدولتين.)2012( ،

8

�سلطة المياه الفل�سطينية ،الم�صادر المائية في دولة فل�سطين المحتلة – � ،)2013( ،2012ص. 1

9

البنك الدولي ،تقرير المراقبة االقت�صادية المقدم �إلى لجنة االرتباط الخا�صة ،الجزء ( ،2ني�سان�/إبريل � ،)2013ص .5

10

�صندوق النقد الدولي ،ال�ضفة الغربية وغزة :التطورات الأخيرة في �إيرادات المقا�صة� ،)2011( ،ص  2و.4

11

يج��ري بن��اء الج��دار في �أغلبه داخل ال�ضفة الغربية ،بما يخالف القان��ون الدولي ،م�شك ً
ال “منطقة تما�س” �أو منطقة ع�سكرية مغلق��ة بين الخط الأخ�ضر ل�سنة 1949
والجدار ذاته.

12

ن�ش�أت المنطقة (ج) بموجب اتفاقية �أو�سلو  2المرحلية ل�سنة  1995على �شكل تدبير م�ؤقت لمدة خم�س �سنوات �إلى �أن يتم التو�صل �إلى اتفاق حول الو�ضع النهائي
خ�لال ال�سن��وات الخم�س التالية .تحيط المنطقة (ج) بالمنطقتين (�أ) و(ب) في ال�ضفة الغربية ،وتقع ف��ي الغالب في الجزء ال�شرقي من ال�ضفة الغربية على طول منطقة
غور الأردن وفي المنطقة الغربية والو�سطى من ال�ضفة الغربية.

13

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،موجز بيانات مواطن ال�ضعف في المنطقة (ج)� ،)2014( ،ص .3

14

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،ن�شرة  :INFOCUSالبدو في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2013( ،ص .9

15

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،الأثر الإن�ساني للم�ستوطنات الإ�سرائيلية في مدينة الخليل� ،)2013( ،ص .1

16

جمعية حقوق المواطن في ا�سرائيل ،ت�أثير �سيا�سة الفقر على الو�ضع االقت�صادي في القد�س ال�شرقية� ،)2012( ،ص .9

17

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ،القد�س ال�شرقية  – 2015حقائق وارقام� ،)2015( ،ص .1

18

يبلغ معدل الت�سرب من التعليم الثانوي في فل�سطين �إجما ًال  .%3.7الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016تم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س :2016
.07E.htm-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education2014

19

اللجنة الوزارية لإعادة �إعمار غزة ،التقييم المف�صل لالحتياجات و�إطار الإنعا�ش لإعادة �إعمار غزة� ،)2015( ،ص .12

20

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2015( ،45/A/HRC/28

21

بت�سيلم ( ،)2011قاعدة االعتقال الإداري في القانون الدولي.

22

تت�ضمن حوادث عنف الم�ستوطنين �أعمال التخريب والإ�ضرار بالممتلكات واالعتداءات الج�سدية والإ�ساءة اللفظية والتحر�ش بالأطفال في طريقهم �إلى المدر�سة.

23

ي�شير العنف الأ�سري �إلى �أي نوع من العنف يرتكبه فرد في العائلة �أو الأ�سرة المعي�شية �ضد �أحد �أفرادها الآخرين.

24

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية اليوم العالمي لل�سكان [بيان �صحفي]� ،)2012( ،ص .3

25

بلغ خط الفقر الوطني للأر�ض الفل�سطينية المحتلة في �سنة  2011كما حدده الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني � 2,293شيك ً
ال ( 637دوالراً �أمريكياً) في ال�شهر
لأ�س��رة مكون��ة من خم�سة �أفراد (�شخ�صان بالغان وثالثة �أطف��ال) .وهو يعتمد على �سلة ا�ستهالك ت�ضم االحتياجات الأ�سا�سية من الغ��ذاء واللبا�س والإ�سكان ،واللوازم
المنزلية وال�شخ�صية ،والرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والموا�صالت.

26

يح��دد عل��ى م�ست��وى دخل �شهري � 1,832شي��ك ً
ال ( 509دوالرات �أمريكي��ة) �أو �أقل في ال�شهر لتوفير الغ��ذاء واللبا�س والإ�سكان المالئ��م .برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ،تقرير التنمية الإن�سانية الفل�سطيني  :2014التنمية من �أجل التمكين� ،)2014( ،ص .53
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27

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات الفل�سطيني  :2014التقرير النهائي� ،)2014( ،ص .98

28

يعرف معدل االعالة االقت�صادية ب�أنه ن�سبة ال�سكان المعالين اقت�صادي ًا (الأطفال دون �سن الخام�سة ع�شرة والم�سنين فوق عمر � 64سنة) �إلى الأفراد الن�شطين اقت�صادي ًا
(في �سن العمل � 64-15سنة).

29

من  %101.3في �سنة � 1997إلى  %74.8في �سنة .2014

30

�صندوق النقد الدولي ،تقرير ال�ضفة الغربية وغزة الى لجنة االرتباط الخا�صة� ،)2016( ،ص .5-4

31

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ( ،)2013المادة .9

32

يجري نقا�ش غياب النفوذ داخل القواعد االجتماعية-الثقافية في الف�صل الثامن.

33

هيومان رايت�س ووت�ش ،التقرير العالمي ل�سنة � :2015إ�سرائيل/فل�سطين.)2015( ،

34

تعرف ب�أنها “معايير ال�سلوك المجتمعية التي تحدد الت�صرف المنا�سب وت�سهم في تنظيم �آداب ال�سلوك للحفاظ على النظام االجتماعي .في المجتمع المثالي ،ت�شجع
القواع��د االجتماعية-الثقافي��ة تو�سي��ع الخيارات وتمكين الأفراد� .إال �أن �أغل��ب المجتمعات لم تعمل تقليدي ًا على هذا النحو ،وت�سه��م القواعد عموم ًا في �إعاقة �صنع
ال�سيا�سات والعمل بد ًال من ت�شجيع االختيار” .بيك� ،س .و�سيركين ،ج ،.ك�سر حلقة الفقر :الأ�سا�س الب�شري للتنمية الم�ستدامة.)2010( ،

35

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2012( ،71/A/HRC/22

36

والبي� ،س ،.التحليل النظري للنظام الأبوي ،مجلة علم االجتماع� ،)1989( ،)2(23 ،ص  .234-213يعرف النظام الأبوي على �أنه “نظام من البنى والممار�سات
االجتماعي��ة يك��ون الرجال فيه مهيمني��ن ،وي�ضطهدون الن�ساء وي�ستغلونهن” .ت�شدد الم�ؤلفة على �أن ا�ستخدام م�صطل��ح “البنية االجتماعية” يعني �ضمن ًا رف�ض الحتمية
البيولوجية وفكرة �أن كل رجل فرد يوجد في و�ضع مهيمن وكل امر�أة توجد في و�ضع تابع .وهي ترى �أن النظام الأبوي يتكون من �ست بنى ،هي :الأ�سلوب الأبوي في
الإنتاج ،والعالقات الأبوية في العمل المدفوع الأجر ،والعالقات الأبوية في الدولة ،والعنف الذكوري ،والعالقات الأبوية في الجوانب الجن�سية ،والعالقات الأبوية
في الم�ؤ�س�سات الثقافية.

37

المتعمد للقوة البدنية �أو القدرة �سواء بالتهديد �أو اال�ستعمال الفعلي لها من قِبل ال�شخ�ص �ضد نف�سه �أو �ضد
تعرف منظمة ال�صحة العالمية العنف على �أنه :اال�ستعمال
ّ
�شخ�ص �آخر �أو �ضد مجموعة �أو مجتمع ،بحيث ي�ؤدي �أي منهما �إلى حدوث �أو رجحان احتمال حدوث �إ�صابة �أو موت �أو �إ�صابة نف�سية �أو �سوء النمو �أو الحرمان.

38

يتكون فريق الأمم المتحدة القطري في فل�سطين من الوكاالت التالية :منظمة الأغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ومفو�ضية
الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،واليون�سكو ،واليوني�سف ،وهيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،و�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان،
وبرنام��ج الأمم المتحدة للم�ستوطنات الب�شرية ،ومكتب الأمم المتحدة لخدمات الم�شاريع ،والأونروا ،وبرنامج الأغذية العالمي ،ومنظمة ال�صحة العالمية ،ومكتب
الأم��م المتحدة المعني بالمخ��درات والجريمة ،وم�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئ��ة (وكالة غير مقيمة) ،ومنظمة الأمم المتحدة
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68
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يمك��ن �أن تك��ون التغيرات المعتمدة في �سن��ة  2015على نظام جمع البيانات م�س�ؤولة جزئي ًا عن االنخفا�ض في ن�سبة الت�صاريح المرفو�ضة �أو الم�ؤخرة .الهيئة العامة
لل�ش�ؤون المدنية ،التقرير ال�سنوي .)2015( ،2015

72
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ال مالئماً ،ويتيح الأمن في مكان العمل والحماية االجتماعية للأ�سر ،ويوفر �آفاق ًا �أف�ضل للتطور
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108

المرجع ال�سابق.

109

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،انقطاعات حادة في الكهرباء في غزة.)2016( ،

110

م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،تقرير عن م�ساعدات الأونكتاد لل�شعب الفل�سطيني :التطورات في اقت�صاد الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2015( ،ص .13

111

البنك الدولي ،تقرير المراقبة االقت�صادية المقدم �إلى لجنة االرتباط الخا�صة( ،ني�سان�/إبريل � ،)2011ص .5

112

المرجع ال�سابق.

113

�صندوق النقد الدولي ،ال�ضفة الغربية وغزة :التطورات الأخيرة في �إيرادات المقا�صة� ،)2011( ،ص  2و.4

 114بلغ معامل التباين في تح�صيل �إيرادات المقا�صة  0.53فيما بلغ بخ�صو�ص الإيرادات المحلية الإجمالية  .0.29هذه الأرقام م�شتقة من التقارير المالية ال�شهرية لوزارة
المالية والتخطيط.
115

البنك الدولي ،فواتير الكهرباء غير المدفوعة والمت�أخرات تخل با�ستقرار االقت�صاد الفل�سطيني [بيان �صحفي].)2015( ،

116

�صندوق النقد الدولي ،تقرير ال�ضفة الغربية وغزة الى لجنة االرتباط الخا�صة� ،)2016( ،ص .10

117

البنك الدولي ،المنطقة (ج) وم�ستقبل االقت�صاد الفل�سطيني� ،)2013( ،ص ( )10و.34
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المجل�س االقت�صادي واالجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة.)2016( ،13/E/2016 – 86/A/71 ،

119

المجل�س النرويجي لالجئين ،دليل لقانون الإ�سكان والأر�ض والملكية في المنطقة (ج) من ال�ضفة الغربية� ،)2012( ،ص .9

120

المرجع ال�سابق� ،ص .15-14

121

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية الب�شرية  :2014الم�ضي في التقدم :بناء المنعة لدرء المخاطر.)2014( ،

122

التقرير الخا�ص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ� ،إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث لتح�سين التكيف مع تغير المناخ.)2012( ،

123

�أرقام تقريبية ،تعتمد حيثما �أمكن على بيانات ال�سكان ل�سنة ( 2016الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني).

124

�أقام  30,171فرداً في  183تجمع ًا بدوي ًا ورعوي ًا في المنطقة (ج) في �سنة .2013

125

 %10.9الأ�سر التي تعيلها ن�ساء × مجموع ال�سكان ×  %33ن�سبة المفتقرين للأمن الغذائي.

 2,336,086( 126ام��ر�أة ×  %66.2الإن��اث اللواتي �سبق لهن الزواج ×  %37المعر�ضات للعنف القائم على النوع االجتماعي =  2,336,086( + )572,201امر�أة
×  %33.8الإناث اللواتي لم ي�سبق لهن الزواج × .)426,382 = %54
 127يت�ضمن هذا الرقم الفل�سطينيين العاملين في �إ�سرائيل والم�ستوطنات الإ�سرائيلية ،والعاملين مقابل �أجر في القطاع الخا�ص الذين يك�سبون �أقل من الحد الأدنى للأجور.
الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،بيان �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة في فل�سطين[ 2015 ،بيان �صحفي].)2016( ،
128

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم الطفل الفل�سطيني [بيان �صحفي].)2016( ،

129

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تحليل الو�ضع ال�سكاني (م�سودة).)2016( ،

130

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات  :2014النتائج الرئي�سية� ،)2014( ،ص .22

 131وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) ،احتياجات الن�ساء والفتيات في العمل الإن�ساني في غزة :تنبيه خا�ص بالنوع االجتماعي لخطة
اال�ستجابة ل�سنة � ،)2015( ،2016ص .3
132

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات  :2014النتائج الرئي�سية� ،)2014( ،ص .16
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 133الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016متوفر من -http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education2014
( 07E.htmتم االطالع عليه في � 17آب�/أغ�سط�س .)2016
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136

ي�ساهم ا�ستخدام مناهج غير مواكبة للع�صر ونق�ص المعلمين ذوي الم�ؤهالت العالية ونق�ص البنية التحتية المدر�سية في تردي جودة التعليم في فل�سطين.

 137مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يدعو �إلى �ضمان و�صول الأطفال الآمن �إلى المدار�س في ال�ضفة الغربية المحتلة ،بما فيها القد�س ال�شرقية
[بيان �صحفي].)2015( ،
138

اليوني�سف ،الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة.)2015( ،

139

العمر الأدنى للعمل في فل�سطين هو � 15سنة.

140

قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة  ،2000المادة .93
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الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .6

142

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم الطفل الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2016( ،ص .1

143

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة� ،ص .6

144

وزارة العمل الأمريكية ،نتائج �سنة  2014حول �أ�سو أ� �أ�شكال عمل الأطفال� ،)2014( ،ص .995

145

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات  :2014النتائج الرئي�سية� ،)2014( ،ص .21

146

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .25

 147من بينها  241تجمع ًا يقيم فيها  67,016فل�سطيني ًا تقع بالكامل في المنطقة (ج) ،و 51تجمع ًا يقيم فيها  55,018فرداً حيث يقع ما بين � %50إلى  %99من التجمع
داخل المنطقة (ج) ،و 240تجمع ًا يقيم فيها  175,866فرداً حيث يقع �أقل من  %50من التجمع داخل المنطقة (ج) .مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،موجز بيانات
مواطن ال�ضعف في المنطقة (ج)� ،)2014( ،ص .2
148

هي ت�ؤثر �أي�ض ًا على الفل�سطينيين الذين يقيمون في �أجزاء �أخرى من الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ولكنهم يملكون �أرا�ض وممتلكات في المنطقة (ج).

149

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ر�صد و�ضع الأطفال والن�ساء :م�سح الأ�سرة الفل�سطيني � ،)2013( ،2010ص .157

150

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تحليل الو�ضع ال�سكاني (م�سودة).)2016( ،

151

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني وقطاع الأمن الغذائي ،ملخ�ص النتائج الأولية للم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .)2015( ،2014-2013

152

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .30

153

قاعدة بيانات الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .2014-2013

 154مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ،الحياة تحت الح�صار %86 :من الم�شاريع الالزمة لتطوير قطاع المياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة المحطم في غزة تظل معر�ضة للخطر [بيان �صحفي]� ،)2016( ،ص .1
155

المرجع ال�سابق.

156

مجموعة الحماية ،مخاوف الحماية والت�أثيرات الإن�سانية للن�شاط اال�ستيطاني في مدينة الخليل (� ،)H2)، (2014ص .1

157

الهيئة العامة لل�ش�ؤون المدنية .التقرير ال�سنوي .)2015( ،2015

158

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم المعاق العالمي [بيان �صحفي].)2015( ،

159

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير الم�ؤتمر ال�صحفي عن م�سح الإعاقة � ،)2011( 2011ص .11

 160تح��دد الأون��روا القيم��ة المالية لخط الفقر المدقع كل �سنة ع��ن طريق تكلفة تلبية االحتياجات المتو�سطة للطاقة لل�شخ�ص ف��ي اليوم الواحد (� 2,423سعرة حرارية)
وتكلفة �شراء المواد غير الغذائية الأ�سا�سية .في �سنة  ،2011كانت تلك القيمة تعادل العي�ش على �أقل من  1.6دوالر �أمريكي لل�شخ�ص في اليوم .الأونروا ،م�سح الفقر
في غزة.)2011( ،
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161

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية اليوم العالمي لالجئين [بيان �صحفي]� ،)2015( ،ص.3 2-

162

الأونروا ،لمحة عن مخيمات الأونروا.)2016( ،

163

الأونروا ،الأونروا في �أرقام � ،2015ص .1

164

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .17

165

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .17

166

المرجع ال�سابق� ،ص .18

 167منظمة العمل الدولية ،تعريف��ات .)2016( ،متاح م��نhttps://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/conceptsdefinitions :
;jsessionid=cnicWzN1lv2YenuvGPUgOTrgT8PI0__3Z9PY4lJzYGlncx2lHXJA!86296383?_afrLoop=1054341114497
( 3D11fnzs0oge_4%adf.ctrl-state_26%3D105434111449742%3F_afrLoop%40%40%!42#ت��م االط�لاع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س
.)2016
168

اليوني�سف.)2016( ،

169

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة� ،ص .6

170

تتلقى الن�ساء في قطاع الت�صنيع  %57من الأجر الو�سيط الذي يتلقاه الرجال.

 171الجه��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،)2016( ،متاح م��ن( http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population :تم
االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
172

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية يوم ال�شباب العالمي� ،)2016( ،ص .1

173

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تحليل الو�ضع ال�سكاني (م�سودة).)2016( ،

 174ن�ش���أت المنطق��ة (ج) بموج��ب اتفاقية �أو�سلو  2المرحلية ل�سنة  ،1995وتقع في الغالب في الجزء ال�شرقي من ال�ضفة الغربية على طول منطقة الأغوار وفي المنطقة
الغربية والو�سطى من ال�ضفة الغربية.
175

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية.)2016( ،

176

بت�سيلم ،ما هي المنطقة (ج)؟ (.)2014

177

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير )2013( ،26/A/HRC/22

 178مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،موجز بيانات مواطن ال�ضعف في المنطقة (ج)� ،)2014( ،ص � .3أقام  %31من ه�ؤالء الأفراد في محافظة الخليل ،يلي ذلك %24
�أقاموا في محافظة القد�س ،و� %14أقاموا في محافظة �أريحا ،و� %31أقاموا في المحافظات الثماني المتبقية.
179

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،ن�شرة  :INFOCUSالبدو في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2013( ،ص .6

180

البنك الدولي ،المنطقة (ج) وم�ستقبل االقت�صاد الفل�سطيني� ،)2013( ،ص .8

181

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،تحت التهديد� :أوامر الهدم في المنطقة (ج) في ال�ضفة الغربية� ،)2015( ،ص .4

182

المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط ،تقرير المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط� ،)2016( ،ص .5

183

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،ن�شرة  :INFOCUSالبدو في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2013( ،ص .9

184

المرجع ال�سابق.

185

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،تحت التهديد� :أوامر الهدم في المنطقة (ج) في ال�ضفة الغربية� ،)2015( ،ص .4

186

الجمعية الفل�سطينية االكاديمية لل�ش�ؤون الدولية ،المنطقة (ج) :المفتاح لحل الدولتين� ،)2012( ،ص .3

187

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،التجمعات البدوية التي يتهددها خطر التهجير الق�سري� ،)2014( ،ص .1

188

منظمة ال�صحة العالمية.)2016( ،

189

مكتب المن�سق الخا�ص للأمم المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق االو�سط (ني�سان�/إبريل  ،)2015تقرير الى لجنة االرتباط المخ�ص�صة للأرا�ضي المحتلة� ،ص .5

190

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،واقع حقوق الطفل الفل�سطيني � ،)2015( ،2014ص .25-24

191

اليوني�سف ،الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة.)2015( ،

192

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،واقع حقوق الطفل الفل�سطيني � ،)2015( ،2014ص .25-24

193

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،الأثر الإن�ساني للم�ستوطنات الإ�سرائيلية في مدينة الخليل.)2013( ،

194

المرجع ال�سابق.
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195

اليوني�سف.)2016( ،

196

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،الخليل :القيود المفرو�ضة على الو�صول و�سط �أعمال العنف تقو�ض الظروف المعي�شية ب�شكل كبير.)2015( ،

197

اليوني�سف.)2016( ،

198

لجنة �إعمار الخليل ،الخطة ال�شاملة للحفاظ و�إحياء البلدة القديمة من الخليل� ،)2015( ،ص .67

199

بت�سيلم وجمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ،مدينة �أ�شباح� :سيا�سة الف�صل الإ�سرائيلية ت�ؤدي �إلى ابتعاد الفل�سطينيين عن و�سط مدينة الخليل� ،)2007( ،ص .14

200

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،ال�ضفة الغربية :الم�ستوطنات غير ال�شرعية ت�سبب الع�سر للفل�سطينيين.)2009( ،

� 201إن حق كل فرد في “التمتع ب�أعلى م�ستوى يمكن بلوغه من ال�صحة الج�سدية والنف�سية” تكفله المادة  12من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافي��ة .وهن��اك عدة معاهدات �أخرى تتناول الحق في ال�صحة تعتبر كل من �إ�سرائيل وفل�سطين دولة طرف ًا فيها ،ومنها :اتفاقية الق�ضاء على التمييز العن�صري – المادة
(5هـ) ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة – المادة ()1(11و) والمادة  12والمادة ()2(14ب) ،واتفاقية حقوق الطفل – المادة  ،24واتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة – المادة .25
202

برنامج الأمم المتحدة للم�ستوطنات الب�شرية ،الحق في التطوير :تخطيط التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية في القد�س ال�شرقية� ،)2015( ،ص .10

203

جمعية حقوق المواطن في ا�سرائيل ،ت�أثير �سيا�سة الفقر على الو�ضع االقت�صادي في القد�س ال�شرقية� ،)2012( ،ص .11

204

برنامج الأمم المتحدة للم�ستوطنات الب�شرية ،الحق في التطوير :تخطيط التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية في القد�س ال�شرقية� ،)2015( ،ص .5

205

المرجع ال�سابق� ،ص 1؟

206

المرجع ال�سابق.

207

المرجع ال�سابق� ،ص  10و.14

208

منظمة ال�صحة العالمية ،الحق في ال�صحة :عبور الحواجز للو�صول الى ال�صحة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2014( ،2013 ،ص .24

 209يبلغ معدل الت�سرب الإجمالي من التعليم الثانوي في فل�سطين  .%3.7الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،)2016( ،متوفر من http://www.pcbs.gov.
( 07E.htm-ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education2014تم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
210

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ،القد�س ال�شرقية  – 2015حقائق وارقام� ،)2015( ،ص .1

211

مكتب المن�سق الخا�ص للأمم المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق االو�سط (ني�سان�/إبريل  ،)2015تقرير الى لجنة االرتباط المخ�ص�صة للأرا�ضي المحتلة� ،ص .17

212

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .14

213

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ،القد�س ال�شرقية  – 2015حقائق وارقام� ،)2015( ،ص .2

214

�أبو غلو�س ،ع ،.العر�ض في عمل الأطفال في فل�سطين :اتجاهات و�آفاق ،مجلة مو�ضوعات في االقت�صادات ال�شرق �أو�سطية والإفريقية� ،)2012( ،14 ،ص .140

215

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،تطورات �إمكانية التنقل والو�صول في ال�ضفة الغربية� ،)2012( ،ص .2

 216ي�ستثنى من هذا النظام المواطنون الإ�سرائيليون والم�ستوطنون الذين يعي�شون في المنطقة وال�سواح �أو الأفراد من �أ�صل يهودي .بت�سيلم ،الحياة في ّ
ظل الم�ضايقات:
ت�أثيرات الجدار الفا�صل على المدى البعيد (� ،)2012ص .25
217

�سلطة جودة البيئة الفل�سطينية� ،أثر جدار ال�ضم والتو�سع على البيئة الفل�سطينية� ،)2010( ،ص,112 .

