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 ورقة العمل من طاقم المفوضية 

 
 مرافقة للبيان الصادر من المفوضية إلى المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي

 األوروبيمراجعة تقييمية لسياسة الجوار 
 
 

 2009عام تنفيذ سياسة الجوار األوروبي في 
 

 سطينية المحتلةتقرير عن التقدم الحاصل فيما يتعلق باألراضي الفل
 
 
 وتقييم إجمالي خلفية -1
 

ام   ي الع رة ف ة ألول م ات التعاقدي ة العالق ة األوروبي سطينية والمجموع سلطة الفل  1997أقامت ال
سطينية  سلطة الفل ة عن ال سطينية بالنياب ر الفل ة التحري ة ومنظم دما وقعت المجموعة األوروبي عن

ة     . عاوناتفاقية الشراآة االنتقالية حول التجارة والت      ال يمكن التنفيذ الكامل لجزء التجارة في االتفاقي
ا ال تتماشى مع           إسرائيل تثيرها   إلىبسبب المعيقات    ام  التي تعتبره واردة في      األحك صادية ال  االقت
ات أوسلو    اريس  (اتفاقي ى ). بروتوآول ب ة  وعل م  أساس االتفاقي رار، ت اد   خطة العمل   إق ين االتح ب

ي  سياسة الجوار     إطارفي   األوروبي والسلطة الفلسطينية   ام        األوروب ار ع ين     2005في أي رة ب  لفت
  .أعوامثالث إلى خمس 

 
ا       الوزراءانعقدت االجتماعات مع السلطة الفلسطينية على مستوى          والمسؤولين في المناصب العلي

ام      اجتماعاتواللجان المشترآة واللجان الفرعية، وقد عقدت ثالثة         اع     2009 خالل ع ا االجتم ، أم
 . بع، فقد حصل مباشرة قبل فترة تقديم التقريرالرا

 
سلطة     ي وال اد األوروب ين االتح ل ب ة العم ذ خط ي تنفي دم الحاصل ف ن التق ة ع ذه الوثيق دث ه تتح

ي   سطينية ف ارالفل وار  إط ة الج ي سياس ين  األوروب رة ب ادي    األول للفت اني والح انون الث ن آ  م
ذا        داثاألح برغم   2009 من عام    األولوالثالثين من آانون      والتطورات التي حدثت خارج فترة ه

 هذه الوثيقة ليست مراجعة     إن.  بعين االعتبار حيثما آان ضروريا وذو عالقة       أخذتالتقرير والتي   
ة    األراضي عامة لألوضاع السياسية واالقتصادية في        سطينية المحتل ى  إضافة .  الفل ا     إل ك، وفيم  ذل

ات   ات القطاع ول عملي ات ح ق بالمعلوم ةاإلقليميتعل ددة ي راف ومتع وع األط اء الرج ى، الرج  إل
 . التقرير القطاعي

 
وار     ة الج د سياس شكل متزاي سطينية وب سلطة الفل تخدمت ال د اس يلق ى  األوروب شديد عل أداة للت  آ

ا             إطارنشاطاتها في     بناء الدولة وفي تعزيز الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمكانته
ستقبلية ة الم د . الدولي اد وق دى االتح يأب ة األوروب امج الحكوم امال لبرن ا آ سطين، " دعم اءفل  إنه

ى  والتي تهدف   2009التي تم تبنيها في شهر آب   "  الدولة وإقامةاالحتالل   ة     إل اء مؤسسات دول بن
م       اإلصالح نشاطات   إلى األولويةقوية خالل عامين مع ايالء       ارة  المؤسساتي التي ت ا  اإلش  في   إليه

سطينية بالعمل         ). 2010-2008(ية الفلسطينية    والتنم اإلصالحخطة   سلطة الفل داد وقد بدأت ال  إلع



 

  

ة    ستبدل خط دة ست ة جدي سطينية    اإلصالحخط ة الفل ة الوطني سمى الخط سطينية وت ة الفل  والتنمي
ة ). 2011-2013( أتي الخط ع أن ت رةويتوق اء  األخي ة بن سياسية لخط ة ال رجم الرؤي سجمة لتت  من

ات  إلىراء فياض   الدولة التابعة لرئيس الوز    ة        أولوي ة القادم ك    .  ملموسة لألعوام الثالث وسيخدم ذل
ي  دة ف ل الجدي ي سياسة الجوار إطارآأساس لخطة العم اد . األوروب ذ االتح ول، اتخ خالصة الق

 واإلصالح  تجاه تعزيز الحوار      إضافية والسلطة الفلسطينية خالل فترة التقرير خطوات        األوروبي
ي جوار    سياسة ال   إطار السياسي في     انون            األوروب يادة الق ل   وإدارة، خاصة في مجاالت س  التموي

ذ خطة العمل                      األولىالجولة  . العام ة لتنفي ام بمراجع ة مكنت من القي ة الفرعي  من اجتماعات اللجن
ل و دم الحاص ددت التق ق وح مت الطري ىرس ام إل ذ  . األم ى تنفي سطينية عل سلطة الفل درة ال ق

 االنتقالية في   أوسلووآانت اتفاقيات   .  المستمر اإلسرائيليل   بقيت محدودة بسبب االحتال    إصالحات
اطق  إلى قد قسمت الضفة الغربية      1995 ة    ) أ، ب، ج( ثالث من ات أمني ة مع ترتيب ة وإداري .  مختلف

ا     (منطقة أ    سطينية من              ) معظمها مناطق حضرية ومحيطه سلطة الفل ة لل سيطرة الكامل ع تحت ال تق
ة م(منطقة ب .  وشرطية إداريةناحية   سيطرة    ) ناطق ريفي ع تحت ال ة تق سطينية   اإلداري سلطة الفل  لل
ه  ضعلكن سيطرة تخ ة ل رائيلية أمني ةإس ن   .  آامل ر م شكل أآث ي ت ة ج الت ضفة % 60منطق ن ال م

ى  إضافة .  والشؤون المدنيةاألمن الكاملة من ناحية    اإلسرائيليةالغربية تقع تحت السيطرة      ك،  إل  ذل
سياسي  سام ال تمرار االنق سبب اس ة وقطاع غزة، وب ضفة الغربي ين ال ستمر ب ي اإلصالحاتالم  ف

ذ             تم تنفي ة المؤسسات في الضفة الغربية آانت محدودة ولم ي  في قطاع غزة حيث ال      إصالحات  أي
 .  الواقعاألمر سلطة هناك بحكم بأيةتتمتع السلطة الفلسطينية 

 
ستقلة،     قامةإ تجاه الفلسطينيين يكمن في      األوروبيالهدف األشمل لسياسة االتحاد      سطينية م ة فل  دول

ة      إلىذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة تعيش جنبا        ديمقراطية و  ا  إسرائيل  جنب مع دول  وجيرانه
 2009 آانون الثاني    18 و 2008 آانون األول    27وقد أدى نزاع غزة في الفترة بين        . بسالم وأمن 

. لهياآل االقتصادية والمؤسساتية   آثار مدمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة والى تدمير ا           إلى
تح وحماس                أيضاوقد ساهم    ي ف ين حرآت د  .  في انقسام أعمق بين الفصائل الفلسطينية، خاصة ب وق

ر من           1,400قتل خالل ذلك النزاع ما يزيد عن         يهم أآث ا ف دني،   1,000 فلسطيني، بم  باإلضافة  م
ة العسكرية       . 1 شخص بجراح  5,000 أآثر من    إصابة إلى د العملي ى  أدت والتي    اإلسرائيلية وبع  إل

دولي من              تمكن المجتمع ال ادة تدمير هائل في قطاع غزة، تالشت آمال أن ي اء  إع ة سالم   إحي  عملي
م تصل               . ذات معنى  تح وحماس ل ي ف ين حرآت ة ب الجهود التي بذلتها مصر النجاز مصالحة وطني

ك .  نتائج، جزئيا بسبب التأثيرات الخارجية على األطراف      إلى ات    وقد منع ذل  الوضع تنظيم انتخاب
 . رئاسية وتشريعية

 
، آانت هناك لجنة تقصي حقائق بقيادة القاضي غولدستون، وقد تشكلت اللجنة من             2009في العام   

وق   من اجل التحقيق في انتهاآات    اإلنسان المتحدة لحقوق األممقبل مجلس    سان لحق انون  اإلن  وللق
وات             إلىالدولي مرتبطة بنزاع غزة، وقد احتوى التقرير         ا ق ال التي قامت به  انتقادات حادة لألعم

 .  والمجموعات المسلحة الفلسطينية خالل الحرباإلسرائيليةالدفاع 
 

ام   الرغم من قي ة،   إسرائيل ب ضفة الغربي ي ال ل ف ة والتنق ة الحرآ ى حري ود عل  بتخفيف بعض القي
رة   تمر النظ ىاس ال إل رائيلية أعم رى إس ى   أخ ة عل ضفة الغربي ي ال ا ف سلطة   تأنه ة ال دد مكان ه

ذ           ى تنفي درتها عل دد ق صادية      إصالحات الفلسطينية، وته ة اقت ا زالت غزة تخضع        .  وانجاز تنمي م
ابر               اإلسرائيليللحصار   تح الكامل للمع ام  بالرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي للف  أم

     .   والحرآة التجاريةاإلنسانيةحرآة وصول المساعدات 

                                                 
وفيات، باإلضافة إلى عدد المدنيين في هذه األرقام، لكن منظمة العفو الدولية  يوجد جدل حول العدد الدقيق لإلصابات وال 1

 . واألمم المتحدة تصادق على هذه األرقام



 

  

 
 
 
 السياسي واإلصالح  الحوار -2
 

  تطوير حوار وتعاون سياسي معزز  
 
 

ذ       عيد تنفي ى ص دم عل از تق ي انج سطينية ف سلطة الفل تمرت ال ة   اس ة اإلصالح والتنمي ر خط تعتب
سطينية  ن  )2010-2008(الفل االت األم ي مج اموإدارة، خاصة ف ل الع ي  .  التموي ة ف ذ الخط تنفي

م في النظام القضائي،           مجاالت التنمية االقتصادية وتطوير القطاع       الخاص والحكم المحلي، وااله
ا   . أبطأسار على وتيرة     ى في مجال تطوير القطاع الخاص، يعزى البطء جزئي ام الخاص   إل  االهتم

 إلى ستؤدي   أنها على   إليها في مجال بناء المؤسسات التي ينظر        إلحاحا الجوانب األآثر    إلىالموفر  
م    في المجال القضائي،     .نتائج أآثر آنية لصالح عملية السالم      ة ت ر         إعاق سبب تفويضات غي دم ب  التق

 انه آانت هناك بعض التطورات   إالواضحة وتنافس بين الهيئات المعنية داخل السلطة الفلسطينية   
 . االيجابية خالل الفترة األخيرة من العام

 
امج     سطينية برن سلطة الفل دى ال د ل ا، ال يوج ة المدن إصالححالي ام الخدم ستقل لنظ ة  م  واإلدارةي

ة عشرة أدى         . العامة ى لكن، تشكيل الحكومة الثالث ادة  إل سمية وزارة التخطيط لتصبح وزارة         إع  ت
زام متجدد نحو        إلى تؤشر   أن، حيث يفترض بهذه الخطوة      اإلداريةالتخطيط والتنمية     اإلصالح  الت

ى المدى   وبشكل مواز، آثفت السلطة الفلسطينية من جهودها لتحسين عملية التخط  . اإلداري يط عل
درات  دادالمتوسط وق ة وقامت إع داد الموازن سطينيةباإلع ة الفل ة الوطني ذا إن.  للخط وير هك  تط

ادة        اإلدارية لوزارة التخطيط والتنمية     أول سيخدم آامتحان    إستراتيجية في مجال ممارسة دور القي
 . في هذا القطاع

 
ة،         ا زال              بالرغم من التقدم الكبير في العمليات الشفافة للحكوم شريعي فاعل م اب مجلس ت ان غي  ف

 . يعيق بشكل آبير عملية مسائلة السلطة التنفيذية
 
  

