
  

 إدارة الشؤون القانونية واألبحاث

 اإلدارة العامة للبحوث والدراسات

 41/20/0242التاريخ: 

 4961/0242الرقم: س/

 تطبيق العدالة اإلجتماعية في فلسطين

  

 آمال أبو خديجة

 هل يوجد تطبيق للعدالة االجتماعية في فلسطين ؟

  

 مقدمة : 

  

بتوفير كافة اإلحتياجات األساسية ألفراده، حيث تكون موزعه بصورة إن تطور المجتمع واستمرار وجوده تبدأ 

عادلة على كل شرائح المجتمع دون تميز أو تفريق بين لون أو جنس أو عقيدة، وعندما تسعى الدول إلى تنظيم 

س سياسات واضحة ودائمة في تطبيق كافة الحقوق واالحتياجات ألفراد المجتمع بالتساوي فال بد أن ذلك سينعك

أهم   على كافة قطاعاته المجتمعية بصورة إيجابية يقودها نحو التحضر ومواكبة تطور المجتمعات األخرى. ومن

 الجوانب األساسية لهذا التطور والتي تركز عليها كافة الدول في بناء نموها وتقدمها هي :

قانون والقضاء وغير ذلك من الجانب اإلقتصادي، والتعليمي ، والبيئي، الصحي، والمرأة والطفل، وسيادة ال

مجاالت الحياة، وعندما تنجح الدول في توفير هذه الخدمات المجتمعية ألفرادها وتحرص على تطبيقها على 

الجميع فهذا يعني أنها تسير نحو تطبيق مفهوم العدالة اإلجتماعية والتي هي حق من حقوق اإلنسان العالمية والتي 

 . اتير الدول المحلية نصت عليها المواثيق الدولية ودس

  

 مفهوم العدالة اإلجتماعية :

تعني إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، و توفير متساوي لالحتياجات األساسية. كما 

 أنها تعني المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود االجتماعي .

  

 . ي تحقيق العدالة اإلجتماعية في فلسطين أهم القطاعات المجتمعية ف

  

 التعليم 



يعتبر التعليم حق أساسي لكافة شرائح المجتمع وخاصة للمرحلة األساسية األولى في حياة اإلنسان، فقد نصت 

كافة المواثيق والقوانين الدولية على ضرورة توفير التعليم لكافة أفراد المجتمع بصورة إلزامية، وال يحق حرمان 

فرد من التعليم وذلك لضرورته في تشكيل شخصية اإلنسان وضمان مستقبله وانعكاس ثقافته على تطور  أي

 مجتمعه وتحضره .

التعليم في فلسطين: منذ أن تشكلت مؤسسات السلطة الفلسطينية فقد سعت إلى وضع مواد قانونية ضمن القانون 

لتعليم األساسي والتعليم العالي كحق لكل فرد من أبناء األساسي، وقانون التعليم العالي تنص على ضرورة توفير ا

 حسب القانون األساسي الفلسطيني  فلسطين فقد نصت المواد على ما يلي :

 أن : 4002( من القانون األساسي الفلسطيني لسنة  42نصت المادة ) 

في المدارس والمعاهد " التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة األساسية على األقل ومجاني 

 والمؤسسات العامة " .

 " تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحلة ومؤسساتة وتعمل على رفع مستواه ".

 ( على أن 4( نصت المادة رقم )  1وحسب قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم )           -

الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون واألنظمة " التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه 

 الصادرة بمقتضاه ".

  

أعداد الطلبة في المدارس ورياض األطفال في األراضي الفلسطينية وحسب المنطقة المشرفة عليها لألعوام 

0222إلى  4666   

4جدول رقم )   )  

 والمنطقة

العام 

 الدراسي

 خاصة الوكالة حكومة
 المجموع

 المدارس
رياض 

 المدارس األطفال
 األطفال رياض المدارس

 األراضي
   الفلسطينية

1111/4000 586 777 131 223 085 55 678 77 271 942 942 
4000/4001 615 558 53 232 407 59 163 69 194 976 375 
4001/4004 648 361 1 610 242 241 56 697 64 896 1 013 805 
4004/4002 681 371 94 247 783 54 954 61 780 1 045 982 
4002/4002 706 187 104 251 584 59 672 70 121 1 087 668 
4002/4002 729 340 152 252 584 62 011 72 967 1 117 054 
4002/4002 749 964 180 251 118 66 407 76 962 1 144 031 

4002/4002 

760 069 

  
196 

252 830 

  

72 375 

  

78 755 

  

1 085 274 

  
4002/4002 222220 122 422112 22111 22122 1124422 

( أن عدد الطلبة في كافة المدارس الحكومية والوكالة والخاصة في تزايد مستمر في   1  يالحظ من جدول رقم )

كل عام، كما أن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية كان أعلى نصيب منه من مدارس الوكالة والخاصة، مما يدل 

ليمية األساسية األولى وجعله إلزامياً، ولكن ذلك على حرص الحكومة في فلسطين على توفير التعليم للمرحلة التع