218

الأونروا ومعهد الأبحاث التطبيقية – القد�س (�أريج) ،ر�صد الأثر البيئي.)2012( ،

219

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،قطاع غزة :الآثار طويلة الأمد للأعمال القتالية عام  2014على الن�ساء والفتيات.)2016( ،

220

اليوني�سف ،تقرير الو�ضع في دولة فل�سطين  21ت�شرين الثاني/نوفمبر –  4كانون الأول/دي�سمبر � ،)2014( ،2014ص .1

221

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية� ،إعادة بناء  %15من الم�ساكن المدمرة �أو المت�ضررة ب�شدة �أثناء �أعمال القتال عام [ 2014بيان �صحفي].)2016( ،

222

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،بمنا�سبة اليوم العالمي لمحو الأمية [بيان �صحفي]� ،)2014( ،ص .1

223

اللجنة الوزارية لإعادة �إعمار غزة ،التقييم المف�صل لالحتياجات و�إطار الإنعا�ش لإعادة �إعمار غزة� ،)2015( ،ص .12

224

البنك الدولي ،تقرير المراقبة االقت�صادية المقدم �إلى لجنة االرتباط الخا�صة�( ،أيار/مايو � ،)2015ص .6

 225مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،قطاع غزة :الأثر الإن�ساني للح�صار� ،)2015( ،ص 1؛ ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،معطيات �شهرية ،)2016( ،متوفر من:
( http://www.ochaopt.org/ar/content/monthly-figuresتم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
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� 226إن حدود الأميال البحرية التي تفر�ضها �إ�سرائيل متغيرة – فهي تزداد من ثالثة �أميال بحرية �إلى �ستة فت�سعة ،ومن ثم تتناق�ص بالعك�س ,وقد بقيت عند �ستة �أميال بحرية
في ال�سنوات الأخيرة .مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،المناطق المقيد الو�صول �إليها في قطاع غزة [بيان �صحفي]� ،)2013( ،ص .2
 227مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ،الحياة تحت الح�صار %86 :من الم�شاريع الالزمة لتطوير قطاع المياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة المحطم في غزة تظل معر�ضة للخطر [بيان �صحفي]� ،)2016( ،ص .1
228

الأونروا ،غزة في �سنة � ،)2012( ،2020ص .3

229

الأمم المتحدة ،غزة  :2020مكان �صالح للعي�ش؟ (� ،)2012ص .11

230

مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ،المياه وال�صرف ال�صحي في فل�سطين� ،)2016( ،ص .2

231

مركز العمل التنموي معاً ،التدهور البيئي و�أثره على المياه الجوفية في غزة� ،)2014( ،ص .1

 232مجموعة المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية في حاالت الطوارئ ،الحياة تحت الح�صار %86 :من الم�شاريع الالزمة لتطوير قطاع المياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة المحطم في غزة تظل معر�ضة للخطر [بيان �صحفي]� ،)2016( ،ص .1
233

اليوني�سف ،م�سح المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة للأ�سر في غزة� ،)2010( ،ص .15

234

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .5

235

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016م�سح القوى العاملة الفل�سطينية :التقرير ال�سنوي � ،2015ص .62

236

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،قطاع غزة :الأثر الإن�ساني للح�صار� ،)2015( ،ص .1

237

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تقرير �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان عن الو�ضع :بعد مرور �سنة على حرب غزة �سنة � )2015( ،2014ص .4

238

وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،اال�ستراتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية .)2015( ،2019-2015

 239ثاب��ت ،ع .وفو�ستاني���س ،ب� ،.أث��ر العنف ال�سيا�سي وال�صدمة في غزة على ال�صحة النف�سية للأطفال و�أنواع التدخ�لات :مراجعة للبينات البحثية في �سياق تاريخي،
(� ،)2012ص .6
 240حتى في �سنة  ،2013كان الفل�سطينيون يتكبدون دفع نفقات عالية على ال�صحة من ح�سابهم الخا�ص ( )%37.7من مجموع الإنفاق على ال�صحة .ويرجح �أن تكون
هذه الن�سبة �أعلى في قطاع غزة بعد �سنة  2014بالمقارنة مع ال�ضفة الغربية .وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،الح�سابات ال�صحية الفل�سطينية.)2013( ،
241

منظمة ال�صحة العالمية ،الحق في ال�صحة :عبور الحواجز للو�صول الى ال�صحة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.)2014( ،2013 ،

242

منظمة ال�صحة العالمية.)2016( ،

243

منظمة ال�صحة العالمية ،التقارير ال�شهرية لمنظمة ال�صحة العالمية عن �إحالة المر�ضى من قطاع غزة.)2016( )2015( )2012( ،

244

منظمة ال�صحة العالمية ،الو�صول �إلى ال�صحة بالن�سبة للمر�ضى المحالين من قطاع غزة ،التقرير ال�شهري حزيران/يونيو � ،)2016( ،2016ص .4

 245يت�ضم��ن مجم��وع ال�ضحايا المتعلقين بالنزاع جمي��ع القتلى الذين �سقطوا في حوادث عنف تتعل��ق مبا�شرة باالحتالل الإ�سرائيلي والن��زاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
وت�ستثني هذه الأرقام ال�ضحايا في ظروف �أخرى ذات �صلة ،مثل الذين توفوا في �سياق ت�أخير و�صولهم �إلى الرعاية ،وانفجار ذخائر غير منفجرة ،والتعامل مع الأ�سلحة
بتهور ،وانهيار الأنفاق ،والعنف الفل�سطيني الداخلي.
 246مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،معطيات �شهرية ،)2016( ،متوفر من( http://www.ochaopt.org/ar/content/monthly-figures :تم االطالع
عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
247

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،التقرير الأ�سبوعي لحماية المدنيين 26 :تموز/يوليو – � 1آب�/أغ�سط�س .)2016( ،2016

248

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،التقرير الأ�سبوعي لحماية المدنيين� 23 – 17 :أيار/مايو .)2016( ،2016

249

الأونروا ،)2016( ،متاح من( http://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank :تم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016

250

الأونروا ،القتل والإ�صابات بين الالجئين في ال�ضفة الغربية.)2014( ،

251

اليوني�سف ،الأطفال المت�ضررون من النزاع الم�سلح :ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة ،الربع الرابع من �سنة .)2015( ،2015

 252الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطين ،الحجز الع�سكري ،متاح منhttp://www.dci-palestine.org/issues_military_detention :
(تم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
253

�شعب في خطر :تداعيات الهجوم الإ�سرائيلي عام  2014على ال�صحة في قطاع غزة� ،)2015( ،ص .25-22
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا،
ٌ

254

اللجنة الوزارية لإعادة �إعمار غزة ،التقييم المف�صل لالحتياجات و�إطار الإنعا�ش لإعادة �إعمار غزة� ،)2015( ،ص  206-202و.208
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255

اليوني�سف ،تقرير الو�ضع في دولة فل�سطين  21ت�شرين الثاني/نوفمبر –  4كانون الأول/دي�سمبر � ،)2014( ،2014ص .1

256

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2015( ،45/A/HRC/28

257

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2015( ،45/A/HRC/28

258

اليون�سكو ( ،)2014تقييم تطور الإعالم في فل�سطين.

259

المركز الفل�سطيني للتنمية والحريات االعالمية ،ارتفاع غير م�سبوق في انتهاكات حرية االعالم خالل العام [ 2015بيان �صحفي].)2016( ،

260

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2015( ،45/A/HRC/28

261

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2016( ،40/A/HRC/31

262

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .16

263

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2016( ،40/A/HRC/31

264

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2015( ،45/A/HRC/28

265

المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط ،تقرير المجموعة الرباعية المعنية بال�شرق الأو�سط� ،)2016( ،ص .3

266

تت�ضمن حوادث عنف الم�ستوطنين �أعمال التخريب والإ�ضرار بالممتلكات واالعتداءات الج�سدية والإ�ساءة اللفظية والتحر�ش بالأطفال في طريقهم �إلى المدر�سة.

 267مجل���س حق��وق الإن�سان ،44/A/HRC/28 ،الم�ستوطنات الإ�سرائيلية في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،وفي الجوالن ال�سوري المحتل،
(.)2015
268

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ن�شرة ال�ش�ؤون الإن�سانية ل�شهر �آب�/أغ�سط�س � ،)2015( ،2015ص .16

269

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،التجمعات البدوية التي يتهددها خطر التهجير الق�سري� ،)2014( ،ص .1

 270م��ن بي��ن �سب��ع �شكاوى قدمها �ضحايا فل�سطينيون �إلى ال�شرطة الإ�سرائيلية في الخليل بخ�صو�ص حوادث عنف الم�ستوطنين في �سنة  ،2013تم �إغالق التحقيقات في
�س��ت ح��وادث ( ،)%86وما زال التحقيق جاري ًا في واحدة .مجموعة الحماية ،مخاوف الحماي��ة والت�أثيرات الإن�سانية للن�شاط اال�ستيطاني في مدينة الخليل (H2)،
� ،)(2014ص .6
 271مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،معطيات �شهرية ،)2016( ،متوفر من( http://www.ochaopt.org/ar/content/monthly-figures :تم االطالع
عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
272

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2016( ،40/A/HRC/31

 273للتعم��ق ف��ي الروابط بين العن��ف العام والعنف الخا�ص ،وبين العن��ف ال�سيا�سي والعنف الأ�سري ،انظر :هيئ��ة الأمم المتحدة للمر�أة ،بناء رواب��ط :نحو ا�ستراتيجيات
و�سيا�سات متكاملة لتمكين الن�ساء الفل�سطينيات.)2013( ،
274

ي�شير العنف الأ�سري �إلى �أي نوع من العنف يرتكبه فرد في العائلة �أو الأ�سرة المعي�شية �ضد �أحد �أفرادها الآخرين.

يع��رف عل��ى �أن��ه “�أفعال الإ�ساءة البدنية �أو النف�سية �أو االجتماعية (بما فيها العنف الجن�سي) التي ي�شرع فيها �أو يهدد بال�شروع فيها بنوع ما من القوة (مثل العنف� ،أو
275
ّ
التهدي��دات� ،أو الإك��راه� ،أو التالعب� ،أو الخداع� ،أو التوقعات الثقافية� ،أو الأ�سلحة� ،أو الظروف االقت�صادي��ة) وتكون موجهة �ضد �شخ�ص ذكر �أو �أنثى ب�سبب �أدوار
وتوقعات النوع االجتماعي الخا�صة به �أو بها في مجتمع �أو ثقافة ما .يعتمد العنف القائم على النوع الجتماعي في العادة على التفاوت في عالقات القوة بين الرجال
والن�س��اء والفتي��ان والفتيات .وتك��ون الن�ساء والفتيات هن الم�ستهدفات من هذا العن��ف ب�أكبر قدر ،و�إن لم يكن مقت�صراً عليهن ،وذل��ك ب�سبب القواعد والمعتقدات
االجتماعي��ة الت��ي تديم مكانتهن االجتماعي��ة ك�أفراد من الدرجة الثاني��ة .تت�ضمن �أ�شكال العنف القائم عل��ى النوع االجتماعي العنف الجن�س��ي ،واالنتهاك الجن�سي،
والتحر���ش الجن�س��ي ،واال�ستغالل الجن�سي ،والتزويج المبكر �أو التزويج الق�س��ري ،والتمييز بين الجن�سين ،والحرمان (مث ً
ال من التعلي��م ،والغذاء ،والحرية) ،وت�شويه
الأع�ض��اء التنا�سلية للإن��اث”( .الأمم المتحدة ،قاعدة بيانات م�صطلح��ات الأمم المتحدة ،)2016( ،متوفر م��نhttps://unterm.un.org/UNTERM/ :
( portal/welcomeتم االطالع عليه في � 18آب�/أغ�سط�س .)2016
 276وزارة �ش�ؤون المر�أة الفل�سطينية وهيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،الخطة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة ،2013-2011
(.)2011
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277

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .17

278

المرجع ال�سابق� ،ص .52

279

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تقرير �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان عن الو�ضع :بعد مرور �سنة على حرب غزة �سنة � )2015( ،2014ص .3

280

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني  :2011النتائج الرئي�سية� ،)2011( ،ص .25

281

المرجع ال�سابق� ،ص .137

282

المرجع ال�سابق� ،ص .151

283

المرجع ال�سابق.

 284ارتف��ع معام��ل جين��ي لقيا�س تفاوت الدخل من  0.34في �سنة � 1998إل��ى  0.403في �سنة  .2011وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطيني��ة ،م�سح اال�ستهالك والإنفاق،
()1998؛ ووزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطينية ،م�سح اال�ستهالك والإنفاق.)2011( ،
285

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية اليوم العالمي لل�سكان [بيان �صحفي]� ،)2012( ،ص .3

 286بلغ خط الفقر الوطني للأر�ض الفل�سطينية المحتلة في �سنة  2011كما حدده الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني � 2,293شيك ً
ال ( 637دوالراً �أمريكياً) في ال�شهر
لأ�س��رة مكون��ة من خم�سة �أفراد (�شخ�صان بالغان وثالثة �أطف��ال) .وهو يعتمد على �سلة ا�ستهالك ت�ضم االحتياجات الأ�سا�سية من الغ��ذاء واللبا�س والإ�سكان ،واللوازم
المنزلية وال�شخ�صية ،والرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والموا�صالت.
 287يح��دد عل��ى م�ست��وى دخل �شهري � 1,832شي��ك ً
ال ( 509دوالرات �أمريكي��ة) �أو �أقل في ال�شهر لتوفير الغ��ذاء واللبا�س والإ�سكان المالئ��م .برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ،تقرير التنمية الإن�سانية الفل�سطيني  :2014التنمية من �أجل التمكين� ،)2014( ،ص .53
288

انظر الف�صل الثالث لمزيد من التفا�صيل.

ال في ال�شهر� 65 ،شي��ك ً
 289ب��د�أ �سري��ان الح��د الأدنى للأجور في فل�سطي��ن في  1كانون الثاني/يناير  2013على النح��و الآتي� 1,450 :شيك ً
ال في اليوم� 8.5 ،شيكل في
ال�ساعة .منظمة العمل الدولية ،و�ضع العمال في الأرا�ضي العربية المحتلة� ،)2015( ،ص .14
290

البنك الدولي ،م�ؤ�شرات التنمية العالمية.)2016( ،

291

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات :النتائج الرئي�سية� ،)2014( ،ص .98

292

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم الطفل الفل�سطيني.)2016( ،

293

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،واقع حقوق الطفل الفل�سطيني� ،)2015( ،2014 ،ص .55

294

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية اليوم العالمي لالجئين [بيان �صحفي]� ،)2015( ،ص .3

 295الجه��از المرك��زي للإح�صاء الفل�سطين��ي)2016( ،؛ الجهاز المرك��زي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي ع��ن نتائج م�سح القوى العامل��ة ،الربع الثاني ،2016
(� ،)2016ص .12
� 296أ�شارت البيانات الإح�صائية ل�سنة � 2014إلى �أن ن�سبة الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة في فل�سطين بلغت  %40.9( %39.9بين الالجئين مقابل %39.2
بين غير الالجئين) .الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية اليوم العالمي لالجئين [بيان �صحفي]� ،)2015( ،ص .2
 297وزارة �ش�ؤون المر�أة الفل�سطينية وهيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،الخطة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة ،2013-2011
(� ،)2011ص .31
 298وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية ،البرنامج الوطني الفل�سطيني للحماية االجتماعية “ا�ستراتيجية التحويالت النقدية”� ،)2010( ،ص 23؛ واالتحاد الأوروبي،
االتحاد الأوروبي ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ي�ست�ضيفان �إفطاراً في قرية الأطفال  SOSفي بيت لحم [بيان �صحفي].)2015( ،
� 299أظهرت البيانات ل�سنة � 2009أن رفع خط الفقر بن�سبة � %20سيعني زيادة معدل الفقر في ال�ضفة الغربية من � %15إلى  %28وفي غزة من � %33إلى  .%49البنك
الدولي ،التعامل مع ال�صراع :الفقر واال�شتمال في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،)2011( ،ص .17
300

البنك الدولي ،االندماج وال�صمود :الطريق �إلى الأمام في �شبكات الأمان االجتماعي في ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،)2010( ،ص (.)14

301

منظمة العمل الدولية ،و�ضع العمال في الأرا�ضي العربية المحتلة� ،)2016( ،ص .29

302

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني وقطاع الأمن الغذائي ،ملخ�ص النتائج الأولية للم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي � ،)2015( ،2014-2013ص .10

303

قاعدة بيانات الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .2014-2013

304

الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي ،الم�شروع الم�شترك لحماية التجمعات ال�سكانية البدوية والرعوية.)2014( ،

305

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح القوى العاملة الفل�سطينية – التقرير ال�سنوي� ،)2016( ،2015 :ص  60و.62

306

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ع�شية يوم ال�شباب العالمي [بيان �صحفي]� ،)2015( ،ص ..3

307

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ،القد�س ال�شرقية  – 2015حقائق وارقام� ،)2015( ،ص .1

308

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ( ،)2012تقرير الو�ضع ال�سنوي :العالمة :را�سب – عن ف�شل جهاز التعليم في القد�س ال�شرقية� ،)2012( ،ص .4

 309الجه��از المرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطيني ،الطلبة الذين تقدموا المتحان �شه��ادة الدرا�سة الثانوية العامة “التوجيهي” للع��ام الدرا�سي [ 2015/2014بيان �صحفي]،
(.)2016

- 127 -

310

منظمة العمل الدولية ،تنقالت �سوق العمل لل�شابات وال�شبان في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2014( ،ص .30

311

�صندوق النقد الدولي� ،أ�سباب وعواقب عدم التكاف�ؤ في الدخل :منظور عالمي.)2015( ،

 312الجه��از المرك��زي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائ��ج الأ�سا�سية لم�سح القوى العاملة للربع الأول ( 2016دورة كانون ثان��ي – �آذار [ )2016بيان �صحفي].)2016( ،
تمثل��ت العين��ة ف��ي الأ�شخا�ص في عمر � 15سنة ف�أكثر الذين كانوا في العمل لمدة �ساعة واحدة على الأقل خ�لال الفترة المرجعية� ،أو الذين لم يكونوا في العمل خالل
الفترة المرجعية ،ولكن كانت لديهم وظيفة �أو امتلكوا م�صلحة �أعمال كانوا غائبين عنها م�ؤقتاً ،وكانوا يعملون� ،سوا ًء ك�أفراد �أ�سرة يعملون بدون �أجر �أو غير ذلك.
 313ال تتوف��ر درا�س��ات �شامل��ة تغطي الأر�ض الفل�سطينية المحتلة وتتفح�ص حجم الأن�شطة المحددة وما يتعلق بها م��ن �أخطار تواجه الأطفال .مع ذلك ،فقد �ألقي بع�ض
ال�ضوء على طبيعة الأخطار التي تواجه الأطفال العاملين في مثل هذه الظروف.
314

المرجع ال�سابق.

تع��رف ن�سب��ة الإعالة االقت�صادية ب�أنها ن�سبة ال�سكان المعتمدي��ن اقت�صادي ًا (الأطفال دون الخام�سة ع�شرة والم�سنين فوق � 64سنة) �إلى ال�سكان الن�شطين اقت�صادي ًا (في
315
ّ
�سن العمل� ،أي � 64-15سنة).
316

من  %101.3في �سنة � 1997إلى  %74.8في �سنة .2014

317

االتحاد الأوروبي ،ن�سب الإعالة المتعلقة بالعمر لدى ال�شباب.)2016( ،

 318مع �أنه حدث انخفا�ض في متو�سط حجم الأ�سرة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة من  6.4فرد في �سنة � 1997إلى  5.2في �سنة  ،2015ف�إن حجم الأ�سرة ال يزال �أكبر
مما هو في �أغلب االقت�صادات المتو�سطة الدخل .في ال�ضفة الغربية ،انخف�ض هذا المتو�سط من  6.1فرد في �سنة � 1997إلى  5.0في �سنة  ،2015فيما انخف�ض في غزة
م��ن  6.9ف��رد �إل��ى  5.7خالل الفترة ذاتها .ويغلب �أن تكون الأ�سر التي تعيله��ا ن�ساء �أ�صغر حجماً� ،إذ يبلغ متو�سط حجمها � 3.0أفراد بالمقارنة مع  5.8فرد للأ�سر التي
يعيلها رجال .الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،قاعدة بيانات الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي .)2015( ،2014-2013
319

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ر�صد و�ضع الأطفال والن�ساء :م�سح الأ�سرة الفل�سطيني � ،)2013( ،2010ص .157

320

�صندوق النقد الدولي ،ال�ضفة الغربية وغزة :اتجاهات �سوق العمل والنمو والبطالة� ،)2012( ،ص .1

 321دون��ات ،م .و�آخ��رون ،التغيرات ف��ي درجات الحرارة المتطرفة والهطول في المنطق��ة العربية :االتجاهات الطويلة المدى والتباين��ات المتعلقة بظاهرتي التذبذب
الجنوبي و�شمال الأطل�سي للمناخ ،المجلة الدولية لعلوم المناخ� ،)2013( ،ص .582
322

ال�سلطة الفل�سطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،ا�ستراتيجية وبرنامج عمل ال�سلطة الفل�سطينية للتكيف مع تغير المناخ.)2011( ،

323

بلغ معامل التغير بالن�سبة لل�ضفة الغربية  ،0.25فيما كان بالن�سبة لقطاع غزة .0.18

324

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،ما هي التكلفة الب�شرية للكوارث المتعلقة بالطق�س ()2015-1995؟ (.)2016

325

لذا في كثير من الأحيان توجد المخيمات في الخطط المكانية الوطنية كم�ساحة فارغة ،وال تغطى المخيمات بخطط الت�أهب للطوارئ على الم�ستوى الوطني.

326

�صندوق النقد الدولي ،تقرير ال�ضفة الغربية وغزة الى لجنة االرتباط الخا�صة� ،)2016( ،ص .5-4

327

مقدر من وزارة المالية والتخطيط ،التقرير المالي ال�شهري ل�شهر كانون الأول/دي�سمبر .)2015( ،2015

 328م��ع ذل��ك ،ال ت��زال توجد م�صادر غير م�ستغلة للإيرادات ال�ضريبية ،وخا�صة من خالل تمليك الأرا�ضي وال �سيما في المنطقتين (�أ) و(ب) .وهذه العملية متوقفة على
الرغم من �إمكانية تحقيق منافع اقت�صادية وا�ضحة منها.
 329على �سبيل المثال ،ينخف�ض متو�سط العالمات في االختبارات الوطنية لل�صفين الرابع والثامن في مادتي الريا�ضيات والعلوم .وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية،
تقرير اتجاهات التح�صيل في االختبارات الموحدة لل�سنوات � ،)2011( ،2011-2010-2009ص .4
330

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية الإن�سانية الفل�سطيني  :2014التنمية من �أجل التمكين� ،)2014( ،ص .135

331

جمعية حقوق المواطن في �إ�سرائيل ( ،)2012تقرير الو�ضع ال�سنوي :العالمة :را�سب – عن ف�شل جهاز التعليم في القد�س ال�شرقية� ،)2012( ،ص .4

 332تدي��ر وزارة ال�صح��ة بدعم من الهيئات الدولية  13مركزاً لل�صحة النف�سي��ة المجتمعية ومركزاً واحداً لل�صحة النف�سية للأطفال والمراهقين في ال�ضفة الغربية .وتوجد
في غزة �ستة مراكز لل�صحة النف�سية المجتمعية ،واحد في كل محافظة ،با�ستثناء محافظة غزة حيث يوجد مركزان ب�سبب الكثافة ال�سكانية العالية هناك .مع ذلك ،ومنذ
�سن��ة  ،2007وب�سبب الإغ�لاق الذي تفر�ضه �إ�سرائيل واالعتداءات الع�سكرية المتوالية ،طر�أت �صعوبات �شديدة ف��ي المحافظة على ا�ستمرار عمل العيادات ،ويوجد
نق�ص حاد جداً في �إمدادات الأدوية الالزمة للمر�ضى الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية وال�صدمة النف�سية والقلق المر�ضي.
333

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح ال�شباب الفل�سطيني  :2015النتائج الرئي�سية.)2016( ،

 334يحتاج الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات �إلى طائفة من الخدمات المتخ�ص�صة لم�ساعدتهم في التمتع بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية والعي�ش بكرامة في مجتمعاتهم
المحلية :خدمات ال�صحة والت�شخي�ص والت�أهيل ،وتوفير الأجهزة الم�ساعدة ،والإر�شاد النف�سي ،والأن�شطة الترفيهية ،وخدمات التمكين والتثقيف ،والتربية الخا�صة،
والتدريب المهني ،وخدمات الت�شغيل ،والمخ�ص�صات المالية ،والرعاية الم�ؤ�س�سية والمجتمعية ،بما في ذلك تعديل الم�ساكن والمباني العامة لتي�سير ا�ستخدامهم لها.
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335

 8,032من بين  23,825طف ً
ال ذا �إعاقة ،الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم المعاق العالمي [بيان �صحفي]� ،)2015( ،ص .2

336

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير الم�ؤتمر ال�صحفي عن م�سح الإعاقة � ،)2011( ،2011ص 14

337

هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،بناء روابط :نحو ا�ستراتيجيات و�سيا�سات متكاملة لتمكين الن�ساء الفل�سطينيات� ،)2013( ،ص .43

338

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .18

339

مقدر من التقرير المالي ال�شهري ل�شهر كانون الأول/دي�سمبر  2015لوزارة المالية والتخطيط الفل�سطينية.

340

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ( ،)2013المادة .9

341

وزارة الدولة الأمريكية ،ك�شوفات المناخ اال�ستثماري ل�سنة .)2016( ،2016

342

وزارة العمل الأمريكية ،نتائج �سنة  2014حول �أ�سو أ� �أ�شكال عمل الأطفال.)2014( ،

343

الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ،ملخ�ص �سيا�سات البيئة وتغير المناخ – الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2013( ،ص .3

344

وزارة المالية والتخطيط الفل�سطينية ،التقارير المالية ال�شهرية.)2015( ،

345

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية الب�شرية :اال�ستدامة والإن�صاف :م�ستقبل �أف�ضل للجميع.)2011( ،

346

يجري نقا�ش غياب النفوذ داخل القواعد االجتماعية-الثقافية في الف�صل الثامن.

347

هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،الن�ساء والم�شاركة ال�سيا�سية و�صنع القرار� ،)2016( ،ص .2

348

ال�سلطة الفل�سطينية ،المركز الإعالمي.

349

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،بمنا�سبة الثامن من �آذار يوم المر�أة العالمي [ 2011بيان �صحفي]� ،)2011( ،ص .2

350

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم المر�أة العالمي [ 2014بيان �صحفي]� ،)2014( ،ص .2

351

المرجع ال�سابق.

352

المرجع ال�سابق.

