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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 112:

باألرايض  يتعلق  فيام  الحاصل  التقدم  عن  األورويب  االتحاد  تقرير 
الفلسطينية املحتلة112 ]مقتطفات[

24 أيار/ مايو 2010

1– خلفية وتقييم إجاميل:

العام 1997  التعاقدية ألول مرة يف  العالقات  األوروبية  الفلسطينية واملجموعة  السلطة  أقامت 
الفلسطينية  السلطة  عن  بالنيابة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  األوروبية  املجموعة  وقعت  عندما 
اتفاقية الرشاكة االنتقالية حول التجارة والتعاون. ال يكن التنفيذ الكامل لجزء التجارة يف االتفاقية 
بسبب املعيقات إىل تثريها إرسائيل التي تعتبها ال تتامىش مع األحكام االقتصادية الواردة يف اتفاقيات 
أوسلو )بروتوكول باريس(. وعىل أساس االتفاقية، تم إقرار خطة العمل بني االتحاد األورويب والسلطة 

الفلسطينية يف إطار سياسة الجوار األورويب يف أيار عام 2005 لفرتة بني ثالث إىل خمس أعوام.

انعقدت االجتامعات مع السلطة الفلسطينية عىل مستوى الوزراء واملسؤولني يف املناصب العليا 
واللجان املشرتكة واللجان الفرعية، وقد عقدت ثالثة اجتامعات خالل عام 2009، أما االجتامع الرابع، 

فقد حصل مبارشة قبل فرتة تقديم التقرير.

االتحاد األورويب والسلطة  العمل بني  تنفيذ خطة  الحاصل يف  التقدم  الوثيقة عن  تتحدث هذه 
الفلسطينية يف إطار سياسة الجوار األورويب للفرتة بني األول من كانون الثاين والحادي والثالثني من 
والتي  التقرير  التي حدثت خارج فرتة هذا  والتطورات  برغم األحداث  األول من عام 2009  كانون 
أخذت بعني االعتبار حيثام كان رضورياً وذو عالقة. إن هذه الوثيقة ليست مراجعة عامة لألوضاع 
السياسية واالقتصادية يف األرايض الفلسطينية املحتلة. إضافة إىل ذلك، وفيام يتعلق باملعلومات حول 

عمليات القطاعات اإلقليمية ومتعددة األطراف، الرجاء الرجوع إىل التقرير القطاعي.

لقد استخدمت السلطة الفلسطينية وبشكل متزايد سياسة الجوار األورويب كأداة للتشديد عىل 
نشاطاتها يف إطار بناء الدولة ويف تعزيز املوقف السيايس للسلطة الفلسطينية فيام يتعلق مبكانتها 
الدولية املستقبلية. وقد أبدى االتحاد األورويب دعامً كامالً لبنامج الحكومة “فلسطني، إنهاء االحتالل 
وإقامة الدولة” التي تم تبنيها يف شهر آب 2009 والتي تهدف إىل بناء مؤسسات دولة قوية خالل 
اإلصالح  خطة  يف  إليها  اإلشارة  تم  التي  املؤسسايت  اإلصالح  نشاطات  إىل  األولوية  إيالء  مع  عامني 
بالعمل إلعداد خطة جديدة  الفلسطينية  السلطة  الفلسطينية )2008–2010(. وقد بدأت  والتنمية 
الفلسطينية )2011–2013(.  الوطنية  الخطة  الفلسطينية وتسمى  ستستبدل خطة اإلصالح والتنمية 
لرئيس  التابعة  الدولة  بناء  لخطة  السياسية  الرؤية  لترتجم  األخرية منسجمة  الخطة  تأيت  أن  ويتوقع 
العمل  لخطة  كأساس  ذلك  وسيخدم  القادمة.  الثالثة  لألعوام  ملموسة  أولويات  إىل  فياض  الوزراء 

الجديدة يف إطار سياسة الجوار األورويب.

إضافية  التقرير خطوات  الفلسطينية خالل فرتة  والسلطة  األورويب  االتحاد  اتخذ  القول،  خالصة 
تجاه تعزيز الحوار واإلصالح السيايس يف إطار سياسة الجوار األورويب، خاصة يف مجاالت سيادة القانون 
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وإدارة التمويل العام. الجولة األوىل من اجتامعات اللجنة الفرعية مكنت من القيام مبراجعة لتنفيذ 
الفلسطينية عىل  السلطة  قدرة  األمام.  إىل  الطريق  ورسمت  الحاصل  التقدم  وحددت  العمل  خطة 
تنفيذ إصالحات بقيت محدودة بسبب االحتالل اإلرسائييل املستمر. وكانت اتفاقيات أوسلو االنتقالية 
يف 1995 قد قسمت الضفة الغربية إىل ثالث مناطق )أ، ب، ج( مع ترتيبات أمنية وإدارية مختلفة. 
منطقة أ )معظمها مناطق حرضية ومحيطها( تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية من 
ناحية إدارية ورشطية. منطقة ب )مناطق ريفية( تقع تحت السيطرة اإلدارية للسلطة الفلسطينية 
لكنها تخضع لسيطرة أمنية إرسائيلية كاملة. منطقة ج التي تشكل أكرث من 60% من الضفة الغربية 
تقع تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة من ناحية األمن والشؤون املدنية. إضافة إىل ذلك، وبسبب 
استمرار االنقسام السيايس املستمر بني الضفة الغربية وقطاع غزة، اإلصالحات يف املؤسسات يف الضفة 
الغربية كانت محدودة ومل يتم تنفيذ أية إصالحات يف قطاع غزة حيث ال تتمتع السلطة الفلسطينية 

بأية سلطة هناك بحكم األمر الواقع.

فلسطينية  دولة  إقامة  يف  يكمن  الفلسطينيني  تجاه  األورويب  االتحاد  لسياسة  األشمل  الهدف 
إرسائيل  دولة  مع  جنب  إىل  جنباً  تعيش  للحياة  وقابلة  جغرايف  تواصل  وذات  ديقراطية  مستقلة، 
وجريانها بسالم وأمن. وقد أدى نزاع غزة يف الفرتة بني 27 كانون األول 2008 و18 كانون الثاين 2009 
إىل آثار مدمرة عىل السكان املدنيني يف قطاع غزة وإىل تدمري الهياكل االقتصادية واملؤسساتية. وقد 
ساهم أيضاً يف انقسام أعمق بني الفصائل الفلسطينية، خاصة بني حركتي فتح وحامس. وقد قتل خالل 
النزاع ما يزيد عن 1,400 فلسطيني، مبا فيهم أكرث من 1,000 مدين، باإلضافة إىل إصابة أكرث  ذلك 
من 5,000 شخص بجراح. وبعد العملية العسكرية اإلرسائيلية والتي أدت إىل تدمري هائل يف قطاع 
غزة، تالشت آمال أن يتمكن املجتمع الدويل من إعادة إحياء عملية سالم ذات معنى. الجهود التي 
بذلتها مرص إلنجاز مصالحة وطنية بني حركتي فتح وحامس مل تصل إىل نتائج، جزئياً بسبب التأثريات 

الخارجية عىل األطراف. وقد منع ذلك الوضع تنظيم انتخابات رئاسية وترشيعية.

يف العام 2009، كانت هناك لجنة تقيص حقائق بقيادة القايض غولدستون، وقد تشكلت اللجنة 
اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  يف  التحقيق  أجل  من  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مجلس  قبل  من 
وللقانون الدويل مرتبطة بنزاع غزة، وقد احتوى التقرير إىل انتقادات حادة لألعامل التي قامت بها 

قوات الدفاع اإلرسائيلية واملجموعات املسلحة الفلسطينية خالل الحرب.