ال يعني أن عدد المدارس تكفي لكافة أعداد الطلبة والمراحل التعليمة الثالثة بل هناك نقص في الغرف الصفية في 

كثير من المدارس الحكومية كما أن كثير من المدارس تعاني من اكتظاظ في أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد 

 ر على الطلبة في تلقيهم للمعلومات .مما يؤث

  



 4666/0222أعداد المدارس ورياض االطفال حسب المنطقة والجهة المشرفة، 

4جدول رقم )   ) 

 المنطقة

والعام 

 الدراسي

  خاصة وكالة حكومة
 المجموع

رياض  مدارس
 مدارس اطفال

 مدارس
رياض 
 اطفال

 االراضي

   الفلسطينية
1111/4000 1 289 3 264 214 840 2 610 
4000/4001 1 344 1 263 228 810 2 646 
4001/4004 1 415 17 264 239 789 2 724 
4004/4002 1 493 2 269 244 756 2 764 
4002/4002 1 580 2 272 257 845 2 956 
4002/4002 1 661 3 273 258 898 3 093 
4002/4002 1 726 4 279 272 931 3 212 

4002/4002 

1 775 

  
2 422 422 121 

3 282 

  

4002/4002 

1 833 

  
2 201 422 121 

3 402 

  

( تبين أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المدارس الحكومية في كل عام، وكذلك زيادة في    4  حسب جدول رقم )

المدارس عدد مدارس وكالة الغوث، وزيادة ملحوظة في كل عام في عدد المدارس الخاصة، ومن المالحظ أن 

التي تشرف عليها الحكومة ذات العدد األكبر ، ثم جاءت في المرتبة الثانية المدارس التابعة لوكالة الغوث، ثم 

المدارس الخاصه، مما يدل على حرص الحكومة على توفير تعليم لجميع أفراد المجتمع دون أن يكون مكلفا 

ال فيالحظ أن عدد رياض األطفال الخاصة أكثر بكثير وفي ألفراد وجعله إلزاميا للجميع،أما بالنسبة لرياض األطف

زيادة مستمرة كل عام مقارنة مع رياض األطفال التي تشرف عليها الحكومة وهي في تناقص، مما يدل على عدم 

 اهتمام الحكومة بصورة كافية على توفير اإلهتمام بمرحلة الطفولة من ناحية التعليم .

 الصحة 

الصحية في المجتمع لجميع األفراد حق أساسي من حقوق اإلنسان، وحرمان اإلنسان من أن يعتبر توفير الخدمات 

ينال العالج المناسب لحالته المرضية او الخدمات الصحية الكافية يدل على عدم تطور المجتمع وتحضره وإلى 

من خالل توفير سيادة الفوضى والظلم بين أنظمته، ويكون تقديم الخدمات الصحية بعدة وسائل وطرق إما 

المستفشيات المتخصصه واألطباء المتخصصين في كافة األمراض والمجاالت، أو بتوفير العالج المجاني من 

خالل التأمين الصحي الحكومي، او غير ذلك من خدمات صحية ضرورية تبدأ من مراحل الحمل عند المرأه 

 وتنتهي لمرحلة الشيخوخه.

ين من خالل الجانب القانوني والجانب التطبيقي من خالل اإلحصائيات نبين فيما يلي الوضع الصحي في فلسط

 المتوفرة عند دائرة اإلحصاء الفلسطينية حول الوضع الصحي في فلسطين .

 0222-4669 مواطن في األراضي الفلسطينية  4222عدد المستشفيات وأسرة المستشفيات, واألسرة لكل 

2جدول رقم )   ) 

 منتصف عام 
 البيان 

0222 0222 0229 0222 0221 0221 0220 0224 0222 4666 4662 4662 

األراضي   

 الفلسطينية

عدد  22 22 22 22 20 24 22 22 22 22 22 22

 المستشفيات
 عدد األسرة 22121 22221 22220 22222 22244 22000 22122 22102 22002 22222 22022 22141

األسرة لكل  1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1000 



 مواطن

( أن هناك زيادة قليله في عدد المستشفيات واألسرة في األراضي الفلسطينية، ويالحظ   2يالحظ من جدول رقم ) 

كان هناك نقص في عدد المستشفيات واألسرة بدل الزيادة فيها عن العام السابق، ويالحظ أن كل  4002أن عام 

سرير واحد فقط مما يدل على سوء الخدمات الصحية المتوفر للمواطنين وعدم تكافئها مواطن يتوفر لهم  1000

 مع عدد المواطنين في األراضي الفلسطينية .