353

هيومان رايت�س ووت�ش ،التقرير العالمي ل�سنة � :2015إ�سرائيل/فل�سطين.)2015( ،

354

مندل ،ت .وخ�شان ،ع ،.الإطار القانوني للإعالم في فل�سطين وبموجب القانون الدولي� ،)2005( ،ص .5

تعرف ب�أنها “معايير ال�سلوك المجتمعية التي تحدد الت�صرف المنا�سب وت�سهم في تنظيم �آداب ال�سلوك للحفاظ على النظام االجتماعي .في المجتمع المثالي ،ت�شجع
355
ّ
القواع��د االجتماعية-الثقافي��ة تو�سي��ع الخيارات وتمكين الأفراد� .إال �أن �أغل��ب المجتمعات لم تعمل تقليدي ًا على هذا النحو ،وت�سه��م القواعد عموم ًا في �إعاقة �صنع
ال�سيا�سات والعمل بد ًال من ت�شجيع االختيار” .بيك� ،س .و�سيركين ،ج ،.ك�سر حلقة الفقر :الأ�سا�س الب�شري للتنمية الم�ستدامة.)2010( ،
356

مجل�س حقوق الإن�سان ،التقرير .)2012( ،71/A/HRC/22

 357والبي� ،س ،.التحليل النظري للنظام الأبوي ،مجلة علم االجتماع� ،)1989( ،)2(23 ،ص  .234-213يعرف النظام الأبوي على �أنه “نظام من البنى والممار�سات
االجتماعي��ة يك��ون الرجال فيه مهيمني��ن ،وي�ضطهدون الن�ساء وي�ستغلونهن” .ت�شير الم�ؤلف��ة �إلى �أن ا�ستخدام م�صطلح “البنية االجتماعي��ة” يعني �ضمن ًا رف�ض الحتمية
البيولوجي��ة وفك��رة �أن كل رج��ل فرد يوجد في و�ضع مهيم��ن وكل امر�أة توجد في و�ضع تابع .كما �أن النظام الأبوي يتكون م��ن �ست بنى ،هي :الأ�سلوب الأبوي في
الإنتاج ،والعالقات الأبوية في العمل المدفوع الأجر ،والعالقات الأبوية في الدولة ،والعنف الذكوري ،والعالقات الأبوية في الجوانب الجن�سية ،والعالقات الأبوية
في الم�ؤ�س�سات الثقافية.
358

كليمنت ،و .ومايلز ،ج ،.عالقات الحكم :الطبقة والنوع االجتماعي في المجتمعات بعد ال�صناعية.)1994( ،

359

ا�ست�شارات التقييم القطري الم�شترك.

 360منظمة ال�صحة العالمية ،حمل المراهقات ،)2014( ،متوفر من( /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en :تم االطالع عليه في
� 18آب�/أغ�سط�س .)2016
361

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ر�صد و�ضع الأطفال والن�ساء :م�سح الأ�سرة الفل�سطيني � ،)2013( ،2010ص .125

362

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات  :2014النتائج الرئي�سية� ،)2014( ،ص .22

363

الأونروا ،دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،)2016( ،ص .1

364

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير �صحفي عن نتائج م�سح القوى العاملة ،الربع الثاني � ،)2016( ،2016ص .5

365

المرجع ال�سابق� ،ص  5و.14
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366

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يوم المر�أة العالمي [بيان �صحفي]� ،)2016( ،ص .1

367

منظمة العمل الدولية ،نحو الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.)2013( ،

368

منظمة العمل الدولية ،م�شاركة المر�أة في القوى العاملة الفل�سطينية .)2010( ،2011-2010

 369م�شت��ق ف��ي الأ�ص��ل من قان��ون الأحوال ال�شخ�صية ل�سن��ة  1917ول�سنة  ،1951ويرتكز �إلى الفقه الحنف��ي ،ولم يخ�ضع لأي تعديل ملمو�س ف��ي الأر�ض الفل�سطينية
المحتلة ،على الرغم من قيام �سوريا وم�صر والأردن ب�إدخال تعديالت على قوانين الأحوال ال�شخ�صية لديها.
370

البنك الدولي ،النوع االجتماعي في �إقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،)2006( ،ص .7

371

الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،تقرير الم�ؤتمر ال�صحفي عن م�سح الإعاقة � ،)2011( 2011ص .14

 372الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ،النهج المرتكز الى حقوق الإن�سان في الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية :تجميع لملخ�صات عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،)2014( ،
�ص .111
373

ا�ست�شارات التقييم القطري الم�شترك مع الأطراف المعنية.

المتعمد للقوة البدنية �أو القدرة �سواء بالتهديد �أو اال�ستعمال الفعلي لها من قِبل ال�شخ�ص �ضد نف�سه �أو �ضد
 374تع��رف منظم��ة ال�صح��ة العالمية العنف على �أنه :اال�ستعمال
ّ
�شخ�ص �آخر �أو �ضد مجموعة �أو مجتمع ،بحيث ي�ؤدي �أي منهما �إلى حدوث �أو رجحان احتمال حدوث �إ�صابة �أو موت �أو �إ�صابة نف�سية �أو �سوء النمو �أو الحرمان.
 375وزارة �ش�ؤون المر�أة الفل�سطينية وهيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،الخطة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة ،2013-2011
(� ،)2011ص .18
376

هيئة الأمم المتحدة للمر�أة ،الحرمان من العدالة :و�صول الن�ساء الفل�سطينيات �إلى العدالة في ال�ضفة الغربية من الأر�ض الفل�سطينية المحتلة� ،)2014( ،ص .6

377

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،تقرير المقرر الخا�ص المعني بم�س�ألة العنف �ضد المر�أة و�أ�سبابه وعواقبه ،ياكين �إرتورك.)2005( ،

378

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،تقرير �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان عن الو�ضع :بعد مرور �سنة على حرب غزة �سنة � )2015( ،2014ص .3

379

�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،العمل مع ًا لوقف العنف القائم على النوع االجتماعي.)2014( ،

 380الجه��از المرك��زي للإح�صاء الفل�سطيني ،الم�سح العنقودي المتعدد الم�ؤ�شرات  :2014النتائ��ج الرئي�سية� ،)2014( ،ص  .21للمقارنة ،تعر�ض لعنف مماثل %79
من الأطفال في العراق (�سنة  ،)2011و %64من الأطفال في ال�سودان ( ،)2014و %86من الأطفال في الجزائر ( ،)2013-2012و %93من الأطفال في تون�س
(.)2012-2011
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الفتيات المراهقات
خ�صائ�ص الفئة:
تعرف المراهقين على �أنهم الأ�شخا�ص الذين تتراوح �أعمارهم بين 19-16
ال يوجد تعريف مقبول من الجميع للمراهقة ،فيما �أن الأمم المتحدة ّ
�سن��ة .1يق��در الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطين��ي �أن عدد الفتيات المراهقات يقارب � 530ألف ًا ،وهو م��ا يعادل  %11من مجموع ال�سكان،
ويتوقع �أن ي�صل هذا العدد الى � 720ألف ًا في �سنة 2030.2
�إن جوان��ب ال�ضع��ف لدى الفتيات المراهقات ال ت�ؤثر على تطور الفتيات فح�سب ،بل ت�ؤثر على المجتمع كله .تواجه فل�سطين فر�صة ديموغرافية
ب�سبب انخفا�ض معدل الخ�صوبة وما يترتب عليه من تغير ديموغرافي في الهيكلية العمرية .نتيجة لذلك� ،سيتوا�صل االنخفا�ض في ن�سبة الأطفال
فيم��ا ترتفع ن�سب��ة ال�شباب وال�سكان في �سن العمل .بالتالي ف�إن ل��دى فل�سطين ميزة ديموغرافية ل�صالح التنمي��ة �إذا �أح�سنت اال�ستثمار في ال�صحة
والتعليم النوعي وتوفير فر�ص العمل المنتجة للفئات ال�شابة ،بما ي�شمل الفتيات المراهقات.
�إن جن��ي الفوائ��د المترتبة على ه��ذا العائد الديموغرافي يتعرق��ل ب�سبب ممار�سات تزوي��ج الأطفال ،والحمل المبكر وغي��ر المخطط ،و�ضعف
الو�ص��ول �إلى خدم��ات التعليم وال�صحة ،وهذا كله ي�ساه��م في ت�ضييق الفر�ص المتاحة �أم��ام الفتيات المراهقات .بالتالي ف���إن التنمية الم�ستدامة
للمجتم��ع ككل ال يمك��ن �أن تتحقق دون �ضمان كرامة الفتيات المراهقات ،وت�أمين �صحته��ن وحقوقهن الإنجابية ،وكفالة و�صولهن �إلى التعليم
النوعي من �أجل تعزيز قدراتهن وم�ساهمتهن في النمو االقت�صادي.

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1التعر�ض للعنف
الفتي��ات المراهق��ات معر�ضات للعنف بقدر �أكبر على ي��د �أقربائهن الذكور ،بما في ذلك من هم في الفئة العمرية ذاته��ا �أو �أ�صغر �سن ًا ،باعتبارهم
�أو�صي��اء على �سمعته��ن و�سمعة العائلة (بالإجمال ،تعر�ضت  %69م��ن الفتيات في عمر � 17-12سنة لإ�ساءة نف�سية م��ن قبل �أحد الوالدين ،فيما
تعر�ضت  %34لعنف بدني من قبل الأب.)3

2.2العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
يكون المراهقون عموم َا �أكثر عر�ضة من �سواهم للعنف البدني المبا�شر من قبل قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،حيث تتعر�ض �أعداد �أكبر من المراهقين
للقت��ل والإ�صاب��ة واالحتجاز ،غير �أن مدى تعر�ض المراهقات الإناث للعنف البدني الإ�سرائيل��ي يكون �أقل بالمقارنة مع المراهقين الذكور .وفي
الوق��ت ذات��ه� ،إن نق�ص المرافق المدر�سي��ة المالئمة في المنطقة (ج) �أو وجودها على بعد ي�ؤدي بالفتيات �إل��ى عدم االنتظام في الدوام والت�سرب
من المدر�سة ،وال �سيما في مرحلة التعليم الثانوي .ومرة �أخرى ،على الرغم من �أن معدالت الت�سرب المدر�سي �أعلى لدى الفتيان ( %1.6مقابل
 %0.9للفتيات ،)4ف�إن الفتيات يت�ضررن بقدر �أكبر من الفتيان عندما يتعلق الأمر بالعوائق الأمنية التي تحد من الو�صول �إلى المدار�س.
�إن التركي��ز عل��ى المراهقين في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة كفئة عمرية م�ستقلة ذات احتياجات وحقوق خا�صة بهم يعد ظاهرة حديثة �إلى حد ما
تقوده��ا اليوني�س��ف ،بالإ�ضافة �إلى �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان الذي ينفذ الآن مرحل��ة ا�ستطالعية لنهج الخدمات ال�صحية ال�صديقة لل�شباب
�ضم��ن جه��وده لدمج خدمات ال�شباب في رزم��ة الخدمات ال�صحية .هذه الرزمة م��ن الخدمات ،والتي ت�شتمل على ال�صح��ة النف�سية ،وال�صحة
البدني��ة ،والإر�ش��اد والتثقيف ،وال�صح��ة الإنجابية ،وغيرها ،ت�ستهدف ال�شباب في عمر � 24-15سن��ة ،وي�ستفيد منها كذلك المراهقون في عمر
� 19-15سنة .ويلزم عمل المزيد من �أجل تطوير �سيا�سات وخدمات ت�ستهدف �أفراد هذه الفئة العمرية المحددة وت�ستجيب �إلى احتياجاتهم.

3.3العوامل االجتماعية-الثقافية
ي�ساه��م ال��زواج المبكر والحمل المبكر وغير المخط��ط و�ضعف الو�صول �إلى خدمات التعليم وال�صحة في �إبق��اء العديد من الفتيات المراهقات
مقيدات في ما يتاح �أمامهن من فر�ص وما يكت�سبنه من قدرات .ت�شير البيانات �إلى �أن  %24.2من الن�ساء في عمر � 24-20سنة تزوجن قبل بلوغ
الثامنة ع�شرة من العمر ،مما �أدى �إلى �إنجاب الأطفال مبكراً .5كما تزوجت حوالي  %4.6من الإناث في الفئة العمرية � 19-15سنة قبل بلوغهن
الخام�س��ة ع�ش��رة من العمر ،وترتفع هذه الن�سبة في المناطق الريفية والمخيمات ،وكذلك في غزة (تزوجت  %2.8من الن�ساء قبل بلوغ الخام�سة
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ع�ش��رة م��ن العمر في غزة ،مقابل  %1.6في ال�ضفة الغربية)� .6إن انعدام الأمن في الحياة اليومي��ة للأ�شخا�ص النازحين عن م�ساكنهم وفقدان �سبل
ك�س��ب العي���ش وظروف ال�سكن المكتظة وفق��دان ال�شبكات االجتماعية ،كل ذلك ي�ساهم في تعزيز الإح�سا���س بحاجة ملحة في تزويج الفتيات
ً 7
المراهقات مبكرا.

معدالت الوالدة لدى المراهقات (الن�ساء في عمر � 19-15سنة)

8

فل�سطين بالإجمال

 48لكل 1000

غزة

 66لكل 1000

ال�ضفة الغربية

 35لكل 1000

هن��اك ت�أثي��ر �إ�ضافي للفقر على معدالت الوالدة ،حيث يبلغ معدل الوالدة لدى الفئات الأ�شد فق��راً  86لكل � .1000إن هذه المعدالت المرتفعة
9
للوالدة لدى المراهقات تعد مثار قلق لل�صحة العامة� ،إذ �أن المراهقات يكن �أكثر عر�ضة لخطر الم�ضاعفات ووفيات الأمهات والأطفال الر�ضع.
يك��ون المراهق��ون تحديداً عر�ضة للم�ش��كالت النف�سية-االجتماعية نتيجة مرورهم عب��ر �سنوات المراهقة ،والتي تعد مرحل��ة انتقالية مهمة في
ن�ضجهم وتحولهم �إلى را�شدين .ومن بين هذه الم�شكالت العدوانية ،والتمرد ،وال�سلوك الخطر ،والإح�سا�س بالعجز ،والإحباط ،واالن�سحاب.
كم��ا ت�س��ود النظرة �إلى المراهقين كمتلقي��ن بد ًال من اعتبارهم فاعلين اجتماعيين �أو �شركاء في �صنع الق��رار .وتكون م�شاركة المراهقين محدودة
ف��ي الق��رارات التي ت�ؤثر في حياتهم داخل �أ�سرهم وف��ي الم�ؤ�س�سات التعليمية وفي العمل وفي المجتمع عموم�� ًا .وتعاني الفتيات المراهقات من
التهمي���ش والإق�ص��اء بقدر �أكبر مما يعانيه الفتيان .وتكون فر�ص التطور محدودة �أم��ام الفتيات المراهقات ب�سبب نق�ص هذه الفر�ص ب�شكل عام،
ومحدودية قدرتهن على الو�صول �إلى م�ساحات �آمنة للم�شاركة ،والقيود على حركتهن.

التجمعات البدوية والرعوية المقيمة في المنطقة (ج)
خ�صائ�ص الفئة:
يق��در مكت��ب تن�سي��ق ال�ش�ؤون الإن�سانية �أن ما ي�صل �إل��ى � 30,171شخ�ص ًا كانوا يقيمون في  183تجمع ًا بدوي�� ًا ورعوي ًا في المنطقة (ج) في �سنة
� .2013أقام  %30من ه�ؤالء في محافظة الخليل ،يلي ذلك  %24في محافظة القد�س ،ثم  %14في محافظة الأغوار ،فيما توزعت ن�سبة %32
على المحافظات الثماني المتبقية 10.تتكون البنية االجتماعية للتجمعات البدوية من ثالث ع�شائر كبيرة الحجم ،هي :التياها والعزازمة والترابين،
والتي ترتبط بها  92قبيلة.11

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
م��ر الب��دو المقيمون في المنطقة (ج) بعدة دورات م��ن الترحيل وهدم المنازل والتهجير الق�سري على مر ال�سن��وات .يعود �أ�صل �أغلب البدو في
فل�سطين �إلى �صحراء النقب وقد تم تهجيرهم عن �أرا�ضيهم �أثناء حرب �سنة .194812
�إن �أكثر من  %60من بين  6,000فل�سطيني ممن تم تهجيرهم ق�سراً منذ �سنة  2008ب�سبب هدم م�ساكنهم في المنطقة (ج) بحجة عدم الترخي�ص
13
تجمع ًا �سكاني ًا �صغير َا في التالل الواقعة
كان��وا يقيم��ون في تجمعات بدوية/رعوية  .وما يقرب من  7,000فل�سطين��ي من البدو والرعاة في ّ 46
�شرق مدينة القد�س وفي و�سط ال�ضفة الغربية معر�ضون لخطر التهجير الق�سري ح�سب خطة “ترحيل” قدمتها ال�سلطات الإ�سرائيلية.14
يتقيد و�صول المجتمعات البدوية والرعوية �إلى الأرا�ضي والمياه والموارد الطبيعية وطرق النقل والموا�صالت وا�ستخدامهم لها ب�سبب ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية المتعلقة بالأر�ض وال�سكان في المنطقة (ج) .وتت�ضرر �سبل ك�سب العي�ش لدى التجمعات البدوية والرعوية ب�شكل خا�ص� ،إذ �أن %85
من المراعي القائمة في ال�ضفة الغربية مغلقة �أمام الفل�سطينيين ،15ومع �أن  %32من العائالت البدوية تملك بع�ض الأرا�ضي الزراعية ،فلي�س جميع
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ملكيات الأرا�ضي م�صادق عليها ،مما يتيح المجال لإخالئها وم�صادرتها .16ويحظر الخروج بالموا�شي لأغرا�ض الرعي في بع�ض المناطق الريفية
بالقرب من �أريحا والأغوار.17
يت��م التحك��م بحركة الفل�سطينيين في المنطق��ة (ج) وتقييدها بوا�سط��ة نظام معقد من الو�سائ��ل المادية والإدارية ،بما ي�شم��ل محدودية و�صول
الفل�سطينيين �إلى طرق النقل والموا�صالت .وهناك قيود �أ�شد على حركة ال�سكان البدو والرعاة� ،إذ �أنهم في الغالب يقيمون في مناطق معزولة جداً
تفتقر �إلى الطرق الداخلية والموا�صالت العامة.

2.2العوامل االقت�صادية واالجتماعية-الثقافية
تعان��ي المجتمع��ات البدوية والرعوية المقيمة ف��ي المنطقة (ج) من ظ��روف اجتماعية-اقت�صادية �سيئة� ،إذ يبلغ متو�س��ط الدخل ال�شهري حوالي
� 1,000شيكل( 18يبلغ الحد الأدنى للأجور � 1,450شيك ً
ال) .وفي �سنة  ،2010كانت ن�سبة  19%79من الأ�سر البدوية والرعوية في المنطقة (ج)
تفتقر �إلى الأمن الغذائي ،بالمقارنة مع  %16.3في �سائر �أنحاء ال�ضفة الغربية.20
ال تمل��ك  %41م��ن الأ�سر البدوية م�صدراً دائم�� ًا للكهرباء على مدار ال�ساعة ،بالمقارنة مع  %1في �سائر �أنح��اء ال�ضفة الغربية .وي�ستخدم البع�ض
مولدات (على م�ستوى التجمع �أو الحي �أو ب�شكل �شخ�صي) ،مع �أن هذا الأمر ي�شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا ال ي�ستطيع الكثيرون تحمله .عالوة على ذلك،
ت�ساه��م الظ��روف االقت�صادية ال�سيئة في مفاقمة الآثار الناجمة عن القيود على الحركة التي تعاني منها التجمعات البدوية� ،إذ ال ي�ستطيع  %84من
21
البدو تحمل تكاليف الموا�صالت من �أجل الو�صول �إلى الخدمات ال�صحية والتعليمية.

3.3التعر�ض للعنف
يتعر���ض الفل�سطينيون المقيم��ون في المنطقة (ج) لمخاطر �إ�ضافية بمواجهة العنف البدني و�أ�شكال �أخ��رى من الم�ضايقات على يد الم�ستوطنين
ب�سب��ب ق��رب تجمعاتهم من الم�ستوطنات الإ�سرائيلية .وق��د �أفاد ثلثا التجمعات البدوية والرعوية المقيمة في و�س��ط ال�ضفة الغربية ب�أنهم تعر�ضوا
لعن��ف الم�ستوطنين خالل ال�سنوات الثالث الما�ضية .22و�إلى جانب العنف البدن��ي الذي يمار�سه الم�ستوطنون ،تقوم جماعات ا�ستيطانية ب�شكل
متزايد بتقديم التما�سات �إلى المحكمة العليا الإ�سرائيلية تطالب الدولة بتنفيذ �أوامر الهدم العالقة.

األطفال الذين يواجهون عراقيل في الوصول الى المدارس
خ�صائ�ص الفئة:
يوا�ص��ل الإغ�لاق الإ�سرائيلي الم�ستمر لقط��اع غزة الت�سبب بعواقب �شديدة على ال�س��كان المدنيين .وفي مختلف �أنح��اء ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقي��ة ،يتعرق��ل التعليم ب�شكل �شديد في المناط��ق الجغرافية المعر�ضة للخطر ،بم��ا فيها مناطق التما�س والمناط��ق المح�صورة ،وحيثما توجد
المدار���س و�/أو التجمع��ات بجوار الج��دار والم�ستوطنات والمناطق الع�سكرية ،وف��ي التجمعات المعزولة .وال تزال �أع��داد كبيرة من الأطفال
الفل�سطينيي��ن ف��ي �سن المدر�سة يعانون من م�ضايقات وعراقي��ل �شديدة وهم في طريقهم �إلى المدر�سة �أو �أثن��اء عودتهم منها .ويواجه الأطفال في
ال�ضف��ة الغربي��ة ،بما فيه��ا القد�س ال�شرقية ،تحديات �شديدة ومزمنة للحماي��ة �أثناء الذهاب �إلى المدر�سة والعودة منه��ا كل يوم .فهم يعبرون نقاط
التفتي���ش الع�سكري��ة الإ�سرائيلية ويمرون عبر مناطق ع�سكرية مغلقة حيث يمكن �أن يتعر�ضوا لم�ضايق��ات بل وللعنف �أي�ض ًا .وهم في خط �سيرهم
اليومي يمرون بجوار م�ستوطنات �إ�سرائيلية يمكن �أن تكون هي �أي�ض ًا م�صدراً للإيذاء والتحر�ش والعنف.
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ف��ي المنطق��ة (ج) ،يعان��ي  50,000طف��ل منتظمين في  183مدر�س��ة من نق�ص القدرة على الو�ص��ول �إلى التعليم ،وعدم توف��ر العدد الكافي من
المدار�س ،والمخاطر في طريقهم �إلى المدر�سة ،ف�ض ً
ال عن �أوامر الهدم ال�صادرة في حق المدار�س.23
2015

الربع الأول

24

الربع الثاني

25

الربع الثالث

26

مجموع الحوادث التي تم توثيقها

443

415

489

مجموع الأطفال المت�ضررين

4,911

4,902

2,954

عدد الأطفال الفل�سطينيين الم�صابين نتيجة ال�صدامات
بين الفل�سطينيين وقوات الأمن الإ�سرائيلية ،والعمليات
104
الع�سكرية ،وعنف الم�ستوطنين ،والمتفجرات المتخلفة
عن الحرب

المجموع

الربع الرابع

27

137

165

1,310

1,716

عدد الأطفال الفل�سطينيين القتلى

0

1

4

25

30

عدد الأطفال الإ�سرائيليين الم�صابين

4

2

3

3

12

عدد الأطفال الإ�سرائيليين القتلى

0

0

0

0

0

عدد الأطفال الفل�سطينيين الذين كانوا محتجزين في
نهاية الربع

182

160

156

422

االعتداءات على المدار�س

26

17

6

74

123

28

15

9

91

143

الحرمان من الو�صول �إلى التعليم

28

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
ي�ضط��ر �أكث��ر م��ن  1,700طفل من  38تجمع ًا في ال�ضفة الغربية لل�سف��ر م�سافة تزيد عن  5كلم من �أجل الو�صول �إل��ى مدار�سهم .29وتتقيد حرية
الحرك��ة ب�سب��ب �أكثر من  500نقطة تفتي�ش ع�سكرية ،وبفعل نظام الت�صاريح والإغالقات و�أوامر حظر التجوال ،يمكن �أن يت�ضاعف وقت الرحلة
�إل��ى المدر�س��ة �أو رجوع ًا منها ثالث �أو �أربع مرات .وفي المنطقة (ج) ،تمنع �أوامر اله��دم و�أوامر وقف العمل التجمعات ال�سكانية من بناء مرافق
تعليمي��ة مالئمة ،مما ي�ضط��ر الطلبة لل�سفر �إلى تجمعات �أخرى من �أجل الو�صول �إلى التعليم .30وفي غ��زة ،ال تتاح �إمكانية �إ�صالح الأ�ضرار التي
لحقت بالمدار�س ب�سبب عدم القدرة على الو�صول �إلى مواد البناء.31

2.2املعايري االجتماعية-الثقافية
تت�سرب الفتيات من الدرا�سة عندما يكن م�ضطرات لل�سفر �إلى مدار�س خارج مجتمعاتهن المحلية ،وذلك ب�سبب وجود الجنود الإ�سرائيليين على
نقاط التفتي�ش ،وو�سائل النقل المختلطة ،مما يثير اعتبارات �أمنية واجتماعية-ثقافية.32

3.3التعر�ض للعنف
ي�ضطر �أكثر من  2,500طفل من  35تجمع ًا على الأقل في ال�ضفة الغربية لل�سفر عبر نقاط تفتي�ش من �أجل الو�صول �إلى مدار�سهم كل يوم ،وقد �أفيد
في  14تجمع ًا على الأقل من هذه التجمعات بتعر�ض الأطفال للتحر�ش و�/أو العنف على يد الجنود الإ�سرائيليين.33
تم كذلك تحديد الم�ضايقات والعنف على يد الم�ستوطنين ك�أحد التحديات الأ�سا�سية التي تم�س القدرة على الو�صول �إلى التعليم .وتت�ضمن �أنواع
عن��ف الم�ستوطنين الأكثر ذكراً ق��ذف الحجارة �أو التهجم على الأطفال بدني ًا ودفعهم .كما ين�ص��ب الم�ستوطنون نقاط تفتي�ش خا�صة بهم .وقد
�أف��ادت ف��رق اليوني�سف التي تتواجد لتوفير الحماية للأطفال ب���أن متطوعي هذه الفرق تعر�ضوا العتداءات بدني��ة وم�ضايقات وتوقيف واحتجاز
وتهديدات بالقتل .34وخالل �أحدث حاالت ت�صعيد العنف في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2015واجه �شركاء اليوني�سف المتواجدون لتوفير الحماية
للأطف��ال قي��وداً على الو�صول في بع�ض مناطق البلدة القديم��ة في الخليل ،والتي �أعلنتها قوات الأمن الإ�سرائيلي��ة “مناطق ع�سكرية مغلقة” .وفي
ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2015تلقى ال�شركاء �أمراً ع�سكري ًا �إ�سرائيلي ًا يحظر عليهم دخول منطقة  H2في الخليل.
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األطفال العاملون
خ�صائ�ص الفئة:
تع��رف منظم��ة العم��ل الدولية عمل الأطفال على �أنه العم��ل الذي يحرم الأطفال م��ن طفولتهم و�إمكاناتهم وكرامتهم ،ويك��ون �ضاراً بتطورهم
ّ
البدن��ي والعقل��ي ،ويكون الأطفال �أ�صغر من �أن ي�سم��ح لهم ب�أدائه ح�سب الت�شريعات الوطنية .ي�شكل الأطف��ال دون عمر � 14سنة حوالي %40
م��ن مجموع ال�سكان في فل�سطين 35وتنخف�ض قدرتهم على الو�صول �إل��ى الخدمات الأ�سا�سية ،مثل ال�صحة والتعليم ،با�ستمرار .وكنتيجة مبا�شرة
لذل��ك ،بالإ�ضاف��ة �إلى ت�أثير االعتبارات الأمنية والقيود على الحركة ونق�ص الغرف ال�صفي��ة وتدني معايير المرافق ،ا�ضطرت �أ�سر فل�سطينية عديدة
للبح��ث عن خيارات عمل مدفوع الأجر لأطفاله��م .بالإجمال ،يقدر �أن  %3.7من الأطفال في عمر � 17-10سنة يعملون ،36و�أن  %15.5من
الأطفال العاملين غير ملتحقين بالتعليم.37

 %العاملين

ن�سبة الفئة العمرية من
ال�سكان

العدد

العدد التقديري للأطفال العاملين

�أطفال في عمر � 14-10سنة

%2.0

%11.4

10,964 548,201

�أطفال في عمر � 17-15سنة

%9.0

%6.6

28,680 318,666

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016يوم الطفل الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،ص .1

توزيع الأطفال العاملين في عمر � 17-10سنة ح�سب الن�شاط االقت�صادي والمنطقة في �سنة 2015

الن�شاط االقت�صادي

فل�سطين

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

الزراعة ،وال�صيد ،والأحراج ،و�صيد ال�سمك

27.4

29.3

21.6

التعدين ،والمحاجر ،وال�صناعات التحويلية

17.8

21.5

6.4

الإن�شاءات

13.1

14.9

7.4

التجارة ،والمطاعم ،والفنادق

34.8

30.0

49.2

النقل ،والم�ستودعات ،واالت�صاالت

2.5

1.1

6.7

الخدمات والقطاعات الأخرى

4.4

3.2

8.6

المجموع

100

100

100

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016يوم الطفل الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،ص .1

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
تفتق��ر ال�ضف��ة الغربية وقطاع غزة للعدد الكافي من المدار�س الالزمة لخدمة جميع الأطفال ،وب�سبب عدم القدرة على الو�صول �إلى التعليم ي�ضطر
الأطفال للبحث عن بدائل �أخرى ،ومنها عمل الأطفال.