الغربية،  الضفة  يف  والتنقل  الحركة  حرية  القيود عىل  بعض  بتخفيف  إرسائيل  قيام  من  بالرغم 
استمر النظر إىل أعامل إرسائيلية أخرى يف الضفة الغربية عىل أنها تهدد مكانة السلطة الفلسطينية، 
وتهدد قدرتها عىل تنفيذ إصالحات وإنجاز تنمية اقتصادية. ما زالت غزة تخضع للحصار اإلرسائييل 
بالرغم من الدعوات املتكررة من املجتمع الدويل للفتح الكامل للمعابر أمام حركة وصول املساعدات 

اإلنسانية والحركة التجارية.

2– الحوار السيايس واإلصالح:

تطوير حوار وتعاون سيايس معزز:

استمرت السلطة الفلسطينية يف إنجاز تقدم عىل صعيد تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 
التنمية  مجاالت  يف  الخطة  تنفيُذ  العام.  التمويل  وإدارة  األمن  مجاالت  يف  خاصة   ،)2010–2008(
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االقتصادية وتطوير القطاع الخاص والحكم املحيل، واألهم يف النظام القضايئ، سار عىل وترية أبطأ. يف 
مجال تطوير القطاع الخاص، يعزى البطء جزئياً إىل االهتامم الخاص املوفر إىل الجوانب األكرث إلحاحاً 
يف مجال بناء املؤسسات التي ينظر إليها عىل أنها ستؤدي إىل نتائج أكرث آنية لصالح عملية السالم. 
يف املجال القضايئ، تم إعاقة التقدم بسبب تفويضات غري واضحة وتنافس بني الهيئات املعنية داخل 

السلطة الفلسطينية إال أنه كانت هناك بعض التطورات اإليجابية خالل الفرتة األخرية من العام.

املدنية واإلدارة  الخدمة  لنظام  برنامج إصالح مستقل  الفلسطينية  السلطة  حالياً، ال يوجد لدى 
وزارة  لتصبح  التخطيط  وزارة  تسمية  إعادة  إىل  أدى  عرشة  الثالثة  الحكومة  تشكيل  لكن،  العامة. 
اإلصالح  نحو  متجدد  التزام  إىل  تؤرش  أن  الخطوة  بهذه  يفرتض  حيث  اإلدارية،  والتنمية  التخطيط 
اإلداري. وبشكل مواز، كثفت السلطة الفلسطينية من جهودها لتحسني عملية التخطيط عىل املدى 
هكذا  تطوير  إن  الفلسطينية.  الوطنية  للخطة  باإلعداد  وقامت  املوازنة  إعداد  وقدرات  املتوسط 
اسرتاتيجية سيخدم كامتحان أول وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية يف مجال مامرسة دور القيادة يف 

هذا القطاع.

بالرغم من التقدم الكبري يف العمليات الشفافة للحكومة، فإن غياب مجلس ترشيعي فاعل ما زال 
يعيق بشكل كبري عملية مساءلة السلطة التنفيذية.

الدميقراطية وسيادة القانون:

وإعاقات  لقيود  يتعرض  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  القانون يف  التقدم يف مجال سيادة  زال  ما 
بسبب النظامني القانونيني املوازيني العاملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

أجل  إىل  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  الديقراطي بسبب  الحكم  أعيقت عملية  وقد 
غري مسمى حيث كان من املفرتض إجراء تلك االنتخابات يف موعد ال يتعدى شهر كانون الثاين من 

عام 2010.

وظهرت مؤرشات متزايدة حول تحسن يف قطاع العدل يف الضفة الغربية. يف العام 2009، ارتفع 
عدد القضاة إىل 190 قاضياً )146 قاضٍ يف الضفة الغربية و44 قاضٍ يف قطاع غزة(، باإلضافة إىل 158 
مدعٍ عام )98 يف الضفة الغربية و60 يف قطاع غزة(. وبدأت املحاكم بالتعامل مع قضية تراكم القضايا 
قضية   90,000 من  يقرب  ما  تراكم  يف  النظر  قضية  لكن  األمني،  الوضع  تحسن  يعكس  الذي  األمر 
سيحتاج إىل وقت. وتم تدريب كافة القضاة واملدعون العامون الجدد يف املعهد القضايئ الفلسطيني. 
تم إقامة نظام إلكرتوين إلدارة القضايا يف جميع املحاكم ويتم حالياً ربط النظام مبكاتب النيابة العامة 
النيابة  ومكتب  األعىل  القضاء  مجلس  يف  قضائية  سجالت  نظام  إطالق  وتم  العام.  النائب  ومكتب 
العدل  كاتب  ودائرة  املحاكم  دائرة إلدارة  إقامة  تم  وقد  املؤسستني.  فعالية  زيادة  أجل  العامة من 
ودائرة تخطيط ومكتبة يف مجلس القضاء األعىل، باإلضافة إىل مكتب تفتيش الذي يقوم بتقييم أداء 

القضاة واملدعون العامون.

أطراف  قبل  من  الواضحة  غري  التفويضات  بسبب  يتم  مل  القضاء  لقطاع  اإلضايف  التطوير  لكن، 
)بقيادة  القضائية  املؤسسة  خاصة  الرائدة،  مؤسساتها  تسييس  وبسبب  القضايئ  القطاع  يف  رئيسية 
نتيجة  معلقاً  الترشيعي  املجلس  عمل  وبقي  العدل.  ووزارة  العامة  والنيابة  األعىل(  القضاء  مجلس 
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لالنقسام السيايس من الضفة الغربية وقطاع غزة وبسبب وجود بعض أعضاء املجلس الترشيعي قيد 
الترشيعات مام أدى إىل  تبني  التقدم يف مجال  أثر ذلك عىل  السجون اإلرسائيلية. وقد  االعتقال يف 
استمرار الغموض يف العالقات وتقاسم االختصاصات. إن مامرسة التحويل إىل نظام القضاء العسكري 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، األمر الذي يخالف أحكام القانون األسايس، يهدد أيضاً بنسف إنجازات 

السلطة الفلسطينية يف قطاع العدالة املدنية.

أريحا  جنني،  نابلس،  محافظات  يف  الغربية:  الضفة  يف  منوذجية  محاكم  أربعة  حالياً  يوجد 
وبيت لحم. ويصار حالياً توسيع وإعادة تأهيل محاكم يف محافظات أخرى. واستمرت عملية أمتتة 
إىل  وبرامج حاسوب جديدة  أجهزة  توزيع  تم  األوروبية.  املفوضية  بدعم من  ناجح  املحاكم بشكل 
يف  املوجودة  القضايا  يف  والتحكيم  القرارات  إصدار  عملية  تسهيل  يف  املساعدة  أجل  من  املحاكم 
املحاكم ومن أجل املساعدة يف مراجعة أفضل ألوضاعهم مام يزيد من فعالية املحاكم يف النظر يف 

القضايا وإصدار القرارات.

وكنتيجة لهذه التطورات، أظهرت نتائج استطالعات الرأي العام تزايد يف ثقة الجمهور يف النظام 
قبل مجلس  من  ودراسة  الفلسطيني  املركزي  اإلحصاء  جهاز  طبقاً إلحصائيات  الفلسطيني.  القضايئ 

القضاء األعىل، طور الجمهور مستوى أعىل من الثقة يف الجهاز القضايئ.