  

نسبة األفراد في األراضي الفلسطينية المؤمنين صحيا حسب نوع التامين الصحي وبعض المؤشرات المختارة، 

0222-0221 

1جدول رقم )   )  

ينوع التامين الصح  
 حكومي عسكري وكالة شؤون اجتماعية خاص* المؤشر

2004 2002 2000 2004 2002 2000 2004 2002 2000 2004 2002 2000 2004 2002 2000 

 العمر  

6.7 10.1 9.9 1.2 1.7 2.1 35.6 11.1 15.8 5.8 2.3 4.4 51.5 50 23.7 0-2 
7.5 8.7 10.4 2.4 2.1 3.8 34.2 12.1 15 4 1.2 2.6 55.4 52.1 32.2 2-12 
7.6 9.2 10.8 2.1 2.3 2.9 31.8 12.7 15.5 3.9 3.9 3.8 47.6 41.9 22 15-29 
9.5 11 12.7 2.1 1.5 2.6 32.1 11 14.2 4.5 2.4 3.5 50.5 49.8 29.5 20-21 
10 11.9 12.4 3 2.9 4.4 30.2 10.2 13.8 2.7 1.1 2.1 53.9 50.5 32.9 20-21 

8 5.3 12.8 5.1 6.4 5.2 30 12.8 10.9 2.3 2.2 3.4 53.1 49.8 35.7 20+ 

 الجنس  

 ذكور 27.2 47.4 51.5 3.6 2.5 4.1 15 11.6 33.2 2.9 2 2.1 11.1 10 7.9
 إناث 28.6 49.4 52.1 3.2 2.4 4.1 14.6 11.7 32.6 3.6 2.3 2.6 11 9.2 7.7
 المجموع 27.9 48.4 51.8 3.4 2.4 4.1 14.8 11.6 32.9 3.3 2.3 2.3 11 9.6 7.8

 

  

 *: يشمل التامين اإلسرائيلي

( أن نسبة األفراد المؤمنين صحيا تأمينا حكوميا هي األكبر وهي في تزايد في كل عام، ثم  2يالحظ من الجدول ) 

العسكري، يأتي تأمين وكالة الغوث بالدرجة الثانية لدى المواطنين، ثم التأمين الخاص، ثم تبعه في المرتبة التأمين 

وكان تأمين الشؤون اإلجتماعية هو األقل لدى المواطنين، مما يدل ذلك على أن الحكومة تعمل بقدر إستطاعتها 

على أن يتم توفير التأمين الصحي الحكومي ألكبر عدد من المواطنين أو لعل ذلك يعود لنسبة الموظفين الحكومين 

لتأمين الصحي، أما وكالة الغوث فهي توفر فقط التأمين لالجئين العالية بين المواطنين والتي تلزم الموظف على ا

الفلسطين وال تغطي كافة العالجات الملطوبة للمريض، والتأمين الخاص ال يقدر عليه إال فئة األفراد أصحاب 

ة الدخل المرتفع نوعا ما أو موظفين القطاع الخاص، أما التأمين اإلجتماعي فهو يعطى لبعض الحالت اإلجتماعي

 الفقيرة أو األرامل واأليتام .

  

 المرأة

يعتبر االهتمام بالمرأة وقضاياه اهتمام بالمجتمع كامالً فهي التي تنتج أفراد المجتمع ومن تقوم على تربيتهم 

ورعايتهم ليكونوا أفرادا صالحين لخدمة مجتمعهم، وعندما يهتم المجتمع بتقديم خدمات الرعاية للمرأة وتوفير 



سية والفكرية، وتكون مشاركة إلى جانب الرجل في بناء مجتمعها فإن ذلك سيعزز من تقيمها لذاتها راحتها النف

ونظرتها لنفسها ويعزز لديها حب العطاء واإلقبال على الحياة مما يسهل عليها مهماتها في تأدية واجباتها ومن 

لحكومات أن تعمل على توفيره للمرأه أهمها وأولوياتها اهتمامها بأطفالها وأسرتها، ومن اولى من يجي على ا

 التعليم والثقافة، الصحة، توفير حقوقها كما فرضها هللا وغير ذلك من قضايا تهم المرأة وتعمل على تنميتها .

ونبين حسب اإلحصائيات التالية وضع المرأه في فلسطين من النواحي الصيحة واألسرية ومدى مشاركتها في 

 صنع القرار .

 صحة المرأة :

 ( 2جدول رقم ) 

 السنة المؤشر

  1112 4000 4002 4002 

نسبة األمهات اللواتي تلقين 

 رعاية صحية أثناء الحمل

60.6 62.9 69.2 62.2 

نسبة األمهات اللواتي تلقين 

 رعاية صحية بعد الوالدة

46.2 09.1 11.0 12.2 

الوالدات التي تمت في 

 مؤسسات صحية 

26.2 61.2 69.1 69.9 

( أن نسبة اإلهتمام بالرعاية الصحية لدى المرأه الحامل عالية وهي في إرتفاع في كل   2  من الجدو رقم )يالحظ 

عام، وهذا يدل على مدى التوعية والثقيف الصحي للمرأه الحامل من قبل مراكز رعاية األمومة والطفولة، أما 

ل الوالدة وهذا يدل إما على عدم توفر الخدمات نسبة من يتلقين الرعاية بعد الوالدة فهي قليلة بالنسبة لما قب

الصحية الالزمة لما بعد الوالدة أو بسبب عدم الوعي لدى المرأة بضرورة المتابعه لما بعد الوالدة، أو بسبب عدم 

حاجة كثير من النساء لرعاية صحية لما بعد الوالدة، كما يالحظ أن نسبة الوالدة في مؤسسات صحية عالية وفي 

ل عام مما يدل على أن أغلب األسر الفلسطينية تلجأ إلى مراكز صيحة ومستشفيات للوالدة وليس في تزايد ك

المنازل كما كان سابقا وهذا يوفر للمرأة الحامل الرعاية السريعة والمالئمة لحالتها في أسرع وقت مما يحول دون 

 تعرضها لمخاطر صحية تؤدي لضرر عليها أو على مولودها .

