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 مقدمة

وتحول من أولويات الحكم التي تهدف إلى زيادة الكفاءة والنمو    ،على مّر الزمن  1تطور مفهوم الحوكمة 
توفير قدر أكبر من الحرية والمشاركة الحقيقية  تعمل على  االقتصاديين إلى سياسات الحكم ومؤسساته التي  

 .على أفضل وجه والتنمية البشرية المستدامة وحقوق اإلنسان

لفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء اإلدارة، ومشاركة  أن محاربة اعلى أساس  "الحوكمة"  إذ تبلورت فلسفة  
الفئات والقطاعات المختلفة في الدولة في صناعة القرار، وتشجيع الشفافية والمساءلة، وتعزيز حقوق االنسان  

المجتمع الدولي في    هحدد   ، اوأصبح هذا شرط  ،  المستدامةالدول من خفض الفقر وتحقيق التنمية  سيمكن  
الترابط بين الحوكمة وحقوق    تعزيزفي  ال غنى عنه    ،نات ووثائق المؤتمرات العالمية األخرى عدد من اإلعال

 2. اإلنسان والتنمية المستدامة

لى  إدور الدولة من فاعل رئيس في صنع السياسات العامة، على ساعد على ذلك هو التغير الحاصل ما و 
متمثلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني،    ،والمجتمع في إدارة شؤون الدولة  آخرين  بين شركاء  من  شريك  

وضع   في  ويساهمون  والمساءلة  والشفافية  الرقابة  فرص  من  المزيد  إلى  يدعون  أصبحوا  الشركاء  وهؤالء 
 3. السياسات اإلنمائية للدولة

استراتيجيتبنت  وقد   يدلل على    اتهافلسطين في  المتنوعة ما  توطين مؤشرات وفلسفات    ضرورةوخططتها 
  ا التزمت الحكومات الفلسطينية المتتابعة السابعة عشر والثامنة عشر في أجنداته  2016العام  ففي  الحوكمة،  

بتحقيق   4ا بر قطاعية وتحديثاتهعمن خطط قطاعية و  اوما انبثق عنه الخاصة بها  للسياسات العامة   ووثائق
(،  2015)التي أقرتها األمم المتحدة في العام    2030خطة التنمية المستدامة السبعة عشر حتى عام  أهداف  

 
الدولة    الحوكمة الجيدة، الحكم الرشطططططططططيد، الحكم الجديد، أسطططططططططلو، الحكم، الحكمانية، إدارة شطططططططططؤون   "Good Govemance"تعدد ترجم مصططططططططططلح 1

 ."والمجتمع، االدارة الرشيدة، الحكم الشراكي، الحكم الموسع، إلى أن استقر مجتمع اللغة العربية على "الحوكمة
  تقرير مفوضا  امم  اممتحة  امسانمي  محقوق اسنسان، د، ةور امةةم  امةنم  صةنأار يسانسان م، دننأار امحص  2013مجلس حقوق االنسان،   2

م، جةوت امدمنت  امتقرير امساانول ممفوضاا  امم   3و  2امبنةا،    قوق اسنساان، وحمنيت،ن  امةور  امةنمساا  وامةشاارو،امرشااية  ن مجنت تةزيز ح

 3. صA/HRC/25/27اممتحة  امسنمي  محقوق اسنسن، وتقنرير اممفوضي  امسنمي  واممي، امةن   
. وحةة  املجن   ن 2005و  2000م، امقرارا   ن امفتر  من بي، دنمن  ساب  ي، تننوم  مجن  حقوق اسنسان، امسانبق  مف،و  امحص  امرشاية  ن دةة  

امةأانصص امرصيساي  ملحص  امرشاية اممتم ل   ن امشافن ي  واممسا ومي  واممسانلم  واممشانرص  وتلبي  احتينجن  وتللةن  امشاة .    2000/64قرارهن  

 حقوق اسنسن، وإمى تةزيز امنمو وامتنمي  امبشري  اممستةام .وصمن ربل امقرار أراح  امحص  امرشية ببيص  تمصيني  تفضن إمى امتمتع ب
 4وزار  امتةليل وامتنمي  االقتأنةي   ةميت مأللحن  امحوصم  وامتنمي  اممستةام   اممة،ة امقومن ملحوصم  وامتنمي  اممستةام   ص 3
محةة يو حنج  دنم   يتلنب  دنة ً مع وزارا   يُساااتةة  مأاااللع  قلنف  موأاااع  تقساااي  دموةل ملترصيز امحصومن ول امة ق  بموضاااوف   4

يمن امةبر قلندن   ،ن ةل  يشانر     مةتأا   وةواصر يو وصنال  حصومي   وا  مجنال  اهتمنمن   وم،ن  وميزانين  منفأال  وواضاح  امتحةية .
  ي،ن يص ر م، قلنف. ملمزية انظر:

 NSDS GUIDELINES االستراتيجين  امقلندي  متلوير اسحأنصين   (SSDS)  https://nsdsguidelines.paris21.org/ar/node/292    

https://nsdsguidelines.paris21.org/ar/node/292
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الخطة  حيث   ينسجم مع  بما  بإعداد خطط قطاعية  السابعة عشر جميع وزاراتها وهيئاتها  الحكومة  كلفت 
 5. ا لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامةا وطني  وشكلت الحكومة فريق   ،الوطنية

لفلسطين في إرساء تطبيقات وفلسفات    املحوظ    ا إال أن الواقع الراهن ال يعكس تقدم    ،على الرغم من ذلك
فلسطين    2022  الهشة عامالتقرير السنوي للدول  حيث صّنف    ا،الحوكمة، في ظل الضغوط التي تواجهه

  37واحتلت المرتبة  درجة،    120من أصل    85.6في حالة "التحذير العالي"، بعد أن حصلت على درجة  
 6.دولة 179بين 

تواجهها    المؤشر  حددو  التي  المنتظمة  والضغوط  الخصائص  من  بهشاشتها،  فلسطين  مجموعة  ومرتبطة 
تفوق قدرتها على التعامل معها، منها فقدان السيطرة المادية على أرضها أو  التي  عباء  األ لى  إباإلضافة  

عدم القدرة على  ، و ة السلطة الشرعية على اتخاذ قرارات جماعيةتآكل قدر ، و احتكار االستخدام المشروع للقوة
عدم القدرة على التفاعل مع الدول األخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع  ، و تقديم خدمات عامة مقبولة

 .الدولي

 دولة ويعتمد على ثالث تدفقات رئيسية للبيانات لحسا، درجات الدول،  179ا هشاشة  ويقيس المؤشر حالي  
ثالثُتصاغ  والتي   نقديةيبطريقة  لمراجعة  المستخدم،  ة وتخضع  المتوفرة    ة والمصادر  الكمية  البيانات  هي 

  ا مؤشر  اثني عشرة  من    ى ويتألف عنصر التحليل للمحتو .  ا، وتحليل المحتوى، وتحليل الخبراء النوعيمسبق  
وُتمنح الدول درجة تتراوح  .  ر فرعيمؤش  مئةلى أكثر من  إ ينقسمون    7ا، واقتصادي    ا واجتماعي    اسياسي    ارئيس  

كلما ودرجات،    10درجة لكل مؤشر رئيس من  تعطى  )أدنى درجة(، حيث    120بين صفر )أعلى درجة( و
 .ارتفعت درجة الدولة كانت أكثر هشاشة

ا لدرجاتها، وأفضل فئة هي "مستدام" )أقل  فئات رئيسة وفق    ضمن أربعالدول  ُتصنف  لى ذلك،  إباإلضافة  
(، وأسوأ فئة  درجة  90  -  60درجة(، ثم "تحذير عالي " بين )  60  -   30درجة(، تليها "مستقر" )  30من  

في  االثني عشرة  (. وحصلت فلسطين في المؤشرات  120درجة    -  90هي "إنذار وحالة تأهب قصوى" )
الهشة للعام    8.درجة  120من أصل  درجة    85.6ما مجموعه    2022العام   الدول  وفي سياق مؤشرات 

 
 امفلسلينن قينة   وتنسي  مإلحأنلامج،نز اممرصزل  يتومى  امول ينص دلى ي، 16/2/2016قرار مجلس اموزرال امأنةر  ن   5

 امرابة (.  لسلي، ويجنة  امتنمي   اممنة اممستةام  ومراقب  تو ير بينننت،ن بنمتةنو، مع صن   امم سسن  امشريص  ) امتنمي ج،وة تولني، م شرا  
 (2017/9/21/18ملتنمي  اممستةام  )امقنهر     2030ةل  امتنفيول ملبةة امبيصن  ن  اسلنراممستةام   االجتمنف امتشنورل حوت  

6 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52 
 
 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52ملمزية حوت مةنيير امم شرا  انظر:  7

8 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52 
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لى نقاط التحذير والضعف التي أظهرها المؤشر في الحالة الفلسطينية، على  إ، تنظر هذه الدراسة  2022
اعتبار أن تقيم المخاطر ورصد تفاصيلها هو ضرورة للتعافطي ضمطن مسطار مسطتدام لتعزيز التنمية وفلسفات  

وهي على   وتعديلها بما يتوافق مع رؤية إعادة البناء على نحو أفضل باتجاه الحوكمة.  ىالحوكمة وترميم البن
 النحو التالي: 

 9التظلم الجماعي و النخب الفئوية، و مؤشرات التماسك: جهاز األمن، ( أوًلا 
 

 (، النحو التالي: 1، وفقا للجدول رقم )30درجة من  19.8حصلت مؤشرات التماسك على،  

 10جهاز األمن  •

بأن   عام  تصور  بوالءات    منيةاأل   األجهزةهناك  تدين 
تزال ال تتسم بالمثالية؛ فهي مستمرة  ما  ، كما أنها  حزبية

 . في تسجيل االنتهاكات للحريات العامة

األمنيةإن   للمنظومة  إصالح  عملية  ي  ،أي  راعي  بما 
اوز تج بما يجراء مراجعة نقدية لكافة مكونات هذه المنظومة  إال يمكن أن تتم بمنأى عن    ،فلسفة الحوكمة