للرشطة  التحتية  والبنية  واملعدات  التدريب  شكل  عىل  الدعم  توفري  استمر  األمن،  قطاع  ويف 
بعض  ولوحظت  القطاع.  هيكلة  إلعادة  الداخلية  وزارة  جهود  إىل  باإلضافة  الفلسطينية،  املدنية 
التحسينات يف مجال إصالح القطاع األمني واألجهزة األمنية بالرغم ]من[ بطء تطوير األطر الهيكلية 
التابعة  الجديدة  الحكومة  ركزت  فقد  التشغيلية.  التحسينات  مع  باملقارنة  التنظيمية  والقدرات 
املرحلة  هذه  ولغاية  أنه  إال  ومساءلة  مدين  إلرشاف  الحاجة  عىل  أكب  بشكل  الفلسطينية  للسلطة 

بقيت الحكومة يف إطار الترصيح عن نواياها يف هذا املجال فقط.

سبيل  يف  الداخلية  وزارة  يف  األمنية  لألجهزة  املوازنة  إعداد  مركزية  مجال  يف  املشاريع  وبدأت 
إقامة إدارة مركزية يف وزارة الداخلية وتطوير إدارة تدريب مركزية. وقد حصل تقدم أيضاً يف مجال 
إقامة مديرية تفتيش داخلية لألجهزة األمنية يف وزارة الداخلية من أجل تحسني عملية اإلرشاف عىل 
الرشطة  عن  منفصلة  وتأهيل  إصالح  دائرة  إقامة  عىل  مبدئياً  الداخلية  وزارة  وافقت  وقد  القطاع. 
الدائرة  إقامة هذه  تواجه  التي  العقبات  إحدى  السجون.  نظام  إدارة  أجل  من  الفلسطينية  املدنية 

تكمن يف نقص توفري املوارد البرشية من قبل السلطة الفلسطينية إلدارة هذا القطاع الرئييس.

بعثة  مبساعدة  مهنية  مدنية  رشطة  بناء  أجل  من  جهودها  يف  الفلسطينية  السلطة  واستمرت 
اإلصالح  إطار خطة  يف  14 مرشوعاً  بتطوير  الفلسطينية  املدنية  الرشطة  وقامت  األوروبية.  الرشطة 
والتنمية الفلسطينية. وقد جاءت هذه املشاريع ليك تستبدل خطة التطوير التابعة للرشطة املدنية 
الفلسطينية 2005–2008 التي انتهى مفعولها يف نهاية عام 2008. وساهمت بعثة الرشطة األوروبية 
محددة.  أعامل  لصالح  املانحة  الجهات  من  مالية  موارد  تجنيد  يف  أيضاً  وساعدت  املشاريع  مبعظم 
وحصل تقدم يف مجال التجهيز باملعدات وتدريب قوات النظام العام، ويف اإلعداد إلقامة مختبات 
طب جنايئ، وبناء سجون جديدة، وتطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات للرشطة، واملبادرة قي مرشوع 
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إلعادة مراكز الرشطة املدمرة، وتطوير وحدة للتعامل مع املتفجرات، وتطوير ورشات عمل للصيانة 
حركة  إدارة  املرسوقة،  املركبات  الجنايئ،  املختب  من  األدلة  متخصصة حول  تدريب  دورات  وتنظيم 
السري، مكافحة الفساد، قوات الرشطة الخاصة والحامية عن قرب والرشطة القضائية. وفرت املفوضية 
األوروبية دعاًم مبارشاً إىل عدد من النشاطات املحددة التي ساعدت يف إنجاز تقدم يف العام 2009، مبا 
يتضمن توفري مركبات ومعدات اتصاالت للرشطة وبناء مركز التدريب الرشطي يف أريحا وبناء مرافق 

للسجن يف نابلس وأشغال بناء أخرى ملقرات األجهزة األمنية يف نابلس وجنني.

يبدو أنه يوجد تحسن يف أداء األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف مجال الحفاظ عىل 
النظام إال أنه مل يتم تقييم األداء بشكل منتظم. لكن سجل األجهزة األمنية يف مجال حقوق اإلنسان 
قضايا  معالجة  يف  األوروبية  الرشطة  بعثة  تساهم  التايل(.  القسم  )انظر  تحسني  إىل  بحاجة  زال  ما 
حقوق اإلنسان خالل برامج التدريب التي توفرها إىل ضباط الرشطة الفلسطينية. وقد دعم االتحاد 
األورويب تدريب يف مجال حقوق اإلنسان إىل قوات األمن يف عام 2009 عب مرشوعها الخاص “كرس 

حاجز الصمت – قل ال للتعذيب”.

حقوق اإلنسان والحريات األساسية:

استمرت أوضاع حقوق اإلنسان والحريات العامة يف املعاناة نتيجة للنزاع الفلسطيني الداخيل 
عىل  املفروض  الحصار  واستمرار  الغربية  الضفة  يف  االجتياحات  يتضمن  مبا  اإلرسائيلية،  واألفعال 
ما  الفرتة  يف  غزة  يف  قتىل  سقوط  بدون  التوايل  عىل  أسابيع  فيها خمسة  )مبا  الهدوء  فرتات  غزة. 
الجو  الغارات من قبل سالح  الثاين من عام 2009( تبدلت مع استئناف  األول وترشين  بني ترشين 
اإلرسائييل واالجتياحات من قبل قوات الدفاع اإلرسائيلية لغزة، خاصة يف شهر آب وكانون األول من 
عام 2009. ومنذ انتهاء النزاع يف غزة، تم إطالق صواريخ وقذائف الهاون من غزة واستمرت عمليات 
تهريب األسلحة واستمر العنف متصاعداً ما بني الفصائل الفلسطينية. إضافة إىل ذلك، سجل وبشكل 
أو  مشبوهة  بأجسام  العبث  وبسبب  العائلية  النزاعات  عنف  بسبب  وفاة  حاالت  شهر  كل  منتظم 

بسبب أحداث مرتبطة باألنفاق يف غزة.

واستمر تسجيل ادعاءات بحدوث انتهاك لحقوق اإلنسان من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
الفلسطينية خالل فرتة هذا التقرير. إال أن بعض هذه االنتهاكات مرتبطة بالقيود املفروضة من قبل 
االحتالل، وقد تم إيصال رسالة إىل اإلرادة السياسية الفلسطينية لوقف هذه املامرسات ويوجد حالياً 

تعليامت مبنع إساءة معاملة األشخاص قيد االعتقال يف مراكز التوقيف والتحقيقات.

ومنذ شهر ترشين األول من عام 2009، ركزت وبشكل ثابت الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق 
اإلنسان عىل أهمية أن تتقيد األجهزة األمنية بالتعليامت السياسية وأشارت يف هذا املجال إىل حصول 
تناقص ملحوظ يف االدعاءات بحدوث تعذيب يف الضفة الغربية بعد صدور تعليامت رئيس الوزراء 
الفلسطيني فياض يف أيلول 2009. إضافة إىل ذلك، ويف شهر ترشين الثاين من عام 2009، وألول مرة 
منذ ما يقرب من 11 شهراً، سمح للهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان بزيارة مراكز االعتقال 
عدد  أن  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  الحظت  وباملقابل،  األمنية.  لألجهزة  التابعة 

الشكاوى ضد األجهزة األمنية يف قطاع غزة ازدادت منذ شهر ترشين الثاين من عام 2009.
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ويف نهاية شهر كانون األول من عام 2009، تم اعتقال ما يقرب من 6,831 فلسطيني يف إرسائيل. 

وقد انخفض هذا الرقم بشكل ثابت خالل عام 2009 من 7,951 يف شهر كانون الثاين من عام 2009. 