 لمرأة :العنف ضد ا

 نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل الزوج حسب

 4002المنطقة ونوع التجمع ونوع العنف خالل الفترة التي سبقت العام 

 (  9جدول رقم ) 

 نوع العنف
 المنطقة ونوع التجمع

 العنف النفسي العنف الجسدي العنف الجنسي

 المنطقة      

 األراضي الفلسطينية 22.1 22.1 12.2

 الضفة الغربية 22.2 22.1 12.2

 قطاع غزة 22.2 21.2 12.1

 نوع التجمع      

 حضر 22.0 22.2 12.2



 ريف 20.0 22.4 12.2

 مخيم 22.4 21.2 14.1

الرجل في ( أن هناك نسبة عالية للعنف النفسي التي تتعرض له المرأه من قبل   2  يالحظ من الجدول رقم )

األراضي الفلسطينية، وكانت الضفة الغربية نسبتها أعلى من قطاع غزة، ثم جاء العنف الجسدي ثم العنف 

الجنسي وكانت الضفة الغربية تحظى بنسبة أكبر فيها من كافة أنواع العنف على المرأة من قطاع غزة، ومن 

لمخيم، اما العنف الجسدي فكانت نسبته متقاربه المالحظ أن العنف النفسي في الريف كان أعلى منه في الحضر وا

بين جميع أنواع التجمع ولكن المخيم كانت نسبته أقل،أما العنف الجنسي يالحظ إرتفاعه في المدن عن الريف 

والمخيم وذلك لطبيعة الحياة اإلجتماعية المختلفه او زيادة توفر أماكن وفرص العمل وإلتقاء الجنسين أكثر عنه 

 لمخيم، وكذلك إرتفاع نسبة الساكن واإلكتظاظ في األماكن العامة .من الريف وا

سنة فأكثر( واللواتي يسكن مع األسرة وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل  42نسبة النساء غير المتزوجات )

 0222أحد أفراد األسرة على األقل لمرة واحدة حسب نوع العنف والمنطقة خالل العام 

 (  2جدول رقم ) 

 لعنفنوع ا
 المنطقة ونوع التجمع

 العنف النفسي العنف الجسدي

 المنطقة  

 األراضي الفلسطينية 24.2 42.0

 الضفة الغربية 22.2 42.2

 قطاع غزة 22.1 42.1

 نوع التجمع  

 حضر 22.0 42.0

 ريف 22.1 42.2

 مخيم 20.2 42.2

وتعرضن للعنف النفسي أعلى بكثير من العنف  ( أن نسبة النساء الغير متزوجات  2  يالحظ من الجدول رقم )

الجسدي ومن المالحظ أنها في الضفة الغربية أعلى من في قطاع غزة، وفي الحضر أكثر من الريف والمخيم مما 

يدل على أن المرأة ما زالت تعاني من الناحية النفسية وعدم اكتراث األهل أو الزوج لراحتها وخاصة عند زيادة 

 بالعمل خارج البيت وداخله .الضغوطات عليها 

 القوى العاملة للمرأه :

 ( 2جدول رقم ) 

 المؤشرات 0222 0224 0220 0221 0221 0222 0229 0222 0222

12.4 12.2 12.2 12.2 12.2 14.2 10.2 10.2 14.2 

نسبة النساء 
المشاركة 

في القوى 

 العاملة

42.2 22.0 22.2 24.2 22.2 22.2 41.1 42.0 22.2 

النساء نسبة 
العامالت 

في الزراعة 

والصيد 
 والحراجة

22.4 22.4 22.2 20.4 20.4 21.1 22.2 22.0 22.1 

نسبة النساء 

العامالت 

في 
الخدمات 



والفروع 

 األخرى

42.2 11.0 40.2 44.2 40.1 12.2 12.1 12.0 14.2 
معدل 

البطالة بين 

 النساء

  

معدل 

األجر 
اليومي 

بالشيكل 

للمستخدمين 
بأجر في 

جميع 

 *  المناطق
 ذكور 20.1 22.2 22.4 22.0 22.0 21.2 22.2 22.2 12.1
 إناث 22.2 22.0 24.2 22.1 22.2 22.1 24.4 24.4 22.2

  

 الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل والمستوطنات *

من المالحظ أنها ( أن أعلى نسبة كانت للنساء العامالت في الخدمات المختلفة ولكن  2  يالحظ من الجدول رقم )

مختلفه في كل عام إما بالزيادة أو النقصان، ثم النساء العامالت في الزراعه والصيد حيث كانت نسبتها الثانية في 

