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غيره إلتزام فلسطين بإعالن القاهرة للسكان والتنمية و

من األجندات التنموية الدولية 

هومبادئوالتنميةللسكانالقاهرةبإعالنفلسطينإلتزامت•
الوطنياتقريرهالدولبباقياسوة ًفلسطينوقدمت.التوجيهية

التقريرمنجزءيشكلوالتياإلعالنتنفيذعلىالعملسيرحول
.المؤتمرهذاعلىالمعروضاإلقليمي

عراضهااستوقدمتالمستدامة،التنميةأهداففلسطينتبنتكما•
وىالمسترفيعالسياسيالمنتدىأماماألولالوطنيالطوعي
.2018للعامدورتهفيالمستدامةللتنمية

ادةبإعقرارا ًالفلسطينيالوزراءمجلسإتخذ،2016العامفي•
االمرالوزراء،برئاسةوإلحاقهاللسكانالوطنيةاللجنةتشكيل
.السياسيالدعممنمزيداللجنةأعطىالذي



إدماج االبعاد والقضايا السكانية في عملية التخطيط التنموي 

التغيير الديمغرافي : 2030فلسطين 
فرصة للتنمية

أطلقت2015العامنهايةفي•
يرتحضعمليةالفلسطينيةالحكومة

-2017لألعوامالوطنيةالتنميةخطة
2012.

للسكانالوطنيةاللجنةإضطلعت•
عاداالبمراعاةضمانعنبمسؤوليتها
.التخطيطعمليةفيالسكانية

اتلالتجاهتحليليلةبدراسةمدعومة•
لعاماحتىفلسطينفيالديمغرافية

ةتنمويقطاعاتعلىوأثرها،2030
.رئيسية



أثر االتجاهات الديمغرافية على تحقيق 
2030أهداف التنمية المستدامة 

ل التعليم الجيد والمنصف والشام

للجميع 

ة تمتع الجميع بانماط عيش صحي

في جميع األعمار 

ر ، وتوفيالعمالة الكاملة والمنتجة

فرص عمل الئقة للجميع 

صحةبرامجعلىالطلبزيادة•

وهيالسن،وكباراالطفال

هاأعدادفيزيادةستشهدفئات

.2030العامبحلول

تخدماعلىالطلبفيالتوسع•

يوهللشباباالنجابيةالصحة

.ملحوظةبصورةستزدادفئة

سنحتاج،2030عامبحلول•

350وجديدمشفى36لبناء

.ليةاألوالصحيةللرعايةمركزا ً

سنكون،2030العامحتى•

طبيب،4190لتوظيفبحاجة

.تمريضكادر7600و

سيرتفع،2030عامبحلول•

التعليمسنفياالطفالعدد

الىمليون1.48منالمدرسي

.مليون2.3

واليحالعاليبالتعليمسيلتحق•

.وطالبةطالبالف400

االلتحاقمعدالتعلىللحفاظ•

1650لبناءسنحتاجالحالية،

الضفةفي750جديدة،مدرسة

.غزةفي900و

معلمالف32لتوظيفالحاجة•

.جديد

سيزداد2030العامبحلول•
مليون 1.3العاملةالقوى حجم

.عمللفرصبحاجة

لفرصالحاجةمعدلسترتفع•
فيالف58منجديدةعمل

72الى20-2015االعوام
االعوامفيعملفرصةالف

الىباالضافةهذا،2030-35
العملعنعاطلالف360
.حاليا  

ةغز فيالعاملةالقوى ستزداد•
فية،بالضفمقارنةاكبربنسبة
عدالتمفيهترتفعالتيالوقت
يقاربلماغزةفيالبطالة

41%.



المواطنًأوالً : أجندةًالسياساتًالوطنيةً

.واإلزدهاروالحريةالكرامةأجلمنوطنيعملبرنامجاألجندةتمثل•
دنيمومجتمعحكوميةمؤسساتمنالشركاءمختلفبلورتهفيشارك
.دوليينوشركاءخاصوقطاع

إلىهادفةجوهرها،فيالمواطنوتضعاألنسان،لحقوقاألجندةتستند•
ستوىمتحسينخاللمنالصمودعلىالفلسطينيالمواطنقدرةتعزيز

.للمواطنالمؤسساتوإستجابةكفاءةوتعزيزالمقدمة،الخدمات

واإلصالحاإلستقالل،إلىالطريق:هيمحاورثالثةعلىتشتمل•
.المستدامةوالتنميةالعامة،الخدماتجودةوتحسين

لتنميةاوأهدافوالتنميةالسكانعملبرنامجأولوياتمعاألجندةتتقاطع•
تعزيزعلىوتركيزهاالحقوق،علىالقائمللنهجتبنيهافيالمستدامة