املنحى التنازيل يف االعتقاالت تم التأكد منه أيضاً بسبب هبوط يف..... يف شهر كانون الثاين من عام 

2010، مل يوجد أي أطفال يف االعتقال اإلداري. لكن وعند نهاية شهر شباط 2010، تم اعتقال 41 طفل 

فلسطيني تحت سن السادسة عرشة. ويبدو أن هناك تصاعد يف عدد الفلسطينيني الذين اعتقلوا من 

قبل القوات اإلرسائيلية نتيجة للنشاطات االحتجاجية ضد جدار الفصل.

بالنسبة لعدد االنتهاكات ضد حق الحصول عىل إجراءات قانونية مناسبة )مبا يتضمن االعتقال 

التعسفي واالعتقاالت عىل خلفية سياسية(، ما زال عدد الشكاوى املسجلة من قبل الهيئة الفلسطينية 

املستقلة لحقوق اإلنسان عال حيث تم تسجيل 198 شكوى يف الضفة الغربية و54 شكوى يف قطاع 

غزة بالرغم من انخفاض منذ منتصف عام 2009. وبينام انخفض عدد التقارير حول حدوث حاالت 

تعذيب أو سوء معاملة، إال أنه يبدو هناك تزايد يف حاالت االعتقال غري القانوين.

وخالل العام 2009، تم إصدار أربعة عرش حكم باإلعدام يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مبا فيها 

ثالثة أحكام يف الضفة الغربية. وكانت تصدر األحكام عادة عىل خلفية التجسس والخيانة والتعاون 

مل  قانونياً.  النفس  للدفاع عن  فرصة  الحصول عىل  تحسن يف حق  أي  يلحظ  مل  معادية.  مع جهات 

تحصل أية عمليات تنفيذ لحكم اإلعدام يف العام 2009. يف غزة، استمرت حكومة األمر الواقع بتبني 

معايري قانونية جديدة، ويف شهر كانون األول 2009، أعلنت عن نيتها باستحداث عقوبة اإلعدام ضد 

جرية االتجار باملخدرات والتي أشارت التقارير إىل تزايد هذه املشكلة يف قطاع غزة. وقد عب االتحاد 

األورويب وبشكل ثابت عن قلقه تجاه هذا الوضع. وقد نفذ حكم اإلعدام بشكل رسمي ألول مرة من 

قبل حكومة األمر الواقع التابعة لحامس يف شهر نيسان 2010 والتي جاءت بعد فرتة هذا التقرير. 

وسيتم التحدث بالتفصيل عن تطورات هذا املوضوع يف التقرير الذي سيصدر العام القادم. وتحدثت 

التقارير بشكل منتظم عن انتهاكات لحرية الصحافة وانتهاكات لحق تشكيل جمعيات وحق التجمع 

بشكل سلمي خالل العام. ما زالت حرية تشكيل جمعيات ضعيفة يف الضفة الغربية مع ازدياد يف 

والتفجريات  االقتحام  أحداث  العديد من  التقارير عن  تحدثت  وقد  قطاع غزة.  املداهامت يف  عدد 

وقد   .2009 عام  من  األخري  الربع  يف  املدين  املجتمع  منظامت  مكاتب  محتويات  وسطو  ومداهمة 

أدت هذه إىل إضعاف إضايف ألوضاع منظامت املجتمع املدين والتي واجهت أيضاً تدخاًل مبارشاً من 

سلطات غزة.

من  املتكررة  الدعوات  من  بالرغم  القطاع،  معابر  وإغالق  غزة  عىل  املستمر  اإلرسائييل  الحصار 

املجتمع الدويل، ما زال يساهم يف نتائج صعبة عىل األوضاع اإلنسانية. القيود عىل إدخال مواد البناء 

التي لوحظت خالل فرتة  الرئيسية  التوجهات  املنازل املدمرة يف قطاع غزة.  بناء آالف  منعت إعادة 

هذا التقرير تضمنت تسارع يف وترية توسيع املستوطنات عىل الجانب الغريب من الجدار. إضافة إىل 

ذلك، أفادت التقارير إىل توسع األشغال يف 34 مستوطنة، بضمنها 16 مستوطنة واقعة عىل الجانب 

الرشقي من الجدار.
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خالل العام 2009، سجل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية معدل أسبوعي وصل 
إىل 8 حوادث مرتبطة باملستوطنني ضد الفلسطينيني مع ازدياد لهذه األحداث عند نهاية العام، بعد 
إعالن الحكومة اإلرسائيلية عن تجميد للنشاطات االستيطانية ملدة عرشة أشهر يف مستوطنات الضفة 

الغربية )باستثناء القدس الرشقية(.

التقرير. تأسست  للنساء ما زال صعباً خالل فرتة هذا  الوضع االجتامعي – االقتصادي اإلجاميل 
لجنة وطنية ملحاربة العنف املوجه ضد النساء تحت ريادة وزارة شؤون املرأة حيث تضمنت هذه 
اللجنة 12 وزارة ومنظمة مجتمع مدين بهدف العمل عىل صياغة اسرتاتيجية وطنية لتعزيز حقوق 
املرأة واملساواة بني الجنسني يف كافة مناحي الحياة يف املجتمع. وتم تسجيل جرائم الرشف بشكل 
منتظم. ويف سياق األزمة االجتامعية – االقتصادية الحالية، ما زالت النساء اللوايت تشكلن غالبية من 
مجموع طلبة الجامعات تعاين من متثيل ضعيف يف سوق العمل حيث وصلت نسبة مشاركة املرأة 
يف القوى العاملة يف الربع األخري من عام 2009 إىل 15.1% فقط )انظر أيضاً “التشغيل والسياسات 

االجتامعية”(. البطالة يف صفوف النساء وصلت إىل %23.8.

لكن السلطة الفلسطينية أبقت عىل التزامها واستمرت يف بذل جهودها من أجل تحسني مشاركة 
السياسية: خمس نساء ممثالت يف حكومة حزيران 2009 )مبا فيها وزيرة لشؤون  الحياة  النساء يف 
املرأة( من مجموع 23 وزيراً، باإلضافة إىل 17 امرأة هن أعضاء يف املجلس الترشيعي من مجموع 
العليا،  املواقع  بنحو 15% يف  يقدر  السياسية  الهيئات  النساء يف  132 عضو مجلس ترشيعي. متثيل 
وما يقرب من 9% يف الجهاز القضايئ. يف شهر حزيران 2009، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تقديم 
موازنة تأخذ بعني االعتبار النوع االجتامعي باإلضافة إىل إقامة وحدات للنوع االجتامعي يف الوزارات 
واملؤسسات العامة. إضافة إىل ذلك، وقع رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 8 آذار 2009 قراراً رئاسياً 
بإقرار اتفاقية الحد من كافة أشكال التفرقة ضد النساء )سيداو( بدون أي تحفظ. لكن ال يوجد تقدم 

حقيقي يذكر فيام يتعلق بتبني وثيقة حقوق املرأة.

املساءلة املالية واإلدارة السليمة للتمويل العام:

التمويل  إدارة  مجال  يف  هامة  إصالحات  بتنفيذ  الفلسطينية  السلطة  استمرت   ،2009 العام  يف 
العام بالرغم من املناخ السيايس الصعب مبا يتامىش مع أولويات خطة رئيس الوزراء فياض حول بناء 
وترشيد  والسيطرة  املحلية  اإليرادات  بزيادة  التزامها  الفلسطينية عىل  السلطة  وقد شددت  الدولة. 
اإلنفاق )عىل سبيل املثال إطالق برنامج سيادة(، وإقامة دائرة لألبحاث واالستمرار يف تحديث وتعزيز 
وزارة املالية، وحوسبة اإلجراءات الرضيبية والال مركزية يف التدقيق الداخيل، واستكامل تنفيذ نظام 
التمويل  اسرتاتيجية شاملة إلدارة  إعداد  عىل  الفلسطينية حالياً  السلطة  الجديد. وتعمل  الحسابات 

العام.