تكون نقطة االنطالق  و   –  حال كان هناك مصالحة فلسطينية  –  التقاسم السياسي واألمني بعد المصالحة
إلى إصالح قطاع األمني   القانوني والمنهجي كنقطة دخول مهمة  الفلسطيني. وهذا  فيها مراجعة اإلطار 

المعطل و  المجلس التشريعي  تفعيل  المالية واإلداريةو   ،القضائيالجهاز  يحتاج إلى  والذي يتطلب  ،  الرقابة 
 الح من السيطرة عليها. إعادة معالجتها وتصميمها بطريقة تمنع مجموعات المص

أخرى من المسلحين    ا أعداد  األجهزة األمنية  هناك ضرورة لتوضيح كيف يمكن أن تتحمل    ،ذلك  إلى باإلضافة  
في ضوء الواقع    ألجهزة الدولة( ا  ا وإداري  مادي  المسلحة  المقاومة  كان هناك رؤية لدمج مجموعات  في حال  )

االقتصادي السيء في األراضي الفلسطينية، وتقلص مساعدات المانحين باإلضافة إلى التعامل مع النظرة  

 
 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52وت مةنيير امم شرا  انظر: ملمزية ح 9

دتبنر امسيلر  اممني   واستةةا  امقو   وإوا من صنن  يج،ز  امم، تحتص  امى امسلل  اممةني   وحوت املنبع  ا :األمن يراعيمقياس جهاز  10

امرقنب  امتن تحظى ب،ن  وامةنع امسينسن امتن تتسب  به  وحوت إوا من صن، يغل  دليه دنع بردني  امةوم   يو مه ةوا ع  امم،نن م،ن  ولبية  
 سينسن  تةة  مأنمع زدي  يو زمر  سينسي   وام ق  اممتأور  ملموالني، د، امم،.

 2022الدرجات للعام   ( 1جدول رقم )

 
 مؤشرات التماسك

 8.6 جهاز األمن 

 5.9 النخب الفئوية

 5.3 التظلم الجماعي

 19.8 درجة 30المجموع النهائي من 
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  ما يجعل من غير المحتمل أن يجد المسلحون دخال  ،  األوروبية ألي عملية دمج على أنها تمويل "لإلرهابين" 
 11. ا بأعداد كبيرةآمن  

  ا نظومة األمنية تتطلب توفير المناخ المالئم للعملية المنشودة، خصوص  ن أي عملية إصالح للمإ،  اوأخير  
 . في ضوء التهديدات والممارسات اإلسرائيلية التي تشكل عقبة رئيسة أمام أي عملية إصالح

فإن الصعوبات التي تواجه عملية الصالح تتطلب تبديد المخاوف الفلسطينية في المعادلة السياسية    ،ومن هنا
كين حقيقي للفلسطينيين من السيطرة على المعايير الرئيسة لإلصالح، وأبرزها توفير بيئة داعمة  من خالل تم

وتوفير رأس مال سياسي يمكن االعتماد عليه، وما دون ذلك فلن يشهد إصالح للقطاع األمني، سوى تقدم  
 . إن وجد – محدود

 12النخب الفئوية  •

مشتتة  و   ،تحرر  كات نها نخب لحر أفترض أن تتميز فيها النخب السياسية، على  ي يُ تفي الحالة الفلسطينية، وال 
فترض أن يسهل الخطا،  يُ ف، ونسبة كبيرة منها تقع تحت االحتالل اإلسرائيلي أو تحت حصاره،  ا جغرافي  

هناك  ف،  تمام اواقع األمر هو العكس  إال أن  ،  الصراع على السلطة والصدارة السياسية  ويقلوالهدف،  الوحدوي  
م على السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وقطاع د، وصراع محت2007انقسام سياسي كبير منذ عام  
الفلسطينية   النخب  من  الدولةتكبير  سلوك  دولة  ،مارس  دون  من  الرؤية  تو   ،ولكن  في  أزمات  من  عاني 

 . والمسارات وفي القيادة

شراك الشبا، في مؤسسات  إفيه    ىال يراعحيث  فلسطيني،  هناك حالة تكلس كبيرة في النظام السياسي ال 
معدوم،   ن صنع القرار العليا سواء على مستوى المنظمة أو الدولة أو األحزا، السياسية، وتواجدهم يكاد يكو 

نشوئها   منذ  العليا  التحرير  منظمة  هيئات  في  الشبا،  مشاركة  نسبة  متوسط  بلغت  في و   13% 7.4حيث 

 
11  Ghazi Ahmad Hamad, The Challenge for Hamas: Establishing Transparency and Accountability 

تةريع امنةب  امسينسي  بأومص  اموي، يمتلصو، امسلل  امحقيقي   ن امةوم . ويمص، توسيع ةاصرت،  متشمت يأحن   يراعي: مقياس النخب الفئوية 12

ويومص  اموي، يملصو، يةوا  امسلل  وامسيلر  امةيني  يو االقتأنةي  يو امةسصري  يو امةرقي  وامقبلي ... امنفوو  وامم  ري،  ن أنند  امقرار  
 وغيرهن.

ن،ن  و ن  وقة رادى اممقينس إوا من صنن  امقينة  امموجوة  هن تم يلي   منتةب  بإنأنع  ومم ل  مصن   امسصن،  ومتجةة  ويم ت امشبن  جزل صبير م 
يل  ن ظت تة ر االنتةنبن  يمص، ي، تصو، مم ل  مغين  امقينة  اممنتةب  اممقبوم  دلى نلنق واسع دلى ين،ن تم ت جميع امموالني،   امحنال  امقأوى

راف )يقأة نة  امحص  امتن تأتن بنمتوا   امولنن(  صمن يقيس م شر امنة   دملين  اممأنمح  امسينسي  بي، امنة   واممأزق االنقسنمي   وامأ
 لل   واممنن س  امسينسي   وامتحوال  امسينسي .   دلى امس

 -هنش   محمة  اس    تةتبر ام،يصن  امقينةي  امةلين  ن امةوم  هن م سس  امرصنس  ومجلس اموزرال واممجلس امتشريةن امفلسلينن. ملمزية ينظر:  13

 .2014  امنرويجي  تنفيو مة،ة ةراسن  امتنمي  بنمشراص  مع اممسندةا  امشةبي    امغة 2014دلن هللا  

 61ةنرل  اممشنرص  امسينسي  ملشبن   ن  لسلي،  ص
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في األحزا،   14%، ومتوسط مشاركة الشبا، في األطر القيادية العليا 8.0قيام السلطة الدولة منذ مؤسسات 
عتبر مشاركة الشبا، دليل على تجديد  تو   15. ا% تقريب  2.10الفلسطينية الوطنية واإلسالمية مجتمعة بلغت  

األنظمة الحاكمة  مثل فيها الشعب وتطلعاته، وهو ما تسعى إلثباته  وجود ديمقراطية سليمة يُ و النظام السياسي  
 لتأكيد شرعيتها.  

فترض أن يكون من أهم األولويات لديمومة فعالية القضية هو االستثمار في النخب الشبابية الصاعدة أو  ويُ 
كقيادة حيوية للفصائل ومؤسسات السلطة، لتشكيل جدار    ،المتوقع صعودها خالل العشر سنوات القادمة 

الوطنية،   المشاريع  خارج  يصبح  ال  كي  الجديد  الفلسطيني  الجيل  يحمى  القضية  ويحماية  حضور  عزز 
الرأي العام، ثم خلق عناصر استقطا، جديدة تعتمد على    نالفلسطينية وتحميها من االندثار والغيا، ع

العمل المؤسساتي وتوظيف الطاقات الشبابية الصاعدة في احتضان المبادرات  أدوات حداثية أهمها المعرفة و 
 16.مجتمع الحوكمة التنموية ذات العالقة باالستدامة والتي تؤسس

 17التظلم اًلجتماعي  •

"التوازن االجتماعي" بشدة،  بط    أخلقد  فالحالة الفلسطينية، تجد أن االنقسام خلق حالة فريدة من نوعها،  في  
وبالرغم من االتفاقات ومبادرات    .ق حدة التمايزات واالحتقاناتمؤشرات نوعية الحياة، وعمّ   يتردتسبب ب و 

ر وأكثر، لدرجة أنه تمأسس، وخلف  يتعمق أكثبل و يزال االنقسام مستمر ا،    ماالمصالحة التي ال تنقطع،  
فساد، ناهيك عن الوضع الو   ،تعذيبالالقانون، و نطاق قتل خارج  ، من ضمنها ال من االنتهاكات  اا كبير  حجم  

لى بنية كاملة تعززت من مؤسسات األمر الواقع والموظفين في قطاع غزة،  إضافة  إاالقتصادي الكارثي،  
لخ، كل ذلك أصبح بمثابة معيقات  إ   تي صدرت في ظل االنقسام... وكذلك القوانين، واألحكام والقرارات ال

 18. للمصالحة، حتى بتنا أقر، إلى االنفصال وأبعد عن الوحدة 

في مفاهيمه وعالقاته وأدواره والذي ينبئ بتحوالت    السياسي الفلسطيني المتوتر والمأزوم  الوضعإزاء هذا  
نهاء االنقسام  إأوصت الكثير من الدراسات بضرورة    ،مة على الفلسطينيينلى انتكاسة محتّ إخطيرة تفضي  

، باعتبار أنها يمكن أن تساهم في تقريب وجهات  ةمبادرات المصالحفي بنود آليات العدالة االنتقالية  ودمج
 

هنشا    ينظر: تةتبر ام،يصن  امقينةي  امةلين  ن امحزا  هن ام،يصن  امقينةي  وا  اممسا ومي  امةنم   وهن صت من هو يدلى م، قينةي  إقلي . ملمزية    14

 61ةنرل  اممشنرص  امسينسي  ملشبن   ن  لسلي،  ص   2014دلن هللا    -محمة  اس   
 61  صمرجع سنب هنش    15
 12صلس امنة  امسينسي  امفلسليني  وتحةين  امجيت امجةية  مجمود  امحوار امولنن امفلسلينن. صامةنموةل  مةنو  ت 16
إوا من صنن   هنن  ضحنين نتيج  امة  ن  امسينسي   يو امحرو   وهت يت  تةويض،  نتيج  امفظنصع امتن   :يراعي التظلم االجتماعي مقياس 17