المهمشةوالمناطقللفئاتخاصأهتماموإيالءاالجتماعيةالعدالة
.والمحرومة



سيرًالعملًعلىًتنفيذًإعالنًالقاهرة

أبرز اإلنجازات 



ةالفقرًوالسكانًوالبيئ: الكرامةًوالمساواة

ىًسبيلًإنضمتًفلسطينًللعديدًمنًاإلتفاقياتًالدوليةًلحقوقًاإلنسان،ًمنهاًعل•
(....اتفاقيةًالطفل،ًاألشخاصًذويًاإلعاقة،ًكبارًالسن،) المثالًالًالحصرً

التخطيط،ًيؤسسًهذاًاإلنضمامًلتعزيزًتبنيًالنهجًالقائمًعلىًالحقوقًفيًعمليات•
.  والتنفيذًوالمتابعةًوالتقييمًللسياساتًوالخطط

.  اسرة110تقديمًالمساعداتًالنقديةًوالعينيةًلحواليً•

لىًالتحولًمنًاإلغاثةًللتنميةًفيًبرامجًالمساعداتًاالجتماعيةًوالتركيزًع•
.التمكينًاإلقتصاديًللفقراء،ًوالمهمشين

قًإطالقًالبوابةًالموحدةًللمساعداتًاالجتماعيةًوهيًأداةًستساعدًعلىًتنسي•
.  الجهودًوتقليلًاإلزدواجية

،ًوتمًإنشاءًمؤسسةًالضمان2016ًإقرارًقانونًالضمانًاالجتماعيًفيًالعامً•
.  االجتماعيةًوجاريًالتحضيرًلبدأًالتنفيذ

. تفعيلًصندوقًالتشغيلًبالتركيزًعلًتشغيلًالخريجين•



ةالفقرًوالسكانًوالبيئ: الكرامةًوالمساواة

تمثلًإدارةًالمواردًالطبيعيةًوحمايتها،ًالًسيماًاألرضًوالمياهًوالطاقة،ً•
.  يةوتعزيزاإلستخدامًالمستدامًلهاًاولويةًوطنيةًفيًأجندةًالسياساتًالوطن

لىًأعدتًفلسطينًخطةًوطنيةًلالنتاجًواالستهالكًالمستدامانًوجاريًالعملًع•
.تنفيذها

دًالمناطقًتمًتحديثًالخرائطًالخاصةًبمواقعًالتنوعًالحيويًذاتًاألولوية،ًوتحدي•
.  المخصصةًللمحمياتًالطبيعية

حيةًوالرقابةًتعزيزًإدارةًالنفاياتًالصلبةًمنًخاللًالتوسعًفيًإنشاءًالمكباتًالص•
نفاياتًعلىًالقائمًمنها،ًوتنفيذًمبادراتًإلعادةًالتدوير،ًوإنشاءًمحطةًلمعالجةًال

. الطبية

ئيًكشرطًلمنحًتعزيزًالرقابةًولتفتيشًالبيئي،ًوتطبيقًإنجازًتقييمًاألثرًالبي•
. الموافقاتًعلىًالمشاريع

يًإدارةًالمياهًالعادمةًمنًخاللًتعزيزًالقدرةًعلىًالمعالجةًوإعادةًاإلستخدامًف•
. كذلكًمعالجةًمواقعًالتلوثًالبيئيًالساخنة. الزراعة



قضاياًالمساواةًوتمكينًالمرأةً

صادق فلسطين على إتفاقية سيداو دون أي تحفظ، وقدمت2014في العام •
.2017تقريرها األول للجنة المعنية في العام 

، وأعدت إطار استراتيجي 1325شكلت لجنة وطنية لتطبيق قرار مجلس األمن •
.  وخطة تنفيذية لتطبيقه

.  عنفوجاري العمل على قانون حماية االسرة من ال. إنجاز نظام التحويل الوطني•
. تعديل بند العذر المخفف من قانون العقوبات•
. نائهاواسصدار التعليمات التي تسمح للمرأة استصدار الوثائق الخاصة بأب•
ني للعنف إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، ويجري التحضير للمسح الوط•

.  االسري 
. تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء•



الحقوقًوالصحةًاإلنجابيةًوالجنسيةً

يًأجندةًيشكلًتعميمًالخدماتًالصحيةًذاتًالجودةًإحدىًاألولوياتًالسياساتيةًف•

.  الساسياتًالوطنية

نيةًللصحةًتشكيلًاللجنةًالوطنيةًللصحةًاإلنجابيةًوتطويرًاالستراتيجيةًالوط•

.  اإلنجابية،ًووضعًبرتوكولًالصحةًاإلنجابية

.  تشكيلًاللجنةًالوطنيةًلوفياتًاألمهات•

ة،ًوتوفيرًاالستمرارًفيًبرامجًالتثقيفًالصحي،ًوتقديمًخدماتًالصحةًاإلنجابي•

.    المدعماتًللنساءًالحواملًمجانا ً

طنيًتطويرًاالستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًالسرطان،ًووضعًالبرتوكولًالو•
.للكشفًالمبكر،ًوتوفيرًالفحصًالمجانيًللكشفًعنًالسرطان