 الديمقراطية وسيادة القانون
 

ود      األراضي  في    القانونسيادة  ما زال التقدم في مجال       ة يتعرض لقي سطينية المحتل ات  الفل  وإعاق
 . ية وقطاع غزةبسبب النظامين القانونيين الموازيين العاملين في الضفة الغرب

 
ات  عملية الحكم الديمقراطي بسبب تأجيل  أعيقتوقد   شريعية   االنتخاب ى  الرئاسية والت ر   إل  أجل غي

اني من                إجراءمسمى حيث آان من المفترض       انون الث  تلك االنتخابات في موعد ال يتعدى شهر آ
 .   2010عام 

دل مؤشرات متزايدة حول تحسن في قطاع        وقد ظهرت    ضفة ال     الع ة  في ال ام     . غربي ، 2009في الع
ة و        146( قاضيا   190 إلىارتفع عدد القضاة     ضفة الغربي ، ) قاض في قطاع غزة        44 قاض في ال

افة ى باإلض ام  158 إل دع ع ة و 98( م ضفة الغربي ي ال زة 60 ف اع غ ي قط اآم  ).  ف دأت المح وب
ي، لكن قضية ال                 نظر في    بالتعامل مع قضية تراآم القضايا األمر الذي يعكس تحسن الوضع األمن

ن    رب م ا يق راآم م يحتاج  90,000ت ضية س ى ق تإل دعون    .  وق ضاة والم ة الق دريب آاف م ت وت
سطيني         د القضائي الفل م  . العامون الجدد في معه ة ت ي   إقام ع    إلدارة نظام الكترون ضايا في جمي  الق



 

  

ام      ب الع ب النائ ة ومكت ة العام ب النياب ام بمكات ط النظ ا رب تم حالي اآم وي م . المح القوت امإط   نظ
. سجالت قضائية في مجلس القضاء األعلى ومكتب النيابة العامة من أجل زيادة فعالية المؤسستين             

ة في مجلس القضاء                  إلدارة دائرة   إقامةوقد تم    رة تخطيط ومكتب دل ودائ  المحاآم ودائرة آاتب الع
 .  القضاة والمدعون العامونأداء مكتب تفتيش الذي يقوم بتقييم إلى باإلضافة، األعلى

 
ل                    اإلضافيالتطوير  لكن،   ر الواضحة من قب سبب التفويضات غي تم ب م ي  أطراف  لقطاع القضاء ل

ضائية             دة، خاصة المؤسسة الق ادة  (رئيسية في القطاع القضائي وبسبب تسييس مؤسساتها الرائ بقي
ا نتيجة      . والنيابة العامة ووزارة العدل   ) مجلس القضاء األعلى   شريعي معلق وبقي عمل المجلس الت

شريعي               لال نقسام السياسي من الضفة الغربية وقطاع غزة وبسبب وجود بعض أعضاء المجلس الت
ا أدى              . اإلسرائيليةقيد االعتقال في السجون      شريعات مم ي الت وقد أثر ذلك على التقدم في مجال تبن

 نظام القضاء    إلى ممارسة التحويل    إن.  استمرار الغموض في العالقات وتقاسم االختصاصات      إلى
دد  األساسي  الذي يخالف أحكام القانون      األمركري في الضفة الغربية وقطاع غزة،       العس ضا ، يه  أي

 . بنسف انجازات السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة المدنية
 

ة       أربعةيوجد حاليا    ضفة الغربي ا وبيت            :  محاآم نموذجية في ال ين، أريح ابلس، جن في محافظات ن
م يع . لح ا توس صار حالي ادةوي ات أخرى  تأوإع ي محافظ اآم ف ل مح ة . هي تمرت عملي ةواس  أتمت

دة          . األوروبيةالمحاآم بشكل ناجح بدعم من المفوضية        رامج حاسوب جدي ى تم توزيع أجهزة وب  إل
ضايا الموجودة في           إصدارعملية  المحاآم من اجل المساعدة في تسهيل         القرارات والتحكيم في الق

اآم في النظر    ألوضاعهم  أفضلمراجعةالمحاآم ومن اجل المساعدة في       مما يزيد من فعالية المح
 .  القراراتوإصدارفي القضايا 

 
وآنتيجة لهذه التطورات، أظهرت نتائج استطالعات الرأي العام تزايد في ثقة الجمهور في النظام               

سطيني ضائي الفل ا . الق از إلحصائياتطبق صاء جه ل  اإلح ن قب ة م سطيني ودراس زي الفل  المرآ
 . ألعلى، طور الجمهور مستوى أعلى من الثقة في الجهاز القضائيمجلس القضاء ا

 
شرطة      ة لل ة التحتي دات والبني دريب والمع كل الت ى ش دعم عل وفير ال تمر ت ن، اس اع األم ي قط وف

سطينية،   ة الفل ى باإلضافةالمدني ة إل ود وزارة الداخلي ادة جه ة القطاعإلع ولوحظت بعض .  هيكل
طء تطوير       األمنية واألجهزة األمنيع   القطا إصالحالتحسينات في مجال     ة   األطر  بالرغم ب  الهيكلي

سلطة       . والقدرات التنظيمية بالمقارنة مع التحسينات التشغيلية      فقد رآزت الحكومة الجديدة التابعة لل
ة   ى الحاج ر عل شكل اآب سطينية ب رافالفل سائلة إلش دني وم ت  إال م ة بقي ذه المرحل ة ه ه ولغاي  ان

 . يح عن نواياها في هذا المجال فقط التصرإطارالحكومة في 
 

زة  إعدادوبدأت المشاريع في مجال مرآزية     ة  الموازنة لألجه ة في سبيل     األمني  في وزارة الداخلي
دم       .  تدريب مرآزية  إدارة مرآزية في وزارة الداخلية وتطوير       إدارة إقامة د حصل تق ضا وق في   أي

ال  ةمج زة إقام ة لألجه يش داخلي ة تفت ة مديري ياألمني ة   ف سين عملي ن اجل تح ة م  وزارة الداخلي
ل منفصلة   إصالح دائرة إقامةوقد وافقت وزارة الداخلية مبدئيا على       .  على القطاع  اإلشراف  وتأهي

ة  العقبات التي تواجه  إحدى.  نظام السجونإدارةعن الشرطة المدنية الفلسطينية من اجل   ذه  إقام  ه
ن   شرية م وارد الب وفير الم ي نقص ت ن ف دائرة تكم سطينية  ال سلطة الفل ل ال اع إلدارة قب ذا القط  ه

 . الرئيسي
 

شرطة                 ة ال واستمرت السلطة الفلسطينية في جهودها من اجل بناء شرطة مدنية مهنية بمساعدة بعث
ة وير  . األوروبي سطينية بتط ة الفل شرطة المدني ي 14وقامت ال شروعا ف ار م ة إط  اإلصالح خط

ة              وقد جاءت هذه المشا   . والتنمية الفلسطينية  شرطة المدني ة لل ستبدل خطة التطوير التابع ريع لكي ت



 

  

سطينية  ام     2008-2005الفل ة ع ي نهاي ا ف ى مفعوله ي انته شرطة   . 2008 الت ة ال اهمت بعث وس
شاريع وساعدت        األوروبية ضا  بمعظم الم صالح                 أي ة من الجهات المانحة ل وارد مالي د م  في تجني

ام، وفي    مجال التجهيز بالمعدا  وحصل تقدم في    . أعمال محددة  داد ت وتدريب قوات النظام الع  اإلع
شرطة،             إلقامة  مختبرات طب جنائي، وبناء سجون جديدة، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لل

ادة والمبادرة قي مشروع       دمرة، وتطوير     إلع شرطة الم وحدة للتعامل مع المتفجرات،      مراآز ال
صة      دريب متخص يم دورات ت صيانة وتنظ ل لل ات عم وير ورش ول وتط ة ح ر  األدل ن المختب  م

سروقة،  ات الم ائي، المرآب ة إدارةالجن شرطة الخاص وات ال ساد، ق ة الف سير، مكافح ة ال  حرآ
ضائية       شرطة الق ة وفرت المفوضية     . والحماية عن قرب وال ا مباشرا      األوروبي ى  دعم  عدد من     إل

ام    ي الع دم ف از تق ي انج اعدت ف ي س ددة الت شاطات المح وفير2009الن ضمن ت ا يت ات ، بم  مرآب
ي  شرطي ف دريب ال ز الت اء مرآ شرطة وبن صاالت لل دات ات اومع ي أريح سجن ف ق لل اء مراف  وبن

 .  في نابلس وجنيناألمنية األجهزة لمقرات أخرى بناء وأشغالنابلس 
 

زة  أداءيبدو أنه يوجد تحسن في        ة  األجه ى               األمني اظ عل سطينية في مجال الحف سلطة الفل ة لل  التابع
وق       األمنية األجهزةلكن سجل   .  بشكل منتظم  األداءيتم تقييم    انه لم    إالالنظام   سان  في مجال حق  اإلن

ة تساهم بعثة الشرطة    ). أنظر القسم التالي  ( تحسين   إلىما زال بحاجة     ضايا       األوروبي في معالجة ق
وقد دعم االتحاد   .  ضباط الشرطة الفلسطينية   إلى خالل برامج التدريب التي توفرها       اإلنسانحقوق  
ياألورو وق  ب ال حق ي مج دريب ف سان ت ى اإلن وات إل ن ق ام األم ي ع شروعها 2009 ف ر م  عب

  ".  قل ال للتعذيب–آسر حاجز الصمت "الخاص 
 
 

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية
 

ة    حقوق اإلنسان  أوضاعاستمرت   ات العام داخلي             والحري سطيني ال زاع الفل اة نتيجة للن  في المعان
ة واستمرار الحصار المفروض               ، بما   اإلسرائيلية واألفعال ضفة الغربي يتضمن االجتياحات في ال

بما فيها خمسة أسابيع على التوالي بدون سقوط قتلى في غزة في الفترة             (فترات الهدوء   . على غزة 
ل سالح        ) 2009 وتشرين الثاني من عام    األولما بين تشرين     ارات من قب تئناف الغ دلت مع اس تب

دفاع          واالجتياحات  اإلسرائيلي الجو   وات ال ل ق ى  اإلسرائيلية  من قب  غزة، خاصة في شهر آب     إل
م         ومنذ  . 2009 من عام    األولوآانون   اون    إطالق انتهاء النزاع في غزة، ت ذائف اله  صواريخ وق

سطينية          األسلحةمن غزة واستمرت عمليات تهريب       ين الفصائل الفل .  واستمر العنف متصاعد ما ب
سبب          شهر   منتظم آل  ذلك، سجل وبشكل     إلى إضافة ة وب حاالت وفاة بسبب عنف النزاعات العائلي
 .  في غزةباألنفاق مرتبطة أحداث مشبوهة أو بسبب بأجسامالعبث 

 
ل      اإلنسانواستمر تسجيل ادعاءات بحدوث انتهاك لحقوق        زة  من قب ة  األجه سلطة     األمني ة لل  التابع

ر       ذا التقري ذه االنتهاآات مر       أن إال. الفلسطينية خالل فترة ه القيود المفروضة من   تبطة ب    بعض ه
 السياسية الفلسطينية لوقف هذه الممارسات ويوجد   اإلرادة إلى رسالة   إيصالقبل االحتالل، وقد تم     

 .  قيد االعتقال في مراآز التوقيف والتحقيقاتاألشخاص معاملة إساءةبمنع حاليا تعليمات 
 

ة        2009 من عام    األولومنذ شهر تشرين     سطينية   ، رآزت وبشكل ثابت الهيئ ستقلة الفل وق   الم  لحق
ة     اإلنسان د    أن على أهمي زة  تتقي ة  األجه سياسية      األمني ذا المجال        وأشارت  بالتعليمات ال ى  في ه  إل

اقص ملحوظ في االدعاءات بحدوث             ذيب حصول تن د صدور تعليمات             تع ة بع ضفة الغربي  في ال
اني من      وفي شهر      ذلك، إلى إضافة. 2009 أيلولرئيس الوزراء الفلسطيني فياض في       شرين الث ت