عمل المرأه وهي نسبة غير ثابته حيث أنها إما ترتفع أو تنخفض في كل عام، أما نسبة المشاركات في القوى 

إرتفاع مستمر في كل عام في هذه المهن مما يدل على أن المراة بدأت العاملة فكانت النسبة األقل ولكن هناك 

تتوجه للعمل كعامله في إحدى الشركات أو المصانع بدل من العمل بالزراعه أو الصيد، وذلك يعود إما لعدم توفر 

األرض الزراعية وتغير مفاهيم المجتمع حول اإلهتمام باألرض والزراعه أو بسبب عدم توفر الوظائف 

لحكومية أو مؤسسات خاصة بسبب عدم توفر المؤهل العلمي المناسب لديها أو عدم الحاجة لموظفين إضافين، ا

وبسبب الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية الصعبة دفع المرأة للعمل في أماكن أخرى مثل المصانع والشركات 

 لى صحتها النفسية والجسدية .رغم صعوبة العمل فيها وحاجتها لبذل المجهود الجسدي األكبر مما يؤثر ع

ويالحظ أن مستوى نسبة البطالة عند النساء تتزايد في كل عام وهي نسبة غير قليله وذلك يعود إما لصعوبة توفر 

فرص للعمل بسبب األوضاع اإلقتصادية العامة، كما يالحظ أن معدل األجر اليومي للمرأة مقابل الرجل منخفض 

ء يعملن بنفس الظروف ونفس المجهود ولكنها ال تحظى بفرصة الحصول على نوعا ما رغم أن كثير من النسا

 نفس الراتب .

  

 البيئة 

يعتبر المحافظة على البيئة ونظافة االماكن العامة من الضرورات المهمة التي تعكس مدى وعي المواطن ووعي 

ك يعود بالمنافع الكبيرة على الحكومات في تثقيف مواطنيها على المحافظة على البيئة بصورة دائمة، ألن ذل

تطور المجتمع وتحضره، وحمايته من الكوارث التي من الممكن أن تلحق به نتيجة اإلهمال .بالنسبة لفلسطين 

هناك عوامل عديدة تؤثر على البيئة وتكون خارج نطاق سيطرة السلطة والمسئولين الفلسطينيين وذلك نتيجة 

وسيطرتها على مواردها وتحكمها في بيئتها، وسوف نتطرق هنا لبعض اإلحتالل الصهيوني لألرض الفلسطينية 

الؤشرات المهمة والتي يستطيع المواطن أو الحكومة توفيرها ألجل المحافظة على بيئة سليمة لبناء مجتمع نظيف 

. 

  

 4001، 4002، 4002-4002، 1111مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في األراضي الفلسطينية، 

 0226 0222 0229 0222 0221 0221 4666 المؤشر

               التوزيع النسبي لألسر حسب:

 88.4 22.4 22.2 10.2 21.4 22.2 22.2 وجود شبكة مياه عامة



               جودة المياه المنزلية

 22.1 22.2 20.2 22.0 22.0 22.2 22.2 جيدة

 42.2 20.2 42.2 24.2 42.2 24.2 41.0 متوسطة

 42.4 42.1 42.1 12.4 1.2 11.0 2.2 سيئة

               مكونات النفايات الصلبة )المنزلية(

 12.2 11.2 10.2 12.2 12.2 11.2 12.1 حفاضات أطفال

 21.1 22.1 22.0 21.2 24.2 22.0 22.4 مخلفات طعام

 4.4 2.2 4.2 1.2 4.2 0.1 2.1 ورق وكرتون

 1.1 0.2 0.1 0.2 0.0 2.0 1.2 أخرى

               طريقة التخلص من المياه العادمة

 24.1 22.2 22.2 22.2 24.1 22.2 21.2 شبكة صرف صحي

 22.4 22.2 22.0 21.1 22.1 22.4 21.2 حفرة امتصاصية أو صماء

 0.2 0.2 0.2 2.2 1.0 1.4 1.4 أخرى

               التعرض للضجيج

 21.1 22.2 21.2 22.1 21.2 24.2 24.2 نادراٍ ما يوجد أو ال يوجد ضجيج

 2.2 1.2 2.0 2.2 2.4 10.0 11.2 أحياناً 

 42.2 44.1 40.2 42.2 12.4 12.2 12.2 غالباً 

               التعرض للروائح

روائح  نادراٍ ما يوجد أو ال يوجد  22.4 21.2 21.2 22.2 22.2 22.2 22.2 

 2.2 14.2 11.0 1.2 10.2 12.2 12.2 أحياناً 

 12.2 11.1 12.2 12.2 10.1 12.1 10.2 غالباً 

( أن نسبة توفر شبكة مياه عامة لكافة األسر في األراضي الفلسطينية ليست   1  من المالحظ من الجدول رقم )

كافية لكل األسر الفلسطينية وأن نسبة إرتفاع توفرها كل عام ليست بالشئ الملحوظ مما يدل على أن هناك أماكن 