 يت  محنصم  اممس ومي، د، تل  امفظنصع يو ت  محنصمت،  )ينمنل امةةام  االنتقنمي (. محق  ب،   يو ي، هنن  ةل  متةويض، ؟  وهت س
امبرننمج اممشاتر  مبرننمج امم  اممتحة  االنمنصن   2  امةةام  االنتقنمي   ن  لسالي، بي، امضارورا  واممأانمع  ساواساي   2018هنشا   محمة    18

 19اميونيسع تةزيز سينة  امقننو،  ن ةوم   لسلي،  ص  -مللفوم   وهيص  امم  اممتحة  ملمري  ومنظم  امم  اممتحة 
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اتفاقات المصالحة الموقعة بين طرفي االنقسام   وأن اخصوص  ، مين من أجل المصالحة النظر بين المتخاص
ومعالجة الكثير من القضايا المهمة    ،أخفقت في االلتزام بمبادئ العدالة االنتقالية التي تبنتها األمم المتحدة

لى مشاعر دينية ووطنية وليس كعملية  إ وقدمت المصالحة كعملية مسامحة تستند    ،التي نتجت عن االنقسام 
رضاء الضحايا.  إصالح المؤسسات العامة وكشف الحقيقة و إلى تعلم اجتماعي ومحاسبة الجناة و إ بناء تحتاج  

العمل    ول لهالجنة المصالحة المجتمعية، وخُ نجم عنها تشكيل  وبالرغم من أن اتفاقات المصالحة الفلسطينية  
لم تضع الضحايا في مركز عملية العدالة االنتقالية، كما أنها لم    هاإال أن  ،على تحقيق المصالحة المجتمعية

ما زالت التوصيات تطالب بضرورة  وفي غضون ذلك،  19. توفر أليات كافية وفاعلة لتحقيق رضى الضحايا
سقطته  أرتكز مهم لبناء مجتمع الحوكمة وهو ما  نهاء االنقسام وتفعيل آليات العدالة االنتقالية، باعتبارها مإ

 اتفاقيات المصالحة. 

  وهجرة   األفراد  وهروب   المتكافئة،  غير  والتنمية  االقتصادي،  التدهور:  االقتصادية  المؤشرات (  اًا ثاني

 20الكفاءات 

 التالي: (، على النحو 2، وهي مقسمة وفقا للجدول رقم )30من  20.3حصلت المؤشرات االقتصادية على درجة 

 21التدهور اًلقتصادي  •

والمالي    قدريُ  االقتصادي  الوضع 
للفلسطينيين في "تقرير المراقبة االقتصادية  

وفق بيان للبنك    " 2022الفلسطينية للعام  
حافال    مابأنه    الدولي بالتحديات    يزال 

% من إجمالي الناتج المحلي عام  27بسبب تراكم متأخرات ضخمة واالنخفاض الشديد في المعونات من  
السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة    علىتراكم  ث  حي،  2021% عام  1.8إلى    2008

 
همن االتفنقن، امسانساين،  ن    2011  التفنق االح  م،ن  ن ةيسامبر  2011امتن اقر   ن ابريت   (2009امورق  اممأاري   )  اتفنقين  اممأانمح    19

بنمغموض ودة     (امورق  اممأاري )تتميز    دلى امرغ  م، وم اتفنقن  اممأانمح   حي  ي، ةور بنقن االتفنقين  هو مجرة تأصية دلى من جنل  ي،من   
ين  وامنشاااانلن   ن بةض اممواقع وقة يةفق  اتفنقن  اممأاااانمح   ن االمتزا  بمبنةة امةةام  االنتقنمي  ل بي، امهةاع واممبنةل واالملامتنظي  وامة

ساانب    امتن تبنت،ن امم  اممتحة  وصوم   ن مةنمج  امص ير م، امقضاانين امم،م  امتن نتج  د، ار  االنقساان  . ملمزية انظر: هنشاا   محمة  مرجع 
 19ص

 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52  انظر: ملمزية حوت مةنيير امم شرا 20
ةةت امفرة  يو امننتج امقومن اسجمنمن  يو مةةال   نسيقو ملمجتمع ينمنل امتةهور االقتأنةل امتةريجن  مقياس التدهور االقتصادي يراعي: 21

توين  امفقر  يو  شت امدمنت. صمن يأةو  ن االدتبنر االنةفنض اممفنجئ  ن يسةنر امسلع  امبلنم   يو امتضة   يو اسنتنجي   يو امةي،  يو مس
نةل  يو امسنسي   يو اسيراةا  امتجنري . صمن ينظر امن االنحةار االقتأنةل  واممأند  االجتمندي  امشةية  امتن تفرض،ن برامج امتقشع االقتأ

صز م شر االنحةار االقتأنةل  يو مستوين  امفسنة واممةنم   غير اممشرود  م ت غسيت امموات يو  امتفنوتن  امجمندي  اممتزاية  امملحوظ . ير
  االةت س.

 2022الدرجات للعام   ( 2الجدول رقم )

 
المؤشرات 
 االقتصادية

 8.8 التدهور االقتصادي  

 5.0 التنمية االقتصادية غير المتكافئة  

 6.5 هرو، االفراد وهجرة الكفاءات 

 20.3 درجة 30المجموع النهائي من 
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ألن خيارات التمويل المحلية    انظر  ،  لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية واالقتراض المحلي
 لم تعد ممكنة، وبعد واحدة من أكبر فترات الركود على اإلطالق عندما انكمش االقتصاد.

مليار دوالر،    1.26ألن حجم العجز قبل المعونات بلغ    امستقبلية محفوفة بالمخاطر، نظر  تزال اآلفاق ال  ماو 
دفع   منذ  ما  جزئية  تدفع رواتب  أنها  كما  احتياجاتها،  لتمويل  المحلية  الموارد  إلى االعتماد على  السلطة 

 .  2021نوفمبر/تشرين الثاني 

أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على  يزال النمو االقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية  ما  و 
التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة    ، وخضوع ( التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة )ج

 إسرائيل.  

  ، ا تقريب   اعالوة على ذلك، أدى اإلغالق اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى وجود اقتصاد مغلق تمام  
% من إجمالي  5.1عند    2022في عام    ا أن يظل عجز المالية العامة )قبل المعونات( كبير    ومن المتوقع

 الناتج المحلي.  

  التركيز من خالل  ا لتجنب اآلثار االجتماعية السلبية،  بضرورة تنفيذ اإلصالحات تدريجي    التقريرلذلك يوصي  
  ، المرتفعة الذين ال يدفعون المبالغ المستحقة عليهمأصحا، الدخول  من على إصالح اإليرادات في البداية

النظر في اإلنفاق على فاتورة األجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة  وإعادة  
السلطة   إصالحات  أن  من  الرغم  وعلى  اإلقراض.  صافي  وخفض  العامة،  التقاعدية  المعاشات  صندوق 

ح  لخفض  ضرورية  المستدامةالفلسطينية  التنمية  لضمان  كافية  ليست  فإنها  العامة،  الموازنة  عجز    ، جم 
ا   من دون تعاون الحكومة اإلسرائيلية لزيادة إيرادات السلطة، وذلك من خالل منح منشآت األعمال خصوص 

%  6أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة  والذي يمكن الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة )ج(  
  المناولة التي تتقاضاها الحكومة اإلسرائيلية إعادة التفاوض على رسوم    اوأيض    ،من إجمالي الناتج المحلي

 22لمناولة الواردات الفلسطينية. 

 
  االقتأااااانة امفلساااالينن ساااايسااااتمر باأقات م، إمصاننانتاه ةو، اتةانو إجرالا  ملموسااااا  دلى أااااةياة امساااايانسااااان    2022امبنا  اماةومن    22

-to-continue-will-economy-palestinian-release/2022/05/09/the-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press
actions-policy-concrete-without-lpotentia-below-operate   

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/05/09/the-palestinian-economy-will-continue-to-operate-below-potential-without-concrete-policy-actions
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/05/09/the-palestinian-economy-will-continue-to-operate-below-potential-without-concrete-policy-actions
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 23المتكافئة  غير االقتصادية  التنمية

  ،المجاورة العربية المجتمعات عن تميزه خصائص  من يحمله  بما استثنائية،  حالةالفلسطيني يمثل   المجتمع

عن تشرذمه السكاني والجغرافي بسبب االحتالل، واالنقسام الفلسطيني، وتبعية االقتصاد، باإلضافة   ناتجة

  سياسيين نظامين لىإتقاسم الحكم السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وخضوع السكان  لىإ

   .طبقات عدة خلق ما وهو مختلفين،

   بيروقراطية برجوازية طبقة •

تأثير سياسي(،     تسيس   بين  المزاوجة  خالل  من  والنفوذ  العدد  حيث   من  توسعت)تكتالت اقتصادية ذات 
  باحتكارها   تميزت  جديدة،  واقتصادية  سياسية  نخب  شرائح،  عدة  بين  تزاوج  عن  عبارة  وهي .  واحتكاره  االقتصاد

واألغنياء الجدد تداخلت وتشابكت   التجار من شريحةو للمناصب اإلدارية والسياسية العليا في الضفة وغزة، 
التي راكمت   المحلية  البرجوازية  الشطريحة  أو  والنخب االقتصادية  الحاكمة  السياسية  النخبة  مع  مصالحها 

 ثرواتها فطي الداخل.  

  األراضي مالكي كبار •

الفرص    بعض هذه الفئة    احتكرت، حيث  السابقة  األعوام  في  ومصر  غزة  بين  األنفاق  في  استثمروا   الذين
التي     العقارات   إلى  نشاطها   حولت  والتي  الفلسطيني  االنقسام  بعد  السياسية   المرحلة  رافقت االستثمارية 

 24. رئيسية بصورة والخدمات 

  وسطى طبقة •

وموظفو اإلدارة العليا في القطاع    عون،نشوء السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة فئات، منهم المشرّ   بعد  تكونت
أصحا، المهن    ى لإ  باإلضافةسواء بغزة أو الضفة،    ، الحكومية  غيرالحكومي، أو الخاص أو المنظمات  

وأصحا،   والهندسة،  والمحاماة  كالطب  الحرة  المهن  مثل  مأجورة،  عمالة  دون  لصالحهم،  يعملون  الذين 
  تتراجع   بدأت   الطبقة   وهذه.  لخإالصناعات المتوسطة، الفنيون الحرفيون وأصحا، الملكيات المتوسطة...  