ام  ن  2009ع رب م ا يق ذ م رة من وق  11، وألول م ستقلة لحق سطينية الم ة الفل مح للهيئ هرا، س  ش
ة  زة األمني ة لألجه ال التابع ز االعتق ارة مراآ سان بزي سطينية . اإلن ة الفل ل، الحظت الهيئ وبالمقاب



 

  

ة في قطاع غزة                  ذ شهر     المستقلة لحقوق اإلنسان أن عدد الشكاوى ضد األجهزة األمني ازدادت من
 . 2009تشرين الثاني من عام 

 
ام    ن ع انون األول م هر آ ة ش ي نهاي ن   2009وف رب م ا يق ال م م اعتق ي 6,831، ت سطيني ف  فل

اني         7,951 من   2009وقد انخفض هذا الرقم بشكل ثابت خالل عام         . إسرائيل انون الث  في شهر آ
في شهر   ..... نه أيضا بسبب هبوط في      المنحى التنازلي في االعتقاالت تم التأآد م      . 2009من عام   

ام  اني من ع انون الث ال اإلداري2010آ ي االعتق ال ف د أي أطف م يوج ة شهر . ، ل د نهاي ن وعن لك
صاعد في        .  طفل فلسطيني تحت سن السادسة عشرة      41، تم اعتقال    2010شباط   اك ت ويبدو أن هن

ة ضد جدار     نتي من قبل القوات اإلسرائيلية   الذين اعتقلوا   عدد الفلسطينيين    جة للنشاطات االحتجاجي
 . الفصل

 
ة مناسبة                 ى إجراءات قانوني ال     (بالنسبة لعدد االنتهاآات ضد حق الحصول عل ا يتضمن االعتق بم

ية ة سياس ى خلفي االت عل سفي واالعتق ة ، )التع ل الهيئ ن قب سجلة م شكاوي الم دد ال ا زال ع م
سجيل                 م ت سان عال حيث ت وق اإلن ستقلة لحق ة و        198الفلسطينية الم ضفة الغربي  54 شكوى في ال

ارير      . 2009شكوى في قطاع غزة بالرغم من انخفاض منذ منتصف عام            وبينما انخفض عدد التق
ر                              ال غي د في حاالت االعتق اك تزاي دو هن ه يب ة، إال ان ذيب أو سوء معامل حول حدوث حاالت تع

 . القانوني
 

ة عشر      2009وخالل العام    م باإلعدام  ، تم إصدار أربع ا       في  حك ة وقطاع غزة، بم ضفة الغربي ال
ة         ضفة الغربي ة                 .فيها ثالث أحكام في ال ة التجسس والخيان ى خلفي ادة عل ام ع  وآانت تصدر األحك

نفس            . والتعاون مع جهات معادية    دفاع عن ال ى فرصة لل لم يلحظ أي تحسن في حق الحصول عل
ام                  . قانونيا دام في الع م اإلع ذ لحك ات تنفي ة عملي م تحصل أي ة    في . 2009ل  غزة، استمرت حكوم

دة     ة جدي ايير قانوني ي مع ع بتبن ر الواق انون األول   األم هر آ ي ش ا   2009، وف ن نيته ت ع ، أعلن
ذه                     ب د ه ى تزاي ارير إل استحداث عقوبة اإلعدام ضد جريمة االتجار بالمخدرات والتي أشارت التق

اه        . المشكلة في قطاع غزة    ه تج ذا الوضع  وقد عبر االتحاد األوروبي وبشكل ثابت عن قلق د  . ه وق
ة لحماس في شهر                             ع التابع ة األمر الواق ل حكوم رة من قب شكل رسمي ألول م نفذ حكم اإلعدام ب

سان  ر 2010ني ذا التقري رة ه د فت اءت بع ي ج ذا  .  والت صيل عن تطورات ه يتم التحدث بالتف وس
ادم            ام الق ذي سيصدر الع ر ال تظم         . الموضوع في التقري شكل من ارير ب ات  عن انتها  وتحدثت التق آ

 ما زالت    . خالل العام  حق التجمع بشكل سلمي   انتهاآات لحق تشكيل جمعيات و    لحرية الصحافة و  
داهمات في قطاع غزة                  حرية تشكيل جمعيات ضعيفة في ال      اد في عدد الم ة مع ازدي . ضفة الغربي

ات مكاتب                وقد تحدثت التقارير عن العديد من أحداث االقتحام والتفجيرات ومداهمة وسطو محتوي
ام                منظم ر من ع ع األخي دني في الرب ى إضعاف إضافي           . 2009ات المجتمع الم ذه إل د أدت ه وق

 . ألوضاع منظمات المجتمع المدني والتي واجهت أيضا تدخال مباشرا من سلطات غزة
 

الحصار اإلسرائيلي المستمر على غزة وإغالق معابر القطاع، بالرغم من الدعوات المتكررة من              
واد       . ل يساهم في نتائج صعبة على األوضاع اإلنسانية       ما زا المجتمع الدولي،    ى إدخال م القيود عل

دمرة في قطاع غزة       ازل الم سية التي لوحظت     . البناء منعت إعادة بناء آالف المن التوجهات الرئي
ى الجانب الغربي من                        رة توسيع المستوطنات عل سارع في وتي خالل فترة هذا التقرير تضمنت ت

دار ك، . الج ى ذل افة إل ي    إض غال ف ع األش ى توس ارير إل ادت التق ضمنها  34 أف ستوطنة، ب  16 م
 . مستوطنة واقعة على الجانب الشرقي من الجدار

 
ى            2009خالل العام    ، سجل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية معدل أسبوعي وصل إل

د             8 ذه األحداث عن اد له سطينيين مع ازدي د    نها حوادث مرتبطة بالمستوطنين ضد الفل ام، بع ة الع ي



 

  

دة عشرة أشهر في مستوطنات                      تيطانية لم شاطات االس د للن إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن تجمي
 ). باستثناء القدس الشرقية(الضفة الغربية 

 
ساء االقتصادي اإلجمالي   -الوضع االجتماعي  ر             للن ذا التقري رة ه ا زال صعبا خالل فت تأسست  .  م

رأة حيث تضمنت                  لجنة وطنية لمحاربة العنف الموجه      ادة وزارة شؤون الم ساء تحت ري  ضد الن
ز           12هذا اللجنة    ة لتعزي  وزارة ومنظمة مجتمع مدني بهدف العمل على صياغة إستراتيجية وطني

ع    ي المجتم اة ف احي الحي ة من ي آاف سين ف ين الجن ساواة ب رأة والم وق الم رائم . حق سجيل ج م ت وت
واتي       -عيةوفي سياق األزمة االجتما. الشرف بشكل منتظم   ساء الل ا زالت الن ة، م صادية الحالي االقت

تشكلن غالبية من مجموع طلبة الجامعات تعاني من تمثيل ضعيف في سوق العمل حيث وصلت             
ام               ى    2009نسبة مشارآة المرأة في القوى العاملة في الربع األخير من ع أنظر  (فقط   % 15,1 إل

 %. 23,8ي صفوف النساء وصلت إلى البطالة ف"). التشغيل والسياسات االجتماعية"أيضا 
 

شارآة               السلطة الفلسطينية أبقت على التزامها    لكن   ا من أجل تحسين م ذل جهوده  واستمرت في ب
سياسية اة ال ي الحي ساء ف ران  : الن ة حزي ي حكوم ثالت ف ساء مم رة  (2009خمس ن ا وزي ا فيه بم

شريعي   امرأة هن أعضاء17 وزير، باإلضافة إلى  23من مجموع   ) لشؤون المرأة   في المجلس الت
در بنحو     .  عضو مجلس تشريعي   132من مجموع    في  % 15تمثيل النساء في الهيئات السياسية يق

از القضائي     % 9المواقع العليا، وما يقرب من        ران       . في الجه رر مجلس     2009في شهر حزي ، ق
ى إقامة وحدات   تقديم موازنة تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي باإلضافة إل        الوزراء الفلسطيني   

ة سات العام وزارات والمؤس ي ال اعي ف وع االجتم سلطة . للن يس ال ع رئ ك، وق ى ذل افة إل إض
اريخ     ة ضد                     2009 آذار   8الفلسطينية بت ة أشكال التفرق ة الحد من آاف إقرار اتفاقي يا ب رارا رئاس  ق

ساء  يداو(الن ظ) س دون أي تحف ي وثي . ب ق بتبن ا يتعل ذآر فيم ي ي دم حقيق د تق ن ال يوج وق لك ة حق ق
         . المرأة

 
 

 المسائلة المالية واإلدارة السليمة للتمويل العام
 

ام   ، استمرت السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصالحات هامة في مجال          2009في العام     إدارة التمويل الع
وزراء فياض حول                         يس ال ات خطة رئ ا يتماشى مع أولوي بالرغم من المناخ السياسي الصعب بم

ة اء الدول سيطرة    . بن ة وال رادات المحلي ادة اإلي ا بزي ى التزامه سطينية عل سلطة الفل ددت ال د ش وق
رة لألبحاث واالستمرار في      )على سبيل المثال إطالق برنامج سيادة     (وترشيد اإلنفاق    ة دائ ، وإقام

داخلي،            تحديث وتعزيز وزارة المالية، و     دقيق ال ة في الت ضريبية والالمرآزي حوسبة اإلجراءات ال
د        واستكمال ذ نظام الحسابات الجدي داد إستراتيجية              .  تنفي ى إع ا عل سطينية حالي سلطة الفل وتعمل ال

 . شاملة إلدارة التمويل العام
 

ي    .واستمر التقدم في العمل فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي بدعم من االتحاد األوروبي             وعملت وزارت
دا    يط وإع ات التخط دماج عملي ن ان د م ى مزي ة عل يط والمالي ام  التخط م إطالق نظ ة وت د الموازن

ة   . معلومات جديد حول الموازنة  ى       واستكملت وزارة المالي د إل ة جوانب نظام المحاسبة الجدي آاف
هر آب   ي ش ة ف وزارات المعني رض   – 2009ال د المفت ع الموع ة م ر بالمقارن د مبك و موع  – وه

رة المالية بتطوير خطة      إضافة إلى ذلك، قامت وزا    . وتقوم اآلن بتطوير نموذج توريد جديد للنظام      
 . سيولة نقدية سنوية وتم تشغيل نظام حساب الخزينة المرآزي بشكل آامل

 
سطينية     سلطة الفل ة لل ا التابع دقيق العلي سة الت د أصدرت مؤس الي  –وق دقيق الم ة للت ب الدول  مكت

ام        –والرقابة اإلدارية    شاطاتها للع ر            2008 تقريرا عن ن داد تقري ى إع ا عل شاطات الن  وتعمل حالي



 

  

ام  ل ام     (2009ع ن ع ع األول م ي الرب داره ف ع إص شريعي   ). 2010يتوق س ت اب مجل ي غي وف
ى سكرتارية                        وزراء وال ى مجلس ال رئيس وال ى ال سنوية إل ارير ال فلسطيني فاعل، يتم إرسال التق

ام                 . المجلس التشريعي  سطينية للع سلطة الفل ة لل ات المالي دقيق البيان ع إجراء ت ام     2008يتوق  في ع
درات                      . 2010 اء ق دد األعوام من اجل بن ساعدات متع امج م ة برن وقد أعدت المفوضية األوروبي

 . 2010مكتب الدولة للتدقيق المالي والرقابة اإلدارية لكي يبدأ التنفيذ في عام 
 

ة   ؤونها المالي فافية ش ز ش ال تعزي ي مج دم ف داث تق ي إح سطينية ف سلطة الفل تمرت ال ستمر . اس وي
ي              صدور تقارير مالية ش    ع االلكترون ى الموق هرية شاملة في الوقت المحدد وتنشر هذه التقارير عل

ة    ات             . التابع لوزارة المالي ات حول النفق ارير بيان ذه التق وفر أو         (وتتضمن ه د المت ى أساس النق عل
ق    . ، واإليرادات والموارد التمويلية   )االلتزامات تقسم على أساس طبيعتها ووظيفتها      لكن وفيما يتعل