زالت محرومه من توفر المياه الصالحة إلى منازلها من خالل شبكة المياه العامه، كما أن نسبة وأسر فلسطينية ما 

في نسبة  4001أفضل من األعوام الالحقة حيث ظهرت في عام  1111جودة المياه المنزلية الجيدة كانت في عام 

% 42المياه السيئة وصلت لنسبة قليله ومنخفضة عما كان عليه لألعوام السابقة، ويالحظ هناك إرتفاع في نسبة 

وهي نسبة غير قليله وال يجب اإلستهان بها وذلك لخطورة تطور األمر وحدوث أمراض ومضاعفات على 

المواطنين ال تحمد عقباها .أما بالنسبة للمخالفات الصلبة فمخلفات الطعام كانت النسبة األعلى عن غيرها من 

لتلك المخلفات قريبه من منازل المواطنين بصورة مكثفة لكثرة  المخلفات مما يدل على ضرورة توفر حاويات

حفرة إمتصاية بداية   تلك المخلفات وضرورة المحافظة على البيئة .أما التخلص من المياه العادمة فكانت وجود

نسبة توفر شبكة صرف صحي هي  4001األعوام هي األعلى ثم بدأت تنخفض في كل عام حتى وصلت في عام 

لكن نسبة الفرق بينهما ليس بالفارق الكبير مما يدل على معاناة المواطنين من مشكلة الصرف الصحي األعلى و

من األراضي الفلسطينية، بالنسبة للضجيج كانت نسبة عدم توفره هي االعلى أما إمكانية توفره أحيانا فقد أظهرت 

لمؤسسات بعدم إزعاج اآلخرين وحق نسبة ليست بالقليله مما يدل على عدم وعي المواطنين أو المصانع وا

المواطن في الراحة والهدوء في الحياة، أما بالنسبة للروائح الكريهة او غيرها فيالحظ أن النسبة األعلى لعدم 

توفرها ولكن أيضا هناك معاناه ليست قليلة بتوفر روائح أحيانا لبعض يعاني منها المواطنين مما تنغص عليهم 

 التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن كحق من حقوقه . الحياه الهادئة والصحية

  

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات 

  0226والنشاط االقتصادي، 



 (  42جدول رقم ) 

 تقوم بالتخلص من النفايات الجهة التي
 النشاط االقتصادي

ديةبل أخرى المجموع  نفسها المنشأة سلطة محلية متعهد خاص الغوث وكالة القدس 

 األراضي الفلسطينية 6.0 86.3 0.3 2.9 4.3 0.2 422

 األنشطة الصناعية 13.9 80.4 0.3 1.8 2.6 1.0 422

 اإلنشاءات 9.0 89.4 0.1 1.5 0.0 0.0 422

 تجارة الجملة والتجزئة 3.9 88.2 0.0 2.8 5.1 0.0 422

 الفنادق والمطاعم 10.0 83.6 0.0 0.3 6.1 0.0 422

 النقل والتخزين واالتصاالت 5.0 86.9 0.4 2.6 5.1 0.0 422

 األنشطة العقارية وااليجارية 8.7 82.9 1.7 1.3 5.4 0.0 422

 التعليم 4.2 86.8 0.0 6.5 2.5 0.0 422

 الصحة والضمان االجتماعي 2.0 88.0 1.1 3.4 5.5 0.0 422

 أنشطة الخدمة المجتمعية 3.6 87.0 0.8 6.3 2.2 0.1 422

  

( أن السلطة حصلت على النسبة األعلى في التخلص من النفايات الصادرة عن كافة  10يالحظ من الجدول رقم ) 

المنشآت ثم جاءت المنشأة نفسها بنسبة أقل بكثير عن السلطة، ثم البلديات، وكانت نسبة المتعهد الخاص أقل 

يدل أن اإلعتماد األكبر في التخلص من النفايات سواء للمواطن او المؤسسات يعتمد على السلطة مما بقليل، مما 

يدعو إلى زيادة الخدمات والحاويات وغير ذلك للمساهمة في بيئة نظيفة وصحية تحمي المواطن من إنتشار 

 األمراض والجراثيم .

 الطفل 

ب أن يهتم بها المجتمع ويوفر لها كافة الخدمات الخاصة برعايته مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية التي يج

حتى ينمو نمواً سليما ليكون فردا صالحا في مجتمعه وأسرته، ومن أولى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل 

 تبدأ من خالل أسرته ووالدية ثم توفر التعليم والصحة وغير ذلك من أمور ضرورية وإحتياجات أساسية تنعكس

على تطور شخصيته ونظرته لمستقبله، ولكن لألسف في كثير من المجتمعات يحرم الطفل من أهم حقوق بأن 

يحظى بحياه كريمة وسليمة فيعرض ألنواع من العنف أو اإلضطهاد واإلستغالل وال تراعي الحكومات أي 

دي إما النحرافه أو معاناته مسؤولية إتجاه حماية الطفل مما يعرضه لكثير من المخاطر واالضطرابات التي تؤ

المستمرة ، ومن أهم ما يتعرض له الطفل هو مسألة العمالة وإستغالل األيدي الصغيرة بأسعار رخيصه وحرمان 

للحقوق اإلنسانية .ونبين في اإلحصائيات التالية وضع الطفل الفلسطيني في سوق العمل ومستوى إستغالل في 

  مهن مختلفة .