  تمر  التي االقتصادية األزمات  دبع الفقر خط تحت وأصبحت غزة قطاع  في اخصوص    األخيرة، األعوام في

 
دة  اممسنوا  ةاةت االقتأنة  بغض امنظر د، امةال امفةلن م قتأنة  إوا من صن، هنن   جو    يراعي: التنمية االقتصادية غير المتكافئة مقياس 23

ال سيمن امسينسي   هت هنن  نظن  اقتأنةل تمييزل؟  وامةةام  االقتأنةي   وحوت إوا من صنن   اقتأنةي  صبير  بي، امفصن  اممجتمةي  اممةتلف  
م، امننحي  امقننوني  وم، منظور اآلةري،  وإوا من صن، نظن  اجتمندن متسنول  قواني، تحمن اممسنوا   ن  -ممنرسن  امتوظيع دنةم  بشصت دن  

القتأنةي   حوت إوا من صن، امتةلي  مجننن  وإوا صن، اممر صوم    إمى يل مستوى تةلمن  وهت امتةلي  امحقوق. وم، نقل   نني  ينظر امى امفرص ا
 اممقة  متسنٍو نسبيًن؟ واسسصن، امةنةت: هت يوجة نظن  إسصن، ملفقرال؟ وص  مسنح  امحينل امفقير  ودةةهن. 

 110  -108  ص2020شتنل 1ةة اسلو  مجل  امتقةمن   حس،  امتحوال  املبقي   ن امضف  امغربي  وقلنف غز  بمةاةوه 24
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  الذمم  خلفية  على القضائية  األجهزة  من مالحق  أصبح منهم  العديد وأصبح كما ككل، الفلسطينية الحالة  بها
 25. المالية

   الهرم الطبقي ىدنأ  طبقات •

ومشتتة منها التي تعمل داخل األرضي المحتلة، وتجد نفسها تحتكم للظروف السياسية   حالشرائ متعددة هي
تحت خط    قوطهمسب  أحيان ا  كبيرة  زمنية  لفترات  العمل  عن  تصاريحهم  وقفويتسبب    ،غالقاتاإل   انبّ إواألمنية  

أوقات  في    مهددة الذين يملكون أرضي زراعية    فالحينلل الكفاف االقتصادي    هددت  الظروف  تلك   أن  كما  ، الفقر
ا    ، العسكرية  والتصعيديات   الحرو،   الحكومية،   سواء  المختلفة  عمالاأل   في   الموظفين  صغاروتتضمن أيض 

  26. كبيرة فئةإلخ، وهي ... التشغيلية المشاريع أو الخاصة أو

%( يعانون 29.2) فلسطين سكان، أن ما يقار، ثلث 2022تقرير مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام ويقدر 
بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الفقر في  أن هذه النسبة تتفاوت بشكل كبير  من الفقر، و 

( غزة  )53قطاع  الغربية  الضفة  في  بلغت  بينما  غزة %13.9(  قطاع  سكان  ثلث  حوالي  ويعاني   .)%
 27. الضفة الغربية%( من سكان 5.8%( من الفقر المدقع مقابل )33.7)

 28هروب األفراد وهجرة الكفاءات  •

عداد الذين هاجروا من الضفة الغربية وقطاع  أ في الحالة الفلسطينية ما زال ال توجد إحصاءات دقيقة حول 
بشكل عام غزة بسبب األوضاع االقتصادية، والسياسية، لكن هناك إحصاءات مختلفة ألعداد المهاجرين  

كما أفاد تحقيق استقصائي لتلفزيون    29. فلسطيني  255,507  وكانت  2015ي للعام  منها بيانات البنك الدول

ألف مواطن من غزة هاجروا للخارج من   200، توصل لحقيقة أن نحو  2022"العربي" في سبتمبر/أيلول 

 
  بينمن تأاةر  نيمفً   142سحأانلا  ةاصر  امتفتي  امقضانصن  ن قلنف غز   بلإ إجمنمن قضانين اموم  اممنمي  اممتو ر  مةى امج،ن  امقضانصي    نو قً   25

ر امحبس امأااانةر  د، امج،ن  امحصومي   ن غز  بةةة  بح  اممتةلفي، د، ة ع امةيو،. وبمقنرن  يوام ندشااارا  اآلالع م، يوامر امساااج، سااانويً 
. االقتأاانة امغزل يلفظ ينفنسااه امةير   م سااساا  امةراساان   بنمجمل .  إ  س 2022جمنت   نةل  ملمزية انظر:   امسااصن،   ،ن تةتبر مرتفة  جةا

   studies.org/ar/node/1650821-s://www.palestinehttpامفلسليني   
     مرجع سنب 2022جمنت   26
   امربع االوت.2022اممرصز امفلسلينن يأةر تقرير  امفقر  ن  لسلي،   27
ملنزوح امبشرل  يأةو م شر رحل  امبشر وهجر  امةمغ  بةي، االدتبنر ام ر االقتأنةل  مقياس هروب األفراد وهجرة الكفاءات يراعي: 28

للبق  )مسبن  اقتأنةي  يو سينسي ( وامةواق  امتن قة تترت  دلى وم  دلى تنمي  امةوم . م، ننحي  يةرى  قة ينلول وم  دلى ام،جر  املودي  م 
ةهور االقتأنةل  ن ولن،   بسب  امت -ال سيمن امشراصع اممنتج  اقتأنةيًن م، امسصن،  م ت رواة امدمنت  يو امةمنت امم،ر  م ت املبنل  -اموسلى 

  واممت  ن  رص ي ضت يبةة. بةية. م، ننحي  يةرى  قة ينلول وم  دلى امت،جير امقسرل ملم،نيي، يو امم قفي، اموي، يفرو، م، ب ةه  بسب 
ة ت  قةا، امةمنم  امم،ني   االضل،نة يو امقمع امفةلن يو امةوع  ودلى وجه امتحةية ام ر االقتأنةل امول قة ينج  د، امنزوح دلى االقتأنة م،

 اممنهر .
    2015  ماااالااااةاااان   امااااغااااربااااياااا   وامضاااااااافاااا   غااااز   قاااالاااانف  ماااا،  امااااماااا،اااانجاااارياااا،  دااااةة   امااااةوماااان   اماااابااااناااا   29

https://data.albankaldawli.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&locations=PS&start=1990   

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650821
https://data.albankaldawli.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&locations=PS&start=1990
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% من العدد اإلجمالي لسكان 10، بما يشكل  2021- 2007معبري رفح مع مصر، وإيرز مع إسرائيل، بين  

 30.القطاع 

  ى لإعداد األ   لى معطيات األمم المتحدة ومنظمات أخرى وصلتإ ، استند 2018وفي تقرير سابق في العام 
ن  و ن وفنيو مهندسبما فيهم    ،أخرى مهن نوعية  ، باإلضافة إلى  اطبيب    150من بينهم حوالي    ،امهاجر    35,000

 31. وحملة شهادات عليا

  ا شهر    16نحو    يحتاجفي غزة  وتشير بيانات جهاز اإلحصاء الفلسطيني إلى أن حامل الشهادة الجامعية  
دوالر أميركي    200، وعادة ما تكون براتب شهري يقدر بنحو  ا(كان محظوظ    أنعمل )ليجد أول فرصة  

 فقط. 

خالل    امهاجر    8,000بط    كما يقدر مركز اإلحصاء أن صافي الهجرة الدولية السالبة السنوية للفلسطينيين
 32. (2027  -2017السنوات من )

عتبر سوء الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية، هي الدافع األكبر لهجرة األشخاص من قطاع  يو 
. إن جميع المؤشرات  2020في عام    ا أصبحت منطقة منكوبةا لألمم المتحدة، التي تشير إلى أنهغزة وفق  

 . 33في غزة تسير في االتجاه الخطأ ولم تعد منطقة صالحة للحياة 

 

وسيادة    ،نسانحقوق اإل و الخدمات العامة،  و السياسية: الشرعية السياسية،    ا( المؤشراتثالثا 
 34القانون 

 (، النحو التالي: 3للجدول رقم )، وهي مقسمة وفقا 30درجة من   20.5حصلت المؤشرات السياسية على، 

 

 
اساااااااااتاااااقأااااااااانصااااان   2022ماااااةاااااربااااان   ا  30 تاااااحاااااقااااايااااا   غاااااز    قااااالااااانف  مااااا،  امااااا،اااااجااااار     

-https://www.alaraby.com/programs/%D8%B9%D9%8A%D9%86
-D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A7%

%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-D9%85%D9%86%  
 لابايابااان   150  بايانا،ا   2018  دااان   غاز   قالااانف  ما،  هااانجاروا   السااااالايانان  يماع  35:  تاقاريار   2019  إساااااراصايااات   يوع  تااانياماز  31

https://ar.timesofisrael.comb9/   

 18ص ،2021 عام نهاية في الفلسطينيون " تقرير ،2021 الفلسطيني، االحصاء مركز 32
33 Independent Arabia   مرير واقع م، هنربو، امشرديي، غير غز  م،نجرو  https://www.independentarabia.com/ %B1  
 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52ملمزية حوت مةنيير امم شرا  انظر:  34

https://www.alaraby.com/programs/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.com/programs/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.com/programs/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.timesofisrael.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-35-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%b9/
https://www.independentarabia.com/node/275856/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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 35الشرعية السياسية  •

الفلسطيني يعاني مطن ما زال النظام السياسي 
في الوقت الذي  تشطمل البنية واألداء  ات  أزمط

إلى   الحاجة  فيه  االعتبار  تشتد  إعادة 
المؤسسات  نظام ككل،  لللمؤسسات   ال سيما 

