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 GDDتعريف بجمعية غزي دستك 

 النشأة والتطور

م، وكنتيجة الستمرار معاناة  2014بناًء على توصيات امللتقى الدولي لدعم قطاع غزة عقب العدوان اإلسرائيلي في صيف العام  

اإلنساني في م، توافقت مجموعة من الخبراء والعاملين في العمل 2006مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار منذ العام  2

وتنسيق الجهود كافة   لدعم 183-209-34في إسطنبول تحت ترخيص رقم  GDD تركيا إلى تأسيس جمعية غزي دستك

واملساهمة الفاعلة في تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة، وخالل فترة عملها عقدت العديد من املؤتمرات  

 وخدمت مئات اآلالف من املستفيدين. والشراكات الدولية مع املؤسسات املانحة  

 الرؤية

 جمعية إنسانية رائدة تعمل على تحسين جودة حياة اإلنسان في قطاع غزة.

 الرسالة

هي جمعية تركية تستتتتتتتتتسى إلى املستتتتتتتتتاهمة بفاعلية في تلبية االحتياجات اإلنستتتتتتتتتانية والتنموية للمجتمع   GDDجمعية غزي دستتتتتتتتتتك  

 سهداف التنمية املستتدامة العامليةة من خالل تدخل إنستاني تشتاركي منستق مرتإز إلى الفلستطيني في قطاع غزة على سستس علمي

 ومعايير النزاهة والشفافية ومبادئ العمل اإلنساني والقوانين املحلية والدولية ذات الصلة.

 القيم

 تمإين اإلنسان بما يعزز قدرته على االعتماد على نفسه في إدارة شئون حياته. التمكين: ▪

 .اعتماد معايير عادلة في مساعدة اإلنسان بغض النظر عن لونه سو عرقه سو معتقده سو انتمائه العدالة: ▪

م سثر املوارد على املجتم الشراكة: ▪ ِّ
 
 ع.العمل املشترك يعزز التنسيق والتكامل بين األطراف وُيعظ

رافية: ▪ م من سثر خدماتنا على املجتمع االحت ِّ
 
 .اعتماد املهنية واإلبداع كأساس لكافة سعمالنا بما ُيعظ

 

 األهداف

 املساهمة في تحقيق سهداف التنمية املستدامة العاملية. −

 املساهمة الفاعلة في توفير االحتياجات اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة. −

 وتكامل الجهود اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة.املساهمة في تنسيق  −

م من سثر التمويل. − ِّ
 
 في قطاع غزة بما ُيعظ

ً
 تطوير سداء املؤسسات اإلنسانية تشاركيا

 

 مجاالت العمل

 االستدامة االجتماعية: السإن الالئق، العمل الالئق، الرعاية الصحية، التعليم الجيد، خدمات الحماية، األمن الغذائي −

 االستجابة اإلنسانية: الشراكة اإلنسانية، الشراكة الوقائية، التطوير املؤسس ي −

 االستدامة البيئية: الطاقة النظيفة، املياه العذبة −
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 مقدمة
 في حصار مشدد تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي وس 14يقبع سكان قطاع غزة منذ 

ً
قيود على حرية حركة األفراد  طعاما

   على كافة املعابر املحيطة بها. م 2019خالل عام بتضييق خناقها وقيودها اصلت والبضائع والسلع في القطاع، فيما و 

سوضاعهم   وتدهورت سكان القطاع، يعيشها التي  اإلنسانية األوضاع مستوى  على خطيرة وقد نجم عن ذلك بروز مؤشرات

وفي إطار  حصار وتقييد حركة األفراد والسلع، ال لسياسات األجل، وطويلة الخطيرة، التأثيرات بفعل واالجتماعية االقتصادية

في مختلف   صف ذلك الواقع املأساوي يل عن الحالة اإلنسانية لقطاع غزة  سنوي   إعداد تقريرمن هذه الحالة الصعبة كان ال بد 

 للمؤسسات  يقترح مجاالت التدخل املطلوبة ليالحصار و   ذلك  مومستوى ما يتم إنجازه رغ  القطاعات واملجاالت
ً
 مرشدا

ً
كون دليال

 املانحة ولكل من يريد سن يساهم في التخفيف من معاناة اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة. 

 استندت إلى ما يأتي:، اعتمد فيها منهجية علمية دقيقة لتطوير هذا التقرير إعداد هذا التقرير ببذل جهد كبيرلقد قام فريق 

تطوير تصنيف قطاعات ومجاالت الحالة اإلنسانية من خالل مراجعة النماذج املقترحة ألهداف التنمية املستدامة العاملية   −

وتإييفها بما يتناسب وظروف قطاع غزة، حيث تم التركيز على مجاالت العمل وليس على التصنيف الفئوي )الشباب، املرسة،  

 اقة ...(، ألنها متضمنة في هذه املجاالت.الطفولة، ذوي اإلع

م دون التعليق عليها في هذه النسخة  2019االكتفاء بذكر الحقائق واألرقام التي لها مصادر موثوقة سو رسمية حتى نهاية العام   −

 في التحليل.  هايتمنهجمن التقرير وترك تحليلها وقراءتها لكل مؤسسة حسب  

م من خالل ما نشرته  2019ملجتمع املدني وبعض املؤسسات املانحة في قطاع غزة للعام  حصر التدخالت اإلنسانية ملنظمات ا −

 هذه املؤسسات على صفحاتها اإللإترونية سو ما تم نشره في الصحف اليومية. 