وعملت  األورويب.  االتحاد  من  بدعم  الداخيل  بالتدقيق  يتعلق  فيام  العمل  يف  التقدم  واستمر 
وزاريت التخطيط واملالية عىل مزيد من اندماج عمليات التخطيط وإعداد املوازنة وتم إطالق نظام 
إىل  الجديد  املحاسبة  نظام  جوانب  كافة  املالية  وزارة  واستكملت  املوازنة.  حول  جديد  معلومات 
الوزارات املعنية يف شهر آب 2009 – وهو موعد مبكر باملقارنة مع املوعد املفرتض – وتقوم اآلن 
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بتطوير منوذج توريد جديد للنظام. إضافة إىل ذلك، قامت وزارة املالية بتطوير خطة سيولة نقدية 
سنوية وتم تشغيل نظام حساب الخزينة املركزي بشكل كامل.

املايل  للتدقيق  الدولة  مكتب   – الفلسطينية  للسلطة  التابعة  العليا  التدقيق  مؤسسة  وأصدرت 
والرقابة اإلدارية – تقريراً عن نشاطاتها للعام 2008 وتعمل حالياً عىل إعداد تقرير النشاطات لعام 
2009 )يتوقع إصداره يف الربع األول من عام 2010(. ويف غياب مجلس ترشيعي فلسطيني فاعل، 
يتم إرسال التقارير السنوية إىل الرئيس وإىل مجلس الوزراء وإىل سكرتارية املجلس الترشيعي. يتوقع 
الفلسطينية للعام 2008 يف عام 2010. وقد أعدت املفوضية  البيانات املالية للسلطة  إجراء تدقيق 
األوروبية برنامج مساعدات متعدد األعوام من أجل بناء قدرات مكتب الدولة للتدقيق املايل والرقابة 

اإلدارية ليك يبدأ التنفيذ يف عام 2010.

املالية. ويستمر  الفلسطينية يف إحداث تقدم يف مجال تعزيز شفافية شؤونها  استمرت السلطة 
صدور تقارير مالية شهرية شاملة يف الوقت املحدد وتنرش هذه التقارير عىل املوقع اإللكرتوين التابع 
لوزارة املالية. وتتضمن هذه التقارير بيانات حول النفقات )عىل أساس النقد املتوفر أو االلتزامات 
تقسم عىل أساس طبيعتها ووظيفتها(، واإليرادات واملوارد التمويلية. لكن وفيام يتعلق بالفساد، مل 
لكنها شكلت لجنة  الفساد،  ناحية اسرتاتيجية شاملة ملكافحة  الكثري من  الفلسطينية  السلطة  تظهر 

إلعداد خطة شاملة ملكافحة الفساد.

3– اإلصالح االقتصادي واالجتامعي:

اإلطار االقتصادي الكيل واقتصاد سوق فعال:

وبعد إنجاز منو يف إجاميل الناتج املحيل بنسبة 2.3% يف العام 2008، البيانات األولية تشري إىل 
توسع االقتصاد الفلسطيني بنسبة تقرتب من 6.8% يف العام 2009 حيث ظهر االزدياد بشكل واضح 
يف قطاعات اإلنشاء والخدمات االجتامعية وصناعات الخدمات. لكن ذلك يثل زيادة بنسبة %3.7 
فقط يف إجاميل الناتج املحيل للفرد. وقد استفاد االقتصاد من التخفيف الجزيئ للقيود عىل الحدود 
مع إرسائيل وتخفيف القيود عىل التجارة الداخلية يف الضفة الغربية، باإلضافة إىل التحسينات التي 
حدثت عىل صعيد الوضع األمني األمر الذي جلب تزايد يف النشاط التجاري )انظر إىل القسم حول 
التجارة(، لكن منحى النمو اإلجاميل ال يشري لغاية اآلن إىل مخرجات أعىل عىل أساس االستثامر الخاص 

والقطاعات اإلنتاجية.

التزايد الكبري يف الواردات الفلسطينية من إرسائيل والتغيري الضئيل يف قيمة الصادرات الفلسطينية 
إىل إرسائيل تشري إىل االستهالك املتزايد املمول من الجهات املانحة وليس إىل منو اقتصادي كبري. مل 
يتأثر االقتصاد الفلسطيني بشكل كبري من األزمة االقتصادية العاملية بسبب عالقات محدودة ومقيدة 
يف مجال التجارة الخارجية وبسبب االعتامد الكبري عىل املساعدات الدولية )ما يزيد عن ثلث إجاميل 

الناتج املحيل( وبسبب تدين قاعدة التنمية االقتصادية بعد أعوام من النزاع السيايس.

الغربية حيث تحسن  الضفة  االقتصادي يف  األداء  إيجابية تعزى بشكل رئييس إىل  النظرة األكرث 
لبضعة مئات  باإلضافة إىل إصدار إرسائيل  الحركة،  أمام حرية  الحواجز  األمني وتقلص عدد  الوضع 
التصاريح إىل رجال األعامل الفلسطينيني، وتم إطالق االستثامرات املهمة األوىل بعد مؤمتر االستثامر 
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الفلسطيني األول يف العام 2009. النمو الحقيقي إلجاميل الناتج املحيل يف الضفة الغربية يتوقع أن 
يرتفع إىل 7% يف العام 2009 من 5% يف العام 2008، يف حني النمو الحقيقي يف غزة يتوقع أن يرتفع 
إىل 1% من إجاميل الناتج املحيل يف العام 2009 من –5% يف العام 2008 وهذا طبعاً يعكس استمرار 
السوق  عىل  توسع  حصل  غزة،  عىل  الحصار  استمرار  وبسبب  للفرد.  الدخل  ناحية  من  الهبوط  يف 

السوداء، حيث يعمل بشكل جزيئ عب مجموعة من األنفاق عىل الحدود املرصية.

ضغط التضخم الذي شهد أعىل نسبة له يف منتصف عام 2008 بدأ يف الهبوط تدريجياً، بسبب 
هبوط يف األسعار العاملية للغذاء والنفط حيث هبطت إىل 2% عند منتصف عام 2009 يف حني ما زال 
التضخم عالياً يف غزة بسبب الحصار الذي يؤثر عىل العرض. وقد ارتفعت املداخيل الحقيقية بسبب 
انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدوالر األمرييك حيث يثل ذلك جزءاً كبرياً من التحويالت واملساعدات 
من الجهات املانحة التي هبطت بشكل حاد يف النصف األول من العام. العجز املايل اإلجاميل سيزداد 
الناتج املحيل يف  الناتج املحيل حيث كان –23% من إجاميل  العام 2009 إىل –29% من إجاميل  يف 
العام 2008، بينام سيتناقص امليزان املايل املتكرر – باستثناء اإلنفاق الطارئ يف غزة – إىل 18.5% من 
إجاميل الناتج املحيل يف العام 2009 من 20% من إجاميل الناتج املحيل يف العام 2008. اسرتاتيجية 
السلطات تكمن يف تعزيز التمويل العام من أجل تخفيف االعتامد عىل املساعدات املالية ومن أجل 
العام أكرث فعالية  تشجيع منو القطاع الخاص. ويف نفس الوقت، تهدف السلطات إىل جعل اإلنفاق 
من خالل سحب املوارد عن األجور ودعم السلع باتجاه االستثامر. ولهذا الهدف، حافظت السلطة 
الفلسطينية عىل السيطرة عىل التشغيل واألجور الحكومية، وخففت إىل حد كبري من دعم املرافق 
الحركة  عىل  إرسائيل  قبل  من  الحصار  واستمرار  العام  بداية  يف  الحرب  لتبعات  االستجابة  العامة. 