 .الحزبية وتجديدها وفصلها عن السلطة والحكم، بعد امتزاجها بشكل واضح

غزة، حيث احتططدم الصططراع داخططل النظططام الساسي  بعد سيطرة حماس العسكرية على قططاع  تفاقمت هذه األزمة  
وتكرست حالة الفصطل السياسي واإلداري وجغرافي    ،مقتضيات الشرعية والهوية وأسسططها  ىالفلسطيني ذاتططه علطط

الضطفة الغربية حكومة فلسطينية شكلها الرئيس محمود  حيث تحكم    ،كيانين منفصلين ما زاال قائمين  ىلإ
  36. قابل هناك لجنة عمل حكومي شكلتها حركة حماس تدير شؤون قطاع غزةعباس، وفي الم

  ، ا تحديات في نظام النزاهة الوطني، سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة كما أن النظام القائم، يواجه أيض  
ام،  عالن والتنافس إلشغال الوظائف في المناصب العليا ورؤساء المؤسسات العاإل   أ منها عدم اعتماد مبد

صالح قطاع العدالة، وضمان استقالليته وخاصة الجهاز القضائي والنيابة العامة وعدم إع  و نجاز مشر إوعدم  
 37، لى المعلومات، وتراجع على مستوى الشفافية في نشر وثائق الموازنة العامةإصدور قانون الحق بالوصول  

القيم  ُتستعرض  عدادها، وال يتم نشرها، بل  إ زالت تعتمد على السرية في    ما في قطاع غزة، التي    اخصوص  
 38. البيانات التفصيلية يستعرض جمالية بمعرض خبر صحفي، يظهر حجم النفقات العامة، وال اإل 

، تشريعية أو رئاسية، بأن الحكومات  2006وهناك تصور عام، في ظل عدم انعقاد أي انتخابات منذ العام  
أو أي حكومة موازية شكلتها حركة حماس ال تحكم، وهي في    ، المتعاقبة أو لجان العمل الحكومي في غزة

 
ي،  وإمى مستوى  ق  يردن م شر امشردي  امسينسي   ن تقيمه  تم يت امحصوم  وانفتنح،ن ود قت،ن بنمموالن مقياس الشرعية السياسية يراعي: 35

نهيري   امسصن،  ن م سسن  امةوم  ودملينت،ن  ويقي  اآل نر  ن حنم  غين  تل  ام ق   وامتن تتجلى م، ة ت اممظنهرا  واالحتجنجن  امةنم  امجم
 ن مصن، إجراص،ن )م ت  يو امةأين، اممةنن. وامت،مي  واالضل،نة يو استبةنة جمندن  اممةنرض . صمن يأةو  ن االدتبنر نزاه  االنتةنبن  

سنة  االنتةنبن  اممةيب  يو امتن تم  مقنلةت،ن(  ولبية  امتحوال  امسينسي  وامةملين  االنتقنمي  سلمي  ملسلل   وظنهر امفسنة امسينسن و 
 .   وامشفن ي اممس ومي،  وحوت إوا من يةضع اممت،مي، من،  ملمسنلم   صمن، ت ةو بةي، االدتبنر انفتنح امنة  دلى م شرا  امنزاه

مجن  اةاري  حصومي  تةمت صجسا  بةيت ملحصوم   ن قلنف غز   تقو  بنسشاراع دلى دمت اموزارا  وامم ساسان  امةنم     لجنة العمل الحكومي: 36

م،ن  صوم   تقو  املجن  وضاع امساينسان  امةنم   وتحةية اةتأانأان  امقلندن  واسةارا  وامم ساسان  امتنبة  ملج،نز امتنفيول صن    ومن  ن حص
امةاةلن   إدةاة مشاانريع امقواني، واسشااراع دلى تنفيوهن  وإدةاة امموازن  امةنم  ور ة،ن ملمجلس امتشااريةن سقرارهن  وحفظ امنظن  امةن  وامم، 

 غز    قلنف  ن وامجبني  بنمرسااو   امةنأاا   امتشااريةن  بيص    2020  ساانمن   غني  ملمزية انظر:    وأاا حين  مفرض امرسااو  وامضااراص .. ام 

 8ص غز   قلنف يمن،   وامشفن ي  امنزاه  يجت م، االصت ع
 13ص اممستةام  امتنمي   يهةاع م،  16 مل،ةع  لسلي، تنفيو  حوت امظت تقرير   2022 يمن،  اصت ع 37
 4ص غزة، قطاع في المالية للبيانات تحليلية ورقة ،2022 أمان، ائتالف 38

 2022الدرجات للعام  الفرعية ( 3جدول رقم )

 
 المؤشرات السياسية 

 8.8 الشرعية السياسية 

 3.9 الخدمات العامة 

 7.8 نسان وسيادة القانون حقوق اإل

 20.5 درجة 30المجموع النهائي من 
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زمام    يمسكانن  الى حركة فتح وحركة حماس اللذ إالغالب ليست صاحبة قرار، وأن الحكم في النهاية يعود  
 39.األمور

 40الخدمات العامة  •

وما  ،  الذي طال أمده  باالحتاللفة الخدمات ومستوى جودها  اتتأثر ك  ،في الحالة الفلسطينية شديدة التعقيد
استمرار االنقسام السياسي    ىلإباإلضافة    ،لخإ  يشمله من سياسات تحكم بالموارد والمعابر وحرية التنقل... 

  ، الداخلي الفلسطيني والتعقيدات التي تحول دون تحقيق الوحدة الداخلية وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية
وخلق حالة من التفاوت في مستوى تقديم   ،سبيل العيش بكرامةفي كافحون ما ترك الكثير من الفلسطينيين ي

 من الحالتين.  االخدمات، والمساعدات والرضى عنها بين الضفة الغربية وقطاع غزة األكثر تضرر  

% عن جودة الخدمات المقدمة  76على الرغم من أن هناك رضى من المواطنين بنسية    ،في الضفة الغربية
مجلس الوزراء أيضا خطة مسح لتقيم عدد من الخدمات الحكومية    قرّ أللمراجعين في الدوائر الحكومية، و 

تحديات من نوع آخر أمام الخدمات وتلبية االحتياجات،    إال أن هناك  41، دائرة حكومية إضافية  11في  
رقية والمنطقة الخاضعة ا في المناطق )ج( والقدس الشبيئة قسرية، خصوص    السكانيةتواجه فيه التجمعات  

للسيطرة اإلسرائيلية، حيث تمنعهم قوات االحتالل، من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات  
هدم أو االستيالء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني،    ، باإلضافة إلىاألساسية

الوصول الى تلك األماكن لتقديم الخدمات    علىرة السلطة  ومصادرة األراضي والموارد الطبيعية، وعدم قد
 42. بسبب القيود المشددة على الحركة

تكرار الحرو،، وما يتخللها من تصعيدات محدودة  أن تداعيات االنقسام، و بأما في قطاع غزة، هناك إدراك 
ن إلى حد كبير عن يمعزولال  2007الحصار القاس على السكان منذ عام  و ا،  ا نسبي  بين فترات متباعدة زمني  

قيود طويلة األمد على االستيراد التي تفرضها إسرائيل بدعوى المخاوف  باإلضافة إلى ال   ، العالم الخارجي

 
   https://www.aljazeera.net/opinions9 امفلسليني    امسنح   ن امشردي  يزم    2015 امستنر  دبة  قنس   39
ي، اموظنصع امةنم   ن امةوم   هن مةةم  امننس  وتو ير امةةمن  امساااانسااااي  م ت  امأااااح  وامتةلي  واممينه   مقياس الخدمات العامة يراعي: 40

 جو  االحتينجن  بي، ومستوى جوة  امةةمن   وامحأوت دلي،ن.  ووامأرع امأحن وامبني  امتحتي  ملنقت وامص،ربنل واملنق  واسنترن  واالتأنت  
م، ةةمن  ومن هو مللو  تحقيقه  إو يفترض ينه يزية مع امزم، اممصنن  وامقةر ام ز  مإلنساان،  سااوال م، ننحي   من ت  تحقيقه ࢭ ن اموق  امحنمن 

لور تقةي  امةةمن   يو امساااالع وامةةمن  م، حي  امص  يو امصيع  م، يجت نموه وتلوره: بيوموجين  ونفسااااين  واجتمندين. وهوا اممف،و  يتةل  بت
 اممنظمن  اممتةلق  بنممسندةا  اسنمنصي  امةومي  اي  وامتن حقق  انتشنرً سينسن  االحتينجن  اسنمنص

امحنيس  دبة اموهن   تقةير االحتينجن  امسانساي  ملساصن، اممحليي، صمةةت ملتنمي  امشانمل   ر ل   ملمزية ييضان  يمن يتةل  بنمةةمن  امةنم   انظر:
 3نظري  ومن،جي   ص

جاوة   حاوت  ل اماوزرا  ماماجالاس  اماةااان   اممايا،  تاقاريار  41     2022  اماحاصاومايااا    اماااةواصار   ان  مالاماراجاةايا،  اماماقاااةمااا   اماةاااةمااان   مساااااع 

https://www.aliqtisadi.ps9-   
   .2020شبص  اممنظمن  امهلي  امفلسليني   ورق  تقةيمي  حوت تولي، اممسندةا  االنسنني    لسلي،  غز    42

https://www.aljazeera.net/opinions/2015/6/21/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aliqtisadi.ps/ar/Article/87902/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-76-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
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على    األمنية، وعرقلة لمشاريع البنية التحتية واالنتعاش االقتصادي وانقطاع الكهرباء، وعدم االستقرار األمني
متر من السياج الحدودي للقطاع وهو ما يمنع المزارعين من الوصول الى    1,000الحدود الواقعة على بعد  

   43. مزارعهم

في حالة عوز وبحاجة  و سوء الخدمات،  من  ا  دائم  ، حيث يعاني  كل ذلك جعل قطاع غزة في حالة طوارئ 
 . لى المساعدات اإلنسانيةإ