2.2العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية والتعر�ض للعنف
يتك��ون الإطار القانوني القائم بخ�صو�ص حقوق الطفل وحمايته من قان��ون الطفل ( )2004وقانون العمل ( )2000وقانون التربية والتعليم .وال
يت�ضم��ن الإط��ار القانوني حظراً على العمل الق�سري (ال�سخرة) �أو الإتجار بالب�شر ،كما �أن قانون العمل ال ينطبق على الأطفال العاملين لدى �أفراد
الأ�سرة من درجة القرابة الأولى.38
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ف��ي �سن��ة  ،2015رفع��ت وزارة العمل عدد مفت�شي العمل �إل��ى ( 54منهم  15مدربين على ق�ضايا عمل الأطف��ال) .39مع ذلك ،يقدر الم�س�ؤولون
الحكومي��ون �أنه��م بحاجة �إلى ما ال يقل عن  300مفت�ش عمل من �أجل �أن يتمكن��وا من �إنفاذ قوانين العمل بفاعلية ،بما في ذلك القوانين المتعلقة
بعم��ل الأطف��ال .40تم كذلك عقد �سل�سلة من الفعاليات التدريبية الموجهة لمفت�شي العمل في �سن��ة  .2015في العادة ،تتعامل وزارة العمل مع ما
يتراوح بين  350-250ق�ضية تخ�ص عمل الأطفال في ال�سنة ،وهذه الق�ضايا �إما تحال من ال�شرطة ب�سبب نزاعات بين الطفل و�صاحب العمل� ،أو
من خالل مفت�شي وزارة العمل.41
ف��ي �سن��ة � ،2014أفاد مر�شدو حماية الطفل من وزارة التنمية االجتماعية الم�س�ؤولون عن تقدي��م الخدمات للأطفال المنخرطين في �أ�سوا �أ�شكال
عم��ل الأطفال� ،أف��ادوا ب�أنهم لم يكونوا قادرين على التعامل مع الع��دد الكبير من الق�ضايا الموكلة �إليهم بفاعلي��ة .فح�سب كانون الأول/دي�سمبر
 ،2014كان عدد مر�شدي حماية الطفل في وزارة التنمية االجتماعية يقل عن  13في ال�ضفة الغربية .وتوفرت له�ؤالء المر�شدين في كل محافظة
مركب��ة واح��دة ليوم واحد في الأ�سبوع ،وكانوا يت�شاركون في هذه المركبات مع موظف��ي وزارات �أخرى .وقد �أحالت وزارة التنمية االجتماعية
 101ق�ضية �إلى النائب العام في �سنة  2014بداعي انتهاك قوانين عمل الأطفال ،وذلك بالمقارنة مع  162ق�ضية في �سنة .201342
�أن�شئت اللجنة الوطنية لعمل الأطفال في �سنة  ،2013ولكن لم يتم حتى الآن اعتماد �سيا�سة وطنية لعمل الأطفال .وفي �سنة � ،2014أعدت اللجنة
خط��ة عمل وطنية وعدلت قوائم �أ�ش��كال العمل الخطرة على الأطفال .توجد �أي�ض ًا �سيا�سة للحد من العنف وتعزيز االن�ضباط في المدار�س ،ولكن
ال يبدو �أن هذه ال�سيا�سة تدمج ا�ستراتيجيات للق�ضاء على عمل الأطفال والوقاية منه.

3.3العوامل االقت�صادية
واجه��ت الأ�س��ر الفل�سطينية على مدى العقد الأخير م�ستويات مرتفعة من الفقر و�أ�صبحت تعتمد على المعونات الإن�سانية ل�ضمان بقائها على قيد
الحياة .كما ارتفعت معدالت البطالة في فل�سطين �إلى م�ستويات غير م�سبوقة .هذه العوامل المحركة تفر�ض �ضغوط ًا مبا�شرة على الأطفال للعمل
من �أجل الم�ساهمة في �إعالة �أ�سرهم.43

4.4العوامل االجتماعية-الثقافية
ال يوج��د ف��ي ال�ضفة الغربية وغزة ارتباط لعم��ل الأطفال مع فقدان �أحد الوالدين �أو كليهما �أو البطالة لدى الوالدين �أو نق�ص التعليم �سوا ًء لدى الأم
�أو الأب .وكان��ت الأ�سب��اب الرئي�سية التي قدمها الأطفال تتمثل في رغبة ال�شخ���ص نف�سه في العمل ،مقترنة ب�ضعف الأداء الأكاديمي ،والرغبة في
زيادة دخل الأ�سرة .وفي حالة التجمعات البدوية ،ي�ؤدي نمط الحياة القائم على الترحال �إلى عدم انتظام الدوام المدر�سي ،حيث يف�ضل الأطفال
�أحيان ًا التوجه �إلى العمل ،والذي يكون في �أغلب الأحوال داخل الأ�سرة.44

األطفال المعرضون للعنف
خ�صائ�ص الفئة:
يعرف القانون الفل�سطيني 45الطفل ب�أنه كل من لم يتم الثامنة ع�شرة من العمر .ويقدر �أنه كان هناك  2,165,288طف ً
ال في فل�سطين في �سنة ،2015
ّ
ي�شكلون  %45من مجموع ال�سكان.46
يتعر�ض الأطفال لمختلف �أ�شكال العنف في البيت وفي المدر�سة وفي الأماكن العامة وعلى يد االحتالل الإ�سرائيلي .وي�شمل ذلك جميع �أ�شكال
العن��ف �أو الإ�صاب��ة �أو الإيذاء البدني �أو النف�سي ،والإهم��ال �أو المعاملة غير الالئقة ،و�سوء المعاملة �أو اال�ستغ�لال ،واالنتهاك الجن�سي .وفي �سنة
� ،2014أفاد �أكثر من  %92من الأطفال ب�أنهم تعر�ضوا لعنف �أو عقوبة نف�سية في ال�شهر ال�سابق.47
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ال�ضفة الغربية
الأطفال في عمر 17-12

�سنة الذين تعر�ضوا لإيذاء
نف�سي على يد:

الأطفال في عمر 17-12

�سنة الذين تعر�ضوا لإيذاء
بدني على يد:

�أوالد

بنات

معلمين

%28.3

%33.6

%22.8

قوات االحتالل الإ�سرائيلي والم�ستوطنين

%5.3

%8.7

%1.7

طلبة �آخرين

%24.1

%30.4

%17.6

�أ�صدقاء

%22.1

%29.6

%14.2

في ال�شارع

%14.5

%18.0

%10.8

معلمين

%20.2

%31.0

%8.9

قوات االحتالل الإ�سرائيلي والم�ستوطنين

%3.0

%5.2

%0.7

طلبة �آخرين

%13.7

%20.0

%7.2

�أ�صدقاء

%12

%19.3

%4.3

في ال�شارع

%7.2

%10.2

%4.1

غزة
الأطفال في عمر 17-12

�سنة الذين تعر�ضوا لإيذاء
نف�سي على يد:

الأطفال في عمر 17-12

�سنة الذين تعر�ضوا لإيذاء
بدني على يد:

معلمين

%26.4

%29.4

%23.3

قوات االحتالل الإ�سرائيلي والم�ستوطنين

%0.6

%0.8

%0.4

طلبة �آخرين

%26.4

%31.3

%21.3

�أ�صدقاء

%25.9

%32.1

%19.6

في ال�شارع

%16.8

%19.9

%13.5

معلمين

%23.2

%32.1

%14.0

قوات االحتالل الإ�سرائيلي والم�ستوطنين

%0.2

%0.3

%0.0

طلبة �آخرين

%14.8

%21.3

%8.1

�أ�صدقاء

%11.7

%16.8

%6.5

في ال�شارع

%7.6

%10.8

%4.2

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2012م�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني  :2011النتائج الرئي�سية� ،ص .153-152

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
حظي��ت حقوق الطف��ل وحمايته باهتمام خا�ص في المج��ال العام الفل�سطيني منذ م�صادق��ة رئي�س منظمة التحرير الفل�سطيني��ة يا�سر عرفات على
اتفاقي��ة حق��وق الطفل ف��ي �سنة  .1991وفي �سنة  ،2004اعتمد قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7و�أع��دت وزارة التخطيط الفل�سطينية خطة العمل
الوطني��ة للطف��ل الفل�سطيني .وفي �سنة � ،2010أ�صدرت ال�سلطة الفل�سطينية باكورة تقاريرها عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بوا�سطة الم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية .ويجري التح�ضير لم�شروع قانون لحماية الأحداث� ،إلى جانب م�شروع قانون لحماية الأ�سرة.48
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ال ت��زال توج��د على �أر�ض الواقع ثغرات فيم��ا يتعلق بخدمات الحماية الداعم��ة للأطفال �ضحايا العنف وخدمات الأح��داث الخا�صة بالأطفال
المخالفي��ن للقان��ون .وب�صفة عامة ،ال تزال الخدمات الت��ي تقدم الدعم الالزم للأطف��ال المعر�ضين للعنف وللأ�شخا�ص الذي��ن يتولون رعايتهم
مح��دودة ،وكذل��ك الحال بالن�سبة لنوعية الخدمات المتاحة وقدرات الجهات المقدمة لها� .إن خطة عمل وزارة التنمية االجتماعية ل�سنة 2013
تت�ضم��ن تطوي��ر �شبكات �إقليمية ووطنية لتنظيم ودمج الخدم��ات واال�ستراتيجيات الر�سمية الخا�صة بحماية ورعاي��ة الأطفال المعر�ضين للعنف،
و�ضمان �أف�ضل ا�ستخدام للخدمات المتاحة بما يحقق الم�صالح الف�ضلى للطفل من خالل تطوير نظام وطني للإحالة والر�صد.

2.2العوامل االقت�صادية واالجتماعية-الثقافية
تنت�ش��ر مختل��ف �أ�شكال العنف �ضد الأطفال ،بما فيها العنف الأ�سري وتزويج الأطفال وعمل الأطف��ال ،بقدر �أكبر في �أو�ساط الأ�سر الأفقر .وقد
كان هناك �أكثر من  546,000طفل فقير في �سنة .201149

3.3التعر�ض للعنف
يت�صف الأطفال ب�شكل خا�ص بقابلية الت�أثر بالعنف المبا�شر وبالعنف المحيط بهم ،وذلك ب�سبب عمرهم ،وقدراتهم الج�سدية ،وقدراتهم االنفعالية
والنف�سي��ة الت��ي ال تزال في مرحلة التطور� .إن �أنماط التن�شئة الوالدية والتدري�س ال�سائدة تت�سامح م��ع ممار�سة العنف �ضد الأطفال كو�سيلة ت�أديبية،
وهي تنت�شر على نطاق وا�سع في المجتمع الفل�سطيني.

الطلبة في عمر � 17-12سنة

50

المعر�ضون للعنف النف�سي على يد طلبة �آخرين

%25.0

المعر�ضون للعنف البدني على يد طلبة �آخرين

%14.2

المعر�ضون للعنف النف�سي على يد معلمين

%27.6

المعر�ضون للعنف البدني على يد معلمين

%21.4

الأطفال في عمر � 17-12سنة

51

المعر�ضون للعنف على يد �أحد �أفراد الأ�سرة

%51.0

المعر�ضون للعنف النف�سي على يد الأب

%69.0

المعر�ضون للعنف البدني على يد الأب

%34.4

المعر�ضون للعنف النف�سي على يد الأم

%66.4

المعر�ضون للعنف البدني على يد الأم

%34.5

يتعر���ض الأطف��ال كذلك للعنف من جان��ب الجي�ش وقوات الأمن الإ�سرائيلية �أثن��اء احتجازهم للأطفال .ويجري احتج��از الأطفال في فل�سطين
بموج��ب قواني��ن ع�سكرية ويخ�ضعون للمحاكمة في محاك��م ع�سكرية ،مما يعني حرمانهم من �أب�سط حقوق الإن�س��ان وحقوق الطفل الأ�سا�سية
ويعر�ضهم ل�سوء المعاملة والتعذيب ب�صورة منهجية.
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2015

عدد الأطفال الفل�سطينيين في عمر � 17-12سنة الذين كانوا
محتجزين في نهاية الربع

الربع الأول

52

الربع الثاني

53

الربع الثالث

54

الربع الرابع

55

182

160

156

42256

فتيات

1

1

2

8

فتيان

181

159

154

414

حب�س احتياطي �أو �أثناء المحاكمة

106

90

90

لم يبلغ عنه

ق�ضاء محكومية

76

70

66

لم يبلغ عنه

عدد ال�شهادات الم�شفوعة بالق�سم لفتيان فل�سطينيين في عمر
� 17-13سنة الذين يبلغون عن تعر�ضهم ل�سوء معاملة في االحتجاز 11
الع�سكري57

15

17

61

17

26

16

7

عدد حاالت االعتقال و�سوء المعاملة الموثقة لفتيان فل�سطينيين في
عمر � 17-13سنة في القد�س ال�شرقية

تعر���ض م��ا ال يقل عن  8,000طف��ل فل�سطيني لالعتقال واالحتج��از والمحاكمة في نظ��ام االحتجاز الع�سكري الإ�سرائيل��ي منذ �سنة ،2000
وخ�ضع حوالي  700-500طفل في كل �سنة لالعتقال واالحتجاز والمحاكمة في نظام المحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية .توجه �إلى غالبية الأطفال
الفل�سطينيي��ن المحتجزي��ن تهم قذف الحجارة ،ويعان��ي  %75منهم من العنف الج�س��دي �أثناء التوقيف �أو النق��ل �أو اال�ستجواب .58وكان عدد
الأطفال في عمر � 18-11سنة الذين وجدوا رهن االحتجاز في �سنة  2015قد بلغ  ،2,179بما يعك�س زيادة بن�سبة  %72عن �سنة ( 2014عندما
وجد  1,266طف ً
ال رهن االحتجاز) ،وزيادة بن�سبة  %36عن �سنة .201359

4.4املوقع
يتعر���ض الأطف��ال الفل�سطينيون المقيمون ف��ي القد�س ال�شرقية وال�ضفة الغربي��ة وقطاع غزة لم�ستويات و�أنواع مختلف��ة من العنف ح�سب منطقة
�سكنهم.
فالأطفال الفل�سطينيون المقيمون في غزة يت�ضررون ب�شكل خا�ص من العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية الموجهة �ضد قطاع غزة ،وما ينتج عنها من
قت��ل و�إ�صابات و�إعاقات .وقد �أفادت اليوني�سف ب�أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة في تموز/يوليو�-آب�/أغ�سط�س � 2014أودت بحياة 2,257
ال ( 340من الذكور و 200من الإن��اث) تتراوح �أعمارهم من � 10أيام �إلى � 17سنة .و�أ�صيب  2,956طف ً
�شخ�ص�� ًا ،منه��م  540طف ً
ال ( 1,938من
الذكور و 1,018من الإناث) ،وتيتم  1,500طفل ،وفقد  54,000طفل م�ساكنهم.60

التجمعات السكانية في المنطقة (ج)
خ�صائ�ص الفئة:
تغط��ي المنطق��ة (ج) 61حوالي  %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية وق��د �أن�شئت بموجب اتفاقية �أو�سلو  2المرحلية .تخ�ض��ع هذه المنطقة لل�سيطرة
الأمني��ة والمدني��ة الإ�سرائيلية الكاملة ،ولكن ال�سلطة الفل�سطيني��ة تقدم الخدمات ال�صحية والتعليمية لل�س��كان الفل�سطينيين المقيمين هناك .يقدر
�أن هن��اك  300,000فل�سطين��ي يقيمون عل��ى �أرا�ض م�صنفة �ضمن المنطق��ة (ج) 62داخل  532تجمع ًا �سكاني ًا فل�سطيني�� ًا .63تخ�ص�ص ال�سلطات
الإ�سرائيلي��ة �أقل من  %1من م�ساحة المنطق��ة (ج) ال�ستخدام الفل�سطينيين ولأغرا�ض التنمية الفل�سطينية .64وتحتوي المنطقة على  152م�ستوطنة
�إ�سرائيلي��ة و 100ب���ؤرة ا�ستيطاني��ة غي��ر قانونية �أقيمت منذ �أو�س��اط �سنوات الت�سعينات من الق��رن الما�ضي ،ويقيم فيها م��ا ال يقل عن 375,000
م�ستوطن �إ�سرائيلي يهودي.65
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تخ�ضع حركة الفل�سطينيين في المنطقة (ج) لل�سيطرة ويتقيد و�صولهم �إلى طرق الموا�صالت ب�سبب جدار الف�صل ونقاط التفتي�ش والحواجز على
الطرق ونظام الت�صاريح ،مما يقو�ض �سبل ك�سب العي�ش و�إمكانية الو�صول �إلى الخدمات الأ�سا�سية.

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
تخ�ص���ص ن�سبة  %30فقط من المنطقة (ج) للتطوير المكاني الفل�سطين��ي ،وت�ستطيع ال�سلطات الإ�سرائيلية �إغالق الطرق في �أي وقت مما يعرقل
اال�ستثم��ارات .66وي���ؤدي بناء الجدار الفا�صل �إلى حرمان الفل�سطينيين من الو�صول �إلى �أخ�صب مناط��ق ال�ضفة الغربية و�أغناها بالم�صادر المائية.
ويعاني قطاع الزراعية والإنتاج الحيواني من محدودية الو�صول �إلى الأرا�ضي.67

الأرا�ضي الزراعية الفل�سطينية
1980
240,000 hectares
1996
183,000 hectares
2010
103,000 hectares

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2011التعداد الزراعي .2010

ي�ضط��ر الفل�سطيني��ون للح�صول على ترخي�ص لت�شييد �أو �إ�ص�لاح �أية بنية تحتية .وفي الفترة بين  2010و ،2014ق��دم الفل�سطينيون  2,020طلب ًا
لرخ���ص بن��اء ،وحظي بالموافقة  33طلب ًا فقط� ،أي  %1.5منها .68وتمت الم�صادقة على رخ�صة واح��دة لبناء منزل في �سنة  ،2014وال يبدو �أنه
تم��ت الم�صادق��ة على �أي منها ف��ي �سنة  .201569ويخاطر �أولئك الذين يبن��ون بدون ترخي�ص ب�أن يتم هدم المباني الم�شي��دة� ،إذ يقدر �أن حوالي
 5,000م�سك��ن �أو مبن��ى فل�سطيني �آخ��ر تعر�ضت للهدم ب�سبب عدم وجود رخ���ص بناء منذ �سنة  ،2000بمتو�س��ط  600-500مبنى فل�سطيني
�سنوي ًا في المنطقة (ج).70
يعاني القطاع ال�صناعي �أي�ض ًا من القيود على الأرا�ضي الالزمة لبناء مناطق �صناعية ،ومن محدودية الفر�ص ال�ستخراج المعادن ،وال �سيما في منطقة
البحر الميت ،حيث �أعطي الحق في ا�ستخراج الروا�سب المعدنية القيمة من البحر الميت ل�شركات �إ�سرائيلية .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ال تتاح المحميات
الطبيعية في المنطقة (ج) ال�ستخدام قطاع ال�سياحة الفل�سطيني.

2.2العوامل االقت�صادية واالجتماعية-لثقافية
وفق�� ًا لبواب��ة مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية المعنية ب�أعمال الهدم ،تم هدم ما مجموعه  2,802مبنى في المنطقة (ج) في الفترة من �سنة 1988
�إلى  .201471هذا بالإ�ضافة �إلى �آالف الفل�سطينيين الآخرين المعر�ضين لخطر التهجير الق�سري من خالل �أعمال الهدم �أو الإجالء الق�سري ،حيث
يق��در �أن هن��اك � 11,134أمر ه��دم ما زالت غير منفذة في التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية في المنطق��ة (ج) .72ويتعر�ض الفل�سطينيون المقيمون
في الأغوار وفي جنوب الخليل وفي القرى التي ال تعترف �إ�سرائيل بها لخطر �أعلى من حيث �أعمال الهدم والتهجير المتكررة .ففي �سنة ،2012
�أعلنت الحكومة الإ�سرائيلية عن خطط متعددة لتهجير �سكان القرى الفل�سطينية على تالل الخليل الجنوبية ومنطقة الأغوار عنوة بذريعة �أن الأر�ض
تل��زم لأغرا�ض التدريبات الع�سكرية .وقد �أدت �أعمال اله��دم الإ�سرائيلية والإجالء الق�سري للفل�سطينيين �إلى تهجير ما ال يقل عن  556فل�سطيني ًا،
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بمن فيهم  286قا�صراً في تلك المناطق .73تنفذ �إ�سرائيل هذه الأعمال انتهاك ًا للمادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي تن�ص على �أنه “يحظر على
دول��ة االحتالل �أن تدمر �أي ممتلكات خا�صة ثابتة �أو منقول��ة تتعلق ب�أفراد �أو جماعات� ،أو بالدولة �أو ال�سلطات العامة� ،أو المنظمات االجتماعية
�أو التعاونية� ،إال �إذا كانت العمليات الحربية تقت�ضي حتم ًا هذا التدمير”.74
�إن ال�سيا�س��ات والممار�س��ات الإ�سرائيلية في المنطق��ة (ج) تعطل تعليم الفل�سطينيي��ن و�سبل ك�سب عي�شهم ،مما يعمق الفق��ر ويزيد من االعتماد
عل��ى المعون��ات .ففي المنطقة (ج) ،ينخف�ض ا�ستهالك المياه �إلى  20لتراً فقط للفرد في الي��وم� ،أي خم�س الكمية التي تو�صي بها منظمة ال�صحة
العالمية .75وكان هناك ما يقارب  10,000طفل يتعلمون في خيام وكرفانات و�أكواخ من ال�صفيح ال توفر لهم �أية حماية من الحر �أو البرد ،وكان
حوال��ي  50,000طف��ل ملتحقين في  183مدر�سة في المنطق��ة (ج) ،76ال يتمتعون بحقهم في الو�صول �إلى التعلي��م ب�سبب عدم كفاية المدار�س
والأخط��ار الت��ي تعتر���ض طريقهم �إلى المدر�سة .وكان �أكثر م��ن  1,700طفل في  37موقع ًا في المنطقة (ج) يم�ش��ون م�سافة  5كلم �أو �أكثر على
الأقدام للذهاب �إلى المدر�سة ،وحوالي  2,500ي�ضطرون لعبور نقاط التفتي�ش الع�سكرية من �أجل الو�صول �إلى مدار�سهم يومي ًا.77

3.3التعر�ض للعنف
يتعر���ض الفل�سطينيون المقيمون في المنطقة (ج) �إلى مخاطرة �أعل��ى بمواجهة العنف البدني وغيره من الم�ضايقات من الم�ستوطنين ب�سبب قرب
تجمعاته��م ال�سكنية من الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية .فالم�ستوطنون الإ�سرائيليون يمار�سون العنف والترهيب �ض��د الفل�سطينيين ب�شكل منتظم ،بما
ف��ي ذلك االعتداء عل��ى الأطفال وهم في طريقهم �إلى المدر�سة ،والمزارعين وهم يعتنون ب�أرا�ضيه��م الزراعية� ،إلى جانب االعتداء على الموا�شي
والأرا�ض��ي الزراعية ،واقتالع الأ�شجار .وتزداد الظروف �سوءاً ب�سبب التراخي في �إنفاذ القانون لحماية الفل�سطينيين من عنف الم�ستوطنين الذين
ينتهكون حرمة الممتلكات الخا�صة ويتحر�شون بالمزارعين ،في خرق �صريح للقانون ،بما في ذلك القوانين الإ�سرائيلية .وفي الكثير من الأحيان،
يتم التغا�ضي عن �سيادة القانون دعم ًا للم�صالح التو�سعية للم�ستوطنات.78