التجارية االعتيادية مع قطاع غزة ما زالت تؤدي إىل انعكاسات مالية جدية للسلطة الفلسطينية.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات ترشيعية يف العام 2009 من أجل معالجة نقص القروض 
إىل األعامل التجارية بسبب املخاطر العالية املرتتبة عىل االستثامر يف االقتصاد املحيل. وقد استحدثت 
سلطة النقد الفلسطينية نظام جديد يفرض عىل املصارف تخفيض نسبة االستثامر األجنبي/ إجاميل 
اإليداعات إىل 55% )من النسبة الحالية التي تصل إىل 65%(. وبسبب هذا النظام الجديد إىل حد ما 
الثلث  بنسبة  الغربية  الضفة  الخاص يف  القطاع  ارتفعت قروض  األمنية، فقد  البيئة  وبسبب تحسن 
يف النصف األول من عام 2009 يف حني حصل هبوط يف إقراض القطاع الخاص يف قطاع غزة بسبب 
الضفة  يف   2009 عام  يف  الخاص  القطاع  نشاط  معاودة  من  بالرغم  االستثامر.  عىل  الطلب  ضعف 
الغربية، اال أن استدامة املعافاة االقتصادية ما زالت تعتمد عىل مزيد من اإلجراءات نحو تخفيف 

القيود عىل حرية الحركة والتنقل وعىل بيئة سياسية وتنظيمية جاذبة لالستثامر.

بكثري من  أقل  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  املحيل يف  الناتج  زال إجاميل  ما  الحقيقية،  وباألرقام 
املستوى الذي سجل قبل عرشة أعوام وما زالت املنطقة تعاين من الفقر. مستوى الفقر اإلجاميل يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة وصل إىل 57% حيث يوجد نسبة تقديرية تصل إىل 80% من السكان يف 
قطاع غزة يعيشون دون خط الفقر. األوضاع االجتامعية اإلجاملية ما زالت صعبة وقد أدت الحرب 

يف غزة يف كانون الثاين من عام 2009 إىل تدهور كبري يف الوضع اإلنساين يف القطاع.
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التشغيل والسياسة االجتامعية:

انخفض مستوى البطالة بشكل ضئيل من 27.9% يف الربع األخري من عام 2008 إىل 24.8% يف 
الربع األخري من عام 2009. وصل مستوى البطالة يف الضفة الغربية إىل 18.1% و39.3% يف قطاع 
غزة يف الربع األخري من عام 2009. ومع ذلك، وطبقاً ملعايري منظمة العمل الدولية، مستوى مشاركة 
القوى العاملة ما زال متدنياً وقد توقف عند نسبة 41.5% يف الربع األخري من عام 2009 باملقارنة 
بنسبة 41.4% لنفس الفرتة يف العام 2008. أشارت التقديرات إىل مستوى البطالة يف صفوف النساء 
بنسبة 23.8% يف العام 2008. واستمرت السلطة الفلسطينية بالعمل مع منظمة العمل الدولية يف 

مجال تطوير اسرتاتيجية تشغيل وتحديث نظام املعلومات حول سوق العمل.

فيام يتعلق بالحوار االجتامعي، أقيمت لجنة ثالثية يف شهر متوز 2009. ونظمت منظمة العمل 
اللجنة  للنقاش يف شهر ترشين األول 2009 من أجل إعادة تنشيط  الدولية جلسة طاولة مستديرة 

الثالثية الوطنية الفلسطينية.

لتوفري  عطاء  األوروبية  املفوضية  أنجزت  الفقر،  ومحاربة  االجتامعية  الحامية  إىل  اإلشارة  وعند 
مساعدات فنية إىل وزارة الشؤون االجتامعية يف شهر ترشين األول 2009 حول تنفيذ نظام حامية 
تطوير  عن  مسؤولة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  أصبحت   ،2009 شباط  شهر  ومنذ  معزز.  اجتامعية 
برنامج مساعدات نقدية عىل أساس الفقر. ولهذا الهدف، تبنت يف شهر متوز 2009 أسلوب استهداف 
عىل أساس الفقر بالنظر إىل إقامة قاعدة بيانات مركزية تتضمن األرس الفقرية. وأخرياً، ويف شهر كانون األول 

2009 قدمت وزارة الشؤون االجتامعية برنامجها الوطني للحامية االجتامعية.

مل يحصل أي تقدم عىل صعيد تبني خطة عمل إلصالح نظام التقاعد ونحو إقامة إطار قانوين 
استدامة  ضامن  حول   2009 عام  خالل  الفنية  املشاورات  بعد  حصلت  لكن  جديد.  تقاعد  لنظام 
اإلصالح، وتعمل السلطة الفلسطينية حالياً عىل إعداد خطة عمل إلصالح نظام التقاعد. إن تطوير 
أولويات  تعتب  الفلسطينية  التقاعد  هيئة  قدرات  تعزيز  إىل  باإلضافة  للتقاعد  مستدام  قانون 
تبنيها  تم  التي  الدولة”  وإقامة  االحتالل  إنهاء  “فلسطني،  عامني  ملدة  الحكومة  برنامج  يف  رئيسية 

يف آب 2009.

إن عملية تعزيز التنمية املستدامة تبقى صعبة وتتعقد بسب القيود املفروضة من قبل االحتالل 
العسكري اإلرسائييل. يف املنطقة ج يف الضفة الغربية، تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة محدودة 
جداً عىل مواردها الطبيعية وأراضيها الزراعية. وبسبب القيود اإلرسائيلية، فإن توسع السكان محدود 
ضمن املدن والقرى القامئة مع وجود مساحة صغرية للنمو الديغرايف، األمر الذي يؤدي إىل استخدام 
غري عقالين لألرايض وإدارة غري سليمة للبيئة. يف قطاع غزة، الحصار الصارم ألكرث من عامني والتدمري 
الواسع الذي حدث بسبب النزاع ترك آالف املنازل املدمرة واملترضرة وسبب تدهور إضايف لشبكات 

املياه والرصف الصحي والكهرباء التي تتحمل أصاًل عبئاً يفوق طاقاتها.

4– قضايا متعلقة بالتجارة، السوق واإلصالح التنظيمي:

بشكل ضئيل خالل  املحتلة  الفلسطينية  واألرايض  األورويب  االتحاد  بني  الثنائية  التجارة  تقلصت 
فرتة التقرير: الصادرات من األرايض الفلسطينية املحتلة إىل االتحاد األورويب تباطأت لكن بدرجة أقل 
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العام املايض )بنسبة 9.4% مقارنة بنسبة 48.2%( يف حني صادرات االتحاد األورويب انخفضت  من 
بنسبة %14.5.

).....(

إرسائيل حيث  مع  التجارية  املعابر  األوضاع عىل  تتغري  مل  الخارجية،  التنقل  بحركة  يتعلق  فيام 
استمرت اإلعاقات الطويلة والتكلفة املرتفعة ملعظم التجار، خاصة حول ترقوميا. ).....(

فعال  حل  أجل  من  النزاعات”  حل  “آلية  إقامة  تجاه  العمل  استمر  التقرير،  هذا  فرتة  خالل 
للنزاعات التجارية يف إطار اتفاقية الرشاكة االنتقالية. ).....(

يف حزيران 2009، تبنت السلطة الفلسطينية بروتوكول أصول املنشأ األوروبية – املتوسطية. ينفذ 
قسم الجامرك يف السلطة الفلسطينية مبساعدة من االتحاد األورويب نظام آيل حول بيانات الجامرك 
“ASYCUDA World” من أجل تعزيز القدرات التشغيلية. إضافة إىل ذلك، تبنت حكومة السلطة 
نافذة  مبدأ  استحداث  إىل  يهدف  الذي  “السيادة”  برنامج   2009 الثاين  الفلسطينية يف شهر ترشين 
وحيدة إلدارة الحدود ومبدأ ملف واحد لجمع العائدات حيث يتم توحيد كافة العائدات الرضيبية 

وغري الرضيبية يف إطار إدارة واحدة لإليرادات. ).....(

يحتوي برنامج الحكومة “فلسطني: إنهاء االحتالل وإقامة الدولة” العديد من اإلجراءات لتحسني 
مناخ األعامل التجارية اإلجاميل. وكنتيجة لذلك، عملت السلطة الفلسطينية خالل فرتة التقرير عىل 
قانون جديد للرشكات مصمم لتبسيط وتخفيف الخطوات الرضورية لتسجيل الرشكات. وتم تشكيل 

طاقم مهام استشاري حول موضوع قانون الرشكات يف شهر كانون األول 2009.