المساعدات التي يفترض أن تصل الى الفئات المحتاجة، كانت ُتسيس تحت وطأة االنقسام،  لكن جزء من هذه  
توقف ن وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة والوزارة في الضفة الغربية،  ي السياسية ب الخالفات    ظلفي    فمثال  
، وتمت إعادة اعام تقريب  لمدة  ،  2019أيار من العام  مايو/البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، منذ شهر    عمل 

 .2020تموز  /يوليو   27تشغيله بتاريخ

دم في فترة انتشار جائحة كورونا قطاع غزة، الذي قُ   إلى من التحويالت النقدية    ا مهم    ا من جانب آخر، فإن جزء  
جزء كبير من   ختير اُ فعلى سبيل المثال،    . عبر القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خضع للتأثير السياسي 

القطرية   المستفيدين من  السياسية في قطاع غزة   المنحة  ا حركة وخصوص    ، عبر حصص ترشحها األحزا، 
دمت لخمسة بمناصريها، في حين أن المنح المالية التي قُ  حماس، التي تولي الجزء األكبر من اهتمامها عادة  

بشكل أساسي بترشيحات عبر أقاليم حركة فتح في " كانت  وقفة عزّ " آالف عامل في قطاع غزة من صندوق  
 44.المحافظات الجنوبية 

 

 

 

 

 

 

 
43 HUMANITARIAN RESPONSE PLAN, OCHA, 2020, p11 

 21  حوصم  إةار  اممسندةا  اسنسنني   ن قلنف غز   ة ت جنصح  صورنن  اصت ع يمن،  ص2022شرشر   دبة هللا   44
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 45سيادة القانون 

الحقوقية  المراكز  زالت  األ   تسجل  ما  يخص  بما  القانون  لسيادة  وتجاوز  العامة  للحقوق  أو  انتهاكات  فراد 
الخناق على الصحفيين...إالمؤسسات باإلضافة   االنتهاكات.إ  لى تضييق  فعلى سبيل المثال ال   لخ من 

( شكوى من المواطنين  445الحصر، بينت الهيئة العامة في تقريرها السنوي السابع والعشرين أنها تلقت )
جهزة  سوء المعاملة على أيدي األ في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن انتهاك الحق في السالمة الجسدية و 

 . ( شكوى في قطاع غزة193( شكوى في الضفة و)318منية بواقع )األ 

( شكوى في الضفة الغربية وقطاع غزة  376ما عن انتهاك الحق في الحرية الشخصية، فقد تلقت الهيئة )أ
( في الضفة الغربية  279جهزة األمن، بواقع )أبشأن التعرض لالعتقال التعسفي واالحتجاز غير القانوني من  

 ( في قطاع غزة.97و)

( انتهاك  89( شكوى تضمنت )70أما عن انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، فقد تلقت الهيئة ما يقار، )
لى انتهاك الحق  إباإلضافة    ،( في قطاع غزة28( في الضفة و)56الحق في حرية الرأي والتعبير بواقع )

يفاء الشروط،  إمنية، وعدم  من الجمعيات تحت مبرر السالمة األ  عدديل في تكوين الجمعيات، ورفض تسج
 46. بما يخالف القانون 

للرأي استطالع  سجل  فقد  الفلسطينية،  الصحافة  حرية  يخص  به    ،وفيما  للتنمية  قام  الفلسطيني  المركز 
% من الصحافيين/ات الذين  76حول حرية الصحافة في فلسطين، أن ما نسبته    ( مدى)والحريات االعالمية  

%  89كما رأى    ،حرية الصحافة   تضمنعالم في فلسطين ال  شملهم االستطالع قالوا إن القوانين الخاصة باإل 
يقول    ، فيماجراءات قانونية تمنع وصول الصحافيين/ات الى المعلومات المتعلقة بالشأن العامإهناك  أن  

 47منية. ا من المساءلة األ عمالهم خوف  أ نهم يمارسون رقابة ذاتية على أ% من الصحافيين/ات  09

 
حمني  حقوق اسنسن، يرادن م شر حقوق اسنسن، وسينة  امقننو، امة ق  بي، امةوم  وسصنن،ن بقةر من يت   مقياس سيادة القانون يراعي: 45

اة  امسنسي  واحترا  امحرين . ويبح  االنت،نصن  امواسع امنلنق ملحقوق امقننوني  وامسينسي  واالجتمندي   بمن  ن وم  تل  امةنأ  بنم ر
  ، امسينسيي،(.وامجمندن  وامم سسن  )م ت مضنيق  امأحن    وتسييس امقضنل  واالستةةا  امةاةلن ملجي  مغراض سينسي   وقمع اممةنرضي

صمن يأةو امم شر  ن االدتبنر حنال  انةالف امةنع اممستوحى م، امسينس  )دلى دصس اسجرامن( اممرتص  ضة اممةنيي،. صمن يبح   ن دوامت 
، هنن  حص  م ت امحرمن، م، اسجرالا  امقننوني  اممتوا ق  مع امدراع وامممنرسن  امةومي  ملسجننل امسينسيي، يو اممةنرضي،  ومن إوا صن
 سللول يو ةيصتنتورل يو دسصرل حنمن يو ننشئ يت   يه تةلي  يو امت د  بنمم سسن  وامةملين  امةستوري  وامةيمقرالي .

 م، وامةشااري،  امساانول امساانبع  امتقرير   لساالي،    ن  االنساان، حقوق  وضااع   2022  لساالي،    اممظنم   ةيوا،   االنساان، محقوق  اممسااتقل  ام،يص  46

. ملمزية حوت االنت،نصن  امقننوني   راجع تقنرير اممرصز امفلسااالينن مقوق  100  -45ص م،  (ةيسااامبر)  اموت صننو، 31  -( يننير) ام ننن صننو،1

 اسنسن،.  يجت م، امقننو،  –   امح “ م سس  امفلسلينن االنسن، حقوق منظمن  مجلساالنسن،  مرصز امميزا،  
اساااااتالا ف   االدا مايااا   واماحاريااان   مالاتانامايااا   امافالسااااالايانان  امامارصاز  47  امأاااااحافايايا،   يوسااااااانل   ان   ماااةى   مارصاز  اجاراه  ماااةى    

https://www.madacenter.org/article/181/   

https://www.madacenter.org/article/181/
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الديموغرافية، والالجئين والنازحين داخليا ا(  رابعا  الضغوط  ا، والتدخل المؤشرات اًلجتماعية: 
 48الخارجي 

النحو    على  (3رقم )ا للجدول  ، وهي مقسمة وفق  30درجة من    20.5حصلت المؤشرات االجتماعية على  
 التالي: 

 49الضغوط الديموغرافية  •

تذكر    الفلسطيني  اإلحصاء  لمركز  السنوية  التقارير 
الديمغرافية   للضغوط  الفرعية  المؤشرات  لكل  األرقام 

بلغ عدد    ،على سبيل المثال ال الحصرفبشكل شامل،  
فلسطين   في  المقدر  الجاري  السكان  العام  منتصف 

عام  وفي منتصف    مليون نسمة.  5.35حوالي    2022
مليون نسمة موزعين   5.23حوالي  كان هناك    2021

الضفة الغربية  3.12إلى    2.11و  مليون نسمة في 
 مليون نسمة في قطاع غزة.  

فتي مجتمع  أنه  الفلسطينيين  للسكان  العمري  التركيب  يبلغويظهر  حيث  دولة   العمر متوسط   ،  في 
  50. سنة 8.20 فلسطين

% من أسر الضفة تعيش في مساكن مكتظة  5.2هناك  ف،  2020مع نهاية عام  أما بالنسبة للكثافة السكانية  
 % في غزة. 8.9 مقابل

نسبته   ما  تبلغ  للمواطنين  الرسمية  الجهات  توفرها  التي  المتاحة  فالكمية  المياه،  بمصادر  يتعلق  فيما  أما 
لمختلف االستخدامات، أما  69.2 المطلوبة  الكمية  المدارة بشكل آمن ف% من  المياه  يتعلق بمصادر  يما 

 
  ANNUAL REPORT 2022, p52The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEXملمزية حوت مةنيير امم شرا  انظر:  48
يأةو م شر امضغول امةيموغرا ي   ن االدتبنر امضغول امتن تتةرض م،ن امةوم  م، امسصن،   مقياس مشر الضغوط الديموغرافية يراعي: 49

دلى اممينه امأنمح    ينفس،  يو امبيص  اممحيل  ب،ن. دلى سبيت امم نت  يقيس امم شر امضغول امسصنني  اممتةلق  بنسمةاةا  امغواصي   وامحأوت
 ملشر   وغيرهن م، امموارة امتن تحن ظ دلى امحين   يو امأح   م ت انتشنر اممراض واموبص .