  تحديد سولويات التدخل اإلنساني من خالل مراجعة القوانين اإلنسانية الدولية وسهداف التنمية املستدامة العاملية وخطط  −

 . واألجنبية  التنمية الوطنية، وخطط التدخل اإلنساني للمؤسسات الدولية

 بخبرات املؤسسات اإلنسانية، في إطار  متين سساس  لوضعخالل هذا التقرير،  ونسسى من
ً
يمإن البناء عليه وتطويره تدريجيا

همة قيمة إلى هذا التقرير من خالل البريد  إدارة املعرفة وتوثيقها، حيث إننا نتوقع من كل ذي خبرة في هذا املجال سن يقدم مسا

 بالعمل اإلنسانيالتقرير اإللإتروني املذكور في بداية
ً
 .، والتي تمثل خطوة ضرورية وملحة في طريقنا نحو االرتقاء معا

ٌل في مجال اختصاصه باالستفادة من هذا التقرير في تنفيذ تدخالت   
ُ
وإننا كذلك نتطلع ألن تقوم كل الجهات ذات العالقة ك

خفف من معاناة اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة، وتساهم في تحسين سبل العيش املستدام لإلنسان على سرضه،  
ُ
إنسانية ت

 حياة.لتكون غزة قابلة للعيش ألنها تستحق ال
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 ملخص األزمة اإلنسانية في قطاع غزة
 بعد يوم، ويبقى الحصار الشامل املفروض من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

ً
يرزح قطاع غزة في ظل وضع انساني متأزم يزداد سوًء يوما

، والذي
ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
االقتصادية في و  األوضاع اإلنسانية واالجتماعيةاملسبب األساس ي في تردي و  العامل األكبر فيه،  14 يدخل عامه برا

القيود املشددة على حركة األفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير كما سن مليون نسمة.  2.2بت غزة املإتظ قطاع 

  .نسان األساسيةبشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق اإل

% 64ا ، والتي يشكل الالجئين منه2ك منسمة/ 6037.35أعلى معدالت كثافة سكانية في العالم محافظات ب  5في  القطاع سكانيعيش 

 رم سكثر نتيجة استمرار الحصار وعدم االنتهاء من اآلثا2019وتفاقمت األزمة اإلنسانية خالل العام مخيمات لالجئين،  8موزعين على 

ما يقرب  تضرر تدمير و و  ،شهيد 4,700خلفت بمجملها ما يزيد عن لية املدمرة السابقة لهذا العام والتي الناجمة عن االعتداءات اإلسرائي

متمسكون باألمل رغم األلم والظلم فخرجوا بمسيرات  بقي الغزيون من إجمالي الوحدات السإنية.  % 77.90بنسبة  منزل  260,753من 

 عام  
ً
م، فقابل االحتالل اإلسرائيلي 1948سلمية للمطالبة بإسر هذا الحصار وعودة الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قسريا

 316إلنساني والصحفي، خلفت بمجملها هذه املسيرات باستهداف املدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، سو خالل عملهم ا

 و
ً
،    35,703شهيدا

ً
 جريحا

 
يمإن   ةمتعدد  مآس يف وراءه  وقد انعإس هذا البؤس اإلنساني على كل مناحي الحياة وسصابها بالضرر البليغ، وخل

 على النحو اآلتي: جاالتسن نذكر سهمها في بعض امل

طالب   305,784ونحو  ،  طالب لكل شعبة ثانوي   38.7و  طالب  39.4  سساس ي  بةمعدل الطلبة لكل شع  فترتين، مدرسة تعمل    432التعليم:   −

 ، ورغم ذلك طالب جامعة فقير 43,179مدرسة فقير، و
ً
 %.2.4فإن نسبة األمية في القطاع هي األقل عربيا

  الصحة: عدد التحويالت الطبية للخارج −
ً
%، 26.1% ومن املستهلكات الطبية 47.8، األصناف املقطوعة من األدوية 31,225 سنويا

، مصاب 8,326م   2019-2014من  بالسرطان    ناملصابي  وبلغ عدد،  030املتعطلة    %، األجهزة62.1مواد املختبرات بنسبة    العجز املالي فيو 

 حالة. 8000العمليات املؤجلة ، عدد مريض  157,844 وباألمراض املعدية مريض، 156,767املزمنة وباألمراض 

 .سرامل  26,770و إعاقة، ذ 57,240يتزوجوا،  لم 405,148يتيم،  20,000األسرة:  −

% اعتماد األسر على املساعدات، 86.1شخص( فقر مدقع،  744,850% )33.8شخص( تحت خط الفقر،  1,167,960% )53الفقر:  −

 %.110.1بالنسبة للدخل  الفرد استهالكوقد بلغت نسبة % انعدام سو نقص حاد في األمن الغذائي، 70

  2,478املساكن:  −
ً
 منزال

ً
  ال زال مهدما

ً
  74,400 ، كليا

ً
 جزئيا

ً
  للسإن ةغير الئق وحدة 25,000 ، سسرة بال مأوى  2500، ولم تعوض مهدما

 .إن بحاجة لترميموحدة غير الئقة بالس 60,000بحاجة إلعادة بناء، 

،  16: الثقافة والدين −
ً
 . تحتاج لإلنشاءمسجد  30و ، مسجد بحاجة إلى إصالح وترميم 55مسجد ال زال مهدما

 % من رواتبهم. 50وموظفو حكومة رام هللا في غزة % 40% بطالة بين الشباب، تقاض ى موظفو حكومة غزة 67.4، عامة % بطالة45.1العمالة:  −

،  3وبحري، املعابر: حظر جوي  −
ً
 معابر تفتح بشكل جزئي ألساسيات الحياة. 3معابر مغلقة تماما

ووصل عدد السلع املمنوع دخولها من االحتالل ،  2.2%% خسارة في الناتج املحلي منذ الحصار، نسبة الصادات إلى الواردات  50اإلنتاج:   −

 صنف. 62تحت مبرر ازدواجية االستخدام 

 . % من الصيادين تحت خط الفقر95و.  بسبب إجراءات االحتالل بفرض املنطقة العازلة وطرق التفافيةدونم    7,300تم اقتطاعالزراعة:   −

%، 67.2  املائي في الخزان الجوفي  ملغ/لتر، ونسبة العجز  200-50نسبة النترات في مخزون املياه الجوفية    %، 97  املياه: نسبة املياه امللوثة −

 %.75ونسبة تلوث مياه البحر 

، 12.1معدل انقطاع التيار الإهربائي الطاقة:  −
ً
 .%70تفوق العجز في الطاقة الإهربائية نسبة ساعة يوميا

 من 40املخلفات البيئية:  −
ً
 في البحر.مياه عادمة  مليون لتر 100% من املياه العادمة يتم معالجتها، ويتم التخلص يوميا

كل ذلك يدفع الجمعية التخاذ خطوة   وفي ظل الظروف الطاحنة التي يعيش فيها القطاع، وفي ظل استمرار هذه الحالة اإلنسانية املتفاقمة  

