
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  فلسطــین :الدولة

سنة ومن طرف استعمار ال  60في ظروف االحتالل والحصار على شعب بأكملھ منذ أكثر من 
یعترف بحقوق الشعوب المحتلة وال یراعي في صغیرھم وال كبیرھم وال نسائھم أي عرف أخالقي أو 
قانوني، ال یمكن البحث عن مدى تحقیق تنمیة شاملة وال مستدیمة، وال انتظار إنجازات كبرى وتغیرات 

رفاھیتھم . فماذا یمكن أن یتحقق لسكان غزة وھم في وذات بال في قدرات السكان وظروف عیشھم 
ھم التعدیات وأعمال العنف والحروب، وھل من  سجن كبیر منغلق علیھم منذ سنوات وال تتوقف ضدّ

اتھم الممكن ألطفال فلسطین وشبابھا ونسائھا أن یمارسوا حقوقھم وأن یبنوا قدراتھم ویعززوا مساھم
  المجتمعیة واألسریة؟

لكن بالرغم من كل ذلك تسعى الجھات الفلسطینیة الرسمیة واألھلیة على تواضعھا أن تتقدم خطوات في 
 4الذي انبنى على   2010- 2008مخطط التنمیة للفترة وھو ما یترجمھ مثال   نھج التنمیة البشریة

وتحسین نوعیة عیش  لدفع النماء الوطني،مقاصد كبرى ھي: بسط األمن، وإقرار الحوكمة الرشیدة، وا
السكان. وقد سجلت فلسطین الكثیر من النتائج على مستوى تعمیم التعلیم وتحقیق المساواة فیھ أو على 

ع واألطفال، وھي نتائج تبقى متواضعة في المطلق ومحترمة في لمستوى صحة األمھات أو وفیات ا رضّ
حالة والدة  2500ثال على معاناتھ تكفي اإلشارة إلى أن الظروف التي یعیشھا الشعب الفلسطیني. وكم

رج ، وقعت خا2006 % منھا سنة13ة الصحیة، مسنویا تجد صعوبة في الوصول إلى منافذ الخد
 4توفیت خاللھا  2000والدة حدثت عند الحواجز األمنیة سنة  70. وأن أمھات 5المراكز توفیت خاللھا 

على المساعدات  2010عاشوا سنة % من سكان غزة  80خر فإن  مولودا. وعلى مستوى آ 34أمھات و
. كما أن أوضاع المرأة والبنت واألسرة زادت سوءا بعد حرب 2000% سنة  10مقابل اإلنسانیة 

ة.  2008/2009   وتفاقم الفقر في الضفة وغزّ

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

ھناك برامج سكانیة وتنمویة ال ترتقي للمفھوم   مدى توفر سیاسة سكانیة
  المتكامل للسیاسة السكانیة

قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا أھم 
  السیاسة السكانیة

تسعى السلطة الفلسطینیة للتعامل مع القضایا 
المعیشیة للسكان حسب المتاح من اإلمكانات 

لصحة وبعض مكونات الصحة وحسب الظروف: ا
  اإلنجابیة، التعلیم، التشغیل، الخ....

قدر معدل الفقر بین    :   نسبة الفقر  •



    
  
  
  
  
  
  

السكان وفقا ألنماط 
االستھالك الحقیقیة 

% خالل عام 25.8
% 17.8(بواقع  2011

في الضفة الغربیة 
% في قطاع 38.8و

    غزة).
% من 12.9حوالي -

األفراد في األراضي 
الفلسطینیة یعانون من 

% في 7.8الفقر المدقع (
% 21.1الضفة الغربیة و
   في قطاع غزة).
  الفقر في تصاعد

  
   

 سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
  
  
  

نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •
 :(النقص في الغذاء)الضروریة 

 
  

1996 :3.6 %  
  %3الذكور : 
  %4اإلناث : 

2006 :3%  
  %2الذكور : 
  %3.9اإلناث : 

  
16: %2002/04  

 نسبة السكان المزودین بمیاه نقیة •
  (حسب التعریف الدولي) •

% 91.8إلى أن  2011  80%: 1995
من أسر األراضي 
الفلسطینیة تسكن في 
مساكن المصدر الرئیسي 
للمیاه فیھا شبكة میاه 
عامة، وتقل ھذه النسبة في 