ا                         بالفساد، ساد، لكنه املة لمكافحة الف ة إستراتيجية ش ر من ناحي سطينية الكثي سلطة الفل م تظهر ال  ل
 . شكلت لجنة إلعداد خطة شاملة لمكافحة الفساد
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 اإلطار االقتصادي الكلي واقتصاد سوق فعال
 

الي وبعد انجاز نمو في      ي    إجم اتج المحل سبة   الن ام  في  % 2,3بن شير    2008الع ة ت ات األولي ، البيان
ى ن  إل رب م سبة تقت سطيني بن صاد الفل ع االقت ام % 6,8 توس ي الع اد 2009ف ر االزدي ث ظه  حي

ة وصناعات الخدمات شاء والخدمات االجتماعي ي قطاعات اإلن شكل واضح ف ل . ب ك يمث لكن ذل
قتصاد من التخفيف الجزئي    وقد استفاد اال  . فقط في إجمالي الناتج المحلي للفرد     % 3,7زيادة بنسبة   

للقيود على الحدود مع إسرائيل وتخفيف القيود على التجارة الداخلية في الضفة الغربية، باإلضافة             
شاط التجاري                  إلى التحسينات التي حدثت على صعيد الوضع األمني األمر الذي جلب تزايد في الن

ارة( سم حول التج ى الق الي ال)أنظر إل و اإلجم ن منحى النم ى مخرجات ، لك ة اآلن إل شير لغاي  ي
سطينية        . أعلى على أساس االستثمار الخاص والقطاعات اإلنتاجية       واردات الفل التزايد الكبير في ال

ى   شير إل ى إسرائيل ت سطينية إل صادرات الفل ة ال ي قيم ضئيل ف ر ال استهالك من إسرائيل والتغيي
و اقتصادي آ       ى نم يس إل ر متزايد الممول من الجهات المانحة ول سطيني     . بي صاد الفل أثر االقت م يت ل

ارة      ال التج ي مج دة ف دودة ومقي ات مح سبب عالق ة ب صادية العالمي ة االقت ن األزم ر م شكل آبي ب
ة     ساعدات الدولي ى الم ر عل اد الكبي سبب االعتم ة وب اتج    (الخارجي الي الن ث إجم ن ثل د ع ا يزي م

 . لنزاع السياسيوبسبب تدني قاعدة التنمية االقتصادية بعد أعوام من ا) المحلي
 

ة حيث تحسن                    ضفة الغربي النظرة األآثر ايجابية تعزى بشكل رئيسي إلى األداء االقتصادي في ال
ى إصدار إسرائيل لبضعة                     ة، باإلضافة إل ة الحرآ الوضع األمني وتقلص عدد الحواجز أمام حري

ال  ى رج صاريح إل ات الت سطينييمئ ال الفل ةناألعم تثمارات المهم م إطالق االس د ، وت ى بع  األول
ام   ي الع سطيني األول ف تثمار الفل ؤتمر االس ي  . 2009م ي ف اتج المحل الي الن ي إلجم و الحقيق النم

و      2008في العام   % 5 من   2009في العام   % 7الضفة الغربية يتوقع أن يرتفع إلى        ، في حين النم
في % 5- من   2009من إجمالي الناتج المحلي في العام       % 1الحقيقي في غزة يتوقع أن يرتفع إلى        

ام  رد  2008الع دخل للف ة ال ن ناحي وط م ي الهب تمرار ف ا يعكس اس ذا طبع تمرار .  وه سبب اس وب
ر مجموعة                       ي عب شكل جزئ سوداء، حيث يعمل ب سوق ال الحصار على غزة، حصل توسع على ال

 . من األنفاق على الحدود المصرية
 



 

  

ام               دأ في      2008ضغط التضخم الذي شهد أعلى نسبة له في منتصف ع سبب       ب دريجيا، ب وط ت الهب
 في حين     2009عند منتصف عام    % 2هبوط في األسعار العالمية للغذاء والنفط حيث هبطت إلى          

ى العرض                    ؤثر عل ذي ي سبب الحصار ال داخيل      . ما زال التضخم عاليا في غزة ب د ارتفعت الم وق
سبب  ة ب ك جزء آ الحقيقي ل ذل ي حيث يمث دوالر األمريك ل ال شيكل مقاب ة ال اض قيم ن انخف ر م بي

ام              التحويالت والمساعدات من الجهات المانحة     اد في النصف األول من الع .  التي هبطت بشكل ح
ان        % 29- إلى   2009العجز المالي اإلجمالي سيزداد في العام        -من إجمالي الناتج المحلي حيث آ

ام     % 23 ي الع ي ف اتج المحل الي الن ن إجم رر   2008م الي المتك زان الم يتناقص المي ا س  –  بينم
ام            % 18,5 إلى   –باستثناء اإلنفاق الطارئ في غزة       ي في الع اتج المحل الي الن  من  2009من إجم

ل            . 2008من إجمالي الناتج المحلي في العام       % 20 ز التموي سلطات تكمن في تعزي إستراتيجية ال
وفي . العام من اجل تخفيف االعتماد على المساعدات المالية ومن اجل تشجيع نمو القطاع الخاص             

وارد عن                             نف ة من خالل سحب الم ر فعالي ام أآث اق الع ى جعل اإلنف سلطات إل س الوقت، تهدف ال
ى    . األجور ودعم السلع باتجاه االستثمار     ولهذا الهدف، حافظت السلطة الفلسطينية على سيطرة عل

ة ق العام م المراف ر من دع د آبي ى ح ة، وخففت إل شغيل واألجور الحكومي ات . الت تجابة لتبع االس
ة مع                    الحرب   ة االعتيادي ة التجاري ى الحرآ ل إسرائيل عل في بداية العام واستمرار الحصار من قب

 . قطاع غزة ما زالت تؤدي إلى انعكاسات مالية جدية للسلطة الفلسطينية
 

ام            من اجل معالجة نقص القروض           2009واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات تشريعية في الع
ي        إلى األعمال التجارية بسبب الم     صاد المحل تثمار في االقت ى االس ة عل ة المترتب د  . خاطر العالي وق

تثمار      سبة االس يض ن صارف تخف ى الم رض عل د يف ام جدي سطينية نظ د الفل لطة النق تحدثت س اس
ي ى /األجنب داعات إل الي اإلي ى % (55إجم ي تصل إل ة الت سبة الحالي ذا %). 65من الن سبب ه وب

سبب تحسن ال            ا وب د ارتفعت قروض القطاع الخاص في                النظام الجديد إلى حد م ة، فق ة األمني بيئ
ام            وط في إقراض             2009الضفة الغربية بنسبة الثلث في النصف األول من ع  في حين حصل هب

تثمار                   ى االس سبب ضعف الطلب عل شاط       . القطاع الخاص في قطاع غزة ب اودة ن الرغم من مع ب
ام       ة،        2009القطاع الخاص في ع ضفة الغربي تدا    في ال ا زالت         اال أن اس صادية م اة االقت مة المعاف

ة سياسية                  تعتمد على مزيد من اإلجراءات نحو تخفيف القيود على حرية الحرآة والتنقل وعلى بيئ
           . وتنظيمية جاذبة لالستثمار

 
ل               ة اق سطينية المحتل ر من   وباألرقام الحقيقية، ما زال إجمالي الناتج المحلي في األراضي الفل بكثي

الي      . ذي سجل قبل عشرة أعوام وما زالت المنطقة تعاني من الفقر          المستوى ال  ر اإلجم مستوى الفق
ى     % 57في األراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى    ة تصل إل سبة تقديري من  % 80حيث يوجد ن

ر           شون دون خط الفق ا زالت صعبة           . السكان في قطاع غزة يعي ة م ة اإلجمالي  األوضاع االجتماعي
ساني        2009ة في آانون الثاني من عام       وقد أدت الحرب في غز     ر في الوضع اإلن دهور آبي ى ت  إل

 . في القطاع
 
    

 التشغيل والسياسة االجتماعية 
 

ام   % 27,9 بشكل ضئيل من    البطالةانخفض مستوى    ى  2008في الربع األخير من ع % 24,8 إل
ام  ن ع ر م ع األخي ي الرب ى . 2009ف ة إل ضفة الغربي ي ال ة ف ستوى البطال ل م % 18,1وص

ومع ذلك، وطبقا لمعايير منظمة العمل      . 2009في قطاع غزة في الربع األخير من عام         % 39,3و
سبة        د ن د توقف عن دنيا وق ا زال مت ة م وى العامل شارآة الق ستوى م ة، م ع % 41,5الدولي ي الرب ف

ام     % 41,4 بالمقارنة بنسبة 2009األخير من عام   رة في الع نفس الفت ديرات  أشارت . 2008ل  التق
سبة       إ ساء بن فوف الن ي ص ة ف ستوى البطال ى م ام  % 23,8ل ي الع سلطة  . 2008ف تمرت ال واس



 

  

شغيل وتحديث نظام                         ة في مجال تطوير إستراتيجية ت ة العمل الدولي الفلسطينية بالعمل مع منظم
 . المعلومات حول سوق العمل

 
ة العمل     ونظمت . 2009، أقيمت لجنة ثالثية في شهر تموز          بالحوار االجتماعي فيما يتعلق     منظم

شرين األول          ة      2009الدولية جلسة طاولة مستديرة للنقاش في شهر ت شيط اللجن ادة تن  من اجل إع
 . الثالثية الوطنية الفلسطينية

 
وفير  الفقر ومحاربة   الحماية االجتماعية وعند اإلشارة إلى     ، أنجزت المفوضية األوروبية عطاء لت

ة  شؤون االجتماعي ى وزارة ال ة إل ساعدات فني شرين األول م هر ت ي ش ام 2009 ف ذ نظ ول تنفي  ح
ة معزز    ة اجتماعي ذ شهر شباط   . حماي سؤولة   2009ومن ة م شؤون االجتماعي ، أصبحت وزارة ال

 2009ولهذا الهدف، تبنت في شهر تموز            . عن تطوير برنامج مساعدات نقدية على أساس الفقر       
رة    أسلوب استهداف على أساس الفقر بالنظر إلى إقامة قاعدة بيانا     ة تتضمن األسر الفقي . ت مرآزي

انون األول     هر آ ي ش را، وف وطني     2009وأخي ا ال ة برنامجه شؤون االجتماعي دمت وزارة ال  ق
 . للحماية االجتماعية

 
انوني                           ة إطار ق ي خطة عمل إلصالح نظام التقاعد ونحو إقام لم يحصل أي تقدم على صعيد تبن

د د جدي ام تقاع شاورات الفن. لنظ د الم ام لكن حصلت بع ة خالل ع تدامة 2009ي  حول ضمان اس
د       ام التقاع ل إلصالح نظ ة عم داد خط ى إع ا عل سطينية حالي سلطة الفل ل ال إن . اإلصالح، وتعم

ات                    ر أولوي سطينية تعتب ة التقاعد الفل درات هيئ تطوير قانون مستدام للتقاعد باإلضافة إلى تعزيز ق
اء    "رئيسية في برنامج الحكومة لمدة عامين        ة     فلسطين، إنه ة الدول م     " االحتالل وإقام ا  تبنالتي ت يه

 . 2009في آب 
 

ل االحتالل                التنمية المستدامة إن عملية تعزيز     ود المفروضة من قب تبقى صعبة وتتعقد بسب القي
في المنطقة ج في الضفة الغربية، تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة محدودة            .العسكري اإلسرائيلي 

ة وأرا      ا الطبيعي ة  جدا على موارده سكان       . ضيها الزراعي ان توسع ال ود اإلسرائيلية، ف سبب القي وب
ؤدي  محدود ضمن المدن والقرى القائمة    مع وجود مساحة صغيرة للنمو الديمغرافي، األمر الذي ي

ة        ليمة للبيئ ر س صارم   في قطاع غزة،   . إلى استخدام غير عقالني لألراضي وإدارة غي  الحصار ال
ع   دمير الواس امين والت ن ع ر م رك  ألآث زاع ت سبب الن دث ب ذي ح دمرة ال ازل الم آالف المن

والمتضررة وسبب تدهور إضافي لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تتحمل أصال              
 . عبئا يفوق طاقاتها

 
 