المسنون
خ�صائ�ص الفئة:
ي�شي��ر م�صطل��ح “الم�سنين” �إلى الأ�شخا�ص في عمر � 60سنة ف�أكثر .ويقدر �أن عدد الم�سنين في فل�سطين يمثل  %4.5من مجموع ال�سكان ،فيما
هم يعيلون  %16.3من الأ�سر الفل�سطينية.79
تح�سن العمر المتوقع بقدر ملمو�س في العقدين الأخيرين ،من � 67سنة للذكور والإناث في �سنة � 1992إلى � 72سنة للذكور و� 75سنة للإناث في
�سنة  ،2015ويتوقع �أن تبد�أ الن�سبة الإجمالية للم�سنين بالتزايد بعد �سنة  .202080كما يتوقع �أن ي�صل عددهم �إلى  470,000في �سنة .203081
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الم�سنون في �أرقام:82

ن�سبة الم�سنين

مجموع الم�سنين

الم�سنون الذكور

الم�سنات الإناث

عدد الم�سنين (تقريبي)
216,742

ذكور

%45.5

98,618

�إناث

%54.5

118,124

يعي�شون في مناطق ح�ضرية

%71

153,887

يعي�شون في مناطق ريفية

%18

39,014

يعي�شون في مخيمات

%10

21,674

يعي�شون بمفردهم

%9

19,507

يعي�شون في بيوت �أ�شخا�ص �آخرين

%13

28,176

يعي�شون في منازلهم مع عائالتهم

%78

169,059

م�شاركون في القوى العاملة

%13.4

29,043

يعملون لح�سابهم الخا�ص

%53.6

يعملون مقابل �أجر

%15.2

15,567
4,415

متعطلون عن العمل

%1.1

2,167

�أميون

%32.3

70,008

حا�صلون على دبلوم �أو درجة �أعلى

%11.1

24,058

م�صابون بمر�ض مزمن واحد على الأقل

%70.7

153,237

متزوجون

%90.6

89,348

�أرامل

%8.4

8,284

متزوجات

%42.7

50,439

�أرامل

%49

57,881

98,618

118,124

�شغل��ت فل�سطي��ن المرتبة  93من بين  96دولة تم تقييمه��ا بوا�سطة الم�ؤ�شر العالمي لمراقبة العمر ل�سنة  2015وفق ًا للرفاه االجتماعي واالقت�صادي
للم�سنين.83

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
�أع��د م�شروع قانون ولكن لم يتم �إقراره بعد ،كما �أعدت ا�ستراتيجي��ات وطنية بخ�صو�ص رعاية الم�سنين للفترة  2015-2010وللفترة -2016
� ،2020إال �أن التنفيذ لم يتم.
�إن نظ��ام الرعاي��ة والدع��م الر�سمي القائم في ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة يعتمد على العمل الخيري ،وال يحظى العامل��ون فيه بتدريب مالئم على
الرعاية الطبية للم�سنين .ويتم تقديم الرعاية الم�ؤ�س�سية الطويلة الأجل في الغالب من خالل وزارة التنمية االجتماعية ،والمنظمات الدينية ،وجمعية
الهالل الأحمر الفل�سطيني ،والمنظمات الخيرية المحلية .وتقدم وزارة ال�صحة الرعاية ال�صحية لل�سكان الفل�سطينيين ب�صرف النظر عن �سنهم� ،إال
�أنها ال تقدم خدمات متخ�ص�صة ب�صحة الم�سنين �أو الرعاية ال�صحية النف�سية لهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال تقدم المرافق ال�صحية الحكومية خدمات
�صحية منزلية للم�سنين ،وال تتوفر مثل هذه الخدمات �إال من خالل الممار�سين في القطاع الخا�ص.
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�إن القي��ود عل��ى التنقل الت��ي يفر�ضها االحتالل الإ�سرائيلي تحد من �إمكاني��ة و�صول الم�سنين �إلى خدمات الرعاي��ة التخ�ص�صية المتاحة من خالل
م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية ،والتي تعمل ال�سلطة الفل�سطينية على تطويرها كمراكز رعاية تخ�ص�صية لإحالة ال�سكان الفل�سطينيين من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �إليها.84
�أم��ا نظام الرعاي��ة والدعم الر�سمي الإ�سرائيلي فيخدم كب��ار ال�سن الفل�سطينيين الذين يعي�ش��ون في القد�س ال�شرقية .ويوفر قان��ون الت�أمين والرعاية
المجتمعي��ة الطويلة الأج��ل الإ�سرائيلي ،ال�صادر في �سنة  1986والمنفذ منذ �سنة  ،1988ا�ستحقاق��ات عامة لكبار ال�سن بخ�صو�ص بع�ض العوائد
المجتمعي��ة المح��ددة� .85إال �أن هناك ع��دة حواجز لغوية وجغرافية تحد من انتفاع الم�سنين الفل�سطينيين الذي��ن يعي�شون في القد�س ال�شرقية بهذه
الخدمات.

2.2املوقع
هناك تباينات جغرافية في تقديم خدمات الرعاية والدعم للم�سنين الذين يقيمون في ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة.86

3.3العوامل االقت�صادية واالجتماعية-الثقافية
تعد العائلة الم�صدر الرئي�سي للرعاية والدعم للم�سنين .ويعي�ش  %78من الم�سنين في منازلهم مع �أفراد �أ�سرهم ،وكان محور اعتمادهم االقت�صادي
الرئي�سي في �سنة  2010يتمثل في �أبنائهم.87

م�صادر الدخل

88

ن�سبة الم�سنين

ابن

%61.4

ابنة

%15.0

دخل �شخ�صي

%14.7

معونة حكومية

%13.3

تقاعد

%12.7

معونة غير حكومية

%12.0

عمل حالي

%9.0

غير ذلك

%7.3

ال�ضمان االجتماعي

%7.2

يعان��ي الم�سن��ون من الم�شكالت ال�صحية بقدر �أكبر من �سواه��م� .إذ عانى  %71من الم�سنين من مر�ض �أو حالة مزمن��ة واحدة على الأقل ،و�أفاد
 %64م��ن الم�سني��ن ب�أنهم يواجهون �صعوبات في التنقل ،و�أف��اد  %58ب�أن لديهم عجزاً في الر�ؤية ،و�أفاد  %39ب���أن لديهم عجزاً في ال�سمع.89
وي��زداد الو�ض��ع ال�صحي للم�سنين �سوءاً ب�سبب عدم توفر خدمات طبية متخ�ص�صة في �صحة الم�سنين بتكلفة مقدور عليها ،مما ي�ؤدي في كثير من
الأحيان �إلى حدوث م�ضاعفات �أو �إعاقات نتيجة عدم عالج الأمرا�ض المزمنة.

4.4التعر�ض للعنف
تتعر�ض الن�ساء الم�سنات ب�شكل خا�ص للعنف الأ�سري والعنف االجتماعي.
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األسر المفتقرة لألمن الغذائي التي تعيلها نساء
خ�صائ�ص الفئة:90
جميع الأ�سر الفل�سطينية
 %27انعدام الأمن الغذائي
( %47في غزة %16 ،في ال�ضفة الغربية)
 %89من الأ�سر يعيلها ذكور
ال�ضفة الغربية

 %11من الأ�سر تعيلها �إناث

91

غزة

 %12.2في ال�ضفة الغربية

 %8.6في غزة

 %24.5انعدام
 %46.1انعدام
 %15.3انعدام
 %49.6انعدام
 %29.7فقر
 %22.5فقر
 %39.4فقر
 %17.5فقر
الأمن الغذائي
الأمن الغذائي
الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
ف��ي غزة ،ال ت��زال الم�سببات الجذرية النعدام الأمن الغذائي تتمثل في الإغالقات وال�صراع المتك��رر وارتفاع معدالت البطالة وانح�سار القطاع
الخا���ص .وف��ي ال�ضفة الغربية ،يتوا�صل ت�أثير القي��ود على الحركة وعلى الو�صول �إل��ى الأرا�ضي والمياه وت�صاريح العمل ف��ي �إعاقة فر�ص ك�سب
العي�ش ،وال �سيما في المنطقة (ج) ومنطقة التما�س.

2.2العوامل االقت�صادية
ي�ش��كل انع��دام الأمن الغذائي نتيجة مبا�شرة لفقر الدخل وت�آكل �سبل ك�س��ب العي�ش ،مما يخلق �صعوبات في الو�صول �إلى كميات كافية من الغذاء
النوع��ي .ومن الأ�سباب الأخرى النعدام الأم��ن الغذائي بالن�سبة للأ�سر التي تعيلها ن�ساء �ض�آلة الأ�صول المتاحة لهذه الأ�سر ،وخا�صة تلك الأ�صول
يتمكن من الو�صول
التي ت�ساهم في تحقيق الأمن الغذائي مبا�شرة مثل الموا�شي والأرا�ضي الزراعية .ومن النتائج المهمة لهذا الو�ضع �أن الن�ساء ال
ّ
�إلى ال�ضمانات (الأ�صول ،وعادة على �شكل �أر�ض) ،وبالتالي ال ينجحن في الح�صول على قرو�ض ر�سمية ،مما يعر�ض و�صول الن�ساء �إلى الفر�ص
االقت�صادية لمزيد من التهديدات.

الأ�سر التي تعيلها
�إناث

الأ�سر المفتقرة للأمن
الغذائي التي تعيلها �إناث

الأ�سر التي يعيلها
ذكور

الأ�سر المفتقرة للأمن
الغذائي التي يعيلها ذكور

متو�سط حجم الأ�سرة

� 3.3شخ�ص

� 4.2شخ�ص

� 5.8شخ�ص

� 7أ�شخا�ص

الم�شاركة في القوى العاملة92

 %19.6للن�ساء

ال تتوفر

 %71.1للرجال

ال تتوفر

متو�سط الأجر اليومي93

� 81.9شيكل للن�ساء

ال يتوفر

متو�سط الدخل ال�شهري

� 2620شيكل

� 1558.9شيكل

� 108شيكل
للرجال

ال يتوفر

� 3856.2شيكل

� 2,333.5شيكل

ن�سبة الأ�سر التي تملك الموا�شي

%4.7

%7.8

%4.1

%9.5

ن�سبة الأ�سر التي تملك �أرا�ض زراعية

%13.2

%5.3

%15.7

%6.4

ن�سبة الأ�سر التي تملك ك ً
ال من
الأرا�ضي الزراعية والموا�شي

%4.0

%2.4

%5.4

%5.5

الم�صدر :قاعدة بيانات الم�سح االجتماعي-االقت�صادي والأمن الغذائي 2014-2013
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3.3العوامل االجتماعية-الثقافية
ال ت��زال الن�س��اء الفل�سطينيات في ال�ضف��ة الغربية (بما فيها القد�س ال�شرقية) وقط��اع غزة يخ�ضعن لقوانين تمييزية في �ش���ؤون الأ�سرة تنظم الزواج
والط�لاق وح�ضانة الأطفال .وقد �شهدت م�ستويات العنف الأ�سري والعنف القائم على النوع االجتماعي ارتفاع ًا في الآونة الأخيرة ،بما يرافقها
من تحديات �شديدة الوط�أة .وهناك العديد من الأمثلة على الت�شريعات التمييزية ال�سارية� ،إلى جانب القواعد والتقاليد االجتماعية ،منها تلك التي
تحكم ق�ضايا الميراث والنفقة والملكية و�إتاحة فر�ص التعليم والعمل ،والتي تحول دون التمكين االقت�صادي للن�ساء وتجعلهن �أكثر عر�ضة للفقر.
ع�لاوة عل��ى ذلك ،يعد الت�شوه البنيوي ل�سوق العم��ل وتركز الن�ساء في قطاعات اقت�صادية معينة دون غيرها م��ن الأ�سباب الرئي�سية التي ت�ؤدي �إلى
94
التهمي�ش االقت�صادي الذي تعاني منه الن�ساء.

سكان غزة غير القادرين على الوصول الى المياه النظيفة أو الصرف الصحي
خ�صائ�ص الفئة:
بلغ مجموع �سكان غزة في �أوا�سط �سنة  2015حوالي  1.9مليون ن�سمة ( 925,000رجل و 895,000امر�أة) ،وكانت الكثافة ال�سكانية في غزة
95
مرتفعة للغاية� ،إذ بلغت � 5,070شخ�ص ًا لكل كيلومتر مربع ،بالمقارنة مع � 513شخ�ص ًا للكيلومتر المربع في ال�ضفة الغربية.
ف��ي حزيران/يوني��و  ،2007بعد �أن ب�سطت حما���س �سيطرتها على غزة ،فر�ضت �إ�سرائيل �إغالق ًا بري ًا وبحري�� ًا وجوي ًا على قطاع غزة ،96مما جعل
م��ن الم�ستحيل على قطاع المي��اه وال�صرف ال�صحي والنظافة هناك �أن يتعافى �أو يتطور .ويعد م�ص��در المياه الوحيد لغزة ،وهو الحو�ض الجوفي
ال�ساحل��ي ،بن�سب��ة  %96من��ه غير �صالح لال�ستهالك الب�شري ،فيم��ا �أن � 100,000شخ�ص في المناطق ال�شرقية م��ن القطاع ال يزالون مقطوعين
بالكام��ل ع��ن �أية �شبكات للمي��اه .97وفيما لم يتبق �أي خيار �آخر لدى �أهال��ي غزة �سوى تقليل ا�ستهالكهم للمياه ب�ش��كل بالغ واالعتماد على مياه
التحلي��ة الت��ي ي�شترونها من باعة القطاع الخا�ص ،غير الخا�ضعي��ن لأي �إ�شراف في الغالب ،ف�إن  %95من ال�س��كان ربما �أ�صبحوا الآن معر�ضين
لخطر الأمرا�ض المنقولة بالمياه� ،إذ �أن  %68من هذه المياه تعد ملوثة بيولوجي ًا.98

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع والتعر�ض للعنف
�إن االتفاقي��ات التمييزي��ة حول تقا�سم المياه (�أو�سل��و � ،2سنة  )1995ونظام الت�صاريح الإ�سرائيلي القائم في ال�ضف��ة الغربية (وال �سيما في المنطقة
(ج))� ،إل��ى جان��ب الح�صار الم�ستمر على غزة منذ حوالي عقد من الزمان ،كل ذلك ي�ساهم ف��ي حرمان الفل�سطينيين من ال�سيطرة على مواردهم
المائية ويمنعهم من تطوير بنية تحتية مالئمة للمياه وال�صرف ال�صحي والنظافة.
في �إطار الإغالق المفرو�ض على غزة ،تفر�ض �إ�سرائيل قيوداً على دخول المواد “ذات اال�ستعمال المزدوج” – �أي المواد التي تعتبر �إ�سرائيل �أنها
يمك��ن �أن ت�ستخدم لأغرا�ض ع�سكرية .ويتطلب توريد هذه الم��واد �إجراءات معقدة ومكلفة تتيح لإ�سرائيل �أي�ض ًا �أن ت�ضع فيتو على بع�ض م�شاريع
المي��اه وال�صرف ال�صحي والنظاف��ة ذات الأهمية الحا�سمة لغزة� .إن قائمة “مواد اال�ستعمال الم��زدوج” ال تتوافق مع المعايير الدولية ،وهي ت�ضم
 %70من المواد الالزمة لقطاع المياه في غزة ،مما يعني ت�أثر هذا القطاع ب�صفة خا�صة .ويت�أثر بذلك حتى الآن  46م�شروع ًا من �أ�صل  53م�شروع ًا
من الم�شاريع ال�ضرورية لإنعا�ش قطاع المياه في غزة وتطويره.99
وق��د تفاق��م التدهور في و�ضع المياه وال�صرف ال�صحي والنظاف��ة ب�سبب الحرب الأخيرة� ،إذ ت�سببت الغارات الجوي��ة الإ�سرائيلية ب�ضرر في البنية
التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي تقدر قيمتها بحوالي  34مليون دوالر �أمريكي.100

2.2العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
جميع المياه التي يتم �ضخها عبر الأنابيب �إلى م�ساكن المواطنين في قطاع غزة ت�أتي من الحو�ض الجوفي ال�ساحلي ،والذي تعتبر ن�سبة  %96من
مخزونه غير �آمنة لال�ستهالك الب�شري .فقد �أدى اال�ستخراج المفرط لمياه هذا الحو�ض الجوفي بقدر يزيد ثالث مرات عن معدل �إنتاجه الم�ستدام،
مقترن�� ًا بت�س��رب مياه البحر وتر�شح الأ�سمدة الزراعية ومي��اه المجاري غير المعالجة� ،إلى ارتفاع م�ستويات الكلوري��د �إلى �أعلى من المعايير التي
تو�صي بها منظمة ال�صحة العالمية بما يتراوح بين � 12إلى  16مرة.
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م�ستويات الكلوريد في المياه

101

م�ستويات النترات في المياه

102

متو�سط اال�ستهالك اليومي للمياه

103

معايير منظمة ال�صحة العالمية

غزة

�أقل من  250ملغم للتر الواحد

 3000-500ملغم للتر الواحد

�أقل من  50ملغم للتر الواحد

 800-100ملغم للتر الواحد

 100لتر

 79لتراً

تعتم��د ن�سب��ة  %95من �سكان غزة عل��ى المياه المحالة الم�شتراة من باعة ف��ي القطاع الخا�ص لأغرا�ض ال�شرب ،ولكن ثمنه��ا مرتفع للغاية �إلى
درجة �أن �أغلب الأ�سر ال�ضعيفة في غزة ت�ضطر لإنفاق ما ي�صل �إلى ثلث دخلها على المياه .104عالوة على ذلك ،ف�إن تحلية المياه ال تخلو من خطر
التلوث مما يفر�ض مخاطر على ال�صحة العامة ال بد من معالجتها .وفيما توجد  154محطة عامة وخا�صة لتحلية المياه ،نجد �أن  48محطة منها
فقط مرخ�صة من ال�سلطات الم�س�ؤولة.105
بالإجم��ال ،ال يرتب��ط  %23من �أهالي غزة ب�شبكة مياه المجاري البلدية .وف��ي غياب �شبكات المجاري ،يعتمد ال�سكان على الحفر االمت�صا�صية
للتخل���ص م��ن ف�ضالتهم ال�سائلة .وه��ذا الأمر ي�ؤدي �إلى ت�شكل �أحوا�ض كبيرة وعميقة من مياه المج��اري تمثل تهديداً خطيراً ل�سكان الحي ،وال
�سيم��ا الأطف��ال� .إن عواق��ب الأزمة ال�صحية في غزة لن تقف عند ح��دود قطاع غزة ،بل هي تهدد اال�ستقرار الإقليم��ي .فحوالي  900,000متر
مكعب من مياه المجاري الخام من غزة تتدفق �إلى البحر المتو�سط كل يوم.106

سكان الخليل – :المنطقة H2
خ�صائ�ص الفئة:
يق��در �أن مجم��وع �س��كان محافظة الخلي��ل في منت�صف �سنة  2016بل��غ �أكثر من  729,000ن�سم��ة ،مما يجعلها �أكث��ر المحافظات �سكان ًا في
فل�سطي��ن .107تعتب��ر الخليل مركزاً تجاري ًا و�صناعي�� ًا وت�ساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي لل�ضفة الغربي��ة .108ويقدر �أن مجموع �سكان
مدينة الخليل يزيد عن  215,000ن�سمة.109
�إن البروتوكول المتعلق ب�إعادة االنت�شار في الخليل ،والموقع بين منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة �إ�سرائيل في �سنة  ،1997يق�سم مدينة الخليل
�إل��ى منطقتين  ،H1و .H2تخ�ض��ع �أولى هاتين المنطقتين ( %80من مدينة الخليل) لل�سيطرة المدني��ة والأمنية الفل�سطينية ،فيما تخ�ضع المنطقة
الثاني��ة ( %20م��ن المدينة) لل�سيطرة الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلي��ة وال�سيطرة المدنية الفل�سطينية ،بما في ذلك البل��دة القديمة في الخليل .يقيم
حوال��ي  40,000فل�سطين��ي و 850م�ستوطن�� ًا �إ�سرائيلي ًا في المنطقة  ،H2فيم��ا يقيم  8,000م�ستوطن �إ�ضافي ف��ي م�ستوطنة كريات �أربع على
م�شارف مدينة الخليل .وتتوا�صل الأن�شطة اال�ستيطانية في المنطقة .H2110

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
يقيم �أكثر من  6,000فل�سطيني في �أحياء محاذية للم�ستوطنات الأربع في المنطقة ( H2ت�سمى فيما بعد بالمناطق المحظورة) .وين�شر الجي�ش
الإ�سرائيل��ي ف��ي المنطقة �أكثر من  120حاجزاً مادي ًا لف�صل المناطق المحظورة عن �سائر �أنحاء المدينة ،بما ي�شمل  18نقطة تفتي�ش مزودة بحرا�سة
دائم��ة .والعديد من الطرق التي تقود �إلى الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية في المنطقة المحظورة يحظر دخولها على المركبات الفل�سطينية ،وفي بع�ض
منها تمنع حركة الم�شاة الفل�سطينيين كذلك.111
فتى ف��ي  29مدر�سة في المنطقة  ،H2112ويمر حوالي  %27منهم �أو  4,200طفل عبر نقاط التفتي�ش في طريقهم
تنتظ��م  6,791فت��اة وً 4,538
�إل��ى المدر�سة ذهاب ًا و�إياب�� ًا .113كما يتقيد الو�صول �إلى التعليم بفع��ل االحتجاز التع�سفي ،وتحر�شات الم�ستوطني��ن ،واالعتداءات على المدار�س
بالأعيرة المطاطية والذخيرة الحية والغاز المدمع ،وعدم توفر القدر الكافي من الح�ضور الحامي للطلبة والمعلمين .في �سنة � ،2015سجلت 29
حادث��ة حرم��ان من الو�صول �إلى التعليم في المنطقة  H2ت�ضرر منها  2,787طف ً
ال ،و�سجلت  45حادثة اعتداء على المدار�س ت�ضرر منها 5,959
115
طف ً
ال .114ويفتقر الفل�سطينيون في المنطقة  H2كذلك لإمكانية الو�صول �إلى خدمات الطوارئ والرعاية ال�صحية الأولية .
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يواج��ه الفل�سطيني��ون المقيمون في المناطق المحظ��ورة تحديات بالغة في الو�صول �إل��ى المياه وال�صرف ال�صحي .ف�صهاري��ج المياه ال ت�ستطيع
الو�صول �إلى العديد من المنازل ،مما يحرم ال�سكان من �آلية رئي�سية للتدبر مع نق�ص المياه .ف�ض ً
ال عن ذلك ،تعد جودة الم�ساكن �أحد بواعث القلق
الأخرى في المنطقة  ،H2حيث ت�سود ق�ضايا ال�سالمة و�سوء البنية التحتية وتعطل البنية التحتية للمياه وال�صرف ال�صحي ب�سبب الفقر ونق�ص فر�ص
العم��ل و�صعوبة القيام ب�أعمال ال�صيان��ة .وي�ؤدي �ضعف القدرة اال�ستيعابية لخدمات ت�صريف المياه وال�صرف ال�صحي في البلدة القديمة �إلى طفح
المياه من قنوات الت�صريف وامتزاجها بالمياه الجارية في كثير من الأحيان ،م�سببة في�ضانات ،ويتفاقم هذا الو�ضع ب�سبب �إغالق القوات الإ�سرائيلية
للأزقة والدروب في البلدة القديمة با�ستخدام حواجز �إ�سمنتية و�أبواب فوالذية.
في �أعقاب �إدراج الحرم الإبراهيمي على قائمة مواقع التراث القومي الإ�سرائيلي في �سنة  ،2010ت�ضمنت بواعث القلق التي �أفادت بها ال�سلطات
الفل�سطيني��ة من��ع القوات الإ�سرائيلية �إقامة الأذان  60م��رة في ال�شهر بالمتو�سط في �سنة  2013و ،2014ورفع �أع�لام �إ�سرائيلية على الم�سجد في
ني�سان�/إبريل .2013116

2.2العوامل االقت�صادية
كان��ت منطق��ة ال�سوق القديمة في الخليل تع��د المركز التجاري الرئي�سي لجنوب ال�ضفة الغربية .وح�س��ب �سنة  ،2007كانت  %77من م�صالح
الأعم��ال الفل�سطيني��ة ( )1,829ق��د �أغلقت و�أخلي��ت  %42من الوح��دات ال�سكنية الفل�سطيني��ة ( ،)1,014مما �أدى �إل��ى تهجير الآالف من
الفل�سطينيي��ن .117وق��د �أغلقت  512م�صلح��ة �أعمال فل�سطينية ف��ي المنطقة المحظورة ب�أوام��ر ع�سكرية �إ�سرائيلية و�أغلق م��ا ال يقل عن 1,100
م�صلح��ة �أعم��ال �أخرى ب�سبب تقييد و�صول الزبائن والموردين �إلى المنطقة .118عالوة على ذل��ك ،يعي�ش  %86من ال�سكان في فقر ن�سبي ،على
 97دوالراً فقط للفرد في ال�شهر لتغطية نفقات الغذاء واللبا�س وجميع نفقات المعي�شة الأخرى.119

التعر�ض للعنف
من��ذ بداي��ة �سنة � ،2012أ�صيب ما يقارب  700فل�سطيني على يد القوات الإ�سرائيلي��ة �أو الم�ستوطنين الإ�سرائيليين في مدينة الخليل ،و�أ�صيب 44
�إ�سرائيلي ًا على يد فل�سطينيين.120
وف��ي �سن��ة � ،2013سجلت ثماني حوادث من عنف الم�ستوطنين �أدت �إلى �إ�صابات بين الفل�سطينيين وثماني حوادث من عنف الم�ستوطنين �أدت
�إل��ى الإ�ضرار بممتل��كات فل�سطينية في المنطقة  .H2121ويق��وم الم�ستوطنون في الخليل ب�إي��ذاء ال�سكان الفل�سطينيين ب�ص��ورة روتينية ،و�أحيان ًا
ي�ستخدمون العنف ال�شديد ،بما في ذلك ال�ضرب ،و�أحيان ًا با�ستعمال ع�صي ،وقذف الحجارة ،و�إلقاء القمامة والرمل والمياه والكلور والزجاجات
الفارغ��ة .كما انخرط الم�ستوطن��ون في حوادث �إطالق نار ،ومحاوالت ده�س ،وت�سميم بئر مياه ،واقتح��ام لم�ساكن ،و�صب �سوائل حارة على
وجه فل�سطيني ،وقتل فتاة فل�سطينية �صغيرة ال�سن.122
توجد ثغرات خطيرة في فر�ض �سيادة القانون على الم�ستوطنين الإ�سرائيليين المتورطين في �أعمال العنف والترهيب �ضد الفل�سطينيين .وقد قامت
ال�شرطة الإ�سرائيلية ب�إغالق الغالبية العظمى من ال�شكاوى المقدمة ب�ش�أن اعتداءات الم�ستوطنين في ال�سنوات الأخيرة دون توجيه اتهام.