يف مجال الخدمات املالية، تأثرت األرايض الفلسطينية بسبب األزمة االقتصادية واملالية العاملية 
)بالرغم من االنخفاض الكبري للتحويالت من الفلسطينيني العاملني يف الخارج( بدرجة أقل من أزمة 
املصارف يف قطاع غزة خالل فرتة  الجمهور يف نظام  ثقة  انعكاسات ذلك إىل رضب  غزة، وقد أدت 

طويلة من العام. ).....(

مجاالت رئيسة أخرى:

يف برنامج الحكومة الثالثة عرشة يف آب 2009، “فلسطني: إنهاء االحتالل وإقامة الدولة”، تعيد 
السلطة الفلسطينية التأكيد عىل هدفها لتعديل قانون الرضيبة بالنظر إىل توسيع القاعدة الرضيبية 

وزيادة جمع رضيبة الدخل وتحسني مناخ األعامل التجارية. ).....(

التقرير وينتظر  العام خالل فرتة  التوريد  القانون املوحد حول  حصلت مراجعة إضافية ملسودة 
حالياً إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

مجموعة  يف  التقرير  فرتة  خالل  كامل  بشكل  الفلسطينية  السلطة  تعاونت  اإلحصاء،  مجال  يف 
املكاتب اإلحصائية من مرص وإرسائيل واألردن والسلطة  التي جمعت ممثلني من  اإلقليمية  العمل 

الفلسطينية بهدف تعريف برنامج عمل لتخفيف التباينات يف املستقبل. )....(

ويف مجال سياسات املبادرات التجارية، استمرت السلطة الفلسطينية بتنفيذ امليثاق األورويب – 
املتوسطي للمبادرات التجارية. ).....(
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5– الطاقة، البيئة، النقل، البحث والتطوير:

وبسبب الظروف السياسية السائدة، توفري عمليات النقل مقيدة باألرايض الفلسطينية. وبالرغم 
من ذلك، فقد أدت اإلصالحات التنظيمية يف األعوام املاضية يف قطاع الطرق إىل تبني الترشيع حول 

رخص القيادة ورخص التشغيل وفحص صالحية الطرق مبا يتامىش مع املعايري الدولية. ).....(

وقامت السلطة الفلسطينية بتعزيز سياستها يف تشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة وتريد 
أن تزيد من حصتها يف توليد الطاقة إىل 20%. وقد بادرت إىل مرشوع تجريبي للحصول عىل الطاقة 

من الرياح لصالح مستشفى الخليل بدعم من االتحاد األورويب.

).....(

يف قطاع غزة، من املستحيل متابعة إعادة بناء البنية التحتية املدمرة أو بناء بنية تحتية جديدة 
بسبب القيود املستمرة عىل استرياد مواد البناء.

).....(

6– االتصاالت بني الشعوب، التعليم والصحة:

بدأت وزارة الرتبية والتعليم العايل بتنفيذ خطة اسرتاتيجية التطوير الرتبوي للفرتة 2008–2012، 
القدرات  التعليم وتطوير  يعزز جودة  للجميع، مام  التعليم  إىل  الوصول  توفري حق  الرتكيز عىل  مع 
يف مجال إدارة التمويل العام وتحسني الفعالية بتكلفة معقولة لبامج االستثامر يف التعليم وتحسني 

حرية الوصول إىل التعليم وجودة التدريب املهني والتقني. ).....(

أجل  من  “الرشاكة  األورويب  االتحاد  برنامج  استمر  املدين،  املجتمع  مع  بالتعاون  يتعلق  وفيام 
السالم” بتشجيع املشاريع التي تساهم يف حل النزاعات والفهم املتبادل يف عدد من املجاالت. ).....(

إطار  اإلقليمي يف  املستوى  الفلسطينية بشكل نشط عىل  املنظامت  الثقافة، شاركت  ويف مجال 
برنامج الرتاث األورويب – املتوسطي الرابع. لكن القرار اإلرسائييل بعدم السامح بتنظيم نشاطات ثقافية 
يف القدس الرشقية مبناسبة احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009 منع الفلسطينيني من 

التعبري عن هويتهم يف املناطق التي يعيشون فيها.

تابعت السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة إصالح القطاع الصحي عىل أساس خطة العمل يف إطار 
الخطة االسرتاتيجية الصحية الوطنية 2008–2012 وخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية. وقد بدأت 
املشاورات مع األطراف املعنية من أجل إقامة عملية منظمة ملراقبة التقدم يف أجندة إصالح القطاع 
الصحي. ال يوجد أي تقدم يذكر حتى اآلن يف مجال إصالح قانون التأمني الصحي الوطني. ما زالت 
هناك مشكلة يف إدارة الصحة العامة يف العام 2009 بسبب االنقسام بني قطاع غزة والضفة الغربية، 

وبسبب أزمة غزة والقيود اإلرسائيلية عىل استرياد البضائع وحركة تنقل األفراد من وإىل غزة. ).....(

7– التعاون املايل – 2007 أرقام وحقائق أساسية:

لعام  املحتلة  الفلسطينية  لألرايض  األوروبية  الجوار  إطار سياسة  الدولية يف  املخصصات  وصلت 
2009 إىل 352.8 مليون يورو. ال يوجد برنامج مؤرشات وطني للفرتة ما بني عام 2007 و2010 بسبب 
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حالة الطوارئ املستمرة يف الضفة الغربية وغزة. تم تسيري أغلب املساعدات عن طريق آلية بيغاس 

املخصصة لدعم إنجاز األهداف الرئيسة للسياسة املبّينة يف خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، وهي: 

الحكم، والتنمية االجتامعية، وتنمية االقتصاد كام القطاع الخاص، والبنية التحتية العامة. هدف آلية 

املستقبلية،  فلسطني  لدولة  املعامل  كاملة  حكومة  تصبح  بأن  الفلسطينية  السلطة  متكني  هو  بيغاس 

التطبيق  آلية  خالل  من  املمنوحة  الطارئة  املساعدات  مرحلة  من  االنتقال  خالل  من  ذلك  وسيتم 

املؤقت إىل برنامج تنمية أكرث اسرتاتيجية عن طريق بناء القدرات املؤسساتية، والتنمية االقتصادية 

واالجتامعية، يف سبيل دعم برنامج الحكومة “فلسطني، إنهاء االحتالل، وبناء الدولة”.