الهجرةًوالتهجيرًالقسريًً

التييالفلسطينالشعبتاريخمنجزءالقسريالتهجيريمثل•
.هذايومناحتىمنهيعانيزالوماعانى

العامنكسةتالها،1948عامنكبةمنالفلسطينيالشعبعاني•
ثحيالسكان،منكبيرةنسبةتهجيرعنهانجموالتي1967
.مليون6يقاربمااليومالشتاتفيالفلسطينيونعدديقدر

علىاإلستيالءسياسةيمارساإلسرائيلياإلحتاللزالما•
مدينةفيسيماالمنهاوطردهملسكانلوالمساكناألمالك
يرخسكانهوتهجيراألحمرالخانقريةهدمقرارويمثل.القدس
.ذلكعلىمثال

رهابمعاباإلحتالليتحكماإلحتالل،تحتزالتمافلسطين•
.المعابرهذهعبرالسكانوحركة



الهجرةًوالتهجيرًالقسريًً

تقديمةمسؤوليالالجئينوتشغيللغوثالمتحدةاألمموكالةتتولى•
.والشتاتفلسطينفيالفلسطينيون لالجئينالخدمات

الترابطلتعزيزأهمية2022-2017الوطنيةالسياساتأجندةأولت•
وتحقيقالدولبناءفيمساهمتهموتعزيزتواجدواأينماالفلسطينيون مع

دولوالالدوليةالمؤسساتمعوالتعاون التسيقكذلك.اإلستقالل
.الفلسطينيون لالجئينالخماتتوفيرلضمانالمضيفة

إال أن على الرغم من عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على المعابر،•
السكان عبرتبذل لتطوير نظام معلومات حول حركة هناك جهود 

.  المعابر
كوذلوالكفاءات،الشبابأوساطبينهجرةمنفلسطينتعاني•

.أهتماممحطوهيالصعبة،اإلقتصاديةللظروف



أولوياتًوتدخالتًً: الشباب

فيوظيفهتعنلناغنىالالذيالبشري لرأسمالناالرئيسالعمادالشبابيشكل•
تعاظممنفلسطينستشهدهماظلفيالشبابأهميةويزدادالتنمية،عجلةدفع

.القادمةالسنواتخاللالمجتمعفينسبتهم
ادياإلقتصالشبابوتمكينلتعزيزأهتمامالوطنيةالسياساتأجندةأولت•

.والمنتجةااليجابيةمشاركتهموتعزيزوالسياسيواالجتماعي
القطاعيةالجهاتاتلبيتهفيتسهمقطاعية،عبرقضاياوأولوياتهمالشبابيعتبر•

.المختلفة
اليوم،بابالشيمثلوطنية،أولوياتوالصحيةالتعليميةالخدماتنوعيةتحسين•

.الخدماتهذهمنرئيسيةمستفيدةفئاتالغدشبابواألطفال
إمتالكنمالشبابلتمكينوالتقني،المهنيالتدريبقاعدةتوسيععلىالعمل•

.العمللسوق الالزمةالمهارات
.العملسوق بإحتياجاتمخرجاتهربطوتعزيزالتعليمنوعيةتحسين•
.الخاصمشاريعهمإطالقفيومساندتهمللشباب،الرياديةالمبادراتدعم•



التعاونًالدوليًوالشراكاتًًً

مدنيالالمجتمعومؤسساتالحكومةبينالتشاركيالنهجتكريس•
جياتواإلستراتيالوطنيةالسياساتأجندةإعدادفيالخاصوالقطاع

للسكانةالقاهر إعالنتنفيذلمتابعةكرسذاتهالنهجوهوالقطاعية،
.المستدامةالتنميةوأهدافوالتنمية

المستوى تعزيز الشراكات اإلستراتيجية بين الحكومة وشركائها على•
ا في قطاعات القطاعي في سياق التكامل بينها في تقديم الخدماتال سيم

.  التعليم والصحة والحماية االجتماعية
األممسساتومؤ الحكومةبينوالتعاون التنسيقلتعزيزاأللياتوضع•

سانيةاإلنالمساعداتالمستويينعلىفلسطينفيالعاملةالمتحدة
وياتاألولنحوالمؤسساتهذهعمليتوجيعيسمحوبماوالتنموية
.الوطنية