م،ن يأةو امم شر  ن االدتبنر امةأنصص امةيموغرا ي   م ت امضغول امننتج  د، مةةال  امنمو امسصننن اممرتفة  يو امتوزيةن  امسصنني  وتقسي 
ي  اممزةحم   بنسضن   امن  تضة  امشبن  يو امةمر   مع االدتراع بأ، هوه اآل نر يمص، ي، يصو، م،ن تأ ير اجتمندن  دلى اممننل  امجغرا 

نأير دمي   االقتأنةي  وامسينسي . بةيًةا د، امسصن،  يأةو امم شر  ن االدتبنر ييًضن امضغول امننشص  د، امظواهر اممننةي  اممتلر   )امد
   يو امجفنع( وامضغول امتن يتةرض م،ن امسصن، م، اممةنلر امبيصي . وامزالزت وامفيضننن

 20ص  - 19ص  2021 دن  ن،ني   ن امفلسلينيو،  2022 امفلسلينن  االحأنل مرصز 50

رقم   الجدول 
(4 ) 

للعام    الدرجات 
2022 

المؤشرات  
االجتماعية 

 الشاملة

 6.1 الضغوط الديموغرافية 

والنازحين  الالجئين 
 اداخلي  

8.9 

 10.0 التدخل الخارجي 

 85.6 درجة  30المجموع النهائي من 
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خالية من التلوث  الو   ،متوفرة عند الحاجةوالكن،  امستخدمة في المس والنها المصادر المحسنة،  أ)وتعرف على  
% من األفراد في فلسطين يحصلون على مياه  39.5ن ألى إفتشير البيانات   ((Coli-E )خالية من بكتيريا 

% من األفراد 4.3% من األفراد، مقابل  66.2لى  إبة بين الضفة التي تصل  بشكل آمن، وتتذبذ، هذه النس
النسب إلى   التجمع فتوزعت هذه  أما بالنسبة لنوع  الحضر و35.5في غزة،  الريف  67.1% في  % في 

 % من األفراد في المخيمات.25.2وتنخفض هذه النسبة إلى 

 كن متصلة بشبكة صرف صحي. % من األسر تقيم في مسا58.5وحول خدمات الصرف الصحي، فقط 

ن عدد المستشفيات الحكومية والغير حكومية في  إلى أتشير البيانات  فأما فيما يخص الخدمات الصحية،  
 6,552وبسعة    ، في قطاع غزة  34في الضفة الغربية، و  53بواقع    2020للعام    ى مستشف  87  يبلغ  فلسطين 

الغربية، و   اسرير    4,016، موزعة على  ا سرير   الضفة  قطاع غزة  ا سرير    2,536في  لكل  أ  ،في  بمقدار  ي 
  51ا فقط. واحد   ا مواطن سرير   000,1

 52ا الالجئين والنازحين داخليا  •

محور    هيالالجئين  قضية ن  أل ،  اتكتسب الحالة الفلسطينية في مؤشر الالجئين والنازحين حالة خاصة جد  
% من الشعب الفلسطيني  70أن    وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيينتعد    .القضية الفلسطينية منذ نشوئها

ن لدى األونروا، أو ما يزيد عن ين المسجلين الفلسطينييويعيش ثلث الالجئ  53. من الالجئينهم  في العالم  
مخيم معترف به لالجئين في كل من األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية    58مليون الجئ، في    1,4

 54. طاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقيةوق

داخلي    أما النازحين  يخص  فما  افيما  على  تقصرية    اتسياس  اعتمادعن    اسرائيل  انفكت،  الخناق  ضيق 
 قطاع غزة. و الفلسطينيين في الضفة الغربية 

 
 47- 20ص  - 19ص  2021 دن  ن،ني   ن امفلسلينيو،  2022 امفلسلينن  االحأنل مرصز 51
يقيس م شر ام جصي، وامننزحي، ةاةليًن امضغل دلى امةوت امننج  د، امت،جير امقسرل   داخليا يراعي:مقياس مؤشر الالجئين والنازحين  52

،. يقيس  ممجتمةن  صبير  نتيج  مسبن  اجتمندي  يو سينسي  يو بيصي  يو غيرهن  ويقيس امنزوح ةاةت امبلةا،  وصوم  تة قن  ام جصي، إمى اآلةري
يو امنزوح امةاةلن مع االدتراع بأ، امتة قن  امسصنني  يمص، ي، تضع ضغلًن إضن يًن دلى امةةمن  امةنم    امم شر ام جصي، حس  بلة املجول 

ن ي . مع ويمص، ي، تةل   ن بةض امحين، تحةين  إنسنني  ويمني  يوسع ملةوم   إوا صنن  تل  امةوم  ال تمل  امقةر  دلى االستيةن  وامموارة امص
 ي، ةاةليًن يو ام جصي، دلى سبيت امم نت  ربمن يصونو، قة نزحوا مفترا  لويل  م، امزم،.االدتراع بأ، بةض امننزح

  jo/ %A7-http://www.mofa.pna.ps/arوزار  امةنرجي  واممغتربي، امفلسلينيي،  ام جصو،   53
   https://www.unrwa.org  امفلسلينيي،  ام جصي، امةنى  امشرق  ن امفلسلينيي،  ام جصي، وتشغيت سغن   اممتحة  االم   وصنم  54

http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.unrwa.org/
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تجبر الفلسطينيين على    األرضي  مصادرة  )ج( والقدس الشرقيةا في المناطق  في الضفة الغربية، خصوص  
  .55ا ما يكون من المستحيل الحصول عليها هدم منازلهم تحت مبرر عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالب  

ا  تجمع    43بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، هناك حواليو 
تجمعات في    10االحتالل ضمها، وهي موزعة النحو التالي:  سكانيا للفلسطينيين في الضفة الغربية ينوي  

عدد الفلسطينيين فيها  وُيقدر    .تجمعات في جنو، الضفة  ثالثا في وسط الضفة،  تجمع    30شمال الضفة،  
 .56كيلو متر مربع 477.3جمالية قدرها إبمساحة  افرد   112,427

  ي على معظم مناح  ، تصعيدات محدودةالديد من  يتخللها الع التي  فقد أثر تكرار الحرو،،  أما في قطاع غزة،  
وكانت تتسبب بنزوحات داخلية بعشرات األلف، فعلى سبيل المثال ال الحصر، خلف العدوان األخير  الحياة،  

أن الهجمات اإلسرائيلية أدت  ،  (أونروا) بحسب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،2021في عام 
إلى مدارس الوكالة، إما بسبب    70028,ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم    75إلى نزوح أكثر من  

 57. في حين لجأ اآلخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق أخرى  ،هدم بيوتهم، أو هربا من القصف

(، كان عدد الوحدات السكنية  UNDP)  ، فحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2014حر، عام  خالل  أما  
وحدة غير صالحة    6,600ألف وحدة، منها    160  ا ألف وحدة، فيما بلغ عدد المهدمة جزئي    12  االمهدمة كلي  

استيعا،    ،للسكن تابعة    300وهو ما أسفر عن  أكثر من واحد وتسعين مدرسة، ومنشأة  ألف نازح، في 
 .58للمنظمات األممية، بفعل الحر، 

 59التدخل الخارجي  •

، في معظم 10نقاط من    10  حصل علىم مؤشر التدخل الخارجي تأثر فلسطين بشكل كبير، حيث  قيّ 
 المحددات الفرعية. 

 
   .2020اممنظمن  امهلي  امفلسليني   ورق  تقةيمي  حوت تولي، اممسندةا  االنسنني    لسلي،  غز   شبص   55
    11/7/2020ملسصن،  امةنممن اميو  بمننسب   لسلي،  ن امسصن، يوضنف يستةرض امفلسلينن اسحأنل امفلسلينن  االحأنل مرصز 56

https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3773   
   //:www.aljazeera.nethttps  بنمرقن .. حأيل  يومي  بضحنين وةسنصر امةةوا، اسسراصيلن دلى غز   2021امجزير    57
   category/gaza?page=57-https://www.unrwa.org/ar/crisisوصنم  غو  وتشغيت ام جصي،   58
. م، ننحي   يرصز امتةةت امةنرجن دلى -ال سيمن امم، واالقتأنة  -تأ ير امج،ن  امةنرجي   ن يةال امةوم   مقياس التدخل الخارجي يراعي:  59

  يو  امجوان  اممني  ملمشنرص  م، امج،ن  امةنرجي   سوال امسري  يو امةلني   صمن يرادن مةى تةرض امةوم  ملةلر م، قبت امحصومن  يو امجيو
 ام،وي  يو امصيننن  امةرى امتن قة ت  ر دلى امتواز،.  يج،ز  اممةنبرا  يو مجمودن 

وض  وم، ننحي  يرصز ييًضن دلى اممشنرص  االقتأنةي  م، قبت امج،ن  امفندل  امةنرجي   بمن  ن وم  اممنظمن  متةةة  املراع  م، ة ت امقر
ميزاني  يو امسيلر  دلى امش و، اممنمي  يو إةار  امسينس   واسة  امنلنق يو مشنريع امتنمي  يو اممسندةا  امةنرجي   م ت امةد  اممستمر مل

 االقتأنةي  ملةوم   وةل  امتبةي  االقتأنةي . صمن يأةو امتةةت امةنرجن  ن االدتبنر امتةةت اسنسننن  م ت نشر بة   حفظ س   ةومي 

https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3773
https://www.aljazeera.net/news
https://www.unrwa.org/ar/crisis-category/gaza?page=57
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هناك تهديد دائم من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي بشكل مستمر للجغرافية    على مستوى التهديد األمني: 
  ( ة وجوديالأو بحرية  ال  وأبرية ال)سواء  هناك سيطرة عسكرية كاملة على كافة المعابر  إنحيث  الفلسطينية، 

لى  إبين الحين واآلخر  ، وتلجأاالحتالل القوة لصالحفي ا كبير جد  التفاوت الوالمناطق الفلسطينية، في ظل 
وتوجيه   جديدة  الضربات  الاالقتحامات  أمنية  أزمات  وتصدير  واالعتقاالت  االغتياالت  وسياسة  عسكرية 

 للسلطات الفلسطينية.  

من النادر أن ُتغّلب أي دولة في العالم قيمها على مصالحها    :على مستوى التدخالت الخارجية السياسية
القضية  ب  ما يتعلق وما زالت األطراف الخارجية تواصل لعب دور سلبي في  الخارجي، في تعاملها مع العالم  

هناك تبعية ألطراف فلسطينية لبعض الدول في ظل احتياجهم واستجابتهم للدعم المقدم من فالفلسطينية،  
ى إيران  الواسع عل  ا في قطاع غزة المنفتح بشكل  ،  خصوص  اا أو سياسي  ا مادي  تلك األطراف، سواء كان دعم  

عرقلة تنفيذ المصالحة الفلسطينية إن لم يكن إفشالها في بعض األوقات،  بوقطر وهو ما ساهم على األقل  
 60. الرتباط تلك األطراف بأجندات إقليمية في إطار بحثهم عن زعامة ودور إقليمي ا نظر  

ُيشكل التمويل الخارجي وخاصة المقدم من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، النسبة    :التمويل الخارجي
أزمة في السنوات األخيرة كبيرة.  من  المساندة األهم لموازنة السلطة التي تعاني  و األكبر من التمويل الخارجي  

لتمويل الداخلي الذي  المصدر األساسي لتمويل المؤسسات األهلية الفلسطينية، في ظل ضعف اكذلك  ُيعد و 
 يدعم عمل تلك المؤسسات وبرامجها. 