عدد حوادث عنف
الم�ستوطنين الإ�سرائيليين

عدد الإ�صابات الم�سجلة
بين فل�سطينيين

عدد ال�شكاوى المقدمة لل�شرطة
الإ�سرائيلية ب�ش�أن عنف الم�ستوطنين

عدد التحقيقات المغلقة
دون توجيه اتهام

2011

7

12

5

5

2012

12

98

8

7

2013

63

259

7

6

تجدر الإ�شارة �إلى �أن العديد من الفل�سطينيين �ضحايا عنف الم�ستوطنين ال يقدمون �شكوى لل�شرطة الإ�سرائيلية نتيجة لوجود عراقيل �أو عوامل غير
م�شجعة مختلفة ،من بينها عدم الثقة في �سلطات فر�ض القانون الإ�سرائيلية ،و�ساعات االنتظار الطويلة عند تقديم �شكوى ،والخوف من االنتقام.
عالوة على ذلك ،قامت ال�سلطات الإ�سرائيلية بتكرار بمنع قوات الأمن الفل�سطينية من الو�صول �إلى المنطقة  H2بهدف فر�ض القانون فيما يتعلق
ب�أن�شطة جنائية.123
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األفراد المحتاجون الى إحالة طبية عاجلة
خ�صائ�ص الفئة:
�إن �س��كان ال�ضف��ة الغربية وقطاع غزة الذين بحاجة �إلى رعاية طبية متخ�ص�صة غي��ر متوفرة في ال�ضفة والقطاع يحتاجون �إلى �إحالة �إلى مراكز طبية
متخ�ص�صة في القد�س ال�شرقية �أو �أماكن �أخرى (بالأ�سا�س في �إ�سرائيل �أو م�صر �أو الأردن) .وه�ؤالء المر�ضى �إما تحيلهم وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
�أو تحيلهم �شركات خا�صة بموجب برامج ت�أمين �أخرى� ،أو يتحملون التكاليف ب�أنف�سهم.

مجموع الإحاالت

ال�ضفة الغربية

غزة

مجموع التكلفة

2014

74,683

%72.8

%27.2

� 569,588,180شيك ً
ال

2015

87,617

%72.6

%27.4

� 521,684,215شيك ً
ال

الم�صدر :منظمة ال�صحة العالمية ()2016

�أكث��ر م��ن � 87,000إحالة من داخل ال�ضفة الغربية وغزة

وزارة ال�صحة – 2014

%44

القد�س ال�شرقية

�إ�سرائيل

م�صر

الأردن

%42

%12

%2

%1

الم�صدر :وزارة ال�صحة الفل�سطينية ( .)2014التقرير ال�صحي ال�سنوي� ،ص .284

يمك��ن �أن تت�ضم��ن بيانات الإحاالت لدى وزارة ال�صحة ق��رارات �إحالة متعددة للمري�ض ذاته ،ويتمثل ال�سب��ب الأكثر �شيوع ًا لإحالة المر�ضى في
ع�لاج ال�سرطان ( %25بالن�سب��ة لل�ضفة الغربية مقابل  %19بالن�سبة لغزة في �سنة  .124)2015وتبين منظمة ال�صحة العالمية �أن المر�ضى الذين يتم
ت�أخي��ر و�صوله��م �إلى الخدمات الطبية المتخ�ص�صة �أو يمنعون من الو�صول �إليها يعانون من تده��ور حالتهم الطبية ،مما يمكن �أن ي�ؤثر على نوعية
حياتهم وي�ؤدي بهم �إلى الوفاة في بع�ض الحاالت.125

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
�إن  %60من المر�ضى المحالين الذين يحتاجون لمغادرة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة للو�صول �إلى الرعاية ال�صحية المتخ�ص�صة يواجهون قيوداً على
الو�ص��ول �إلى خدمات الإحالة الطبية .126فهم بحاجة �إلى ت�صريح �إ�سرائيل��ي لل�سفر عبر نقاط التفتي�ش� ،سوا ًء على �أقدامهم �أو ب�سيارات الإ�سعاف.
والح�صول على ت�صريح من ال�سلطات الإ�سرائيلية يحتاج �إلى �إجراءات معقدة يمكن �أن تف�ضي �إلى الحرمان من الرعاية ال�صحية �أو ت�أخير الح�صول
عليها ،وال�سبب الرئي�سي الذي يعطى لمنع و�صول المر�ضى هو “الأمن”.127
تر�ص��د منظم��ة ال�صحة العالمية االتجاهات في بيانات الإحالة والو�صول للمر�ضى من ال�ضف��ة الغربية وغزة ،بما في ذلك مح�صلة �إجراءات طلب
الت�صاري��ح .وف��ي �سنة  ،2015احتاج حوالي  22,000مري�ض من غزة �إلى ت�صريح لمغادرة غزة عبر نقطة التفتي�ش في �إيرز ،ورف�ض الطلب �أو تم
ت�أخيره في  %22من الحاالت ،بما يمثل زيادة عن الن�سبة  %19في �سنة  2014للحاالت التي منع فيها الخروج للح�صول على الرعاية ال�صحية �أو
تعر�ض للت�أخير .وفي �سنة  ،2015كان معبر رفح على الحدود مع م�صر مفتوح ًا في  26يوم ًا فقط بالإجمال ،مما �أتاح �سفر  178مري�ض ًا فقط �إلى
م�صر لتلقي الرعاية ال�صحية ،وهو �أقل بكثير عن عدد المر�ضى البالغ  1,670مري�ض ًا الذين �أحالتهم وزارة ال�صحة �إلى م�صر لتلقي الرعاية ال�صحية.
ف�ض ً
ال عن ذلك ،فيما احتاج �أكثر من  80,000مري�ض من ال�ضفة الغربية �إلى ت�صريح مغادرة في �سنة  ،2015منع  %12.8منهم من المغادرة.128
م�ضيعة للوقت عندما تجبرهم الطواقم الع�سكرية �أو المدنية الإ�سرائيلية على االنتظار على نقاط
يمكن �أن تتعر�ض �سيارات الإ�سعاف �إلى ت�أخيرات ّ
التفتي�ش ،حتى عندما يكون الم�ست�شفى القائم بالإحالة والم�ست�شفى الم�ستقبل للإحالة قد ح�صال على تن�سيق م�سبق من الإدارة المدنية الإ�سرائيلية
لنقل مري�ض عبر نقطة التفتي�ش .ومن �أجل تجنب الت�أخير �أثناء التفاو�ض حول المرور على نقاط التفتي�ش على مداخل القد�س ،تلج�أ جمعية الهالل
الأحم��ر الفل�سطين��ي ،الجهة الرئي�سية المقدمة لخدمات الط��وارئ المر�سلة �إلى القد�س� ،إلى ا�ستخدام �إج��راءات “تحميل وتنزيل” في  %93من
حاالت نقلها لمر�ضى من ال�ضفة الغربية �إلى القد�س ال�شرقية .يعني هذا �أن �سيارة �إ�سعاف تحمل لوحة ال�ضفة الغربية تقوم بنقل المري�ض على نقالة
�إل��ى �سي��ارة �إ�سعاف تحمل لوحة القد�س تقف في االنتظار على نقطة التفتي�ش ،وهذه العملية التي تجري في العراء ت�ؤخر نقل المر�ضى لع�شر دقائق
على �أقل تقدير ولمدة �أطول في �أحيان كثيرة ب�سبب الفحو�صات الأمنية التي يجريها طاقم نقطة التفتي�ش.129
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تت�ض��رر جمي��ع الفئات العمري��ة من عدم القدرة على الو�صول �إلى خدم��ات الإحالة� ،إال �أن الأطفال المر�ضى يتعر�ض��ون �إلى مخاطرة �أعلى �إذ قد
ال يتمكن��ون م��ن الو�صول �إلى المراكز الطبية التي يحالون �إليها ب�سبب عدم وجود مرافقين معه��م .ف�أنظمة �إعطاء الت�صاريح للمرافقين ت�صبح �أكثر
ف�أكث��ر تعقيداً ،وعندما ال يوج��د مرافق للطفل ،لن يتمكن الطفل من الذهاب بمفرده .ويجب �أن يكون المرافقون �أقرباء من الدرجة الأولى فقط.
وح�سب توجيهات �أمنية بد�أ تنفيذها في �أواخر �سنة � ،2015أ�صبح المرافقون الذين تقل �أعمارهم عن � 55سنة يخ�ضعون الآن لتدقيق �أمني �إ�ضافي.
وفي العادة تعطى الردود على طلبات الت�صاريح للمر�ضى في الم�ساء ال�سابق لموعد اال�ستقبال في الم�ست�شفى ،مما ي�سبب التوتر وعدم اليقين لدى
المر�ضى وعائالتهم.

2.2العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
يتمث��ل �أح��د عوامل ال�ضع��ف الكامنة التي ت�ؤثر في مر�ض��ى ال�ضفة الغربية وغزة وتجعله��م معتمدين على الإحاالت الخارجي��ة في نق�ص الأدوية
والم�ستهل��كات الطبي��ة والمعدات الطبي��ة واالخت�صا�صيين في مراكز الرعاية ال�صحي��ة الأولية ومرافق الرعاية الثانوية التابع��ة لوزارة ال�صحة ،وال
�سيم��ا لع�لاج الأمرا�ض غير ال�سارية .ا�ستحوذت تكلفة خدمات الإحالة على  %25من النفقات ال�صحية لل�سلطة الوطنية في �سنة  ،2014با�ستثناء
الح�سومات من العوائد ال�ضريبية التي تقوم بها الم�ست�شفيات الإ�سرائيلية مبا�شرة مقابل تكاليف عالج الإحاالت.130
�إن الأ�شخا���ص الذي��ن بحاجة �إلى �إحالة ال يح�صلون على جميع المعلوم��ات التي يحتاجونها .وال توجد �سيا�سة �سليمة لمعرفة �سبب رف�ض طلبات
الت�صاريح �أو الموافقة عليها ،مما يجعل الأ�شخا�ص المحتاجين �إلى �إحالة من �أجل تلقي خدمات �صحية خارج ال�ضفة الغربية وغزة يتعر�ضون �إلى
�ضغط �إ�ضافي.

3.3التعر�ض للعنف
يعان��ي الأ�شخا���ص المحالون الذين بحاجة �إل��ى عبور نقاط التفتي�ش من العنف ال�سيا�سي �ضد حقهم في الو�ص��ول �إلى الخدمات ال�صحية .ويعاني
�أهال��ي غ��زة من �إغالق معب��ر رفح الحدودي ،ومن �صعوبات في المرور عبر �إي��رز ،فيما يعاني �أهالي ال�ضفة الغربية من نق��اط التفتي�ش القائمة بين
ال�ضفة الغربية والقد�س.

4.4العوامل االقت�صادية والثقافية-االجتماعية
فيم��ا يح�ص��ل العديدون على الإحاالت التي تلزمهم من وزارة ال�صح��ة �أو �شركات الت�أمين الخا�صة �أو يتحملون التكالي��ف ب�أنف�سهم ،ف�إن الفقراء
وذوي الدخل المحدود ال يقدرون على دفع التكاليف الإ�ضافية ،مثل الموا�صالت والأدوية.

األطفال خارج المدرسة
خ�صائ�ص الفئة:
التعلي��م الأ�سا�س��ي �إلزامي قانون ًا في فل�سطين� ،إال �أنه ال توجد �إجراءات للمراقبة �أو للإلزام بالت�سجي��ل .والأطفال خارج المدر�سة هم �إما �أطفال لم
ي�سبق �أن ذهبوا �إلى المدر�سة (بالأ�سا�س من الأطفال ذوي الإعاقات) �أو �أطفال ت�سربوا من النظام التعليمي.
معدل االلتحاق ال�صافي 2014131

ذكور
جميع المراحل

%88.6

�إناث

قبل االبتدائي

%45.35

%44.65

%46.09

االبتدائي

%90.84

%90.68

%91.01

الثانوي

%80.12

%76.53

%83.87
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الأطفال واليافعون الموجودون خارج المدر�سة 2014132

الأطفال الذكور

الأطفال الإناث

اليافعون الذكور

اليافعات الإناث

16,860

15,989

51,744

38,626
90,370

32,849

معدل الت�سرب المدر�سي 2014133/2013

الجميع

الذكور

الإناث

التعليم الأ�سا�سي

%0.9

%1.3

%0.6

التعليم الثانوي

%3.7

%4.2

%3.3

الإجمال

%1.3

%1.6

%0.9

الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات

134

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في عمر �أقل من � 15سنة الذين لم ي�سبق �أن التحقوا بالتعليم

%37.6

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في عمر �أقل من � 15سنة الذين التحقوا بالتعليم ولكن ت�سربوا منه

%33.8

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في عمر �أقل من � 15سنة الذين ال يجيدون القراءة والكتابة

%53.1

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع والتعر�ض للعنف
ي�ضطر العديد من الطلبة للت�سرب من المدر�سة ب�سبب التهجير.135

�سنة  2015ب�أكملها

ع��دد المبان��ي الفل�سطينية الت��ي هدمتها �أو �أزالته��ا �أو �صادرتها 548

ال�سلطات الإ�سرائيلية في مختلف �أنحاء ال�ضفة الغربية
عدد الفل�سطينيين الذين تعر�ضوا للترحيل الق�سري

787

حرب غزة 2014136
�أطفال �أ�صبحوا يتامى

1,500

�أطفال ا�صبحوا بال م�أوى

137
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54,000

طلبة قتلى

250

معلمون قتلى

15

طلبة م�صابون

856

معلمون م�صابون

19

مدار�س حكومية مت�ضررة

187

مدار�س للأونروا مت�ضررة

91

مدار�س خا�صة مت�ضررة

49

ريا�ض �أطفال مت�ضررة

199

كانون الثاني/يناير – ني�سان�/إبريل 2016
598

 416( 858طف ً
ال)

تعرقل و�صول ما ال يقل عن  8,000طفل فل�سطيني �إلى التعليم ب�سبب اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم في نظام الحجز الع�سكري الإ�سرائيلي
من��ذ �سن��ة  ،2000حيث �أن هناك  700-500طفل فل�سطيني يجري اعتقاله��م واحتجازهم ومحاكمتهم في نظام المحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلي
كل �سنة .وتوجه �إلى غالبية الأطفال الفل�سطينيين المحتجزين تهمة قذف الحجارة ،ويعاني  %75منهم من العنف الج�سدي �أثناء التوقيف �أو النقل
�أو اال�ستجواب.138
عدد الأطفال في الحجز الع�سكري عند نهاية الربع
في انتظار المحاكمة �أو �أثناءها
ق�ضاء محكومية

الربع 2015 1

الربع 2015 2

الربع 2015 3

الربع 2015 4

182

160

156

422

106

90

90

76

70

66

الم�صدر :اليوني�سف ( ،)2015ن�شرة الأطفال والنزاعات الم�سلحة.

1.1العوامل االقت�صادية
ف��ي �سن��ة  ،2010بلغ ع��دد الأطفال الفقراء  544,000وارتفع �إل��ى  546,000في �سنة  ،2011حيث يتزايد ع��دد الأطفال الذين يت�سربون من
المدر�سة ب�سبب الفقر.139

2.2العوامل االجتماعية-الثقافية
يع��د ال��زواج المبكر �سبب ًا رئي�سي ًا لت�س��رب الفتيات من المدر�سة ،وال �سيما في المرحل��ة الثانوية� .أما �أغلب الطلبة الذين ل��م ي�سبق لهم �أن التحقوا
بالتعلي��م فهم �أطف��ال ذوو �إعاقات .وتتمثل الأ�سباب الرئي�سية لذل��ك في عدم مالءمة نظام التعليم ونظم الدعم الأخ��رى مثل النقل والموا�صالت
وغي��اب البنية التحتية المالئم��ة التي ت�ستجيب �إلى ه�ؤالء الأطفال ،بالإ�ضافة �إلى القواعد االجتماعية-الثقافي��ة التي تدفع الأ�سرة �إلى �إبقاء �أطفالها
ذوي الإعاقات في البيت.

3.3العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
عل��ى م�ست��وى المدر�سة ،يت�س��رب الأطفال لعدد متنوع من الأ�سباب ،بما فيه��ا نق�ص الدعم من معلمين ومر�شدين م�ؤهلي��ن ومن الأهل ،والفقر،
والت�سل��ط م��ن قبل الطلبة الآخرين ،و�سيادة بيئ��ة تعلم مملة وغير محفزة ،ونق�ص برامج الدعم المتخ�ص�صة للذي��ن يواجهون �صعوبات في التعلم.
وتغي��ب الآليات الالزم��ة ل�ضمان التنفيذ الكامل ل�سيا�سات التعليم الجامع ،بما في ذلك نظام ت�شخي���ص وتقييم للطلبة ذوي االحتياجات الخا�صة
يعبرون عن عدم حبهم للمدر�سة ومن
والإعاق��ات .وف��ي العديد من الحاالت ،ال تكون البيئة المدر�سية مواتية للتعلم ،مما يجعل العديد من الطلبة ّ
ث��م يت�سرب��ون من الدرا�سة .ويفيد الطلبة ب�أنهم ال يحبون المدر�سة ب�سب��ب ارتفاع م�ستويات العنف (من المعلمين �ضد الطلبة ومن طلبة �ضد طلبة)
وتدني معايير البيئة المادية� ،أي نق�ص �شروط النظافة ،والم�ساحات المغلقة ،والمكتبات والمختبرات.
يلتحق العديد من المعلمين بمهنة التدري�س دون �أن يكت�سبوا المهارات التربوية الالزمة .في �سنة  ،2011تعر�ض  %28من الطلبة في عمر 17-12
�سنة لعنف نف�سي من طرف المعلمين ،وتعر�ض  %21لعنف بدني من طرف المعلمين في ال�ضفة الغربية وغزة.140
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األشخاص ذوو اإلعاقة
خ�صائ�ص الفئة:
يقدر الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن ما ال يقل عن  113,000فرد كانت لديهم �إعاقة واحدة على الأقل في �سنة  ،2011وفق ًا للتعريف
ال�ضيق� ،141أو  %6من ال�سكان وفق ًا للتعريف المو�سع .142يت�ضمن الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات �أولئك الذين لديهم خلل حركي �أو نف�سي �أو ذهني �أو
ح�سي طويل الأمد يمكن �أن يعيق م�شاركتهم الن�شطة والكاملة في المجتمع.

 %من ال�سكان

ن�سبة انت�شار الإعاقة

مجموع ال�سكان

%2.7

الإناث

%2.5

الذكور

%2.9

ال�ضفة الغربية

%2.9

غزة

%2.4

� 17-0سنة من العمر

%1.5

� 75سنة ف�أكثر

%32

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2011تقرير الم�ؤتمر ال�صحفي عن م�سح الإعاقة .2011

 %من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�إعاقة حركية

%48.4

�إعاقة تعلم

%24.7

�إعاقة ب�صرية

%23

�إعاقة تذكر وتركيز

%23

�إعاقة توا�صل

%23

�إعاقة �سمعية

%15

�إعاقة في ال�صحة النف�سية

%15

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2015يوم المعاق العالمي [بيان �صحفي].

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
يواج��ه الأ�شخا���ص ذوو الإعاقات في فل�سطين حواجز جغرافية وم�ؤ�س�سية وحواجز متعلقة بالمواقف االجتماعية تعيق تمتعهم بحقوقهم� .إن هذه
الحواج��ز المتع��ددة وترابطها مع حقوق الإن�سان تجعل الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة في فل�سطين في حالة خا�صة م��ن ال�ضعف ،بحيث يرتفع خطر
وقوعهم في حلقة مفرغة� ،إذ تت�سبب الحواجز �أمام تمتعهم ب�أحد الحقوق بت�أثير �سلبي على تمتعهم بحقوق �أخرى.
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1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
�أقر القانون الفل�سطيني لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في �سنة  ،1999وهو يتناول حقوق العمل ولكنه يفتقر �إلى تفا�صيل ،وال �سيما بخ�صو�ص
ع��دم التميي��ز وعدم توفر المراف��ق المنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاق��ة .ولم يحظ تنفيذ القان��ون بالأولوية ،وخا�صة البند ال��ذي يلزم الم�ؤ�س�سات
الحكومي��ة بتوظي��ف �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة في  %5على الأقل من وظائفها� .143أم��ا الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة المقيمون في القد�س ال�شرقية فتغطيهم
عدة قوانين �إ�سرائيلية 144تم �سنها وفر�ضها على مدار � 25سنة م�ضت بهدف حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

عدم المواءمة

145

%

ن�سبة المدار�س التي تتوفر فيها مراحي�ض مالئمة للطلبة ذوي الإعاقة في فل�سطين

%54.6

ن�سبة المدار�س التي تتوفر فيها �شواحط في فل�سطين

%44

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يواجهون �صعوبة ب�سبب عدم مالءمة الأر�صفة

%54.7

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يواجهون �صعوبة في عبور ال�شارع

%60.4

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يواجهون �صعوبة في الو�صول �إلى خدمات ترفيهية

%42.9

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكثر الذين يتجنبون الأن�شطة ب�سبب المواقف االجتماعية تجاههم

%8.7

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكثر الذين ال ي�ستخدمون الموا�صالت العامة ب�سبب عدم مواءمتها

%76.4

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكثر الذين ال ي�ستطيعون �أداء �أن�شطة يومية خارج البيت ب�سبب الإعاقة

%34.2

ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكثر الذين ت�سربوا من المدر�سة ب�سبب الحواجز البيئية والمادية

%22.2

�إن المجتمع��ات المحلي��ة والبيئات التي يعي�ش فيها الأ�شخا�ص ذوو الإعاق��ات غير مالئمة لهم �إلى حد كبير ،وذلك ب�سبب عدم وجود التعديالت
الكافي��ة ف��ي الخدمات العام��ة و�أماكن العمل وو�سائل النق��ل لكي يتمكن الأ�شخا���ص ذوو الإعاقات من ا�ستخدامها .ع�لاوة على ذلك ،ال يزال
المعلمون بحاجة �إلى بناء لقدراتهم في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقات ،كما �أن هناك انتقادات موجهة للميزانية التي تخ�ص�صها الحكومة لإزالة
القي��ود البيئي��ة والمادية في و�سائط النقل العام ب�سبب عدم كفايتها .وال تتوفر كذل��ك التعديالت الكافية في الم�ساكن� ،إذ �أن  %34من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق��ة كان��وا بحاجة �إلى تعديالت ف��ي الحمام واحتاج  %25منهم �إلى توفير �شواحط .وال تتوف��ر م�ساعدات من الحكومة في تعديل بيئة
الم�سكن ،مما يلقي بالعبء كله على كاهل عائلة ال�شخ�ص ذي الإعاقة .146والتعديالت في الخدمات العامة الأخرى و�أماكن العمل وو�سائط النقل
محدودة جداً وتعتمد على مبادرات محلية من البلديات والم�ؤ�س�سات الأهلية و�شركاء التنمية.

2.2العوامل االقت�صادية
يت�ص��ف الأ�شخا���ص ذوو الإعاقة بو�ض��ع اجتماعي-اقت�صادي �أ�س��و�أ بالمقارنة مع عموم ال�س��كان .فن�سبة  %53من الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة ال
يجيدون القراءة والكتابة ،ون�سبة  %34ت�سربوا من التعليم المدر�سي .عالوة على ذلك ،لم ي�سبق �أن التحق  %38من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 18
�سن��ة ف�أكث��ر بالتعليم المدر�سي مطلق ًا .147يعاني الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة كذلك من الإق�صاء والعزلة االجتماعية نتيجة �إعاقتهم ،فقد كان  %12فقط
من ذوي الإعاقة يعملون ،و�أفاد  %34من ذوي الإعاقة � 18سنة ف�أكثر ب�أنهم لم يتمكنوا من القيام ب�أن�شطة يومية خارج البيت ،فيما �أن حوالي ثلث
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لم ي�سبق لهم الزواج.148

3.3العوامل االجتماعية-الثقافية والتعر�ض للعنف
يتعر���ض الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة للو�صم االجتماعي والتمييز والع��زل والعنف من جانب �أفراد عائالتهم ومقدمي الخدمات و�أفراد المجتمع .في
�سنة  ،2014عانى  %73من ال�شباب ذوي الإعاقة من التمييز في الأ�شهر ال�ستة الأخيرة ،وذلك في الغالب �أثناء محاولتهم الو�صول �إلى الخدمات
الحكومية ،بما في ذلك المدار�س والرعاية ال�صحية.149

- 155 -

األشخاص المقيمون في منطقة التماس
خ�صائ�ص الفئة:
ف��ي �سن��ة  ،2002اتخذت الحكومة الإ�سرائيلية قراراً ببناء ج��دار في ال�ضفة الغربية “لعرقلة  ...ت�سلل الإرهابيين والعتاد الحربي �إلى �إ�سرائيل” .مع
ذل��ك ،ج��اء بناء الجدار في �أغلبه داخل ال�ضفة الغربي��ة ،بما يخالف القانون الدولي ،و�أوجد “منطقة تما���س” �أو منطقة ع�سكرية مغلقة بين الخط
الأخ�ض��ر والج��دار� .سي�ؤدي الجدار ،عند ا�ستكماله� ،إلى ف�ص��ل منطقة تزيد م�ساحتها على  %9.4من م�ساحة ال�ضف��ة الغربية (بما ي�شمل القد�س
ال�شرقية) عن �سائر ال�ضفة الغربية.150
يقدر مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية �أن حوالي  11,000فرد يعي�شون في  12تجمع ًا �سكاني ًا فل�سطيني ًا داخل منطقة التما�س .وح�سب التقديرات،
ف�إن ا�ستكمال بناء الجدار �سيعني �أن  25,000فرد �آخر من الفل�سطينيين �سيعي�شون في مناطق معزولة مماثلة� .إن �أكثر من ن�صف الأرا�ضي الواقعة في
تل��ك المناط��ق تعد ملكية خا�صة لفل�سطينيين ،والكثير منها تعود ملكيتها ل�سكان  150تجمع ًا �سكاني ًا يقع خارج منطقة التما�س .وقد �أدى �إغالق
منطقة التما�س من الناحية العملية �إلى تولي الجي�ش الإ�سرائيلي �إدارة هذه المنطقة وك�أنها جزء من دولة �إ�سرائيل .ويتم تطبيق نظام ت�صاريح لدخول
منطقة التما�س �أو البقاء فيها على الفل�سطينيين دون �سواهم.