تدعو جميع كما و كافة الجهات ذات العالقة لتحمل مسئولياتها تجاه إنهاء هذه األزمة، و  نحو تسليط الضوء على هذه البقعة ودعوة

اإلنسانية امللحة  االحتياجاتية واملانحة إلى عقد مؤتمر دولي شامل لبحث سبل إنهاء األزمة سو التخفيف منها وتلبية املؤسسات اإلنسان

 والطارئة باتجاه تمإين اإلنسان الفلسطيني من العيش الإريم.
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القطاع 
داالقتصا

ي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 قطاعات ومجاالت الحالة اإلنسانية

 ستدامةوالنماذج املقترحة لتحقيق سهداف التنمية املتم إعداد قطاعات ومجاالت هذا التقرير بما ينسجم قدر اإلمكان  

 ثالث العاملية وبما يتناسب مع بيئة وخصوصية قطاع غزة ومعاناته اإلنسانية، حيث يتكون نموذج هذا التقرير من 

 .سدناهمجال كما هو موضح في الشكل   16رئيسة وهي االجتماعي واالقتصادي والبيئي ويتفرع منها  تقطاعا

                                                       

                        

 

 

 

القطاع 
البيئي

املياه

تاملخلفاالطاقة

القطاع 
االجتماعي

الديموغرافيا

التعليم

الصحة

األسرة

الفقر

املساكن

نالثقافة والدي

الرياضة
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 المجال الديموغرافي 
 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 جتماعيالقطاع اال

يجب التعامل الفوري مع األوضاع بغزة حيث يعيش مليوني فلسطيني في فقر متزايد ومعدالت بطالة عالية "

 إسرائيل قيود على حركة األفراد والبضائع من وإلى القطاع "وغياب تام آلفاق مستقبلهم في ظل فرض 

 م2019سنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم املتحدة، 

 

القطاع 
االجتماعي

الديموغرافيا

التعليم

الصحة

األسرة

الفقر

املساكن

الثقافة 

والدين

الرياضة

                 .31,225ج التحويالت للخارعدد  -

 .%47.8 قطوعةاملدوية نسبة األ  -

 .26.1% عةقطواملاملستهلكات نسبة  -

بمواد املختبرات الطبية بمعدل  عجز مالي -

62.1.% 

 .جهاز300تعطلة الطبية املجهزة عدد األ -

 8,326م( 2019-2014)بالسرطان عدد املصابين  -

 مصاب.

. 316مسيرات العودة:  يعدد الشهداء ف -
ً
 شهيدا

 35,703: في مسيرات العودة عدد املصابين -

 مصاب.

معدل  فترتين،مدرسة تعمل  432
 طالب 39.4 سساس ي الطلبة لكل شعبة

ونحو ، طالب لكل شعبة ثانوي  38.7و
 فقير مدرسةطالب  305,784

 .طالب جامعة فقير 43,179و

مليون فلسطيني يعيشون في  2.2سكثر من 
مخيمات الجئين  8محافظات تحتوي  5

 6037.35بمعدل كثافة سكانية 
  2سمة/كمن

 ئين في قطاع غزةحيث بلغت نسبة الالج

64% 

 

 .سيتام 20,000

 .يتزوجوالم  148,405

 .ةذو إعاق 57,240

 .سرامل24,411 

 

 فقر وطني.شخص(  1,167,960): 53%

 .شخص( فقر مدقع 744,850): 33.8% 

 .األسر على املساعدات اعتماد %:86.1 

 .الغذائيسو نقص حاد في األمن  نعداما :70% 

 .نسبة استهالك الفرد بالنسبة للدخل% 110.1
 

 
 ال 2,478

ً
،  منزال

ً
 كليا

ً
زال مهدما

 ولم تعوض،  74,400
ً
 جزئيا

ً
مهدما

وحدة  25,000 ،سسرة بال مأوى  2500
غير الئقة للسإن بحاجة إلعادة بناء، 

وحدة غير الئقة بالسإن  60,000
 بحاجة لترميم.

16 .
ً
 مسجد ال زال مهدما

  مسجد بحاجة إلى تأهيل. 55
 بحاجة إلى إنشاء. 30و

 
 

 

 
عدد املنشآت الرياضية املتضررة من 

 10االعتداءات اإلسرائيلية السابقة 

نادي،  42مالعب وصاالت رياضية، و

 اتحادات 7و
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 البند/املنطقة م. 
 قطاع غزة

(1()2()3) 

 الضفة
(2()3) 

الضفة 

 (3()2) وغزة

الداخل 

48 
(2()3) 

 الشتات
(2()3) 

 فلسطين
(2()3) 

االحتالل 

   اإلسرائيلي
(4)(86()99)(101) 

 العربي العالم
(98)(99)(5) (101 ) 

 العالم
(98)(99)(5) 

(101)(111) 

 مليار 7.71  مليون  428.17 9,152,100 13,533,699 6,713,000 1,597,000 5,223,699 3,020,000 2,203,699 عدد السكان  1

    %100 %49.60 %11.80 %38.6 %22.31 %16.28 السكان نسبة  2

 مليون >132.03 مليون  >11.27 22,072 27,000   6,025 5,660 365 2املساحة كم 3

 58.42 37.98 415 501  72.35 867 533.57 6037.53 الإثافة السكانية 4

1.9% %2.5 2.2 1.8 2.5 %2.23 %3.16 معدل النمو  5  1.91 1.08 

 6.2 4.9 4.5 5> 4 4.49> 5> 4.6> 5.7> ةاألسر متوسط  6

    27 31  27 19 8 مخيمات اللجوء 7

 0.08% 1.41%  41%   41% 26%> %64> نسبة الالجئين 8

 30.9 19-36.8 30.5 20.7  22> 20.7> 21.7> 19.2 العمر الوسيط 9
 

 رئيس تحرير صحيفة االقتصادية

 م 2019، محمد أبو جياب
هو سن الخدمات في تراجع سمام الزيادة في املواليد بمعنى سننا سمام معادلة عإسية  ة"الخطير في قطاع غز 

 وبالتالي نحن سمام معركة خدماتية إنسانية اقتصادية مستقبلية خطرة" 

 (1) إحصاءات حمافظات القطاع ▪
 قطاع غزة رفح خانيونس  الوسطى غزة شمال غزة البند/املحافظة م. 