  التنظيميواإلصالح قضايا متعلقة بالتجارة، السوق -4
 

شكل ضئيل خالل      الفل واألراضي  األوروبيتقلصت التجارة الثنائية بين االتحاد   ة ب سطينية المحتل
ر رة التقري صادرات من : فت ة األراضيال سطينية المحتل ى الفل اد إل ي االتح  تباطئت لكن األوروب

سبة   (بدرجة أقل من العام الماضي        سبة     % 9,4بن ة بن اد        %) 48,2مقارن في حين صادرات االتح
 %. 14,5 انخفضت بنسبة األوروبي

 
ق   تم تسجيل بعض التقدم      ا يتعل ات    فيم ام  بالمعيق ارة  أم ة         التج صادية المرتبطة بحرآ ة االقت  والتنمي

ة الوصول  ضائع وحري ل الب ىتنق ةاألراضي إل سطينية المحتل ة تخفيف .  الفل تمرت عملي د اس وق
ا الوصول      .  لغاية نهاية العام   2009 أيارالقيود على الحرآة الداخلية التي بدأت في         ى يمكن حالي  إل

ابلس، رام اهللا، قلقي      ة أفضل من           مدن ن ين بطريق ا وجن ة، وأريح ا زالت     األعوام لي سابقة حيث م  ال



 

  

ة فان في نابلس،   .  لكن حرآة المرور تسير بشكل أسهل نسبيا       أماآنهاالحواجز العسكرية في      اإلزال
ة  ح (التدريجي ف الواض يط      ) أو التخفي ت تح ي آان صاريح الت ات الت سكرية ومتطلب واجز الع للح

ة  ة حري ن ناحي ي م ة يعن ة والوصول المدين شبه أنالحرآ ابلس ي صاد ن ى اقت صاد إل ر اقت د آبي  ح
تح    .  في الضفة الغربيةاألخرىالمدن   ان ف ة آ التحسن الذي حصل مؤخرا في شمالي الضفة الغربي

ة من شمالي                األولمعبر الجلمة في شهر تشرين       ات القادم ى أساس تجريبي للمرآب ؛ إسرائيل  عل
د  شرين الثأصبحوق ي شهر ت ميا ف ك رس م . 2009اني  ذل ة، ل ل الخارجي ة التنق ق بحرآ ا يتعل فيم

ر  ع  األوضاعتتغي ة م ابر التجاري ى المع رائيل عل تمرت إس ث اس ات حي ة اإلعاق ة والتكلف  الطويل
 مشروع   إطار  حاليا في    اإلسرائيليةتعمل السلطات   . المرتفعة لمعظم التجار، خاصة حول ترقوميا     

ق   .  على المعابرإلجراءاتافتح المعابر وتوضيح تجريبي لتمديد ساعات     ا يتعل وقد حصل تقدم فيم
سطينية    سلطة الفل ين ال ة ب ات التجاري ضية العالق ية  واألردنبق ن المفوض م م كل دع ى ش  عل

ة سرين    األوروبي هر ت ي ش ازه ف م انج ذي ت ة ال رات التجاري سهيل المم شروع ت . 2009 األول لم
ا  ي تعتبره سلع الت تثناء ال رائيلوباس سانية "إس الم  ، الحر"إن زة والع ين غ شرعية ب ة ال ة التجاري آ

سبب الحصار         ام  اإلسرائيلية الحواجز   إن.  الحالي اإلسرائيلي الخارجي ليست موجودة ب ذ  أم  تنفي
ؤدي               ة ت شراآة االنتقالي ة ال ى الجزء التجاري من اتفاقي ى      إل اليف أعل ات  تك  للمصدرين من     وإعاق

ل التجارة   أيضا ويساهم الحصار . والمستوردين من السلطة الفلسطينية   األوروبياالتحاد    في تحوي
اد  ين االتح رة ب يالمباش سطينية األوروب سلطة الفل ى وال رة إل ر مباش ارة غي ستوردين ( تج ر م عب

 . مما يزيد من التكلفة للمشغلين االقتصاديين الفلسطينيين) إسرائيليين
 

 اجل حل فعال للنزاعات  من" آلية حل النزاعات   "إقامةاستمر العمل تجاه    خالل فترة هذا التقرير،     
ي   ة ف ارالتجاري ة   إط شراآة االنتقالي ة ال ق  . اتفاقي ا يتعل ةفيم ر    بإمكاني اه التحري دما تج سير ق  ال

ي  االتحاد أبدى، األوروبيالتدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية مع االتحاد       األوروب
از التجاري الحالي        أفضلاستعداده لفحص طرق استخدام      ى        لالمتي ولالنخراط في مفاوضات عل

اط في الوقت المناسب      أساس  ق الرب ول   .  خريطة طري سطينية    2009في ايل سلطة الفل دمت ال ، تق
ع      شاورات م ة م ي عملي ة وانخرطت ف ارة العالمي ة التج ي منظم ب ف صبح عضو مراق ب لت بطل

 .  آخرين من المنظمة في جنيف ومحلياأعضاء
 

ينفذ . المتوسطية-األوروبية المنشأ   أصولنية بروتوآول   ، تبنت السلطة الفلسطي   2009في حزيران   
اد      ن االتح ساعدة م سطينية بم سلطة الفل ي ال ارك ف سم الجم يق ات   األوروب ول بيان ي ح ام آل  نظ

شغيلية "  ASYCUDA World"الجمارك  ى  إضافة . من اجل تعزيز القدرات الت ك، تبنت   إل  ذل
اني     شرين الث هر ت ي ش سطينية ف سلطة الفل ة ال امج 2009حكوم سيادة" برن دف " ال ذي يه ىال  إل

ة                  إلدارةاستحداث مبدأ نافذة وحيدة      د آاف تم توحي دات حيث ي دأ ملف واحد لجمع العائ  الحدود ومب
ضريبية في     ر ال ضريبية وغي دات ال رادات واحدة  إدارة إطارالعائ شكيل   . لإلي م ت دف، ت ذا اله وله

 . 2009 األوللجنة توجيهية في شهر آانون 
 

ق  ا يتعل ة فيم ات الفني ضائع والتعليم ة الب ة حرآ ديث  ، بحري ة تح سطينية بعملي سلطة الفل دأت ال ب
يم االحتياجات  ة تقي ة من خالل انجاز عملي ة التحتي ة البني ي شهر لنوعي م ف امج دع وصياغة برن

سطينية              إطار إقراروقد تم   . 2009آانون الثاني    ة المواصفات الفل ل هيئ يم االحتياجات من قب .  تقي
شكلت لجن  ول        وت انون ح تراجع الق ث س ام حي اص والع اعين الخ ن القط ين م ن ممثل اس م ة القي

سطينية     .  هيئة اعتماد مستقلةإلقامةالمقاييس وعلم القياس ومناقشة خطط      سلطة الفل ارت ال د اخت وق
ات  ةالمنتج ات ذات  األدوي شكل القطاع اء لت ة والبن ن   . األولوي ة م ساعدات فني شروع م يبدأ م وس

اد  ياالتح ام   األوروب ي ع رات     2010ف سات وفحص المختب ايير المؤس ى مع يرآز عل ث س  حي
 . واإلجازةوالتدريب في مجال التقيد بالتقييم 

 



 

  

وخالل العام  ،  الصحة العامة وإجراءات الصحة والسالمة للماشية والمزروعات      في مجال قضايا    
ة           2009 ساعدات التقني سلطة ا    ) TAIEX(، دعمت هيئة تبادل معلومات الم شارآة ال سطينية  م لفل

ن   د م ي العدي داثف ة    األح صحة الحيواني وان، ال ة الحي ري، رعاي ف البيط ول التثقي دوات ح  والن
 . وقضايا السالمة الغذائية

 
ة  وإقامة االحتالل   إنهاء: فلسطين"يحتوي برنامج الحكومة     د من     "  الدول  لتحسين   اإلجراءات العدي

ة  األعمالمناخ   الي   التجاري ذلك، عملت     . اإلجم ر           وآنتيجة ل رة التقري سطينية خالل فت سلطة الفل  ال
شرآات                سجيل ال م  . على قانون جديد للشرآات مصمم لتبسيط وتخفيف الخطوات الضرورية لت وت

 . 2009 األولتشكيل طاقم مهام استشاري حول موضوع قانون الشرآات في شهر آانون 
 

ال   ي مج ة ف دمات المالي أثرت ، الخ يت سبب  األراض سطينية ب ة الفل ة   االاألزم صادية والمالي قت
املين في الخارج            (العالمية   سطينيين الع ر للتحويالت من الفل بدرجة  ) بالرغم من االنخفاض الكبي

ة غزة       ك        اقل من أزم د أدت انعكاسات ذل ى ، وق ة الجمهور في نظام المصارف في        إل  ضرب ثق
ا  ائيلإسر ، التي ال تسمح    األجنبية نقص العملة    إن. قطاع غزة خالل فترة طويلة من العام       ، بإدخاله

شكل     إلى أدى مما األجنبية زيادة في اآتناز العملة   إلىتؤدي   دعم ب ذه الممارسة ت  حلقة مفرغة، وه
د سلطات            ع  األمر غير مباشر نشاطات السوق السوداء التي تفي سطينية        .  الواق د الفل لكن سلطة النق

سطينية، وتهدف        استمرت   ى بتنظيم قطاع المصارف الفل دريجي    إل ذ الت ل       التنفي ادئ بازي  من   2 لمب
شرآات في شباط               .  المصرفي الفعال  اإلشرافناحية   م ال ة حك د  . 2009فقد بدأت في تنفيذ مدون فق

رع في   190شهد النظام المصرفي الفلسطيني توسعا في عدد فروع المصارف من        ام  أواخر  ف  ع
ا          2009 فروع بحلول نهاية عام      207 إلى 2008 ى    األمر الذي زاد من حصول الجمهور الع م عل

 . الخدمات المصرفية
 

 مجاالت رئيسة أخرى 
 

ة  االحتالل    إنهاء: فلسطين"،  2009آب  برنامج الحكومة الثالثة عشرة في      في   ة وإقام د  " الدول ، تعي
ى السلطة الفلسطينية التأآيد على هدفها لتعديل قانون الضريبة بالنظر           ضريبية       إل  توسيع القاعدة ال

سين م  دخل وتح ع ضريبة ال ادة جم اخ وزي الن ةاألعم سلطة  .  التجاري وي ال سياق، تن ذا ال ي ه وف
الفلسطينية القيام بجوالت ميدانية ودراسة مسحية من اجل آشف غير المسجلين، والمراقبة الوثيقة             

ب  اءألي طل ي  لإلعف ه ف تم منح ار لي تثمار  "إط شجيع االس انون ت ام  "ق ب الع ع النائ سيق م ، والتن
دافعي الضرائب من ذوي              والمحاآم حول القضايا المتعلقة بال     د بالضرائب ل ادة التقي ضرائب، وزي

ام  ديث نظ دني وتح دخل المت ضرائبإدارةال م يحصل .  ال د أيل ى صعيد توحي دم عل  اإلدارات تق
 .  الضريبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الوضع السياسي

 
ام خالل ف              إضافيةحصلت مراجعة    د الع انون الموحد حول التوري ر وينتظر       لمسودة الق رة التقري ت

 .  من قبل مجلس الوزراءإقرارهاحاليا 
  

ال  ي مج ل  ، اإلحصاءف شكل آام سطينية ب سلطة الفل ت ال ة  تعاون ي مجموع ر ف رة التقري خالل فت
سلطة  واألردن وإسرائيل من مصر اإلحصائية التي جمعت ممثلين من المكاتب اإلقليميةالعمل    وال

امج عمل      الفلسطينية بهدف    ستقبل       تعريف برن ات في الم  اإلستراتيجية  إطار وفي   . لتخفيف التباين
شكل       اإلحصاء يشارك جهاز   , 2013-2009 اإلحصائياتالوطنية لتطوير    سطيني ب  المرآزي الفل

يم            ة والتقي ة الرقاب ستمر ألنظم ة، خاصة التطوير الم سطينية الحالي ود التخطيط الفل ق في جه . وثي
ى       2شكل نشط في برنامج ميدستات        المرآزي الفلسطيني ب   اإلحصاءوشارك جهاز    ذي رآز عل  ال