44جدول رقم )   ) 

Percentage Distribution of  Employed Children (10-17 years) by Economic 

Activity and Region, 2008 

  

Economic Activity 
West 

Bank 

Gaza 

Strip 

Palestinian 

Territory 

Agricultural, hunting & 

foresting 
49.7 17.1 45.5 

Quarries& recycling 

industries 
14.9 5.8 13.8 



Construction work 8.5 0.5 7.5 

Trade &restaurants& 

Hotels 
23.8 69.5 29.6 

Transportation and 

telecommunications 
0.6 3.3 0.9 

Services & other 

branches 
2.5 3.8 2.7 

Total 100 100 100 

  

والصيد في كافة األراضي الفلسطينية  ( أن نسبة األطفال العاملين في مجال الزراعه 11يالحظ من جدول رقم ) 

هي األعلى، ثم تليها نسبة األطفال العالمين في مجال التجارة والمطاعم والفنادق، ثم في صناعة الحجر 

والمحاجر، ثم في أعمال البناء، ثم أعمال في الخدمات والمؤسسات، وأقل نسبة عمل لدى األطفال كانت في مجال 

يدل على أ، األطفال يعملون في مجاالت عمل شاقة وال تتناسب مع نموهم الجسدي المواصالت واإلتصاالت، هذا 

والنفسي، وأن هناك إستغالل ألطفال في األعمال الشاقة مع تكاليف رخيصه مما سينعكس على نظرتهم المستقبلية 

 للحياة وخاصة من الناحية المهنية .

40جدول رقم )   ) 

Percentage Distribution of Children Aged (10-17 years) by School Attendance, 

Work Status, Region and Sex, 2008 

  

Region 

and Sex 

Attending school Not-attending school 

Employed 
Not 

Employed 
Total Employed 

Not 

Employed 
Total 

Palestinian 

Territory 
2.4 97.6 100 25.6 74.4 100 

West 

Bank 
3.5 96.5 100 31.5 68.5 100 

Gaza Strip 0.6 99.4 100 12.9 87.1 100 

Sex   

Males 4 96 100 34.5 65.5 100 

Females 0.8 99.2 100 5.6 94.4 100 

% مقابل األطفال الذين ال 4.2( أن نسبة األطفال الذين يذهبون للمدرسة ويعملون  14يالحظ من الجدول رقم ) 

% مما يدل على أن األطفال يتسربون من مدارسهم للعمل إما لظروف 42.2ويعملون فنسبتهم يذهبون للمدرسة 

األسرة القاسية أو لعدم رغبة في إكمال التعليم أو لظروف أخرى عديدة وهذه النسبة تعتبر نسبة ليست قليله وال 

طفال تسربوا من المدارس وال % أ22.2يستهان بها ويجب العمل على الحد منها لدى األطفال، كما أن هناك نسبة 

يعملون فأين يقضي هؤالء األطفال أوقاتهم وفي أي األماكن يتواجدون وهل يوجد مؤسسات الحتوائهم وإعادة 

 تأهيلهم في المجتمع

 الفقر 

يعتبر نسبة انتشار الفقر وتدني مستوى الحياة االجتماعية واالقتصادية لألسر في المجتمع دليل على تدني مستوى 

االقتصاد العام للدولة وانخفاض نسبة الخدمات االجتماعية التي توفر ألفراد المجتمع، فكلما قلت نسبة الفقر في 



ارد الالزمة لتغطية احتياجات األفراد واألسر، كما يدل المجتمع فهذا دليل على صحة المجتمع وتوفر كافة المو

على ارتفاع في المستوى االقتصادي وكافة الجوانب األخرى للمجتمع، ونبين في اإلحصائيات التالية نسبة الفقر 

 . 1112/4002في فلسطين لألعوام 

  

 4662/0221(نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية لألعوام  41جدول رقم ) 

 0221 0224 4662 يراتالمتغ

الفقر  الفقر

 المدقع

الفقر  الفقر

 المدقع

الفقر  الفقر

 المدقع

األراضي 

 الفلسطينية

02.1 40.2 02.6 46.2 12.2 01.1 

 02.1 12.6 40.2 42.6 2.1 41.2 الضفة الغربية

 10.0 11.2 12.1 19.2 04.9 11.2 قطاع غزة

والفقر المدقع ترتفع في كل عام عما سبقها من األعوام، ويالحظ أن ( أن نسبة الفقر  12يالحظ ن الجدول رقم ) 

كان الفارق بين نسبة الفقر والفقر المدقع ليس كبيراً مما  4002نسبة الفقر أعلى من نسبة الفقر المدقع ولكن في 

لمدقع في قطاع غزة يدل على زيادة في نسبة الفقر المدقع بين األسر الفلسطينية، كما يالحظ أن نسبة الفقر والفقر ا