%) 89.4الضفة الغربیة (
عنھا في قطاع غزة 

)96.4(%  
صرف  الذین لھم نظام نسبة السكان  •

ن (حسب التعریف الدولي) صحي   محسّ
أن حوالي  2011  

% من األسر 44.3
الفلسطینیة تقیم في مساكن 
موصولة بحفر امتصاصیة 
أو صماء للتخلص من 
المیاه العادمة بواقع 

% في الضفة 58.6
% في 16.9الغربیة و
في حین أن   قطاع غزة.

% من األسر 55.0ھناك 
الفلسطینیة تقیم في مساكن 



موصولة بشبكة صرف 
% 40.2صحي بواقع (

الغربیة مقابل في الضفة 
  % في قطاع غزة).83.1

  )وكالة بیئیة شبھ مستقلةسلطة جودة البیئة (  السلطات البیئیة الرسمیة •
 1995المذكرة البیئیة  -  الخطة الوطنیة للتنمیة المستدامة •

 2000استراتیجیة حمایة التنوع البیولوجي  -
خطة عمل واستراتیجیة القطاع البیئي  -

2010  
  األسرة -2

توجد برامج وخطط للنھوض بأوضاع   لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 
 األسرة .

 6.4: 1997  متوسط حجم األسرة •
في  6.1(

 6.9الضفة و
 في غزة)

2011 :5.8 
في الضفة  5.6(
في غزة) 6.4و  

 60نسبة المسنین من مجموع السكان ( •
  سنة فأكثر)

% من 2.9: 2012 
  السكان

من طرف  نسبة األسرة المرؤوسة •
  من مجموع األسر امرأة

  % من مجموع األسر10  

% من 22: 1998  نسبة األسر الفقیرة •
األسر تحت الخط 

  األعلى للفقر.

2007 :  
% من األسر تحت 18

% 10الخط األدنى للفقر(
% في 35في الضفة و

  غزة)
% من األسر تحت 57-

% 46الخط األعلى للفقر(
% في 79في الضفة و 

  غزة)
  

ألف فرد  113حوالي     المعاقیننسبة السكان  •
ذوي إعاقة في األراضي 

، 2011الفلسطینیة لعام 
ألف في الضفة  75منھم 

% من 2.7الغربیة، أي 
مجمل السكان في الضفة 

ألف في  38الغربیة، و
% 2.4قطاع غزة، أي 

من مجمل السكان في 
وبلغت ھذه   قطاع غزة.

% بین الذكور 2.9النسبة 
% بین اإلناث 2.5مقابل 



على مستوى األراضي 
  الفلسطینیة.

% في عام 85.1حوالي     نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •
% 80.7   ، بواقع2011

في الضفة الغربیة 
  % في قطاع غزة93.6و

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
واألمومة اآلمنة یوجد برنامج لتنظیم األسرة 

  یتضمّن مكونات أخرى للصحة اإلنجابیة
ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الدمج خدمات 

  األساسیة
  مدمجة ضمن خدمات الرعایة الصحیة األولیة

السن الشرعیة: دون   السن األدنى قانونا لزواج البنت •
  سنة 15

 18مساعي لرفعھا إلى 
  سنة

      األولمتوسط عمر المرأة عند الزواج  •

 نسبة الوالدات •
  

  في األلف 32.7: 2012  

  %99    نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
% من الوالدات في 0.8

األراضي الفلسطینیة تمت 
في المنازل أو في مكان 

% 1.2آخر غیر آمن، 
في الضفة الغربیة مقابل 

% في قطاع غزة 0.3
في حین    .2010للعام 

% 5.2كانت ھذه النسبة 
الفلسطینیة في األراضي 

  .2000للعام 
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

حالة  117: 1995
 1000والدة لكل 

  سنة 19- 15مراھقة 
  

حالة والدة  60: 2005
- 15مراھقة  1000لكل 

  سنة 19

 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
•                           

                           
  
  
  
  
  
  

  ما بعد الوالدة

% من السیدات 99.4  
سنة في  49- 15

األراضي الفلسطینیة تلقین 
رعایة صحیة (أربع 
زیارات على األقل) لدى 
كادر مؤھل أثناء حملھن 

، 2010األخیر عام 
% في الضفة 99.5

% في 99.3الغربیة و
  قطاع غزة.