 . 2009 أيلولبناء القدرات المؤسساتية وقد انتهى البرنامج في شهر 



 

  

 
ة   وفي مجال    سطينية بت    استمرت   ،  سياسات المبادرات التجاري سلطة الفل ذ   ال ي   نفي اق األوروب -الميث

اق في شهر               . التجارية بادراتالمتوسطي للم  ة حول الميث دوة ثنائي انون األول     وعقدت ن . 2009آ
م  شاءوت اعين الخاص    إن ن القط ين م ن ممثل ة م ة المكون صادية الوطني سياسات االقت ة ال  مجموع

ام      شاور                2009والعام في الع ر الت ة عب سياسات الوطني واستمر مجلس    .  من اجل تأسيس إطار لل
ة مراق          . تنسيق القطاع الخاص بتشجيع الحوار بين القطاعين       ائج    لكن يوجد محدودة من ناحي ة نت ب

وار وانين         .الح ياغة الق ة ص الل عملي اص خ اع الخ ع القط سطينية م سلطة الفل شاورت ال د ت  وق
دة صادية الجدي انون األول   . االقت ي آ شاري ف ام است اقم مه شكيل ط م ت ة 2009وت دف مراجع  به

ة          . قانون الشرآات  شاريع التجاري  وقد بدأت السلطة الفلسطينية بتطوير أدوات لخلق بيئة ميسرة للم
ة    م ومراجع طة الحج غيرة ومتوس م     ص م وت طة الحج غيرة ومتوس ة ص شاريع التجاري ار الم إلط

 . 2009إطالق عملية تطوير إلطار السياسات في عام 
 

أقامت سلطة تشجيع االستثمار الفلسطينية اتصاالت مع األطراف المعنية من اجل بناء إستراتيجية   
د تأسست     . شاملة مستقبلية لألعمال التجارية    ائزة أفضل مشروع تجاري صغير الحجم في              وق ج

ام   ي ع سطين ف ام  . 2009فل ضمن الخطط للع ة  2010وتت شاريع التجاري تراتيجية للم  إطالق إس
ر  دة عب شرآات الجدي م ال و دع دد أال وه م بهدف مح ال صغيرة ومتوسطة الحج حاضنات لألعم

ؤتم              ر تنظيم م ة وعب ال التجاري شاريع     التجارية، ومناطق صناعية ومناطق لألعم تثماري للم ر اس
سطينية في          . التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم    وفي مجال تطوير المهارات، ستشارك السلطة الفل

ادرة             2010مشروع تجريبي تعليمي أعلى في العام        ة المب شر ثقاف ى ن  حيث يهدف هذا المشروع إل
 . والريادة في مجال المشاريع التجارية عبر آافة المجاالت

 
 
 بيئة، النقل، البحث والتطوير الطاقة، ال-5
 

الرغم من   . مقيدة باألراضي الفلسطينية النقل، توفير عمليات    الظروف السياسية السائدة  وبسبب   وب
شريع         ي الت ى تبن ي األعوام الماضية في قطاع الطرق إل ة ف د أدت اإلصالحات التنظيمي ك، فق ذل

ا يتماش           ة   حول رخص القيادة ورخص التشغيل وفحص صالحية الطرق بم ايير الدولي . ى مع المع
سمى إستراتيجية قطاع                2009في العام    ا وت ل الخاصة به دة النق ل بتحديث أجن ، قامت وزارة النق

نظم                2012-2010النقل   ة م ر إقام ، وخرجت بتوصيات من اجل تحسين إدارة الطرق، خاصة عب
ة واستحداث عدد من إجراءات                    ى البيئ سير عل سالمة   مستقل للطرق وعبر تخفيف أثر حرآة ال  ال

دة، أصدرت وزارة         . الطرق، بما يتضمن إعادة التثقيف للسائقين     على   ذه األجن ة ه ومن اجل متابع
اني                  شرين الث ى الطرق في ت سالمة عل ى لل المجلس األعل ق ب وم  2009النقل قاعدة جديدة تتعل  وتق

 . حاليا بمراجعة نشاطات الترخيص للنقل الخاص والعام
 

اون في     وما زال قرار الحكومة اإلسرا     ئيلية بإعادة إحياء مكتب النقل المشترك آوسيلة لتعزيز التع
وتشير التقديرات إلى أن حجم الضرر في قطاع النقل بعد الهجمات اإلسرائيلية              . مجال النقل معلقا  

 .    مليون يورو160في قطاع غزة وصلت إلى ما يقرب من 
 

ى واردات  وما زالت األراضي الفلسطينية المحتلة تعتمد إلى حد آبي        ة ر عل في  .  اإلسرائيلية الطاق
ام  سطينية ، قامت 2009الع سلطة الفل ة ال ل للطاق ي خطة عم ذها . 2011-2009بتبن وخالل تنفي

سطينية بتطوير خطط إلصالح القطاع                    سلطة الفل ة، قامت ال ام    . لسياساتها في مجال الطاق في الع
ى إصالح ال  2009 يعمل عل ذي س اء ال انون الكهرب رئيس ق ر ال سطيني، ، اق ائي الفل شهد الكهرب م

نظم ة م ضمنه إقام الي. وب تم صياغته ح ل حيث ي شريع مكم ي ت ى تبن انون عل ى . وينص الق وعل



 

  

اء      دة للكهرب شغيل جدي درات ت وير خطط لق م تط سطينية، ت اء الفل سية للكهرب ة الرئي اس الخط أس
سلطة    وبعد االنتهاء من دراسات الجدو    . ومشاريع ربط إلى قطاع غزة والضفة الغربية       ى، قامت ال

ة               ضفة الغربي ين ال دة ب ط جدي اطق رب الفلسطينية بإعداد اتفاقيات لبناء الرابط بين غزة ومصر ومن
ل  . واألردن سطينية بالعم سلطة الفل تمرت ال رة، اس روابط األخي ذ ال ى تنفي النظر إل ى وب ةعل  أربع

ة       ب         . محطات فرعية للكهرباء في الضفة الغربي ل ش ادة تأهي ة إع اء في     واستمرت عملي كات الكهرب
 . الضفة الغربية

د أن                 ة المتجددة وتري وقامت السلطة الفلسطينية بتعزيز سياستها في تشجيع استخدام مصادر الطاق
ى              ة إل د الطاق ى        %. 20تزيد من حصتها في تولي ى مشروع تجريبي للحصول عل ادرت إل د ب وق

 . يالطاقة من الرياح لصالح مستشفى الخليل بدعم من االتحاد األوروب
 

ذي                     ة، ال سطينية وإسرائيل والمفوضية األوروبي سلطة الفل ين ال ة ب التعاون الثالثي في مجال الطاق
، تأخر بسبب النزاع في غزة والهدف ما زال يكمن في إقامة مكتب مشترك      2008انطلق في عام    

ل    شترك، مث ام م شاريع ذات اهتم سهيل م ة وت ادرة للطاق سالم  "مب ل ال ن اج سية م ة الشم " الطاق
سية  ،  2009وفي العام   . الفلسطينية المشترآة -اإلسرائيلية أجريت دراسة لدعم مشروع الطاقة الشم

شرآاء           . االتحاد األوروبي من اجل السالم بتمويل من       ة ال د شجعت المفوضية األوروبي ادة وق  إلع
 .  التعاون الثالثي بشكل آاملإحياء

 
م المتحدة      لم مع البيئة بدعم من       ، تم تصميم إستراتيجية تأق    التغيير المناخي وفي مجال    امج األم برن
ادة             . اإلنمائي ل إع اه، مث وتم اتخاذ بعض الخطوات من اجل تشجيع إجراءات التأقلم في قطاع المي

 .  زراعية وبناء خزانات لتجميع مياه األمطارألغراضاستخدام النفايات السائلة المعالجة 
 

ر            البيئيالوضع   ق آبي دات         . في قطاع غزة يبقى مصدر قل ستمرة لتمدي  في   أفضل يوجد حاجة م
ات في قطاع غزة       مجال الصرف الصحي   ات النفاي ات ومكب  ومعالجة المياه العادمة وتجميع النفاي

 . والضفة الغربية
 

سبب عدم إصدار                            ة ب ة مرتبطة بالبيئ ة تحتي اء بني تظم في بن دم من في الضفة الغربية، لم حصل تق
م إصدار بعض التصاريح من اجل محطات              لكن   . سرائيلية تصاريح من قبل اإلدارة المدنية اإل      ت

ين            ل وجن ابلس والخلي ة في ن اطق          . معالجة المياه العادم ط من شاطات من اجل رب وتمت بعض الن
 . ريفية في شبكات مياه الشرب

 
دة                ة جدي ة تحتي اء بني دمرة أو بن ة الم ة التحتي اء البني ادة بن ة إع ستحيل متابع في قطاع غزة، من الم

 . لقيود المستمرة على استيراد مواد البناءبسبب ا
 

مكاتب سلطة جودة البيئة وسلطة المياه الفلسطينية بقيت مغلقة في غزة بالرغم من استمرار عمل                  
 . مكتب سلطة جودة البيئة في الضفة الغربية

 
ة               ة الطبيع ة وحماي اه العادم ة إلدارة المي ة الداخلي ة  قامت سلطة جودة   . حاليا يتم إعداد األنظم  البيئ

ى    سخة أول داد ن ت بإع سطينية وقام سلطة الفل ة لل ة الوطني تراتيجية البيئي ة اإلس تمر . بمراجع واس
اه        . إستراتيجية وطنية للنفايات الصلبة   العمل على إعداد     وتم إقرار خطة العمل الخاصة بسلطة المي

وزراء         ل مجلس ال اك حاجة لتحديث االستراتيجيات و            . الفلسطينية من قب ا زالت هن شريعات  م الت
 . المتعلقة بالبيئة

 



 

  

اء                      اهيم في مجال بن ة مف سطينية مسودة ورق اه الفل ي، أصدرت سلطة المي وبعد عملية تدقيق داخل
 . وتبقى عملية إعادة إحياء قدرات التنفيذ اإلدارية تحد رئيسي. القدرات

 
اد األورو                  ادرة االتح شاطات آجزء من مب سطينية في ن سلطة الفل اه   وشارك ممثلون عن ال بي للمي

ة البحر األبيض المتوسط               ى          (وفي إعداد إستراتيجية للمياه في منطق شلت في الحصول عل التي ف
 ). الموافقة خالل االجتماع الوزاري األخير لالتحاد من اجل المتوسط

 
ا          ة، بم سطينية المحتل ة واألراضي الفل وقد حصل تعاون وتبادل معلومات بين المفوضية األوروبي

ضمن موضوع ا ول    يت ارير ح ط والتق يض المتوس ر األب ة البح ي منطق وث ف ف التل اه، وتخفي لمي
 . البيئة

 
ي     رة ف ة ألول م ول البيئ سطينية ح سلطة الفل ي وال اد األوروب ة لالتح ة الفرعي د اجتمعت اللجن وق

 . 2009نيسان 
 

ة  وفي مجال    امج          الحماية المدني شاطات برن دة من ن ة جدي سطينية في مرحل سلطة الفل ، شارآت ال
المتوسطي حول الوقاية واالستعداد واالستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع            -األوروبي

ام  ي ع امج ف ق البرن سان حيث أطل شاطات 2009اإلن ز ن ة تعزي تكمال لعملي ك اس اء ذل ، حيث ج
شجيع    الحماية المدنية في المنطقة، وتعزيز القدرات على المستوى اإلقليمي           والوطني والمحلي، وت

ة    . اون المؤسساتي التع ى آلي سطينية إل وبذلك، تم اتخاذ خطوات إضافية من أجل تقريب السلطة الفل
ى                   ة عل ة في المنطق ة مدني الحماية المدنية األوروبية والمساهمة في نفس الوقت بتطوير ثقافة حماي