 2,203,699 275,442 429,608 309,391 829,182 360,076  عدد السكان  1

 %100 %12.5 %19.5 %14.04 %37.62 %16.34  نسبة السكان  2

 365 64 108 58 74 61  2املساحة كم 3

 6037.53 4303.78 3,977.85 5,334.33 11,205.16 5,902.88  الإثافة السكانية 4

48.3  نسبة الذكور  5 % 19.12% 7.07% 9.9% 6.29% 50.72% 

118.5 %8  نسبة اإلناث 6 % 6.97% 9.59% 6.21% 49.28% 

 8 1 1 4 1 1  عدد مخيمات الالجئين  7

 كثافة سكانية مناطق العالم في الأعلى  منيعتبر قطاع غزة 

 (1) الفئات العمرية يف قطاع غزة ▪

 الفئة العمرية بالسنوات م. 
 املجموع إناث ذكور 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %5.2 115,685 %48.85 56,517 % 51.15 59,168 ( 2إلى سقل من  0طفولة املهد ) 1

 %10.89 238,659 %48.79 116,431 % 51.21 122,228 ( 6إلى سقل من  2الطفولة املبإرة ) 2

 %18.40 405,597 %48.78 197,861 % 51.22 207,736 ( 13إلى سقل من  6الطفولة املتوسطة ) 3

 %10.85 239163 %48.81 116,741 % 51.19 122,422 ( 18إلى سقل من  13الطفولة املراهقة ) 4

 %29.78 656,154 %49.28 323,382 %50.72 332,772 ( 35إلى سقل من  18الشباب ) 5

 %19.52 430,250 %49.42 212,644 %50.58 217,606 ( 60إلى سقل من  35الإهولة ) 6

 %5.36 118,191 %52.76 62,357 %47.24 55,834 فما فوق( 60املسنين ) 7

 %100 2,203,699 %49.28 1,085,933 %50.72 1,117,766 املجموع 8

 

 التعليم 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

متفقة على وجوب توجيه   وهيتقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. : (13املادة )

تمإين كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع  ...  التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية
 ...حر

 التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعضمان جودة : (4الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
 ذا جودة عالية للجميع دون تمييز، (2.7الهدف )

ً
: نظام تعليمي تربوي، وتعليم عاٍل ومنهي وتقني، يضمن تعليما

 مرتبط مع احتياجات السوق واملجتمع ومواكب للتطور العلمي واملعرفي العاملي. 
 

 

 

 

 

 الواقع التعليمي 
 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند/املنطقة  م. 
   قطاع غزة

(6 ()7) (2) (10()11 ) 
 الضفة 

(2 ()7) (10()11 ) 
الضفة  

 ( 11() 10)(7()2)وغزة

االحتالل 
  اإلسرائيلي

(4) (5) (87 )(97 ) 

  العالم العربي

(9 ) (5) (11 ) 
   العالم

(9 ) (5) (11 ) 

1 
معدل معرفة القراءة والإتابة لسن  

 عام فأكثر 15
97%< 596.%< 96.7% %97.8* <75% <86.3% 

  ‘%13.8  ’%24.8 ̊  2.9 % %2.8 %3 %2.4 نسبة األمية 2

   4.6> %32 %35 %29 نسبة األمية لذوي اإلعاقة 3

   >%33.4 %26.41 %24.68 %29.03 نسبة عدد الطلبة لعدد السكان  4

   %1.7 %0.79 >%0.99 %0.54 التسرب من املدارس  نسبة 5

 3.14> %5.75> %0.77> %0.82 >%0.94 %0.66 س الرسوب في املدار نسبة  6

   35.69 31.5 > 27.2 39.4 سساس ي  معدل الطلبة لكل شعبة 7

   36.3  28 > 23.3 38.7 ثانوي معدل الطلبة لكل شعبة  8

 23.44 21 11.15  22.3 19.4> 27.5 معدل الطلبة لكل معلم  9

 

 احمللية الرئيسة لقطاع غزةاملؤشرات  ▪

 غزة  وزارة التربية والتعليم
% من الشعب الصفية يدرسون تحت ضغط الإثافة الصفية   58في % من الطالب في املدارس الحكومية موجودين  64

 .العالية
 

 

 ( 6) 2020/ 2019 أعداد الطلبة للعام الدراس ي  −
 املجموع قطاع خاص  قطاع سهلي  األونروا  حكومة البند م.

  67,829 67,443  0  0  386  عدد طلبة رياض األطفال  1

 510,244  16,901  0   282,207  211,136 عدد طلبة املرحلة األساسية 2

 66,707   690 0  0  66017  عدد طلبة املرحلة الثانوية 3

 334 0 334 0 0 سنة تحضيرية  4

 670 336 0 0 334 عدد طلبة املؤسسات املهنية  5

 16,986 5,212 5,359 878 5,537 عدد طلبة الدبلوم املتوسط 6

 573 0 573 0 0 تأهيل تربوي  7

 60,544 8,853 35,917 0 15,774 عدد طلبة البكالوريوس 8

 3,363 33 2,052 0 1278 عدد طلبة الدراسات العليا 9

 727,250 99,468 44,235 283,085 300,462 املجموع 

 % فقط.60إلى  40%الكبرى في قطاع غزة من  الفلسطينيةتتراوح نسبة تحصيل الرسوم الدراسة في الجامعات 

 

 (6)معدل التحاق الطلبة بالتعليم  −

 املتوسط  إناث% ذكور% بالسنوات العمر  م. 