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية والتعر�ض للعنف
�إن ال�سبب الجذري لحالة ال�ضعف التي يعاني منها الأ�شخا�ص المقيمون في منطقة التما�س ذو طبيعة �سيا�سية وا�ضحة .فتجزئة ال�ضفة الغربية وح�صر
�أرا���ض وتجمع��ات �سكانية فل�سطينية بين الحاجز والخط الأخ�ضر ي�شكل العامل الرئي�س��ي الم�سبب ل�ضعف �ساكني هذه المنطقة .وفي العديد من
الح��االت ،ت���ؤدي القيود المتفاقمة عل��ى الحركة بالنا�س �إلى التخلي عن م�ساكنهم واالنتقال �إلى �أماكن �أخ��رى في ال�ضفة الغربية .بالتالي ،فقد تم
�إيجاد بيئة ت�شجع على الترحيل الق�سري لهذه التجمعات ال�سكانية.

2.2املوقع
�إن وجود الفل�سطينيين في منطقة التما�س يعتمد على الح�صول على ت�صاريح �شخ�صية ،حتى �إذا كانت م�ساكنهم �أو �أقربا�ؤهم �أو �أرا�ضيهم �أو م�صادر
دخلهم موجودة في تلك المنطقة منذ �أجيال .وجميع الت�صاريح التي ت�صدر بخ�صو�ص منطقة التما�س م�ؤقتة ،و�أطولها ال يزيد �سريانه على ال�سنتين،
فيم��ا �أن �أغلبه��ا يعطى لمدة ثالثة �أ�شهر على الأكث��ر� .إن “نظام الت�صاريح” ي�شكل �شبكة معقدة من الإج��راءات المحكومة بمجموعة من الأوامر
والبروتوك��والت ،ب��دءاً من “الإعالن بخ�صو�ص المناطق المغلقة” ،ومروراً بثالثة �أوامر �صادرة عن رئي�س الإدارة المدنية ،وانتها ًء بكتاب �سميك
يحمل عنوان “الأوامر الدائمة بخ�صو�ص منطقة التما�س” .ومع �أن الأوامر الدائمة م�صممة لكي ي�ستخدمها ال�سكان الفل�سطينيون� ،إال �أنها من�شورة
باللغة العبرية فقط ،وبما �أنها معقدة للغاية ومكتوبة بلغة قانونية ،فلي�س من ال�سهل ا�ستيعابها حتى للمتحدثين بالعبرية.151

تخفي�ض �سريان الت�صاريح الطويلة الأجل
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3.3العوامل االجتماعية-الثقافية
�إن الخدم��ات ال�صحي��ة في منطقة التما�س ب�سيطة ج��داً ومحدودة .وتقلل القيود عل��ى الحركة من قدرة الفل�سطينيين عل��ى الو�صول �إلى المراكز
ال�صحية والم�ؤ�س�سات التعليمية في ال�ضفة الغربية ومن قدرتهم على الو�صول ال�سريع �إلى الطواقم الطبية.
�إن بناء الجدار وفر�ض نظام الت�صاريح ي�ضع �صعوبات �أمام �أولئك الذين بحاجة �إلى المرور عبر الجدار للو�صول �إلى الم�ؤ�س�سات التعليمية ،وي�شمل
ذلك جميع المقيمين في منطقة التما�س الذين يريدون االلتحاق بالتعليم العالي .ويزيد ال�ضرر ب�سبب القيود على دخول الطواقم التعليمية �إلى منطقة
التما�س والمناطق المعزولة التي يحيطها الجدار.
و�صعوب��ة التنق��ل من تجمع �سكاني �إل��ى �آخر تحد من قدرة النا�س على عي�ش حياة عائلية طبيعية ومنتظم��ة .فكثيراً ما تجري الأعرا�س والجنازات
بدون ح�ضور �أفراد العائلة الممتدة الذين يجدون �صعوبة في ت�أمين ت�صاريح .ويحد نظام الت�صاريح ب�شدة من الو�صول �إلى ال�سلع الأ�سا�سية والأغذية
(الو�ص��ول �إل��ى الأ�سواق ،وحتى �إذا وج��دت �أ�سواق على الجهة التي هم فيها من الجدار ،فتظل الإم��دادات محدودة) .ويت�ضرر الأ�شخا�ص ذوو
الإعاقة في منطقة التما�س ب�شكل خا�ص ويواجهون �صعوبات في التنقل.

4.4العوامل االقت�صادية
يح��د نظ��ام الت�صاريح من قدرة مالك الأرا�ضي الفل�سطينيين عل��ى زراعة �أرا�ضيهم .فقد تم ف�صل التجمعات ال�سكاني��ة عن �أرا�ضيهم الزراعية التي
انته��ى به��ا الحال على الجهة الإ�سرائيلية من الجدار ،وال ي�سمح لهم بالو�ص��ول �إلى �أرا�ضيهم �إال في �أوقات الح�صاد (بطريقة �شديدة التقييد) رهن ًا
بالح�ص��ول عل��ى ت�صاريح ومن خ�لال بوابات زراعية فقط .وقد �أفادت وفود من  67مجتمع ًا زراعي ًا في �شم��ال ال�ضفة الغربية بانخفا�ض يزيد عن
 %80ف��ي عدد المزارعين لذين يزرعون �أرا�ضيهم ب�ش��كل روتيني بالمقارنة مع الفترة ال�سابقة للجدار .153وحتى بوجود ت�صريح ،يكون الدخول
�إلى منطقة التما�س م�سموح ًا عبر  66بوابة في الجدار 154تكون مفتوحة على �أ�سا�س يومي �أو مو�سمي .وغالبية هذه البوابات تفتح في مو�سم قطف
الزيتون فقط ولفترة محدودة خالل النهار.
عالوة على ذلك ،ال يخ�ضع نظام الت�صاريح للتنب�ؤات مما يجعل العديد من المزارعين الفل�سطينيين غير قادرين على التخطيط ب�شكل فعلي للدورة
الزراعي��ة وا�ستخ��دام الأر�ض على مدار ال�سنة .ويفر�ض نظام الت�صاريح قيوداً �إ�ضافية على الفل�سطينيين ال�ساعين لبناء �أي مبنى في منطقة التما�س� ،إذ
يتطل��ب �أن تك��ون الأر�ض م�سجلة ر�سمي ًا ،وهو �إجراء معقد وباهظ التكلفة .كما يحد نظام الت�صاريح من قدرة الفل�سطينيين على ا�ستخدام م�صادر
المي��اه ف��ي منطقة التما�س (هناك  20بئراً زراعي ًا في المنطقة �أغلبها توفر مياه ال�شرب كذلك) .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن هدم خزانات المياه في منطقة
التما�س يحدث بتكرار.

الالجئون الذين يعيشون في فقر مدقع

155

خ�صائ�ص الفئة:
ي�ؤث��ر الفق��ر في جمي��ع نواحي حياة الالجئي��ن الفل�سطينيين .وتفتقر ن�سبة كبي��رة من الالجئين الفق��راء �إلى الأمن الغذائي وت�ضط��ر لالعتماد على
المعون��ات الغذائي��ة لت�ؤمن بقاءه��ا .وال ي�ستطيع العديدون تحمل تكاليف خدم��ات ال�صحة والتعليم ،ويزداد اعتمادهم �أكث��ر ف�أكثر على الأونروا
وهيئات المعونة الأخرى .كما ال تتمكن الغالبية من التدبر مع �أي نوع من الطوارئ .وي�شار �إلى �أنه ح�سب كانون الثاني/يناير  ،2015كان هناك
� 35,993شخ�ص ًا في ال�ضفة الغربية و� 98,870شخ�ص ًا في غزة م�سجلين لدى الأونروا �ضمن حاالت الع�سر ال�شديد.156

الالجئون الفل�سطينيون
الن�سبة من مجموع ال�سكان الفل�سطينيين
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ال�ضفة الغربية

غزة

%26.3

%67.7

غير الالجئين

ن�سبة من هم �أقل من � 15سنة

%40.9
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ن�سبة من هم �أكثر من � 60سنة
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معدل الفقر
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انعدام الأمن الغذائي

159

%22.4

انعدام الأمن الغذائي في المخيمات

160

%13.7

%29

البطالة

161

%27

%46

%22.1

%34.1

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
تفر���ض قيود م�شددة على �سبل معي�شة النا�س وتنقالتهم ،ويت�سبب ال�ص��راع المتجدد بتعطيل الحياة اليومية ب�شدة ،مما ي�ؤدي �إلى ارتفاع معدالت
الفقر بين ال�سكان جميعهم ،وال �سيما الالجئين.
يعتم��د الالجئ��ون في غزة على الأونروا ب�صورة متزايدة في ظل �إغالق غزة والأزمة الممتدة التي تع�صف بمقدمي الرعاية ال�صحية .فحوالي %50
م��ن ال�س��كان يعانون من �أكثر من ن��وع واحد من نق�ص المغذيات الدقيقة ،وتعاني  %72فتاة يافعة في غزة من نق�ص فيتامين (د) فيما تعاني %64
من نق�ص فيتامين (�أ).162
ف��ي �سن��ة  ،2015كان  868,000الجئ فل�سطيني في غزة يعتمدون على المعونات الغذائية من الأونروا ،وهو ما ي�شكل ن�صف �سكان غزة البالغ
تعدادهم  1.76مليون ن�سمة ،و %65من مجموع الالجئين الم�سجلين .163وتتوقع الأونروا �أن حوالي  928,000الجئ في غزة �سيحتاجون �إلى
م�ساعدات غذائية في �سنة  ،2016بمن فيهم � 98,000شخ�ص يعي�شون في فقر مزمن ويح�صلون على الم�ساعدات �ضمن ميزانية ال�صندوق العام
للأونروا.164

2.2العوامل االقت�صادية
�إن الأ�س��ر الأ�ش��د �ضعف�� ًا والتي تعي�ش في فقر مدقع ال تتمكن من ا�ستيعاب حتى الحد الأدنى من التكالي��ف ،مثل النفقات الإ�ضافية المرافقة لبداية
ال�سن��ة المدر�سي��ة ،فيما �أن غالبية الأ�سر تكافح عندم��ا تواجه حدوث �أ�ضرار �أو دمار في م�ساكنها نتيجة العملي��ات الع�سكرية ،مما ي�ؤدي بهم �إلى
تخفي�ض م�شترياتهم الغذائية وا�ستهالكهم للغذاء.

3.3العوامل االجتماعية-الثقافية
عل��ى العم��وم ،يرتفع معدل الفقر مع ارتفاع حجم الأ�سرة وتزايد عدد الأطفال .وقد بلغ مع��دل الفقر لدى الأ�سر التي لديها �أطفال  %22.7في �سنة
 ،2011بالمقارنة مع  %13.2للأ�سر التي لي�س لديها �أطفال .ويبلغ عدد الأ�سر الفقيرة التي لديها �أطفال في غزة �ضعف مثيالتها في ال�ضفة الغربية.165

الالجئون المقيمون في المخيمات
خ�صائ�ص الفئة:
الالجئون الفل�سطينيون الم�سجلون المقيمون في مخيمات
ال�ضفة الغربية

ال�ضفة الغربية

ال�سكان

 228,560في  19مخيم ًا

الن�سبة من مجموع ال�سكان
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غزة

الالجئون الفل�سطينيون الم�سجلون

 560,964في  8مخيم ًا 774,167

%46

%22.4

غزة

1,276,929
%67.7

%13.7

الأونروا هي المزود الرئي�سي بالخدمات لالجئين الم�سجلين .توجد في ال�ضفة الغربية  97مدر�سة للأونروا تخدم  50,566تلميذاً وتلميذة وتدير
الأونروا  42مرفق ًا للرعاية ال�صحية الأولية� .أما في غزة ،فتدير الأونروا  252مدر�سة ت�ستوعب  240,413تلميذاً وتلميذة وتدير  22مرفق ًا للرعاية
ال�صحية الأولية.168

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
فيما يوجد تداخل بين الالجئين الذين يعي�شون في فقر مدقع و�أولئك المقيمين في المخيمات ،ف�إن مجموعة منف�صلة من الق�ضايا تن� أش� بخ�صو�ص
الالجئي��ن المقيمين ف��ي المخيمات .فظروف معي�شة الالجئين الفل�سطينيين في المخيمات فقيرة للغاي��ة ،و�شبكات المياه والمجاري غير مالئمة
ومتدني��ة ،وي�سود الفقر المزمن والبطالة واالكتظاظ ،وتتعر���ض المخيمات القتحامات ع�سكرية �إ�سرائيلية من وقت لآخر .وتبدو حالة الخدمات
المقدم��ة �أ�س��و أ� بكثير مما هي ف��ي بقية مناطق فل�سطين ،ويعي�ش النا�س في العديد من هذه المخيمات في ظ��روف ال تليق بالب�شر .كما �أن المناطق
القريبة من المخيمات ،مثل �شعفاط وطولكرم ،ت�شهد �صدامات متكررة مع قوات الأمن الإ�سرائيلية.

1.1العوامل االجتماعية-الثقافية واالقت�صادية
�إن الالجئي��ن المقيمي��ن في المخيمات ،في ظل عي�شهم غالب ًا ف��ي مناطق مكتظة وذات كثافة عالية ،يملكون القليل من الأ�صول� ،إن وجدت ،مثل
الأرا�ضي �أو الموا�شي.
وت�ش��كل الن�س��اء الالجئات في المخيمات فئة �ضعيفة بقدر كبير .ف�أغلب مخيمات الالجئين تديره��ا لجان ال يوجد فيها تمثيل للن�ساء ،وال ينطبق
عليه��ا نظ��ام الكوتا .169كما تتعر���ض الن�ساء الالجئات للعن��ف القائم على النوع االجتماع��ي ،دون وجود �أية قوانين تناه���ض العنف الأ�سري �أو
اغت�صاب الزوجة ،وتتقيد قدرتهن على الو�صول �إلى فر�ص العمل.
ويع��د الأطف��ال وال�شباب الالجئون ف��ي المخيمات معر�ضين للخطر ب�شكل خا���ص .فكثيراً ما يحرم الأطفال من الو�ص��ول �إلى التعليم الأ�سا�سي
النوع��ي �إل��ى جانب الخدمات الأخرى مث��ل الأن�شطة الترفيهية والرعاية ال�صحي��ة والبيئة الآمنة .ويعاني �أغلبهم� ،إن لم يك��ن الجميع ،من الناحية
النف�سي��ة ،وال �سيم��ا في �ضوء الأو�ضاع التي يعي�شون فيها .كما يعاني ال�شباب في مخيمات الالجئين من ارتفاع معدالت البطالة ،ونق�ص الفر�ص،
والتحدي��ات المادية والنف�سية .وي�ستجيب بع�ض ال�شباب �إلى ه��ذه البيئة العنيفة والم�سيئة عن طريق التورط في �سلوكيات جنائية و�/أو عنيفة ،فيما
ي�صبح �آخرون فري�سة لالمباالة نتيجة �شعورهم بالي�أ�س �أو االكتئاب.170

2.2العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
ي�ش��كل �س��كان مخيمات الالجئي��ن  %9.3من مجموع ال�س��كان الفل�سطينيين� ،إال �أنه��م ال ي�شاركون في انتخابات المجال���س المحلية .عالوة
عل��ى ذل��ك ،لم تن�ص اتفاقيات �أو�سلو على �إدراج الالجئين �ضمن والية ال�سلط��ة الفل�سطينية ،وبالتالي ف�إن مخيمات الالجئين غير مدرجة في نظم
التخطي��ط الوطن��ي .وفي كثير من الأحيان توجد المخيمات في الخطط المكانية الوطني��ة كم�ساحة فارغة ،وال تغطى المخيمات بخطط الت�أهب
للطوارئ ،وي�سود فراغ بخ�صو�ص الوظائف الأ�سا�سية ،مثل الجهة المخولة بمنح رخ�ص البناء.

3.3التعر�ض للعنف
في غزة ،ت�سببت �أعمال القتال في تموز/يوليو و�آب�/أغ�سط�س  2014بم�ستوى غير م�سبوق من القتل والدمار في البنية التحتية االجتماعية والمادية
الخا�صة ،والخ�سائر في الأرواح ،وتدهور خطير في الن�سيج االجتماعي .فقدت الأونروا  11موظف ًا وت�ضررت  118من�ش�أة من من�ش�آتها ،من بينها
 83منبى مدر�سي ًا و 10مراكز �صحية .وفي �سبع منا�سبات منف�صلة ،تعر�ضت مدار�س للأونروا كانت ت�ستخدم كمراكز �إيواء للمدنيين �إلى ا�ستهداف
مبا�ش��ر �أو �أ�صيب��ت نتيجة ا�ستهداف محيطها المبا�شر بوا�سطة غارات جوية �أو ق�صف مدفعي ،مما �أدى �إلى مقتل ما ال يقل عن � 44شخ�ص ًا و�إ�صابة
حوالي � 230آخرين.171
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وف��ي ال�ضف��ة الغربية ،في الفترة من �سن��ة � 2012إلى  ،2014قتل  39الجئ ًا فل�سطيني ًا ،بمن فيهم  25الجئ��ا فل�سطيني ًا من مخيمات ال�ضفة الغربية،
و�أ�صي��ب  1,410الجئي��ن فل�سطينيين عل��ى الأقل على يد قوات الأمن الإ�سرائيلي��ة ،من بينهم  1,302من �سكان المخيم��ات .وي�ؤدي االنت�شار
المتزايد ال�ستخدام الذخيرة الحية �أثناء العمليات الع�سكرية �إلى ارتفاع في �أعداد الإ�صابات الخطيرة والوفيات.172

صغار المزارعين ،والرعاة غير البدو ،وصيادو األسماك
خ�صائ�ص الفئة:
يوظ��ف قط��اع الزراع��ة و�صيد الأ�سماك والأح��راج  %7.4من مجم��وع الرجال العاملين و %8.8م��ن مجموع الن�ساء العام�لات في عمر 15
�سن��ة ف�أكث��ر .173وتبلغ م�ساهمة قطاع الزراعة بالإجم��ال في مجموع ال�صادرات الفل�سطينية حوالي  ،%20حي��ث ي�شكل الزيتون وزيت الزيتون
والخ�ضروات والأزهار المقطوفة ال�صادرات الرئي�سية.174

المزارعون الذين لديهم حيازات زراعية �صغيرة

175

فل�سطين 111,310

ال�ضفة الغربية 90,908

غزة 20,402

حيازات الأرا�ضي

176

�إنتاج نباتي

%71

�إنتاج حيواني

%13

مختلط

%16

�إن ا�ستم��رار احتالل المنطق��ة (ج) يحرم االقت�صاد الفل�سطيني من  %63م��ن الموارد الزراعية لل�ضفة الغربية ،177بم��ا ي�شمل الأرا�ضي الأخ�صب
والأف�ض��ل للرع��ي ،فيما �أن بناء الجدار الفا�صل والتو�سع اال�ستيطاني الإ�سرائيلي يقلل من الم�ساحة المتاحة للأن�شطة الزراعية .وتتمثل �أبرز العوائق
التي تحد من التنمية الزراعية في تقييد الو�صول �إلى الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة داخل ال�ضفة الغربية ومحدودية الو�صول �إلى المياه

الأرا�ضي المزروعة
ال�ضفة الغربية
12%

مروية

الأرا�ضي المزروعة
غزة

77%

مروية

الم�ص��ادر :البن��ك الدول��ي ( ،)2009تقييم القيود على تطوير قطاع المياه الفل�سطيني� ،ص  ×25ومكتب ممثل المجموع��ة الرباعية :توني بلير ،مبادرة لالقت�صاد الفل�سطيني:
الزراعة� ،ص .4

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
يعان��ي �صغ��ار المزارعي��ن والرعاة غير البدو من التهجي��ر الم�ستمر بوا�سطة االحت�لال الإ�سرائيلي ،ومن قيود دائمة عل��ى حركتهم وقدرتهم على
الو�صول �إلى الأرا�ضي والموارد الطبيعية ،بما فيها مياه الري ،وقدرتهم على الو�صول �إلى المعدات والمواد ،وقدرتهم على الو�صول �إلى الأ�سواق،
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وقيود على الت�صدير وعلى ت�شييد البنية التحتية.

2.2العوامل االقت�صادية
يعاني �صغار المزارعين والرعاة غير البدو و�صيادو الأ�سماك من �ضعف الإنتاجية وانخفا�ض جودة المنتجات ب�سبب القيود الإ�سرائيلية على توريد
الأ�سم��دة ،مم��ا يت�سبب بم�شاكل تتراوح من تدني الترب��ة �إلى ارتفاع التكاليف ب�سبب ا�ستخدام بدائل �أدنى مرتب��ة .يقدر �أن الإنتاجية الزراعية في
فل�سطين قد انخف�ضت بن�سبة تتراوح بين  %33-20منذ فر�ض القيود على توريد الأ�سمدة.178
ي�ستخ��دم �صغ��ار المزارعين ا�ستراتيجيات ت�سويق تقليدية و�سال�سل تجارية مجز�أة بما يخف�ض هام���ش الربح للمزارعين ويرفع من �أ�سعار المفرق.
تقدم وزارة الزراعة خدمات زراعية ل�صغار المزارعين من خالل خدمات الإنتاج الزراعي والحيواني والخدمات البيطرية ،غير �أن الموارد المالية
المتاح��ة للوزارة تظل مح��دودة ،وقدرات موظفي ال��وزارة الذين يقدمون خدمات الإر�ش��اد الزراعي منخف�ضة .وم��ع �أن تكنولوجيات الإنتاج
�شه��دت تح�سن ًا ملحوظ�� ًا في ال�سنوات الأخيرة� ،إال �أنها ال تزال تت�أخ��ر عن تلك المتوفرة لل�شركات الإ�سرائيلي��ة المناف�سة .وهناك حاجة لتو�سيع
ا�ستخدام تكنولوجيات تتمتع بالكفاءة في الري والحفاظ على المياه وتجميعها.
يواج��ه المزارعون الفل�سطينيون كذلك مناف�سة عالية من منتجات الم�ستوطن��ات وتقلبات في الأ�سعار� .إن منتجات �صغار المزارعين والرعاة غير
الب��دو و�صيادي الأ�سم��اك ال تمتلك قدرات تناف�سية في الأ�سواق المحلية والدولية .وتت�سبب القيود الإ�سرائيلية على حركة المزارعين والخدمات
والتجارة الزراعية بتكاليف �إ�ضافية من حيث التكلفة المالية والوقت� .إذ يقدر �أن تكاليف الت�صدير واال�ستيراد التي يتحملها المنتجون الفل�سطينيون
ت�ص��ل �إل��ى �ضعف ما يتحمل��ه نظرا�ؤهم الإ�سرائيليون ،فيم��ا �أن �إجراءات اال�ستيراد تحتاج �إل��ى وقت �أطول ب�أربع مرات مم��ا ينفقه الم�ستوردون
الإ�سرائيليون على الأن�شطة المماثلة� .إن المنتجين الفل�سطينيين يواجهون مناف�سة غير عادلة مع الإنتاج المدعوم في االقت�صاد الإ�سرائيلي.179

3.3العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
ال يتوفر الدعم الت�شريعي وال�ضريبي (�ضريبة القيمة الم�ضافة ،وال�ضرائب ،والحوافز) الكافي لتعزيز الإنتاج المحلي ،وهناك قدر محدود من الوعي
ب�ش�أن المعايير ال�سائدة في �أ�سواق الت�صدير الرئي�سية ،بما ي�شمل �إ�سرائيل واالتحاد الأوروبي والبلدان العربية المجاورة.
ويع��د االفتقار �إلى �سب��ل الح�صول على التمويل قيداً بارزاً يواجه قط��اع الزراعة الفل�سطيني .فالو�صول �إلى القرو���ض معر�ض للخطر ب�سبب ت�أثير
االحت�لال الم�ستم��ر والبيئة ال�سيا�سية غي��ر المواتية .وهناك قي��ود �إ�ضافية تت�صل ب�صغر حجم الوح��دة االعتيادية للإنتاج الزراع��ي ،واالفتقار �إلى
ال�ضمانات المقبولة للح�صول على قرو�ض تجارية ،وارتفاع م�ستوى المخاطر المرتبطة بالإنتاج الزراعي ،والنابعة من القيود المتعلقة باالحتالل
والطق���س وتقلبات الأ�سعار .ويجد المزارعون الفل�سطينيون فر�ص�� ًا محدودة لال�شتراك في برامج الت�أمين الزراعي لم�ساعدتهم في حاالت تعر�ض
محا�صيلهم للتلف ب�سبب الظروف المناخية القا�سية .180وقد تم م�ؤخراً �إن�شاء �صندوق فل�سطيني للحد من مخاطر الكوارث والت�أمين �ضدها داخل
وزارة الزراعة لتغطية الفجوة القائمة ودعم المزارعين في ظروف الكوارث.
هناك �ضعف في العمل التعاوني بين المزارعين والرعاة� .إذ �أن  %20فقط من المزارعين في ال�ضفة الغربية منظمون في تعاونيات زراعية ،وت�شكل
الن�س��اء  %7فق��ط من مجموع �أع�ض��اء التعاونيات� .181إن �ضعف العمل التعاون��ي يحد من فر�ص و�صول المزارعين ومرب��ي الما�شية الفرادى �إلى
القرو�ض ومن فر�ص �شرائهم المدخالت ب�أ�سعار الجملة ،ومن فر�ص بيعهم المحا�صيل بالجملة ،مما يعمق من تهمي�ش �صغار المزارعين عن طريق
الحد من قدرتهم على المناف�سة في الأ�سواق المحلية والدولية.