والتعليم  الصحة  خدمات  توفري  عن  املسؤولة  األونروا  إىل  كبرية  مبالغ  األورويب  االتحاد  منح 

باإلضافة  املجاورة.  والدول  وغزة  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  لالجئني  االجتامعية  والخدمات 

إىل منحها مبلغ 66 مليون يورو للموازنة العامة الخاصة باألونروا، تقوم هذه الوكالة بتخصيص مبلغ 

1 مليون يورو لدعم خطة اإلصالح الداخيل، و10 ماليني يورو ملشاريع معينة تهدف إىل تحسني جودة 

التعليم يف مدارس األونروا. تم منح دعم إضايف لألونروا مخصص ملعالجة املشاكل التي خلفتها أزمة 

غزة، مبا يتضمن دعامً من األداة نحو االستقرار كام هو مبني يف األسفل. يف املحصلة، حصلت األونروا 

يف عام 2009 حسب التزامات موازنة االتحاد األورويب عىل 169.7 مليون يورو.

ال يزال تطبيق اإلجراءات املغطاة لألعوام املالية 2007 و2008 سائراً. حصل تقدم يف توفري وسائل 

البنية التحتية الخاصة بالرشطة املدنية الفلسطينية وبإصالحات هامة يف قطاع التعليم، واملساعدات 

الفنية لوزارات السلطة الفلسطينية التي تلعب دوراً  هاماً يف عملية بناء الدولة، مثل: وزارة الشؤون 

قطاع  يف  كام  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  ووزارة  الجامرك(،  يتضمن  )مبا  املالية  ووزارة  االجتامعية، 

القضاء. يتم تطبيق املشاريع الخاصة يف تعزيز املدارس الفلسطينية واملستشفيات يف القدس الرشقية، 

مع الدعم إىل لجنة االنتخابات املركزية وجهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني. تم منح دعم كبري للقطاع 

الخاص، عىل وجه التخصيص عن طريق منحة ضامن االئتامن األورويب الفلسطيني.

تم منح دعم مايل مبارش عن طريق آلية بيغاس بقيمة 218.6 مليون يورو يف عام 2009. من هذه 

املوازنة اإلجاملية، تم تخصيص 150.5 مليون يورو لدفع رواتب موظفي الخدمة املدنية واملتقاعدين، 

يورو  املحتاجة، وأقل من 40 مليون  الفلسطينية  للعائالت  يورو لإلعانات االجتامعية  و28.5 مليون 

تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  غزة.  يف  الكهرباء  توليد  مبحطة  الخاص  الوقود  لتغطية  تخصيصها  تم  فقط 

يورو  مليون  و18  االجتامعية،  والتنمية  الحكم  قطاع  يف  ملشاريع  يورو  مليون   10.5 مبلغ  تخصيص 

للبنية التحتية، و22 مليون يورو للمساعدة يف إعادة بدء نشاط رشعي للقطاع الخاص يف قطاع غزة، 

منح  أيضاً  تم  الرشقية.  القدس  يف  الفلسطينية  املؤسسات  لدعم  يورو  مليون   4.5 تخصيص  تم  كام 

اللجنة  إجاميل 1.5 مليون يورو لدعم مبادرة )EXACT( الستخدام املياه اإلقليمية، ومكتب ممثل 

الرباعية.

باإلضافة إىل هذه املخصصات الثنائية، تواصل األرايض الفلسطينية املحتلة االنتفاع من نشاطات 

التعاون املايل من البامج اإلقليمية واملتعددة الدول الخاصة بسياسة الجوار األوروبية الدولية، وعىل 
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املواضيع  وبرامج  املدين،  املجتمع  ملنظامت  السالم”  أجل  من  “الرشاكة  مبادرة  من  الخصوص  وجه 
األفقية، مثل برنامج الوساطة األوروبية للديقراطية وحقوق اإلنسان، وبرنامج DCI: تطوير األطراف 
ومنح  الغذايئ.  األمن  وبرنامج  الناس  يف  واالستثامر   ،)NSA/LA( املحلية  والسلطات  الحكومية  غري 
البنامج األخري لألرايض الفلسطينية املحتلة 14.48 مليون يورو تحت إطار قسم “الربط بني اإلغاثة 
واإلصالح والتنمية”، وقد تم تقسيمها إىل مخصص قدره 5 مليون يورو لبنامج شبكة األمان االجتامعي 
باملياه  خاصة  ملشاريع  حالياً  تقديها  يتم  يورو  مليون   9.48 قدره  آخر  ومخصص  باألونروا،  الخاص 

والصحة.

وقد دعمت أدوات أخرى تابعة لالتحاد األورويب رزمة املساعدات يف إطار سياسة الجوار األورويب، 
تحديداً أداة من أجل االستقرار ومرفق الغذاء التي وفرت ما مجموعه 20 مليون يورو و39.7 مليون 
يورو عىل التوايل آخذين بعني االعتبار الوضع يف قطاع غزة. املخصص من أجل مرفق الغذاء تم توفريه 
إىل األونروا ليغطي عامي 2009 و2010. ويستفيد الشعب الفلسطيني أيضاً من املساعدات اإلنسانية 
املفوضية  يف  اإلنسانية  الشؤون  ملكتب  العامة  املديرية  قبل  من  توفر  يورو(  مليون   19.3 )منها 
األوروبية؛ )املساعدات ال تذهب إىل السلطة الفلسطينية وتغطي الالجئني يف األردن وسوريا ولبنان(. 
تم إقرار مرشوع تجريبي بقيمة مليون يورو من أجل توفري متويل صغري الحجم إىل املستفيدين يف 
البحر األبيض  الفلسطينية املحتلة مؤهلة للمشاركة يف برنامج حوض  الزراعة. وتعتب األرايض  قطاع 
املتوسط “التعاون عب الحدود” )173.6 مليون يورو لكامل البنامج للفرتة 2007–2013(. أولويات 
البنامج: التنمية االجتامعية – االقتصادية، مصادر الطاقة املتجددة، الحوار الثقايف والتنمية املحلية.

يعتب االتحاد األورويب الجهة املانحة املنفردة التي تساعد السلطة الفلسطينية واألونروا، ويلعب 
االتحاد األورويب دوراً رئيسياً كمزود يكن االعتامد عليه ودقيق للمساعدات. يف العام 2009، ضمن 
نشاطات  تنسيق  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  إىل  الفنية  للمساعدات  األوروبية  املفوضية  مكتب 
وساعد  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  عىل صعيد  خاصة  الفلسطينية،  السلطة  مع  املساعدات 
املكتب يف إقامة دليل حول مساعدات التعاون املحلية التابعة لالتحاد األورويب يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة بالرشاكة النشطة مع ممثيل الدول األعضاء يف املوقع. وكنتيجة تم رسم تقسيم مفصل للعمل 
بني املفوضية األوروبية والدول األعضاء والسلطة الفلسطينية، آخذين بعني االعتبار أفضل املامرسات 
املعمول بها يف مجال التعاون التنموي يف األعوام األخرية مع مختلف الدول األعضاء ومع املفوضية 

املسؤولة عن التعاون يف قطاعات رئيسية.

ناحية  األورويب من  االتحاد  بتطوير ملفات قطاعات  األورويب  االتحاد  التعاون يف  يقوم مسؤولو 
القطاعات املركزية املفرتض أن تتسلم مساعدات مالية يف األعوام القادمة. القطاعات املركزية املقرتحة 
ملجمل ]مساعدات[ االتحاد األورويب هي: األمن، العدل، إدارة التمويل العام، الحكم املحيل، التثقيف 
الصحي، الحامية االجتامعية، تطوير القطاع الخاص، الزراعة، املياه، الطاقة، الالجئني، القدس ودعم 
عملية  تقود  التي  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مع  الوثيق  التعاون  عب  العمل  يسري  املوازنة. 
السلطة الفلسطينية يف مجال التنمية يف 23 ملف قطاعي التي ستوفر معلومات إىل الخطة الوطنية 

الفلسطينية 2011–2013.