 ( 6)م 2019األضرار التي تعرضت لها املؤسسات التعليمية حتى نهاية   −

2008/2009عدوان  نوع الضرر  2012عدوان   2014عدوان    

 81,470 إجمالي طلبة الجامعات  576,951 املدارس إجمالي طلبة 
 43,179 فقر وطني   -الفقراء طلبة الجامعات 305,784 فقر وطني -الفقراءطلبة املدارس 

 27,537 فقر مدقع   -الفقراء طلبة الجامعات 195,009 فقر مدقع -الفقراءطلبة املدارس 
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1 11-6 87.43 87.53 %87.48  

2 14-12 90 93 %92  

3 17-15 71 84 %78  

62.5% 70 55 18فما فوق  4   

 5 3 15 ضرر بالغ 

 62 61 68 ضرر متوسط 

 120 80 90 ضرر خفيف 

  187 144 173 اإلجمالي
 بعضهم من املسافرين أو الوفيات أو ذوي إعاقة  غير امللتحقين بالتعليم قد يكون 

 ( 8)( 6) 1920للعام  حسب الدرجة العلمية والنوع )ذكور/إناث( الخريجين معدل −

 م. 
 البند

 املجموع  إناث ذكور 

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  

49.9% 1,477 %50.4 1,501 خريجي الدبلوم املتوسط  1  2,978 %17.77  

46.63% 5,851 خريجي البكالوريوس 2  6,696 %53.4  12,547 %74.87  

سدبلوم عالي بعد البكالوريو  3  8 %57.1  6 %42.9  14 %0.08  

63.2% 333 خريجي شهادة التأهيل التربوي  4  194 %36.8  527 %3.14  

61.56% 426 خريجي الدراسات العليا  5  266 %38.44  692 %4.13  

48.45% 8,119 املجموع   8,639 %51.55  16,758 %100  
 

 طالب وطالبة من جامعات قطاع غزة  7,200بلغ عدد الطالب الجامعيين الذين لم يستطيعوا الحصول على شهاداتهم الجامعية 

 (6) املؤسسات التعليمية −

ااألونرو  حكومة البند م.   املجموع  قطاع خاص  قطاع أهلي  

 696  695  0  0   1   عدد رياض األطفال 1

 595  51  0   276  268   عدد مدارس املرحلة األساسية 2

 156  10  0  0  146   عدد مدارس املرحلة الثانوية 3

 432   0 0   190  242 عدد املدارس فترتين  4

  0  0 0  0  0  عدد املدارس ثالث فترات  5

  14,610 786  0  6,854  6,970  عدد الشعب  6

 8 4 3 0 1 مؤسسات جامعية 7

 18 8 2 2 6 كليات متوسطة وبوليتإنك 8

 1 1 0 0 0 سكاديميات دراسات عليا  9
 

 

  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال التعليم 

 العدد  املشروع  العدد  املشروع  العدد  املشروع 

 52 وقرطاسية وكتب مدرسية زي وحقيبةمشاريع  13 توفير حواسيب ووسائل تعليم تقنية 55 بناء وتأهيل مؤسسات تعليمية 

 13 تعزيز جودة التعليم 62 مركز تعليمي  مدرسة سوتجهيز  30 واملواصالتمشاريع كفالة الطلبة 

     30 والتدريب  االبتعاث
 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال التعليم 

 تطوير البيئة التعليمية وتوفير وسائل تعليم تقنية املباني التعليميةبناء وتطوير 

 توفير كفالة للطالب املحتاج ومنح خارجية للدراسات العليا تجهيز املباني واملراكز التعليمية

 تطوير وتحفيز التعليم املنهي والتقني تزويد املباني التعليمية بالطاقة الشمسية

 تحديث وتطوير مناهج تلبي حاجة سوق العمل والتدريـب املستمر للمعلمين والطواقـم املساندةالتأهيـل 

 انشاء وتطوير مراكز التدريب املنهي والتقني تحسين نوعية التعليم

  التعليم االعاقة في مجال دمج ذوي 

 
 
 لصحةا 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

 تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة(: 12املادة )

 .الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار (: 3الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية
ّ
 . ضمان تمت

 الهدف الوطني 
 يقدم الخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية ذات الجودة  م(: نظا3.7الهدف )

ً
صحي أكثر تكامال
واملهمشة  وباألخص الفقيرةكحق إنساني لكافة الفئات السكانية  العالية للجميع بمساواة وعدالة ...

 .منها
 

  الواقع الصحي 
 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند/املنطقة م. 

 غزة
 

(2()12()13) 

 الضفة
(2()12()13) 

الضفة 

 وغزة
(2()12()13) 

االحتالل 

 اإلسرائيلي

)5((4)(9)(76()10) 

 العالم العربي

)5((9)(64)(103))106) 

 العالم

)5((9)(65)(103) 

 72.56> >71.81 >82.80  74  >.274   73.6  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 1

 14.9 11.1  31 22.6 28.16 14.45  مواطن 10,000عدد األطباء لكل  2

 36.9 15.6 45 26.88 32.72 18.3 مواطن 10,000عدد املمرضين لكل  3

 28 15 18 12.9 12.4 12.5  مواطن  10,000عدد سسرة املستشفيات لكل  4

   0.04 1.43 1.9 0.79 مواطن  الفآ 10عدد مراكز الرعاية الصحية لكل  5

6  
ً
   %82.9 %78.9‘ %66.5‘ %95.5‘  نسبة املؤمنين صحيا

1.74% %2.6  ذوي اإلعاقةنسبة  7  2.1% 20% ) %5.1-20. )< 15% 

8  
ً
    104,881 73,656 31,225 عدد التحويالت للخارج سنويا

 (12) املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

رئيس قسم زراعة  عبد هللا القيشاوي 

 2019 ،الكلى في مجمع الشفاء الطبي 

النقص الحاد في املعدات واملستلزمات الطبية جعل سكبر مشاريع غزة عاجزة عن تقديم  "

 "اآلالف من املرض ى األدنى ملئاتالخدمات األساسية بالحد 

 2014 اإلسرائيليالعدوان آثار 
ى  إلسلف طفل بحاجة  373 إسعاف،سيارة  25عيادة و 28مستشفيات و 9لت  تدمير كلي وجزئي

 . جتماعياو دعم نفس ي 
 

 (12) األمراض احملولة للخارج −

 العدد البند م. 

 7,027 األورام 1
 2,395 جراحة العظام 2

 1,872 العيون  3

 1,088 املسح الذري والطب النووي 4

 1,804 األطفال 5

 469 الإلى 6

 1,461 سمراض الدم 7

 762 جراحة األعصاب 8
 2,326 قسطرة القلب  9

 51 التصوير بالرنين املغناطيس ي 10

 11,970 سخرى  11

 31,225 املجموع 
 

 (15)(12) السنوية لحياة والوفاةل خمتارة مؤشرات −

 القيمة البند م. 