4.4التعر�ض للعنف
يتعر���ض �صغ��ار المزارعين والرعاة غير البدو ،وخا�صة في المنطقة (ج) ،للعنف والم�ضايقات م��ن الم�ستوطنين الإ�سرائيليين والجي�ش الإ�سرائيلي
�أثناء اعتنائهم ب�أرا�ضيهم (انظر “التجمعات ال�سكانية في المنطقة (ج)”) .ويتعر�ض �صيادو الأ�سماك في غزة لالعتداءات الإ�سرائيلية �أثناء دخولهم
البحر ل�صيد الأ�سماك.

5.5العوامل االجتماعية-الثقافية
�إن الحي��ازات الزراعي��ة لدى �صغار المزارعين تتفتت بقدر �أكبر ب�سبب الوفاة والتوارث ،وتوزي��ع الأب لأرا�ضيه على �أبنائه قبل وفاته ،وفي بع�ض
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الأحي��ان ب�سب��ب التخلي عن الزراعة �أو بيع قطعة من الأر���ض من �أجل البحث عن م�صدر �آخر لك�سب العي���ش .182وهذا التفتت يزيد في تهمي�ش
�صغار المزارعين و�إفقارهم.

النساء المعرضات للعنف القائم على النوع االجتماعي
خ�صائ�ص الفئة:
أذى �أو معاناة للمر�أة،
تع��رف الأم��م المتحدة العنف القائم على النوع االجتماعي على �أنه � ّأي فعل عنيف يترتب عليه� ،أو يرج��ح �أن يترتب عليهً � ،
ّ
�س��وا ًء م��ن الناحية الج�سماني��ة �أو الجن�سية �أو النف�سية ،بما في ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�س��ر �أو الحرمان التع�سفي من الحرية� ،سوا ًء
حدث ذلك في الحياة العامة �أو الخا�صة.
والعن��ف ال��ذي تتعر�ض له الن�ساء في منازلهن ومن قب��ل �أفراد العائلة الممتدة كثيراً ما ي�ضاف �إليه العنف ال��ذي تواجهه الن�ساء في مكان العمل� ،أو
عن��د تلق��ي الخدمات العامة� ،أو على يد االحتالل الإ�سرائيلي ،بما في ذلك العملي��ات الع�سكرية والإ�صابات والقتل وهدم الم�ساكن والقيود على
الحركة واالحتجاز وغير ذلك من ممار�سات.

الن�سبة من مجموع الن�ساء اللواتي �سبق
لهن الزواج
تعر�ضن للعنف على يد الأزواج في الأ�شهر  12ال�سابقة ،بما في ذلك:

%37

عنف نف�سي

%59

عنف اقت�صادي

%55

عنف اجتماعي

%55

عنف بدني

%24

عنف جن�سي

%12

تعر�ضن للعنف النف�سي خارج الأ�سرة في الأ�شهر  12ال�سابقة:
في ال�شارع

%5.1

في مراكز الت�سوق

%3.1

على نقاط التفتي�ش الإ�سرائيلية

%3.3

في الموا�صالت

%2.5

في مراكز الخدمات ال�صحية واالجتماعية والثقافية

%4

في المدر�سة �أو الجامعة

%2.5

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2011النتائج الرئي�سية لم�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني [بيان �صحفي]� ،ص .31-30

الن�سبة من الن�ساء الفل�سطينيات غير المتزوجات في عمر فوق � 18سنة
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تعر�ضن للعنف البدني

%25

تعر�ضن للعنف النف�سي

%54

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2006م�ؤتمر �صحفي حول النتائج الأولية :م�سح العنف الأ�سري [ 2005بيان �صحفي]� ،ص .5

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
ال يوج��د مج��ال للتظلم القانوني م��ن العنف الأ�سري .كما �أن الن�ساء في القد���س ال�شرقية يمتنعن عن التوجه �إلى ال�شرط��ة الإ�سرائيلية خوف ًا من �أن
يعر�ض ذلك الأ�سرة ب�أكملها للخطر.
في �سنة � ،2008أن�شئت لجنة وطنية لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة ،وفي كانون الأول/دي�سمبر  ،2014اعتمد نظام وطني لإحالة �ضحايا العنف �ضد
المر�أة .و�صادقت ال�سلطة الفل�سطينية على اتفاقية �سيداو في �سنة  ،2015وتم اعتماد قرار مجل�س الأمن الدولي رقم  .1325و�أعدت اال�ستراتيجية
الوطني��ة لمناه�ض��ة العنف �ضد الن�ساء  ،2019-2011و�أن�شئت وحدات لحماية الأ�سرة في دوائر ال�شرطة في بع�ض محافظات ال�ضفة الغربية .مع
ذلك ،ال يزال هناك غياب للقوانين التي تحمي حقوق الن�ساء ،بما في ذلك في �إطار قانون العقوبات ،وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،وقانون الأحوال
المدنية .كما �أن توفر الخدمات عموم ًا يظل محدوداً ،وكذلك الحال بالن�سبة لجودة الخدمات وقدرات مقدميها.

2.2العوامل االجتماعية-الثقافية
ت�سود المجتمع الفل�سطيني اتجاهات وممار�سات �أبوية تت�سامح مع العنف �ضد الن�ساء ،مما ي�ؤدي �إلى ارتفاع معدالت التعر�ض للعنف القائم على
النوع االجتماعي بين الن�ساء الفل�سطينيات .كما ي�ؤدي ذك �إلى انخفا�ض م�ستوى تفهم وتقبل احتياجات الن�ساء المعر�ضات لهذا العنف.
�إن  %65م��ن الن�س��اء اللوات��ي �سبق لهن الزواج ممن تعر�ضن للعنف عل��ى يد �أزواجهن يحبذن التزام ال�صمت ،ون�سب��ة  %0.7فقط منهن يلتم�سن
الدعم من الخدمات الر�سمية .183هذه الن�سبة المنخف�ضة من التما�س الخدمات ترجع �إلى عوامل عدة منها �سيادة االتجاهات الأبوية ،والخوف من
الو�صم والإق�صاء االجتماعي ،ونق�ص الخدمات المنا�سبة والقادرة على اال�ستجابة ،ونق�ص المعلومات عن الخدمات المتاحة.

3.3التعر�ض للعنف
�إن زيادة اتجاهات العنف العالمية ،ال �سيما في منطقة ال�شرق الأو�سط ،وزيادة االنك�شاف على العنف من خالل و�سائط الإعالم و�شبكة الإنترنت
والألع��اب الإلكترونية ت�ساعد في تقبل العن��ف ك�أمر طبيعي .عالوة على ذلك ،تتعر�ض الن�ساء مبا�شرة للعنف الناتج عن االحتالل الإ�سرائيلي .فقد
كانت حوالي ن�صف الأ�سر الفل�سطينية عر�ضة للعنف المبا�شر على يد قوات االحتالل �أو الم�ستوطنين قبل تموز/يوليو ( 2010بن�سبة  %49.1في
قطاع غزة و %47.8في ال�ضفة الغربية).184

4.4العوامل االقت�صادية واملوقع
يمكن �أن يكون تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج للعنف مرتبط ًا بو�ضعهن االجتماعي-االقت�صادي.185
تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق لهن
الزواج للعنف الجن�سي
تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق لهن
الزواج للعنف البدني

تعليم ابتدائي �أو �أقل

%12

تعليم �إعدادي

%12.2

تعليم ثانوي �أو �أعلى

%8.5

تعليم ابتدائي �أو �أقل

%25.8

تعليم �إعدادي

%25.1

تعليم ثانوي �أو �أعلى

%19.1
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تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق لهن
الزواج للعنف النف�سي

تعليم ابتدائي �أو �أقل

%62.5

تعليم �إعدادي

%64.3

تعليم ثانوي �أو �أعلى

%58.4

يت�أث��ر العن��ف القائم على النوع االجتماعي كذلك بالعنف ال�سيا�سي الذي يواجه الفل�سطينيين .فق��د �أ�شارت درا�سة في غزة �إلى تزايد العنف القائم
على النوع االجتماعي بعد الحرب ،186كما �أن تعر�ض الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج لأي �شكل من العنف على يد �أزواجهن في �سنة  2011كان
�أعلى في غزة ( )%51بالمقارنة مع ال�ضفة الغربية (.187)%30

الفقراء العاملون
خ�صائ�ص الفئة:
وفق�� ًا لمنظم��ة العمل الدولية ،تمثل العمالة اله�شة �أو الفقراء العاملون عدد الأ�شخا���ص العاملين الذين يعي�شون في �أ�سر معي�شية ينخف�ض دخلها عن
خط الفقر المحدد وطني ًا .188ويت�ضمن تعريف الفقراء العاملين وحدتين �إح�صائتين:
الأ�سرة المعي�شية

غير فقيرة

الفرد

فقيرة

ال يعمل

يعمل

الفقراء العاملون
يمل��ك العامل��ون في العمال��ة اله�شة قدرة محدودة على الو�ص��ول �إلى برامج الحماي��ة االجتماعية االكتتابية� ،إلى جانب �أنه��م يعانون من �ضعف
الإنتاجي��ة ومن انخفا���ض الدخل وتعر�ضه لتقلبات عالية .في فل�سطي��ن ،يت�ضمن هذا التعريف الفل�سطينيين العاملين ف��ي �إ�سرائيل والم�ستوطنات،
والمعلمي��ن وموظف��ي الخدمة المدني��ة الذين يعانون من �صدمات متعلق��ة بالدخل نتيجة عدم موثوقية دفع الرواتب ف��ي حاالت حجز ال�سلطات
الإ�سرائيلية على الإيرادات ال�ضريبية.

الدخل ال�شهري
(�شيكل)
1,450

الحد الأدنى للأجور

189

الأ�سر المعي�شية المفتقرة للأمن الغذائي التي تعيلها ن�ساء

65

1,558.9
3856.2

الأ�سر المعي�شية المتمتعة بالأمن الغذائي التي يعيلها رجال

190

المعلمون في القطاع العام الفل�سطيني

5,000-2,500

مربيات دور الح�ضانة في القطاع العام الفل�سطيني

400

الفل�سطينيون العاملون ب�أجر في ال�ضفة الغربية

98.3

الفل�سطينيون العاملون ب�أجر في غزة

61.6

الفل�سطينيون العاملون ب�أجر في �إ�سرائيل والم�ستوطنات الإ�سرائيلية

191
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الدخل اليومي
(�شيكل)

221.9

الفل�سطينيون العاملون ب�أجر في القطاع الخا�ص في ال�ضفة الغربية الذين يك�سبون �أقل من
الحد الأدنى من الأجور

1,104

الفل�سطينيون العاملون ب�أجر في القطاع الخا�ص في غزة الذين يك�سبون �أقل من الحد
291
الأدنى من الأجور

734

خط الفقر ال�شديد

1,832

خط الفقر الن�سبي

193

2,293

�إن ع��دم توف��ر فر�ص عمل كافية ومجزية في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة يزيد ال�ضغ��ط على �آالف الفل�سطينيين للبحث عن عمل في �إ�سرائيل �أو في
الم�ستوطن��ات الإ�سرائيلية باعتباره الخيار الوحيد لت�أمين م�ست��وى منا�سب من المعي�شة لأنف�سهم ولعائالتهم .في الربع الثاني من �سنة  ،2016كان
 114,200فل�سطيني يعملون في �إ�سرائيل والم�ستوطنات ،منهم  60,400يحملون ت�صاريح ،فيما كان  40,600يعملون بدون �أي ت�صريح ،وكان
 13,200يحملون بطاقة هوية �إ�سرائيلية �أو جواز �سفر �أجنبي ًا.194
ب��د أ� �سري��ان الحد الأدنى الفل�سطيني للأجور في  1كانون الثاني/يناير  ،2013وكان  %38.9من العاملين ب�أجر ( )126,400في القطاع الخا�ص
يك�سبون �أجراً يقل عن الحد الأدنى ( 42,500في ال�ضفة الغربية مقابل  83,900في غزة).195

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
ل��م يع��د �سوق العمل الإ�سرائيلي متاح�� ًا للفل�سطينيين من غزة منذ �سنة  .2006وتعمل العوائق المادية �أم��ام الحركة في ال�ضفة الفل�سطينية على
ف�ص��ل التجمعات ال�سكانية عن مواردها الطبيعية وعن بع�ضها بع�ضاً ،وتحد م��ن التنمية االقت�صادية .196عالوة على ذلك ،يواجه الفل�سطينيون
الحا�صل��ون عل��ى ت�صاريح خط��ر �أن يتم �إلغاء هذه الت�صاري��ح ب�شكل مفاجئ وتع�سف��ي .197وبالن�سبة للفل�سطينيين العاملي��ن في الم�ستوطنات
الإ�سرائيلي��ة حي��ث ال تقوم وزارة العمل الإ�سرائيلية بتنظيم ظروف عمل الق��وى العاملة الفل�سطينية ،فهم يح�صلون على �أجور ح�سب �ساعات
العم��ل تنخف���ض عما يتقا�ضاه نظرا�ؤهم الإ�سرائيلي��ون ،دون �أن يح�صلوا على �أية م�ستحقات مثل الت�أمين ال�صح��ي والت�أمين �ضد الحوادث �أو
برامج التقاعد �أو �أيام الإجازات الم�ستحقة .كما �أن الفقراء العاملين يتعر�ضون لمخاطرة عالية بالعمل في ظروف غير �آمنة و�ضارة ويخ�ضعون
ال�ستغالل �إ�ضافي.
تواج��ه ال�سلطة الفل�سطيني��ة �أزمات �ضريبية ممتدة ناتجة عن حجز الحكومة الإ�سرائيلية على �إي��رادات المقا�صة واالنخفا�ض �أو النق�ص في تمويل
المانحين ،مما يجبر ال�سلطة الفل�سطينية على دفع الرواتب واال�ستحقاقات ب�شكل جزئي فقط ،بما ي�صل �أحيان ًا �إلى  %60فقط من رواتب العاملين
والموظفين.

2.2العوامل االقت�صادية
ل��م ي�سم��ح الت�أثير الم�شترك ال�ستمرار االحتالل والن�شاط اال�ستيطاني بتطوير اقت�صاد فل�سطيني منتج وقابل لال�ستمرار ،ي�ستطيع �أن يوفر فر�ص ًا كافية
للعم��ل الالئ��ق .ولم تكن الأجور الحقيقية التي يتم ك�سبها في االقت�صاد الفل�سطيني قادرة عل��ى مواكبة م�ستوى الت�ضخم المعتدل في �سنة ،2014
والذي بلغ  .198%1.73و�أدت الأجور المجنية من العمل في �إ�سرائيل والم�ستوطنات �إلى ارتفاع ن�سبة العاملين الفل�سطينيين في قطاع الإن�شاءات
الإ�سرائيلي.
عندم��ا ال يح�ص��ل الفل�سطينيون على دخل من الممتل��كات �أو الأ�صول الأخرى ،فهم ال يتمكنون من بناء �أ�صول قوي��ة يمكنها �أن تح�صن الفقراء
العاملين عند تعر�ضهم لل�صدمات .وفي العديد من الحاالت ،ال يتمكن الفقراء العاملون من تحمل تكاليف الخدمات ال�صحية والتعليمية .كما �أن
الأ�س��ر ذات الدخ��ل المنخف�ض تكون الأكثر عر�ضة النعدام الأمن الغذائي .فقد بلغت م�ستويات انعدام الأمن الغذائي  %47في غزة مقابل %16
في ال�ضفة الغربية.199
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3.3العوامل االجتماعية  -الثقافية
ت�ش��كل الن�س��اء ح�صة �أكبر مم��ا ي�شكله الرجال من الفقراء العاملين ،وقد يعود ذلك �إلى �أنهن بالمتو�س��ط يك�سبن �أجوراً �أقل ويعملن ل�ساعات �أقل.
توجد فجوة ملمو�سة في الأجور بين الجن�سين في فل�سطين .فمتو�سط الأجر اليومي للن�ساء الفل�سطينيات يقف عند � 81.9شيكل بالمقارنة مع 108
�ش��واكل للرج��ال .200بل ت�صبح الفجوة �أو�سع في قط��اع الت�صنيع حيث تح�صل الن�ساء على  %57فقط من الأج��ر الو�سيط للرجال .ويمتد التمييز
ال�سائد والثابت �ضد المر�أة في الأجور لي�شكل فجوة بمقدار  %20في الأجور بين الخريجين الجدد من الجن�سين في �أول وظيفة يح�صلون عليها
في القطاع الخا�ص.201

4.4التعر�ض للعنف
يعد الفقراء العاملون معر�ضين بدرجة عالية للعنف في مكان العمل.

الشباب ( 29-15سنة)
خ�صائ�ص الفئة:
يع��رف ال�شب��اب على �أنهم الفئة العمرية � 29-15سنة ،وه��م ي�شكلون  %30من ال�سكان الفل�سطينيي��ن� ،أو  1,440,000فرد ،ون�سبة  %37من
ّ
ه�ؤالء مراهقون في عمر � 19-15سنة ،فيما �أن  %63في عمر يتراوح بين � 29-20سنة.202
يت��م دائم�� ًا و�صف المجتم��ع الفل�سطيني ب�أنه “مجتمع فتي” ويتوقع �أن يزداد عدد ال�شباب لي�صل �إل��ى  1.9مليون فرد في �سنة  .2030203يتيح هذا
الأم��ر ناف��ذة ديموغرافية يمكن ت�سخيرها لتحقي��ق عائد ديموغرافي 204ونمو اقت�ص��ادي �إذا تم اال�ستثمار في تمكين ال�شب��اب ،بما ي�شمل �ضمان
و�صولهم �إلى الرعاية ال�صحية ذات الجودة ،والتعليم النوعي ،والو�صول المتكافئ لل�شباب ذكوراً و�إناث ًا �إلى العمل المنتج والمواطنة النطة.
الهرم ال�سكاني في فل�سطين ،منت�صف �سنة 2016
�إناث

ذكور
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الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2016بمنا�سبة يوم ال�شباب العالمي.

العوامل امل�ساهمة يف جماالت ال�ضعف:
1.1املوقع
�أن يك��ون الم��رء فل�سطيني�� ًا �شاب�� ًا يعني تلقائي ًا �أن يو�س��م ب�أنه “م�شبوه” ل��دى الجي�ش الإ�سرائيلي وبالتال��ي �أن يتعر�ض لقيود �إ�ضافي��ة على الو�صول
وا�ستجوابات و�إذالل .وال�شباب هم �أي�ض ًا الأكثر معاناة من مجاالت ال�ضعف المتعلقة بالإ�سكان ،وال �سيما في غزة حيث ال يزال العديدون بدون
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م���أوى بعد �أن هدمت م�ساكنهم في الحمالت الع�سكرية الإ�سرائيلي��ة ،وكذلك الحال بالن�سبة للفل�سطينيين المقيمين في القد�س ال�شرقية والمنطقة
(ج) حي��ث ال ت�سمح �سيا�سات الأرا�ضي والإ�سكان الإ�سرائيلي��ة بالتو�سع الطبيعي للتجمعات ال�سكانية الفل�سطينية .ويكون ال�شباب ب�شكل خا�ص
عر�ضة للتفاوتات في مجال الإ�سكان لأنهم يوجدون في مرحلة ال�سعي لت�أ�سي�س م�ساكن خا�صة بهم.

2.2العوامل االجتماعية-الثقافية
الم�شارك��ة ح��ق �أ�سا�سي لل�شباب الذين يعانون من التمييز من ناحية الم�شاركة والتمثيل المدن��ي وال�سيا�سي� ،إلى جانب ا�ستبعادهم من عملية �صنع
القرار على الم�ستوى المحلي والوطني .وال�شباب في القد�س ال�شرقية ،على وجه الخ�صو�ص ،ال ي�شاركون في عمليات �صنع القرار في مجتمعاتهم
المحلية نظراً �إلى �أن الفل�سطينيين يرف�ضون التعامل مع الأجهزة الإ�سرائيلية المعنية في ظل االحتالل الإ�سرائيلي.
يتمح��ور النظ��ام المدر�سي حول امتحانات التوجيهية العامة ويوجه الطلبة ب�شكل �صارم نحو �أحد الف��روع التالية :العلمي �أو الأدبي �أو المهني –
بالترتيب التنازلي ح�سب منزلتها – بحيث �أن النظام هو الذي يتخذ القرارات ب�ش�أن الم�ستقبل بد ًال من �أن يوفر حرية االختيار ال�شخ�صي .205كما
تتقيد الخيارات المتاحة لل�شابات بقدر �أكبر ب�سبب ممانعة عائالتهن في ال�سماح لهن بالدرا�سة في بيئات تعليمية مختلطة.

3.3العوامل االقت�صادية
كان  %27من ال�شباب يعي�شون تحت خط الفقر في �سنة  )%19( 2011في ال�ضفة الغربية مقابل  %41في قطاع غزة) .206وفي القد�س ال�شرقية،
تعي�ش  %75من الأ�سر تحت خط الفقر ،207ويخفق  %36من الأطفال في ا�ستكمال التعليم المدر�سي لل�سنوات االثنتي ع�شرة الكاملة.208
تعد البطالة م�صدراً مهم ًا للتوتر وعام ً
ال م�ساهم ًا في ال�ضعف لدى ال�شباب .ت�ساهم البطالة كذلك في اال�ستبعاد االجتماعي والم�شكالت النف�سية-
االجتماعي��ة بي��ن ال�شباب� .إن  %24من ال�شباب في فل�سطين يرغبون بالهجرة �إلى الخارج ،وي��ورد  %41من ه�ؤالء الأو�ضاع االقت�صادية ويورد
 %15غياب فر�ص العمل باعتباره ال�سبب الرئي�سي لرغبتهم هذه.209

البطالة بين ال�شباب في الربع الثاني من �سنة 2016210
ال�شباب � 29-15سنة

ن�سبة البطالة

%5.93

الذكور

%32.5

الإناث

%64.2

جميع الأفراد فوق � 15سنة

%26.9

ال�شباب � 19-15سنة

%37.1

ال�شباب � 24-20سنة

%42.6

ال�شباب � 29-25سنة

%37.6

ال�شباب � 29-15سنة – ال�ضفة الغربية

%28.4

ال�شباب � 29-15سنة – غزة

%57.6

4.4العوامل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
يوجد على م�ستوى �صنع ال�سيا�سات الوطنية نق�ص في ال�سيا�سات الموجهة التي تعالج ق�ضايا ال�شباب مع �ضمان تعميمها ب�صورة �سليمة في الخطط
وال�سيا�س��ات القطاعي��ة الأخرى ،ومع الأخذ في االعتبار قرار الأمم المتحدة رقم  2250ال��ذي اعتمد م�ؤخراً عن ال�شباب وال�سلم والأمن وخطة
التنمي��ة العالمي��ة لما بعد �سن��ة  .2015والبرامج الموجهة نحو معالجة ق�ضاي��ا ال�شباب ال ت�شرك ال�شباب وتقويهم من خ�لال الوفاء بحقوقهم في
الم�شاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر في رفاههم.
حق��ق التعليم ف��ي فل�سطين �إنجازات عظيمة في م�ستويات االلتح��اق� ،إال �أن جودة التعليم تظل من �ضمن التحدي��ات الم�ستمرة التي تتطلب بذل
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جهود مت�صلة وم�ضنية .كما �أن �سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلي وممار�ساته تحد من �إتاحة الم�ؤ�س�سات التعليمية ومن القدرة على الو�صول �إليها من
خ�لال �أعمال الهدم والقيود المفرو�ضة عل��ى حركة الطلبة والمعلمين الفل�سطينيين وعلى نقل المواد .عالوة على ذلك ،وعلى الرغم من مختلف
الم�ساعي لتعزيز التعليم العالي ،ال يزال العديد من البرامج المقدمة �ضعيف ال�صلة باحتياجات �سوق العمل.

التحاق ال�شباب بالتعليم

211

الأفراد في عمر � 29-15سنة الملتحقون بالتعليم

%39

الأفراد في عمر � 17-15سنة الملتحقون بالتعليم

%82

الأفراد في عمر � 22-18سنة الملتحقون بالتعليم

%46

الأفراد في عمر � 29-23سنة الملتحقون بالتعليم

%9

5.5التعر�ض للعنف
ول��د �شب��اب اليوم ون�ش�أوا في ظل االحتالل الإ�سرائيلي ،و�شبوا وترعرعوا �شاهدين عل��ى انتفا�ضة �سنة  1987وانتفا�ضة �سنة  .2000وقد تعر�ضت
غ��زة لثالث حمالت ع�سكرية �ضخمة خ�لال ال�سنوات القليلة الما�ضية� .إن الفل�سطينيين يتعر�ضون ب�ص��ورة متوا�صلة للقتل والإ�صابة واالحتجاز
ومختل��ف �أ�ش��كال العنف والم�ضايقات على يد الجنود والم�ستوطنين الإ�سرائيليين .ويت�ضرر ال�شباب ب�صفة خا�صة من العنف الممار�س من جانب
الإ�سرائيليين� ،إذ �أنهم هم من يقود المقاومة �ضد االحتالل
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