باإلضافة    :اًلقتصاديةتعبية  ال الجغرافيا  بحكم  االحتالل  لدولة  اقتصادية  تبعية  االتفاقيات  إهناك  لى 
 االقتصادية المبرمة بين الجهتين. 

على المساعدات اإلنسانية، وكانت األمم المتحدة    ايعتمد الفلسطينيون بشكل كبير جد    :المساعدات اإلنسانية
مليون فلسطيني من    1.6ماليين دوالر لدعم    510بقيمة    2022خطة االستجابة اإلنسانية للعام  أطلقت  

 193ا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك من خالل تنفيذ  الفئات األكثر ضعف  
 61.امشروع  

 
 

تفااانهمااان  حا  60 تنافاياااو  إشاااااصااانميااان   دقابااان  جوهريااا   امماتاقاااةمااا    واماااةراسااااااان   وحمااانس   اممساااااتاقابااات مربحااان     2017رصتان  تاع 

AE/Ma3-https://futureuae.com/ar   
 اممقبت امةن   لسلينن مليو،  1.6 مةد  ةوالر م يي، 510 بقيم  ةل   إل ق  اممتحة : امم   61

  9934165.html-http://arabic.people.com.cn/n3/2021/1217/c31663   

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3284/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/1217/c31663-9934165.html
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 سياسية ضرورية غير متوقعة لتقدم منظومة الحوكمة فاق آ

في ظل هذا القدر الكبير من االضطرا، التي تشهده الحالة الفلسطينية ومؤشرات الهشاشة التي تدلل عليها،  
 : هو تغير غير متوقعتبدو أكثر البدائل المرجحة إلحداث نتيجة حقيقية تؤثر في خفض قيمة المؤشرات، 

في بيئة االنقسام شديد التعقيد باتجاه مصالحة حقيقية، وأن   تغير غير متوقع المستوى الداخلي،( على أوًلا 
،  تدمج وثيقة المصالحة في بنودها آليات العدالة االنتقالية، وضرورة تنفيذها، وتراعي أيضا فلسفة الحوكمة

  أسس   على   وتفعيلها،  الوطنية،  للمؤسسات  االعتبار  وإعادة،  وتتجاوز التقاسم السياسي واألمني واالقتصادي
  بشكل  يكون   وهذا. عليها السيطرة  من المصالح  مجموعات  تمنع  بطريقة  بتصميمها  هذا  ومعالجة  ديمقراطية، 

 . الدولي البنك  تقارير في  وردت التي  االقتصادية اإلصالحات  مع متوازي 

في تبديد حقيقي للمخاوف الفلسطينية في المعادلة السياسية،    تغير غير متوقع  ا( على المستوى الخارجي،ثانيا 
بيئة   توفير  وأبرزها  لإلصالح،  الرئيسية  المعايير  السيطرة على  للفلسطينيين من  حقيقي  تمكين  خالل  من 
داعمة لإلصالح، وتوفير رأس مال سياسي يمكن االعتماد عليه، ال سيما وأن أي عملية إصالح للمنظومة  

في ضوء التهديدات والممارسات اإلسرائيلية التي    امناخ المالئم للعملية المنشودة، خصوص  تتطلب توفير ال
 تشكل عقبة رئيسية أمام أي عملية إصالح.  

على تحسين بيئة تدفق المعلومات وتوفير أكبر قدر منها،    تغير غير متوقع  ا( على مستوى التقييم،ثالثا 
لى المعلومات، فعدم نشر البيانات بصورة  إيزال هناك تحديات كبيرة على مستوى الوصول    ماا وأنه  خصوص  

المهتمين والباحثين من تقديم تحليل وتوصيات ذات صلة بالسياسات العامة التي ترمم منظومة  يحرم دورية 
 المناسب.  الحوكمة بالوقت

يحتاج العمل على حل أي مشكلة إلى معلومات كافية عن حجم المشكلة وأسبابها، للعمل على وضع الخطط  
وجودها   ي ، ويبقمستحيال   االمالئمة لحلها. وبالتالي، فإن عدم توافر المعلومات عن المشكلة يجعل حلها أمر  

في حد ذاته محل جدل، حيث تدعي الجهات الرسمية عادة عدم وجود المشكلة، بل تعمل في بعض األحيان  
 على إخفائها.  

الفلسطينية ُيخيم عليها    ، ما دون ذلك الحالة  سيكون عبارة عن تدخالت وبدائل محدودة التأثير، وستبقى 
يفاق بما  المتزايد،  اليقين  عدم  من  بش  مأجواء  البيئة  المخاطر  ويهدد  مستمر،    واالقتصادية،   السياسية، كل 

 واالجتماعية.  واألمنية،
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 2022جمالي تفاصيل المؤشرات األربعة للعام إ

 2022الدرجات للعام    62المؤشر

 
مؤشرات  
 التماسك

 8.6 جهاز األمن 

 5.9 النخب الفئوية

 5.3 التظلم الجماعي 

 
المؤشرات  
 االقتصادية 

 8.8 االقتصاديالتدهور 

 5.0 التنمية غير المتكافئة 

فراد من الموارد البشرية  فراد وهجرة الكفاءات على اعتبار أن األهرو، األ
 المهمة

6.5 

 
المؤشرات  

 السياسية

 8.8 الشرعية السياسية 

 3.9 الخدمات العامة 

 7.8 نسان وسيادة القانون حقوق اإل

المؤشرات  
االجتماعية 

 الشاملة

 6.1 الضغوط الديموغرافية 

 8.9 االالجئين والنازحين داخلي  

 10.0 التدخل الخارجي 

 85.6 120المجموع النهائي من 

 

 
62 The Fund for Peace, 2022, FRAGILE STATES INDEX ANNUAL REPORT 2022, p52 



23 
 

 
 

 

 المراجع 

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، دليل مصطلحات الحوكمة والتنمية المستدامة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية  .1
 .المستدامة

2. NSDS GUIDELINES  اإلحصائيات لتطوير  القطاعية  االستراتيجيات   ،(SSDS)  ،
https://nsdsguidelines.paris21.org/ar/node/292    

لإلحصاء الفلسطيني ، الذي ينص على أن يتولى الجهاز المركزي  2016/ 16/2قرار مجلس الوزراء الصادر في   .3
جهود توطنين مؤشرات التنمية المستدامة ومراقبة توفير بياناتها بالتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة    قيادة، وتنسيق

 )المادة الرابعة(. 

للتنمية   2030المستدامة، االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة    فلسطين وأجندة التنمية .4
 ( 2017/9/21/18مة )القاهرة المستدا

تنفيذ معهد دراسات   خارطة المشاركة السياسية للشبا، في فلسطين،  ،2014عطا هللا،    -هاشم، محمد، اسالم   .5
 التنمية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 .وطني الفلسطينيالعامودي، معاذ، تكلس النخب السياسية الفلسطينية وتحديات الجيل الجديد، مجموعة الحوار ال .6

8.6

5.9
5.3

8.8

5

6.5

8.8

3.9

7.8

6.1

8.9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2022دن  

https://nsdsguidelines.paris21.org/ar/node/292


24 
 

البرنامج المشترك لبرنامج    2، العدالة االنتقالية في فلسطين بين الضرورات والمصالح، سواسية  2018هاشم، محمد،   .7
اليونيسف تعزيز سيادة القانون   -األمم المتحدة االنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

 . في دولة فلسطين

، االقتصاد الفلسطيني سيستمر بأقل من إمكاناته دون اتخاذ إجراءات ملموسة على صعيد  2022ي،  البنك الدول .8
  https://www.albankaldawli.orgsالسياسات، 

 . 2020شتاء 1لدادوه، حسن، التحوالت الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اسلو، مجلة التقدمي  .9

فادي،   .10 الفلسطينية، 2022جمال،  الدراسات  مؤسسة  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ  الغزي  االقتصاد  بالجملة..  إفالس   ،
studies.org/ar/node/1650821-https://www.palestine  

 ، الربع االول. 2022ين،  المركز الفلسطيني يصدر تقرير "الفقر في فلسط .11

   /https://data.albankaldawli.org،  2015البنك الدولي، عدد المهاجرين من قطاع غزة والضفة الغربية للعام   .12

ال .13 والمعلومات  االنباء  وفا،  وكالة  مجهول،  2022فلسطينية  جحيم  الى  غزة  من  الهجرة   ،
https://wafa.ps/Pages/Details/56016   

طبيبا،   150بينهم    2018ألف فلسطيني هاجروا من قطاع غزة عام    35، تقرير:  2019تايمز أوف إسرائيل،   .14
https://ar.timesofisrael.comb9/  

 2021، تقرير "الفلسطينيون في نهاية عام 2021مركز االحصاء الفلسطيني،  .15

16. Independent Arabia  ،مرير واقع  من  هاربون  الشرعيين  غير  غزة  مهاجرو   ،
bia.com/ %B1https://www.independentara   

، نتائج استطالع الرأي العام الفلسطيني بقطاع غزة حول أسبا، هجرة الشبا، وأثرها على 2019جامعة األقصى،  .17
 المجتمع الفلسطيني 

 https://www.alaqsa.edu.ps/ar/newsdetail% من المستطلعة آرائهم أن استمرار االنقسام،  75.4أكد .18
%8A   

، بيئة التشريعات الخاصة بالرسوم والجباية في قطاع غزة، االئتالف من أجل النزاهة والشفافية  2020غنيم، سامي،   .19
 أمان، قطاع غزة. 

 .من أهداف التنمية المستدامة 16تنفيذ فلسطين للهدف ، تقرير الظل حول 2022ائتالف أمان،  .20

 ، ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة.2022ائتالف أمان،  .21

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/05/09/the-palestinian-economy-will-continue-to-operate-below-potential-without-concrete-policy-actions
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650821
https://data.albankaldawli.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&locations=PS&start=1990
https://wafa.ps/Pages/Details/56016
https://ar.timesofisrael.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-35-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%b9/
https://www.independentarabia.com/node/275856/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.alaqsa.edu.ps/ar/newsdetail/4352/7696/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alaqsa.edu.ps/ar/newsdetail/4352/7696/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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