أعلى بكثير من الضفة الغربية وذلك لطبية الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والجغرافية لقطاع غزة والذي 

يختلف نوعا ما عن الضفة الغربية ، كما يعتبر أن من أهم أسباب إرتفاع نسبة الفقر هو السياسات الصهونية ضد 

تي تسعى إلضعاف اإلقتصاد الفلسطيني والتضييق على أية مشاريع الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة وال

وحرمان من إستغالل الموارد مما يدفع أغلب العائالت الفلسطينية لإلعتماد على العمالة داخل الكيان الصهيوني 

ن فيزيد من فرصة التحكم في مستوى المعيشي لألسره الفلسطينية، كما أن بناء الجدار العنصري حرم الكثير م

العمال للتوجه للعمل داخل الكيان الصهيوني مما حرم الكثير منهم من توفر الدخل الشهري، كما أن إرتفاع 

األسعار والغالء على السلع وزيادة اإلستهالك والمتطلبات لألسره الفلسطينية مع عدم توفر الدخل الكافي لألسر 

 زاد من المعاناة وإرتفاع نسبة الفقر في كل عام .

 القضاء 

إن سيادة القانون والعدالة في المجتمع من أهم مقومات استقراره وحماية أفراده من انتشار الجرائم والفوضى، كما 

أن القضاء هو السلطة المكملة لمقومات بناء الدولة وتحضرها، فعندما ننظر إلى أي دولة وهي تنطبق العدالة 

رتها وشيوع األمن فيها ونبين في اإلحصائيات التالية القانونية والقضائية بين أفرادها فإن ذلك يدل على حضا

 4000/4002نسبة تطبيق القانون والعدالة في المحاكم النظامية والمراحل القانونية التي تمت فيها لألعوام 

  

 0221-0222( قضايا المحاكم النظامية حسب المرحلة القانونية والمنطقة   41جدول رقم ) 

المرحلة 

القانونية 

 قةوالمنط

 السنة

 0222 0224 0220 0221 0221 

األراضي 

 الفلسطينية

 مدور

412.121 406.940 440.229 441.211 441.220 

 424.126 22.212 24.240 21.626 421.292 وارد



 049.114 464.026 491.242 041.924 021.441 المجموع

 442.229 22.121 19.122 69.406 416.129 مفصول

 62.202 442.229 449.911 442.120 411.212 معلق

      الضفة الغربية

 421.412 421.112 421.092 446.222 442.220 مدور

 10.646 11.202 04.222 11.696 26.222 وارد

 419.222 412.620 402.412 491.229 422.112 المجموع

 94.222 11.264 42.942 90.021 22.122 مفصول

 21.120 421.224 429.214 424.220 446.222 معلق

      قطاع غزة

 44.241 42.262 2.219 42.202 40.220 مدور

 22.292 11.042 06.401 16.202 61.422 وارد

 22.021 21.122 12.222 16.212 429.922 المجموع

 29.224 14.240 02.292 11.602 24.209 مفصول

 41.201 44.262 42.420 42.902 02.924 معلق

( أن نسبة القضايا التي تم البت فيها وإنهائها قلت عما كانت عليه في السنوات   12  الجدول رقم ) يالحظ من

  السابقة ، وأن نسبة القضايا المعلقة والتي لم تنتهي أكثر ارتفاعا رغم تناقصها في كل عام، مما يدل على صعوبة

لقضايا التي ترد إلى المحاكم في كل عام تتناقص نوعا ما في سرعة إنهاء القضايا في المحاكم، فيالحظ أن نسبة ا

مما يدل على إما انخفاض المشكالت المجتمعية والجريمة، أو عدم اإلبالغ عن كافة المشكالت والجرائم وإيصالها 

إلى المحاكم وجعل السلطة في أيدي أصحاب المشكالت في إنهاء القضية مما يؤدي النتشار الفوضى والفساد 

يالحظ أن هناك ترحيل لقضايا كل عام للسنة الالحقة ولكن هذه النسبة تقل بنسبة ملحوظة في كل بالمجتمع، كما 

عام مما يدل على وجود بعض التقدم في سرعة البت في القضايا في المحاكم النظامية، كما يالحظ أن نسبة 

لمرحلة في قطاع غزة أعلى من القضايا التي ترد لمحاكم الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة، كما نسبة القضايا ا

نسبتها بالضفة الغربية مما يدل على أن إنهاء القضايا في المحاكم في الضفة الغربية يجرى بسوره أسرع من 

 قطاع غزة، .

  

  

  

 آمال أبو خديجة

  

 مدور : تعني قضايا رحلت من السنة السابقة .

 وارد : قضايا من السنة الحالية .

 فيها وإنهائها .مفصول : قضايا تم البت 

 معلق : قضايا معلقة ولم يتم إنهائها .

  

  



  

 المرجع لكافة الجداول اإلحصائية :

 دائرة اإلحصاء الفلسطينية-

 4002كتاب اإلحصاء السنوي  -

  