التعاونًالدوليًوالشراكاتًًً

تنسيقهيكليةوتعديلمراجعة،2017العامفيالحكومةإنجزت•
داتمساعموائمةلتعزيزمنهامسعىفيوذلكالمحلية،المساعدات

للحوارمنبرا  اآلليةهذهوتوفر.الوطنيةاألولوياتمعالمانحةالدول
.لهادعماللتوجيهكمقدمةالمستدامةللتنميةالوطنيةاألولوياتحول

صلةتذاموضوعاتحولالبياناتتوفيرفيالتوسعصعيدوعلى•
وطنينظامرتطويالفلسطينياإلحصاءأنجزوالتنمية،السكانبقضايا
يةاالقتصادالمؤشراتبرصديسمحالتياإلحصائيةللمراقبة

كما.امةالمستدوالتنميةالسكانبقضاياصلةذاتوهيواالجتماعية
علىالعملرسيوتقييملرصدوالتقييمللمتابعةنظامالحكومةوضعت

.القطاعيةواإلستراتيجياتالوطنيةالسياساتأجندةتنفيذ



لتنميةالتحدياتًأمامًتنفيذًإعالنًالقاهرةًللسكانًوا

ستمرار إنتهاكاته الممنه• جة، وعدم إلتزامه إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطيني وا 
بيعية وعدم بقواعد القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وسيطرته على الموارد الط

.  ي التنميةتمكين الشعب الفلسطيني من اإلستفادة من هذه الموارد وتوظيفها ف
اعدات عدم كفاية الموارد المتاحة لتمويل التنمية، وذلك يعود إلى تسيس المس•

ستفادة اإلنمائية الدولية، تحكم إسرائيل بعائدات الحكومة، وعدم القدرة على اإل
.  واألستثمار في الموارد الطبيعية

ومات واألدلة معيقات مؤسسية ترتبط بالقدر على التخطيط السكاني، توفر المعل•
، اإلستثمار حول واقع الفئات السكانية، ضعف التنسيق والتكامل بين المؤسسات

.  األمثل للموارد المتاحة
ي الداخلي البعد االجتماعي والثقافة السائدة، باإلضافة للبعد السياس•

.المتمثل في عدم إنهاء اإلنقسام البغيض
كانية الضغط المتزايد على الخدمات االساسية والناجم عن الزيادة الس•

.    يبقى تحدي قائم



لتنميةالتحدياتًأمامًتنفيذًإعالنًالقاهرةًللسكانًوا

ئاتًالفجوةًالقائمةًفيًعائدًالتنميةًماًبينًالمناطقًأوًالف•
.  السكانية

هاتًبقاءًاإلعالنًعبارةًعنًتوج: تحدياتًتتعلقًباإلعالن•

يسهلًعريضةًدونًتحويلهاًلنتائجًمحددةًفيًإطارًللمتابعة،

.  تقييمًسيرًالعملًعليها

تركتًاألستمارةًالتيًصممتًلتقييمًسيرًالعملًعلى•

ينًالمستوىًالوطنيًكاساسًإلعدادًالتقريرًاإلقليميًجزئ

اإلدارةًالرشيدةً: رئيسينًمنًاإلعالنًدونًتغطيةًوهما

.  والتعاونًالدولي



امةبعضًمؤشراتًالسكانًالمرتبطةًبأهدافًالتنميةًالمستد

غزة يةالضفة الغرب فلسطين السنة المؤشر

53 13.9 29.2 2017 نسبةًالسكانًتحتًخطًالفقرًالوطنيً

15.5 12.2 13.8 2016 معدلًوفياتًاألمهاتً

99 99 99 2016 طبيًمؤهلًمعدلًالوالداتًتحتًأشرافًكادر

13.3 12.3 12.7 2016 وفياتًاألطفالًأقلًمنًخمسًسنواتمعدل

5.6 5.3 5.5 2016 معدلًوفياتًالرضعً

14.5 2016 1000معدلًالوالداتًبينًالمراهقاتًلكلً

92-98 2016-

2017

غراضًنسبةًالمدارسًالتيًلديهاًمختبراتًكمبيوترًأل

(االعداديًوالثانوني) تربويةً

96-97 2016-

2017

ربويةًًباألنترنتًوإلغراضًتنسبةًالمدارسًالمتصلة

(إعداديًوثانوي) 

51 30 37 2011 فًالنساءًالمتزوجاتًاللواتيًتعرضنًللعننسبة

11 2017 تزوجنًاللواتي( 24-20) نسبةًالنساءًالمتوزجاتً

سنة18ًقبلًسنً



لحسنًاإلستماع شكراً 