 72.5  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ذكور  1

 74.7 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة اناث  2

 55,212 2019عدد حاالت الوالدة سنة  3

 5319 2019عدد حاالت الوفاة سنة  4

 10.7   مولود 1000معدل وفيات االطفال اقل من سنة لكل  5

 77.2  نسمة100000معدل وفيات دون الخامسة لكل  6

 30.8  مولودسلف  100معدل وفيات األمومة لكل  7

 162  شخص  ألف 100أمراض القلب لكل   معدل وفيات  8

9 
 سلف 100معدل وفيات سمراض السإر لكل  

  شخص 
5.5 

 33.7  شخصسلف  100لكل  األوراممعدل وفيات  10
 

 (21)(12) الطارئة الصحية األزمة مؤشرات −

 القيمة البند م. 

  مؤشرات األمراض السنوية  −

 القيمة البند م. 
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1 
تماًما في  انعدمتنسبة األدوية التي 

 .مخازن وزارة الصحة الفلسطينية

47.8  % 

(247 )
ً
 صنفا

2 
نسبة العجز املالي في املواد واألصناف 

 املخبرية 
62.1 % 

 % 26.1 نسبة العجز في املستهلكات الطبية. 3

 .املعطلة في وزارة الصحةزة ه جعدد األ  4

300 

من سصل 

6100   

5 

وقود ملولدات املستشفيات   احتياج

جدول  انتظامشهريا بالحد األدنى عند 

 .الإهرباء املعتاد انقطاع

500 

 سلف لتر

 8000  عدد العمليات الجراحية املؤجلة 6
 

 156,767 (12)عدد املصابين باألمراض املزمنة  1

 157,844 (12)عدد املصابين باألمراض املعدية  2

 8,326 (15) م(2019- 2014)عدد املصابين بأمراض السرطان  3

4  
ً
 31,225 (13)عدد التحويالت للخارج سنويا

 % 73.3 (12) شهر 12عن عمر  نسبة فقر الدم لدى األطفال 5

 % 38 (12)  نسبة فقر الدم لدى النساء الحوامل 6

  املصابين بالفشل الكلوي معدل  7
ً
 923 (12) شهريا

 

 
 

طول الشريط على  الحصاربحق املشاركين السلميين في مسيرات العودة وكسر إحصائية خاصة تفصيلية العتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 (61)حسب وزارة الصحة الفلسطينية  2018/ 30/03 ذ بدايتها بتاريخالحدودي لقطاع غزة من
 

مكان معاجلة اإلصابات الناجتة عن جراح  −

 .خمتلفة واختناقات غاز

 العدد البند م.

 16,239 ميدانية في النقاط الطبية 1

 19,464 في املستشفيات 2
 35,703 املجموع 

 تصنيف حاالت البرت  −

 العدد البند م.

 124 سطراف سفلية 1

 4 سطراف علوية 2

 30 سصابع اليدفي  3

 158 املجموع 

 تصنيف الشهداء واملصابني حسب اجلنس. −

 عدد املصابين عدد الشهداء البند م. 

 33,144 304 ذكور  1

 2,559 12 اناث 2

 35,703 316 املجموع 

 

 .الفئات العمريةحسب يف املستشفيات  الشهداءتصنيف  −

 النسبة العدد البند م. 

19.6% 62 18من سقل  1  

2 18 -39 237 %75  

3 40 -59 15 4.8% 

 %0.6 2 فما فوق  60 4

100% 316 املجموع   
 

حصيلة استهداف الصحفيني وطواقم طبية  −

  6)1(وسيارات االسعاف.

 عدد االصابات عدد الشهداء البند م. 

 354 2 صحفيون  1

 776 4 طواقم طبية 2

 136 - سيارات اسعاف 3

 

 

 

االصابات يف املستشفيات حسب مكان تصنيف  −

 (61) اإلصابة يف اجلسم بأعرية نارية

 النسبة العدد البند م.

10.11% 1,969 الرسس والرقبة 1  

4.88% 949 الصدر والظهر 2  

4.11% 800 البطن والحوض 3  

 14.55% 2,832 سطراف علوية 4

48.24% 9,389 سطراف سفلية 5  

2.40% 468 في سنحاء الجسم  6  

15.71% 3,057 سخرى  7  

100% 19,464 املجموع    
  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الصحة 
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 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 3 سبحاث صحية 47 إنشاء وتطوير وترميم عيادات ومراكز صحية
سدوية مشاريع توريد 

 ومستلزمات طبية
105 

 49 سدوات مساعدة  19 تغذية صحية 45 ورعاية للمرض ى الفقراء، فحوصات عمليات،مشاريع إجراء 

 36 الدعم النفس ي  17 االبتعاث والتدريب  18 مشاريع توفير )وقود، طاقة شمسية( للمؤسسات الصحية

     87 ومركبات إسعاف ومعدات طبية مشاريع تأثيث وسجهزة
 

  جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الصحةأهم 
 

 توفير األجهزة واملعدات الطبية توفير األدوية واملستلزمات الطبية واألدوات املساعدة بناء وتطوير وترميم املؤسسات الصحية

 املستشفيات املدمرةإعادة إعمار  توفير )وقود، طاقة شمسية( للمؤسسات الصحية صيانة وتطوير األجهزة الطبية املتعطلة 

 كفالة املريض الفقير وفود طبية ذات تخصصات نادرة الكادر الصحي تأهيل وتدريب

  تحسين الوصول للخدمات الصحية تأهيل وتحديث سيارات اإلسعاف
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 ةاألسر 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

لتي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في املجتمع، سكبر قدر ممإن ة، ااألسر وجوب منح  :  (10املادة )

 
ً
ة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين األسر لتكوين هذه  من الحماية واملساعدة، وخصوصا

 ال إكراه فيه. تعيلهم. ويجب سن ينعقد الزواج برضا الطرفين املزمع زواجهما رضاءً 

أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية

واالقتصادي والسياس ي للجميع، بغض النظر عن العمر سو  تمإين وتعزيز االندماج االجتماعي : (2.10الهدف ) 

 .الجنس سو اإلعاقة سو العنصر سو العرق سو األصل سو الدين سو الوضع االقتصادي سو غيرها

 الهدف الوطني
  (: 1.7الهدف )

ً
نظام وطني للحماية االجتماعية مبني على الحقوق، ومراٍع للنوع االجتماعي، سكثر شمولية

 للحد من الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي.
ً
 واستدامة

ً
 وتكامال

 