 . أساس توجه متكامل يغطي مواضيع منع الكوارث واالستعداد واالستجابة
 

ذ   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تعتبر ، معلوماتمجتمع الوفي قطاع    مسؤولة عن تنفي
صاالت انون االت يم قطاع  . ق ستقلة لتنظ سطينية م لطة فل ة س رح إلقام ي مقت ع تبن ن المتوق ان م وآ

ك في             . 2009االتصاالت في أواخر عام      رار ذل تم إق وبسبب غياب الوضوح السياسي، يتوقع أن ي
 . 2010عام 

 
ذا الجانب    ) بالتليل(سوق الخط الثابت، شرآة االتصاالت الفلسطينية    وبالنسبة ل  . ما زالت تحتكر ه

ة                  شرآات الفرعي ا  . ويتم منح خط االنترنت وخدمات البيانات التابعة إلى بالتيل عبر عدد من ال وم
 . زال هناك حاجة لتنظيم تفكيك الحلقة المحلية

 
ل ثاني فلسطيني للهواتف المحمولة في العمل في         فيما يتعلق بسوق االتصاالت الالسلكية، بدأ مشغ      

سطيني خالل              . 2009شهر تشرين الثاني     اني فل وقد تم اإلعالن عن الصفقة للسماح بعمل مشغل ث
ام           ذه     . 2008اتفاقية ثنائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ع ر ه تثمارات    وتعتب ر االس إحدى اآب

غ        500األجنبية في االقتصاد الفلسطيني حيث ستضخ        تثمارات ومبل ون   250 مليون يورو آاس  ملي
ق آالف الوظائف                  ى خل سطينية، باإلضافة إل سلطة الفل صالح ال ومن اجل    . يورو آإيرادات مالية ل

ى              ا       1تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته، هناك حاجة إلى ترددات تصل إل تم إطالقه اهيرتز لي  ميغ
ال ادة مج بيل زي ي س رائيلية ف سلطات اإلس ل ال ن قب ن م ة م ى 3,8 التغطي اهيرتز إل  4,8 ميغ

اهيرتز ى  . ميغ صل إل رددات لت ل الت صص آام ا ستخ مانات أنه رائيل ض رت إس د وف  4,8وق
ضا       . إلى الشرآة لكي تتمكن من العمل بنجاح         ميغاهيرتز   ستخدمون أي سطينيون ي ستهلكون الفل الم

 . المشغلين اإلسرائيليين
 



 

  

انون           فيما يتعلق بقطاع المرئيات والسمعيات، قام       صياغة مسودة ق د للبث    ت وزارة اإلعالم ب جدي
 . مكانة هذه المسودة لم تؤآد بعد. حيث يفرض عدة قيود على حرية اإلعالم

    
ق                ،  االتكنولوجيواألبحاث  في مجال    سطينية تتعل سلطة الفل ا ال سية التي عبرت عنه التحديات الرئي

ة ل  بنقص في سياسة     وم   وطني ل     لعل ا ونظام لتموي ة ال    األبحاث مراآز   . األبحاث  والتكنولوجي  القائم
ة  األبحاث ترآز  . تعتبر مراآز متميزة وهناك نقص في التعاون بين الصناعات والجامعات        العلمي

ة   ضايا الطاق ى ق ا عل ة بمعظمه ات  (والتطويري ددة، آلي ة المتج وارد الطاق خ م ة، ال وفير الطاق ). ت
. لتطوير هي مرآز أبحاث الطاقة الفلسطيني     الهيئة الفلسطينية الرئيسية النشطة في مجال البحث وا       

ام   ي الع سابع      2009ف ار ال امج اإلط ع برن صال م سطينية ات سلطة الفل ت ال دت  . ، أقام د تزاي وق
سطينيين   احثين الفل شارآة الب دعوات م ي ال سبيا   ف ة ن ت متدني ا زال ا م شارآة لكنه ب 43(للم  طل

سية            وائم الرئي ات ضمن الق ا          تحدي  –) فلسطيني، منها سبعة طلب ة وتكنولوجي دا في الزراعة والبيئ
 .  مليون يورو0,5المعلومات بمساهمة قدرها 

 
ة         شارآة الكافي شجيع الم سهيل وت بة لت ات مناس تراتجية معلوم ذ إس ة لتنفي اك حاج ت هن ا زال وم

سطينية  اث الفل ات األبح ار   لمنظم امج إط ي برن اثف شترآة األبح شاريع الم وير والم ن .  والتط م
وار مان ح ضروري ض ة  ال ات الخاص د األولوي ل تحدي ن اج سياسات م اس ال ى أس ي عل  مبن

سطينية   سلطة الفل ع  . واحتياجات ال شارك مراآز  أنويتوق ي   األبحاث ت دعوات ف ي ال سطينية ف  الفل
 .  2010، الموعد النهائي لتقديم الطلبات شهر آانون الثاني ERA-WIDEإطار 
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دأت الي  ب يم الع ة والتعل رة      وزارة التربي وي للفت وير الترب تراتيجية التط ة إس ذ خط -2008 بتنفي
يم وتطوير   التعليم، مع الترآيز على توفير حق الوصول إلى  2012  للجميع، مما يعزز جودة التعل

يم  القدرات في مجال إدارة التمويل العام وتحسين الفعالية بتكلفة معقولة لبرامج االستثمار في الت               عل
شاور مع          . وتحسين حرية الوصول إلى التعليم وجودة التدريب المهني والتقني          ة ت دأت عملي د ب وق

ام                  ة الكتب المدرسية في ع اهج ومراجع د   . 2009المجتمع المدني والمدارس حول المن  أعدت وق
 . المواضيع في المدارس من اجل االستهداف الصحيح في مجال تحسين األداء           ألداءالوزارة تقييم   

ة  تراتيجية الوطني ذ اإلس ي مجال تنفي ازات ملموسة ف ي، حصلت انج اد األوروب دعم من االتح وب
ي     ل يم الت ة التعل وير مهن ة تط ة هيئ سؤوليات وترآيب د دور وم ضمن تحدي ا يت ين، بم ل المعلم تأهي

شجيع               ين وت ة المعلم ز مكان تعلم، وتعزي يم وال اييس التعل ستوفر القيادة الوطنية في مجال وضع مق
دة في                  . حس الوطني والقيم في مجال التعليم     ال يم جدي ة وتقي رة رقاب م تأسيس دائ ك، ت إضافة إلى ذل

ى               2009الوزارة في العام     ى المستوى المرآزي وعل  من اجل اإلشراف على نشاطات الرقابة عل
 . مستوى المحافظات وعلى مستوى المدرسة والمجتمع المحلي وتطوير أدوات تقييم األداء

 
يم                       ويبقى الت  ى التعل ى تحسين فرص الوصول إل وي عل رآيز في خطة إستراتيجية التطوير الترب

د           ذين تتزاي ة ال ات للطلب ة االحتياج ل تلبي ن اج دات م ة والمع ة التحتي ي البني زز ف تثمار مع واس
 عدد من اإلصالحات الهامة من اجل         أدرجوقد  . إضافيينأعدادهم، باإلضافة إلى توظيف معلمين      

درات                     معالجة قضايا ال   وارد وتطوير الق ات الم ى أولوي زا عل ذ يجب أن يبقى مرآ جودة لكن التنفي
 . على آافة المستويات

ى مستوى                    إن   دريب عل ام بجودة الت ي والتقني واالهتم دريب المهن تحسين فرص الوصول إلى الت
، ربويبقى من السياسات األهم في إطار خطة إستراتيجية التطوير الت         تالمرحلة الثانوية والجامعية    

دريب مع احتياجات سوق العمل         اغم الت ى تن ة       . باإلضافة إل ى صعيد مراجع د عل دم جي حصل تق



 

  

ة    . إستراتيجية التدريب المهني والتقني منذ شهر تموز       شارآة الطلب ادة م تم إطالق حملة توعية لزي
ام              ى          . 2009في التدريب المهني من قبل الوزارة في صيف ع دريب الرسمي يبقى محدودا إل الت

دريب                       ح اك حاجة لتوسيع الت اء، لكن هن ادة والبن د آبير في المجاالت التقليدية مثل العمل في المع
ى                    ال، باإلضافة إل إلى مهن جديدة في السياحة وإدارة األعمال والصحة والتعليم في رياض األطف

ة  دريب خالل الخدم ن خالل تطوير الت ين م دربين والمعلم دريب الم ي ت تثمار ف ن اجل .االس  وم
ز   ت ي وتعزي صاد المحل وير االقت ارات وتط ديث المه شغيل وتح ز الت ى تعزي ل عل سين العم ح

ي                  ين وزارت وزارات، خاصة ب ين ال سيق ب ز التن االستثمار من الجهات المانحة، هناك حاجة لتعزي
   . العمل والتربية والتعليم العالي

 
ا    وإصالح رنامج تيمبوس في توفير الدعم لتطوير        استمر ب  يم الع م          التعل لي مع وجود مشروعين ت

ع  إطار لتقديم مقترحات المشاريع في    األولى الدعوة   إطاراختيارهم في    تفاد   .  تيمبوس الراب د اس وق
ضمن   ا يت دوس، بم ار ايرازموس مون ي إط نح ف ن الم سطينيين م احثين الفل ة والب ة 56الطلب  منح

ل ا ة تنق ز حرآ ة لتعزي اديميينلطلب ة وال.واألآ د نظمت وزارة التربي وح  وق وم مفت الي ي يم الع تعل
ر      ط عب وم رب ضمن الي ث ت انون األول حي هر آ ي ش وس ف امج تيمب ول برن ات ح وفير المعلوم لت

وزارة استحداث نظام          . الفيديوآونفرينس مع الجامعات المهتمة من غزة      إضافة إلى ذلك، حددت ال
ال                     يم الع ة للتعل ا آأولوي ة بولوني ادئ عملي يا مع مب ات تماش ة لتحسين     مكون من ثالثة حلق ي آطريق

ة  اث الجامعي درات األبح سبب      . ق ة ب ل والحرآ ة التنق ى حري ة عل ود المفروض ن القي الرغم م وب
ع          وس الراب امج تيمب سطينية برن الي الفل يم الع سات التعل ات ومؤس تخدمت الجامع تالل، اس االح

اون اإلقليمي    ين الجامعات والتع اون ب ز التع ش . لتعزي سطينية أن ت ي وتنصح الجامعات الفل ارك ف
 . برنامج جون مونيه

 
، استمر الشباب الفلسطيني والمؤسسات الشبابية باالستفادة من الفرص الموفرة          الشبابوفي مجال   

شباب     إطارفي   شاطات           برنامج ال ة ون ة التطوعي ادل والخدم رامج التب شاطات من خالل ب ر الن عب
شباب   وقد حصل تقييم ايجابي للمشارآة    . التعاون في التعليم غير الرسمي     امج ال  الفلسطينية في برن

ي ث -األوروب طي الثال رة المتوس وز   2008-2006للفت هر تم ي ش ت وزارة 2009 ف ا قام ، بينم
ع  -الشباب والرياضة بالتزام بالمشارآة بشكل آامل في برنامج الشباب األوروبي          . المتوسطي الراب

ن                    تثمار م ى جمع اس درة عل ة تبقى ضعيفة والق شباب الوطني تم       لكن سياسة ال شباب ي ظم لتطوير ال
 . إعاقته بسبب غياب قانون للشباب

 
دني   وفيما يتعلق بالتعاون مع      ي          المجتمع الم اد األوروب امج االتح شراآة من أجل      "، استمر برن ال

في . بتشجيع المشاريع التي تساهم في حل النزاعات والفهم المتبادل في عدد من المجاالت            " السالم
باط  دوة للمنظم  2009ش دت ن ي     ، عق سطينية ف رائيلية والفل ة واإلس ة األوروبي ر الحكومي ات غي

ة                      سالم االيرلندي ة ال ل وخالل عملي سالم قب اء ال . ايرلندا من اجل تمكينهم على التعلم من خبرات بن
ر               وآما آان الحال العام الماضي، نظمت المفوضية األوروبية ثمان ورشات تدريبية للمنظمات غي

ل  ن اج ة م دراتالحكومي ديث ق يم،   تح ة والتقي شروع والرقاب ة الم شكيل حلق ال إدارة وت ي مج هم ف
ذ              دي تنفي شكل ج دد ب ث يه عبا حي ا زال ص سياسي م ع ال ن الوض ل، لك ى التواص افة إل باإلض