  : 2008/09  أطفال 6: 1997المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •



في  3.8طفال ( 4.1  األطفال لكل امرأة)
  في غزة) 4.9الضفة و 

      متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب األول •
% (وسائل 50: 2006  % 45: 1996  نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم األسرة •

  %)39حدیثة:
نسبة النساء المنتفعات بخدمات الوقایة  •

  من السرطانات النسائیة
    

سنة  49- 15المتزوجات  النساءنسبة  •
أثناء  الالتي عانین من مشاكل صحیة 

  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

    

حالة  36.5: 2001  نسبة وفیات األمھات •
ألف مولود  100لكل 

  حي (تقدیر متدني)

  

 الرضع      نسبة وفیات  •
  5األطفال دون                    

  في األلف 25: 1990
  في األلف 35: 1990

  في األلف 21: 2005
  في األلف 30: 2005

 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •
  
  
  
  

 رجال 
  نساء

    

  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة -4
  :2000 مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •

  سنة 70ذكور: 
  سنة 73إناث: 

2010  
  72ذكور : 
  75إناث: 

في مختلف مراحل التعلیم نسبة اإلناث  •
 مقارنة بنسبة الذكور

 أساسي: •
 ثانوي •
  عالى •

1994:  
  

94.7%  
80.0%  
90.0%  

2007:  
  

98.3%  
110%  
120%  

عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 المدارس :               البنات

  ألوالدا                               

% من 11: 2002
التالمیذ یجبرون على 

% على 52االنقطاع و 
عدم االنتظام في 

  التعلیم.

  

 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 

  
  
  
  
  

نسبة األمیة بین  : 2011
 15األفراد الذین أعمارھم 

سنة فأكثر في األراضي 
%، 4.7الفلسطینیة تبلغ 

وتتفاوت ھذه النسبة بشكل 



 
  
  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

  
  
  
  
  

% للجنسین 3.5
)1999(  

كبیر بین الذكور واإلناث، 
فبلغت بین الذكور 

%، في حین بلغت 2.1
  %.7.4بین اإلناث 

  
  )2007% للجنسین (1

تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث نسبة  •
 والذكور

    

      قیمة الدخل التقدیریة •
% في 19.3% (17.3   نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة •

% في 13.7الضفة و 
  غزة)

نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •
 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 

    

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن الفنیة البرلمان 

 وفي اإلعالم.

1996 :6 %  2006 :13 %  

عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •
اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

 ضد المرأة.

    

والترتیب  دلیل الفوارق بین الجنسین •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

    

  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5
  الظلم والقھرعنف المحتل حسب منطق -  الوضع القانوني •

: ال تجریم لھ العنف األسري: حقیقة مؤكدة ومحیّرة-
  في القانون

یتعرضن للعنف  النساء الالئي نسبة •
 .بكل أنواعھ سنویا

  2007:  
  

% من النساء 33
عنف المادي تعرضن لل

  الجسدي.
% للعنف الجنسي من 27

  قرین حمیم
  % للعنف النفسي52

تتراجع النسب لدى -
النساء المتعلمات 

  والمشتغالت.
ظھور نشاط االتجار 
بالبنات والنساء للدعارة 

  خاصة.



العنف المسلط على المرأة الفلسطینیة  •
 من المحتل

امرأة من طرف قات االحتالل بین  194قتلت 
  2008و  2000

% من النساء ھن عرضة للسخریة واإلھانة  72 -
  عند الحواجز

  اعتداء المستوطنین على النساء المزارعات -
امرأة سجینة سیاسیة:  73: 2008بتاریخ ماي -

  تعذیب ومنع االتصال بالعائالت
نسبة انتشار تشویھ األعضاء التناسلیة  •

  بین اإلناث
    

   .القاصراتنسبة زواج  •
% من النساء في 18-

تزوجن  24-20الفئة 
- 1987( 18دون 
2006(  
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