  ة األسرواقع 
 

 املقارنةمؤشرات  −

 البند/املنطقة
 قطاع غزة

(2)(12( )17) 

 الضفة
(2) (17) 

 الضفة وغزة
(2) (17) 

االحتالل 

اإلسرائيلي 
(75)(76) 

600,667,2 1,043,136 656,522 386,614 األسرعدد   

 الشهداء

2006 -2019 
4700 1,904 6,604 - 

 - 5000 4700 300 ى األسر 

  1,493,100 109,703 52,463 57,240 اإلعاقة ذوي 

 (2) مؤشرات احلالة الزواجية −

 املجموع إناث ذكور  الحالة  م

 لم يتزوج  1
ً
سبدا  229,001 176,147 405,148 

ول مرةأل عقد قران  2  6,067 6,543 12,610 

 11,379 9,063 2,316 مطلق 3

 26,770 24,411 2,359 سرمل  4

 1,522 1,259 263 منفصل 5
 

 

 

 

 

 الرئيسة لقطاع غزةاملؤشرات احمللية  ▪

 مؤشرات النوع االجتماعي −

 القيمة إناث ذكور  البند م

 100% %49.28 %50.72 (2) السكان  1

2 
معدل معرفة القراءة 

 (2) فأكثر 15والإتابة لسن 
98.3.% 95.7% 97% 

 100% %49.16 %50.90 (2) االساس يامللتحقين بالتعليم  3

 100% 53.20% 46.80% (2) الثانوي امللتحقين بالتعليم  4

5 
 الجامسيامللتحقين بالتعليم 

(2) 
%44.03 %55.97 %100 

6 
معدل املشاركة في القوة 

 (2) العاملة
%62.30 %19.20 %40.9 

7 
  الشبابلدى معدل البطالة 

(83) 
%62.70 %85.6 %67.4 

8 
معدل التعرض للعنف من 

 (40) ةاألسر سحد سفراد 
49.70% * 39.7% * 44.77% * 

9 
  التشريسياملشاركة في املجلس 

(39) 
%70.44’ % 529. 6’ %100’ 

10 
 الوزراءاملشاركة في مجلس 

(39) 
%72.34’ %27.66 ‘ %100’ 

 

 

 

 

 

 

 

 (15)مؤشر األشخاص ذوي اإلعاقة  −

 النسبة االعاقة م.

% 16 البصريةإعاقة  1  

% 11.5 إعاقة السمعية 2  

% 9.20 إعاقة في النطق 3  

% 45.20 إعاقة حركية 4  

% 4.1 سلوك غريب 5  

% 10.2 صعوبة في التعلم 6  

% 1.2 نوبات 7  

% 2.3 سخرى  8  

 %100 املجموع 

 (19)   األيتاممؤشر  −
 القيمة البند م. 

 20,000 عدد األيتام 1

 10,326 األيتام الذكور  2

 9,674 األيتام اإلناث 3

 4,034 سيتام هم سبناء شهداء 4
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 إلى الدعم النفس ي يحتاجون قطاع غزة  الفلسطينيين في% من األطفال 50 - م 2019لحقوق اإلنسان ياألورو متوسطاملرصد 

رسفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات 

 م2019

استشهاد خمسة من سبناء الحركة األسيرة سقس ى من سابقه على األسرى في ظل    2019"العام  

 في نفس العام" 
 

  م2019ة األسرأهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 24 مشاريع كفالة سسر وسيتام 2 مشاريع تيسير الزواج 22 الحد من العنف 

اإلعاقة وذوي بناء مراكز مجتمعية لأليتام   9 دراسات ومسوحات ميدانية 24 حماية حقوق املرسة  3 

     9 تأهيل ذوي اإلعاقة
 

  ةاألسرأهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال 

 أشكال العنفالقضاء على كافة  انشاء وتطوير وترميم املراكز االجتماعية تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة متكاملة

تقديم مساعدات عينة ونقدية للفئات املهشمة في 

 ذوي إعاقة(  -فقراء -املجتمع )أيتام
 ى وذويهماألسر رعاية الشهداء والجرحى و 

تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ودمجهم في املجتمع 

 تعزيز دور املرأة وحماية حقوقها
تيسير الزواج والتوعية بإدارة الحياة 

 الزوجية 

تيسير زواج األرامل واملطلقات 

 والعوانس وذوي اإلعاقة
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 الفقر   

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

ما يفي  في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيش ي كاف له وألسرته، يوفرقر الدول األطراف : ت(11املادة )

املعيشية. وتتعهد الدول األطراف باتخاذ  بحاجتهم من الغذاء والإساء واملأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه

 .الحر القائم على االرتضاءمعترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي   التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق،

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية
 على الفقر بجميع سشكاله في كل مكان  ءالقضا (: 1الهدف )

 الهدف الوطني

لى  إغاثية  لفقر من االعتماد على البرامج اإل ي لالنتقال بفلسفة مكافحة ابشكل ممنهج وتدريج  لالعم  (: 10.1.7الهدف )

واالستثمار في التمإين  والتنموية،االعتماد على تدخالت تنموية من خالل تعزيز الروابط بين املساعدات اإلنسانية 

 االقتصادي وبناء القدرات لألسر الفقيرة واملهمشة وتمإينها من االعتماد على الذات 

                      

  واقع الفقر 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند/املنطقة م.
( 22)قطاع غزة

(25) 

( 22)الضفة

(52) 

 فلسطين
(22( )52) 

 االحتالل اإلسرائيلي

 (85)(114) 

  العربيالعالم 

(68( )69) 

  العالم

(67) 

 %23 %13.35’ %21.20 %29.20’ %13.90’ %53’ األشخاص تحت خط الفقر الوطني  1

 9% ̀ 5%  %16.40 %16.80’ %5.80’ %33.80’   الفقر املدقع 2

   %18.00> %53.10> %34.20> %86.10> ة على املساعداتاألسر اعتماد  3

   %21.49> %31.1> %9.7> %68.6> األسر التي تلقت مساعدات خالل العام 4
 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 هي األعلى في العالم"  قطاع غزة"إن معدالت الفقر في  م 2019وزارة التنمية االجتماعية  
 

.م  الفقر املدقع)18(  الفقر الوطني )18(  البند 

 744,850 1,167,960 عدد الفقراء  1

 %33.8 %53 نسبة الفقر  2

الفقيرة  األسرعدد  3  204,905 130,676 

 337,697 529,525 األطفال الفقراء  4

 195,009 305,784 طلبة املدارس الفقراء  5

 27,537 43,179 طلبة الجامعات الفقراء 6
 

 

 النسبة البند م.