 . المشروع، خاصة بسبب المعيقات والقيود على حرية التنقل والسفر
 

ست             الثقافةوفي مجال    ى الم شط عل شكل ن سطينية ب وى اإلقليمي في إطار       ، شارآت المنظمات الفل
شاطات       . المتوسطي الرابع -برنامج التراث األوروبي   سماح بتنظيم ن لكن القرار اإلسرائيلي بعدم ال

ام            ة للع ة العربي مة الثقاف دس عاص ة الق بة احتفالي شرقية بمناس دس ال ي الق ة ف ع 2009ثقافي  من
 . الفلسطينيين من التعبير عن هويتهم في المناطق التي يعيشون فيها

 



 

  

دة    تابعت السلطة الفلسطينية     ى أساس      الصحي  القطاع    إصالح تنفيذ أجن خطة العمل في إطار       عل
تراتيجيةالخطة  ة اإلس صحية الوطني سطينيةاإلصالح وخطة 2012-2008 ال ة الفل د .  والتنمي وق

دة      ي أجن دم ف ة التق ة لمراقب ة منظم ة عملي ل إقام ن اج ة م راف المعني ع األط شاورات م دأت الم ب
الح الق صحي إص اع ال أمين        . ط انون الت الح ق ال إص ي مج ى اآلن ف ذآر حت دم ي د أي تق ال يوج

ام           . الصحي الوطني  ة في الع شكلة في إدارة الصحة العام سام   2009ما زالت هناك م سبب االنق  ب
ى           ود اإلسرائيلية عل ة غزة والقي سبب أزم ة، وب ضفة الغربي ين قطاع غزة وال ضائع  ب تيراد الب  اس

ى غزة    وحرآة تنقل األفراد م     دريب                . ن وال ة والت ار الطبي ة وقطع الغي ى األدوي نقص الوصول إل
رة        ى وف ر عل شكل آبي ر ب ي التخصصي أث الج الطب ن الع ددة م واع مح ي المتخصص وأن الطب

اطق  -الوضع السياسي واالجتماعي. الخدمات ذات الجودة للفلسطينيين في غزة    االقتصادي في المن
سية للفل   صحة النف ى ال ؤثر عل ا زال ي ة   . سطينيينم راءات لمحارب سطينية إج سلطة الفل ذت ال اتخ

يم           )H1N1(أنفلونزا   ة وتطع ام بحمالت توعي ام           . ، بما يتضمن القي شرين األول من ع في شهر ت
اد    2009 ة لالتح عة التابع صحية الموس ات ال ة المعلوم ي لجن سطينية ف سلطة الفل ارآت ال ، ش

في منطقة االتحاد   حول األمراض المنقولة    " ايبيساوث"واستمرت بالمشارآة في شبكة     . األوروبي
 . األوروبي ومنطقة البحر األبيض المتوسط ودول البلقان
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الدولية في إطار سياسة الجوار األوروبية لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام مخصصات وصلت ال
 2007وطني للفترة ما بين عام مؤشرات وجد برنامج ال ي.  مليون يورو352.8 إلى 2009

أغلب المساعدات عن تم تسيير .  بسبب حالة الطوارئ المستمرة في الضفة الغربية وغزة2010و
طريق آلية بيغاس المخصصة لدعم إنجاز األهداف الرئيسة للسياسة المّبينة في خطة اإلصالح 

جتماعية، وتنمية االقتصاد آما القطاع الخاص، ، والتنمية االحكمال: والتنمية الفلسطينية، وهي
أن تصبح حكومة آاملة بهدف آلية بيغاس هو تمكين السلطة الفلسطينية . العامةالتحتية والبنية 

المعالم لدولة فلسطين المستقبلية، وسيتم ذلك من خالل االنتقال من مرحلة المساعدات الطارئة 
بنا لى برنامج تنمية أآثر إستراتيجية عن طريق الممنوحة من خالل آلية التطبيق المؤقت إ

فلسطين، "، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، في سبيل دعم برنامج الحكومة يةالمؤسساتالقدرات 
 ". إنهاء االحتالل، وبناء الدولة

 
الصحة والتعليم توفير خدمات مسؤولة عن إلى االونروا المنح اإلتحاد األوروبي مبالغ آبيرة 

باإلضافة . لمجاورة والدول امات االجتماعية لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزةوالخد
العامة الخاصة باألونروا، تقوم هذه الوآالة بتخصيص وازنة  مليون يورو للم66إلى منحها مبلغ 

يورو لمشاريع معينة تهدف إلى يين  مال10 مليون يورو لدعم خطة اإلصالح الداخلي، و1مبلغ 
تم منح دعم إضافي لألونروا مخصص لمعالجة . ألونرواا التعليم في مدارس جودةين تحس

نحو االستقرار آما هو مبين في األداة المشاآل التي خلفتها أزمة غزة، بما يتضمن دعمًا من 
 حسب التزامات موازنة اإلتحاد 2009في المحصلة، حصلت األونروا في عام . األسفل

 . ن يورو مليو169.7األوروبي على 
 

حصل تقدم في توفير .  سائرًا2008 و2007  الماليةالمغطاة لألعوام جراءاتاإلال يزال تطبيق 
الخاصة بالشرطة المدنية الفلسطينية وبإصالحات هامة في قطاع التعليم، التحتية وسائل البنية 

: ة بناء الدولة، مثلوالمساعدات الفنية لوزارات السلطة الفلسطينية التي تلعب دوراً  هامًا في عملي
، ووزارة التخطيط والتنمية )بما يتضمن الجمارك(وزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة المالية 

يتم تطبيق المشاريع الخاصة في تعزيز المدارس الفلسطينية . اإلدارية آما في قطاع القضاء



 

  

اإلحصاء جهاز واالنتخابات المرآزية إلى لجنة والمستشفيات في القدس الشرقية، مع الدعم 
تم منح دعم آبير للقطاع الخاص، على وجه التخصيص عن طريق منحة . الفلسطينيالمرآزي 

 . ضمان االئتمان األوروبي الفلسطيني
 

من . 2009 مليون يورو في عام 218.6بقيمة تم منح دعم مالي مباشر عن طريق آلية بيغاس 
موظفي الخدمة المدنية و لدفع رواتب  مليون يور150.5هذه الموازنة اإلجمالية، تم تخصيص 

 مليون يورو لإلعانات االجتماعية للعائالت الفلسطينية المحتاجة، وأقل من 28.5والمتقاعدين، و
.  مليون يورو فقط تم تخصيصها لتغطية الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة40

 والتنمية حكمفي قطاع ال مليون يورو لمشاريع 10.5  مبلغباإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص
 مليون يورو للمساعدة في إعادة بدأ نشاط 22 مليون يورو للبنية التحتية، و18االجتماعية، و

 مليون يورو لدعم المؤسسات 4.5شرعي للقطاع الخاص في قطاع غزة، آما تم تخصيص 
) EXACT ( مليون يورو لدعم مبادرة1.5تم أيضًا منح إجمالي . الفلسطينية في القدس الشرقية

 . الستخدام المياه اإلقليمية، ومكتب ممثل اللجنة الرباعية
 

، تواصل األراضي الفلسطينية المحتلة االنتفاع من ةالثنائيإلى هذه المخصصات باإلضافة 
نشاطات التعاون المالي من البرامج اإلقليمية والمتعددة الدول الخاصة بسياسة الجوار األوروبية 

لمنظمات المجتمع المدني، " الشراآة من أجل السالم"لخصوص من مبادرة الدولية، وعلى وجه ا
، ، مثل برنامج الوساطة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنساناألفقيةمواضيع وبرامج ال

ستثمار واال، )NSA/LA( لمحليةتطوير األطراف غير الحكومية والسلطات ا: DCIبرنامج و
 14.48منح البرنامج األخير لألراضي الفلسطينية المحتلة و. األمن الغذائيالناس وبرنامج في 

، و قد تم تقسيمها إلى "واإلصالح والتنميةاإلغاثة الربط بين "مليون يورو تحت إطار قسم 
 مليون يورو لبرنامج شبكة األمان االجتماعي الخاص باألونروا، ومخصص 5مخصص قدره 

 .     لمشاريع خاصة بالمياه والصحة مليون يورو يتم تقديمها حالياً 9.48خر قدره آ
 

 تابعة لالتحاد األوروبي رزمة المساعدات في إطار سياسة الجوار أخرىوقد دعمت أدوات 
 مليون يورو 20 من اجل االستقرار ومرفق الغذاء التي وفرت ما مجموعه أداةاألوروبي، تحديدا 

المخصص من . ي قطاع غزة مليون يورو على التوالي آخذين بعين االعتبار الوضع ف39,7و
ويستفيد الشعب . 2010 و2009اجل مرفق الغذاء تم توفيره إلى االونروا ليغطي عامي 

توفر من قبل المديرية العامة )  مليون يورو19,3منها (الفلسطيني أيضا من المساعدات اإلنسانية 
السلطة الفلسطينية المساعدات ال تذهب إلى (لمكتب الشؤون اإلنسانية في المفوضية األوروبية؛ 

تم إقرار مشروع تجريبي بقيمة مليون يورو من ). وتغطي الالجئين في األردن وسوريا ولبنان
وتعتبر األراضي الفلسطينية . اجل توفير تمويل صغير الحجم إلى المستفيدين في قطاع الزراعة

"  الحدودالتعاون عبر" المتوسط األبيضالمحتلة مؤهلة للمشارآة في برنامج حوض البحر 
التنمية :  البرنامجأولويات). 2013-2007 مليون يورو لكامل البرنامج للفترة 173,6(

 .  االقتصادية، مصادر الطاقة المتجددة، الحوار الثقافي والتنمية المحلية-االجتماعية
  
روا،      عتبر  ي سطينية واالون ويلعب  االتحاد األوروبي الجهة المانحة المنفردة التي تساعد السلطة الفل

ساعدات           ق للم ه ودقي اد علي ام   . االتحاد األوروبي دورا رئيسيا آمزود يمكن االعتم ، 2009في الع
ية ا  ب المفوض من مكت ة ض سيق     ألوروبي زة تن اع غ ة وقط ضفة الغربي ى ال ة إل ساعدات الفني للم

اد       ي االتح ضاء ف دول األع عيد ال ى ص سطينية، خاصة عل سلطة الفل ع ال ساعدات م شاطات الم ن
ي دليل حول مساعدات التعاون المحلية التابعة لالتحاد     ي وساعد المكتب في إقامة    األوروب  األوروب

ع األعضاء الفلسطينية المحتلة بالشراآة النشطة مع ممثلي الدول   األراضيفي   وآنتيجة  .  في الموق
  والسلطة الفلسطينية آخذين   األعضاء والدول   األوروبيةتم رسم تقسيم مفصل للعمل بين المفوضية        



 

  

رة  األعوام  الممارسات المعمول بها في مجال التعاون التنموي في           أفضلبعين االعتبار     مع   األخي
 .  ومع المفوضية المسؤولة عن التعاون في قطاعات رئيسيةاألعضاءمختلف الدول 

 
اد        األوروبييقوم مسؤولو التعاون في االتحاد       ي  بتطوير ملفات قطاعات االتح ة     األوروب  من ناحي

ة األعوام  تتسلم مساعدات مالية في   أنالمرآزية المفترض   القطاعات   ة   .  القادم القطاعات المرآزي
اد    ل االتح ة لمجم يالمقترح ياألوروب ن:  ه دل، األم ي،   إدارة، الع م المحل ام، الحك ل الع  التموي

ين،             التثقيف الصحي، الحماية االجتماعية، تطوير القطاع الخاص، الزراعة، المياه، الطاقة، الالجئ
 التي   اإلداريةيسير العمل عبر التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية          . دس ودعم الموازنة  الق

ة في           تقود عملية  ى  ملف قطاعي التي ستوفر معلومات       23 السلطة الفلسطينية في مجال التنمي  إل
 . 2013-2011الخطة الوطنية الفلسطينية 

    
 
 