 %70 (18)  األمن الغذائي حاد في انعدام سو نقص 1

79.2% (3) اإلعالةمعدل  2  

 بالد 3
ً
 121.53 ( 2) والر األمريكيمتوسط دخل الفرد شهريا

 األسر وسط إنفاق واستهالك تم 4
ً
 783.96 ( 25) والر األمريكيبالدة شهريا

86.1% (22) ة على املساعداتاألسر اعتماد  5  

 بغض  6
ً
32.9% (88) املدةطول  النظر عننسبة األسر التي تستطيع الصمود اقتصاديا  

0,0008 (18)عدد األسر املشمولة ببرنامج الحماية االجتماعية  7  

 10,000 (18) االجتماعيةعدد األسر التي بحاجة لضمها لبرامج الحماية  8

 %110.1 (2) الدخلنسبة استهالك الفرد إلى  9
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 (81) الفقرية األسرأوضاع  ▪
 القيمة البند م 

 %62 نسبة الالجئين في االسر الفقيرة    1

 26,185 سر الفقيرة التي تعيلها نساء  األ   2

 10,247 سرامل  سر الفقيرة التي تعيلها نساءاأل   3

 %18 نسبة االطفال في االسر الفقيرة   4

الفقيرة التي يرسسها كبار سن  األسر 5  17,241 

فقيرة نسبة كبار السن في قطاع غزة يعيشون في سسر   6  31% 

واحد على االقل الفقيرة الذين يعانون من مرض مزمن   األسرسرباب  7  39,954 

اإلعاقة الفقيرة الذين هم من ذوي  األسرسرباب  8  9,132 

ثانوي  الفقيرة مستواهم العلمي سقل من  األسرسرباب  9  46,232 

 %12 الفقيرة  األسرنسبة األمية لدى سرباب  10
 

  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الفقر 

 العدد املشروع اسم  العدد املشروع اسم  العدد املشروع اسم 

مساعدة نقديةمشاريع  فطاراتإمشاريع موسمية سضاحي، كسوة،  75  سغطيةمشاريع  150   21 

طرود وقسائم شرائيةمشاريع  3 بحث ومسح ميداني الوجبات،  اللحوم،مشاريع توزيع  150 

 والخبز ومياه الشرب

64 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الفقر 

 

 

 

 

 

  

 االقتصادي واالجتماعي للفئات الفقيرة واملهمشةالتمكين  ريادة األعمال املشاريع الصغيرة واملتوسطة

 العمل عن بعد فرص عمل للفئات املهمشة االدماج االجتماعي وتوفير

   أتمتة تنسيق املساعدات
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 والبنية التحتية المساكن 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

، الحصول على مسإن مالئم بغض النظر عن السن سو الوضع األسر حق األفراد، وكذلك(: 2/2املادة )

 االقتصادي سو االنتماء إلى جماعة سو غيرها سو املركز االجتماعي وعوامل سخرى من هذا القبيل. 

 .حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسالم وكرامة(: 8) املادة

أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية

ضمان حصول الجميع على : رنة ومستدامةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة وآمنة وم (: 11الهدف )

 .سإن الئق وآمن وبأسعار معقولة والخدمات األساسية ورفع مستوى األحياء الفقيرة

 الهدف الوطني
يفه، ويتيح االستفادة من : قطاع إسكان يلبي سمن الحيازة القانونية، ومالئم، ويمإن تحمل تكال(5.8الهدف )

 يرة املهمشةقوبشكل خاص لألسر الفالخدمات العامة ويلبي احتياجات املواطنين بإفاءة وفاعلية سعلى...
 

  واقع املساكن 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند/املنطقة م
  ةغز  قطاع

(2()42)(115) 

  الضفة
(2)(24)(25()27()29()51)(57) 

  الضفة وغزة
(2)(24)(25()27()29()51)(57) 

  االحتالل اإلسرائيلي
(77)(84)(86()92) 

  726,143 1,060,853 ^2,389,795 334,710 عدد الوحدات السإنية 1

̂  1.4‘ 1.3‘ 1.6  متوسط كثافة السإن )فرد لكل غرفة( 2 2.35 

  %7‘ %5‘ %12‘  سفراد فأكثر في الغرفة( 3نسبة املساكن ) 3

̊  3 3.6‘ 3.4‘ 3.7‘ الغرف في املسإنمتوسط عدد  4  

11.4% د املنازل باملياه الصالحة للشربيتزو  5  95.1 % 62.4 % 100% 

 %99 %99.9` %99.9` %99  بشبإة الإهرباء تجمعاتارتباط ال 6

  %57‘ %88‘ %94.6 بشبإة املياه املنازل ارتباط  7

̊  %18.67` ̀ 15.27% %87.30 بشبإة الصرف الصحي تجمعاتارتباط ال 8   95% 

 %3.65^ %57.88 %53.75 %62  حاجة األسر من الوحدات السكنية خالل العقد القادم 9

  %99.89` %99.88` %95 وجود خدمة جمع نفايات صلبة 10

 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪
 

املقاوالت واإلنشاءات يعيش سصعب حاالته في ظل استمرار الحصار "إن قطاع  م2019-سسامة كحيل رئيس اتحاد املقاولين الفلسطينيين 

 اإلسرائيلي على القطاع"
 

 )نسبة أو عدد(  القيمة البند م.  

 25,000 (24) بناءبحاجة إلعادة  التي  غير الالئقة للسإناملنازل  

 60,000 (24) لترميمبحاجة التي غير الالئقة للسإن املنازل  1

 2,478 ( 42)9201املنازل التي الزلت مهدمة حتى عدد  2

 278,496 (42)سر التي تسإن مساكن ملك عدد األ  3

 21,818 (42) مستأجرسر التي تسإن مسإن األ نسبة  4

 1,390 (2) براكية( خيمة، مستقلة،سر التي تسإن مسإن )غرفة نسبة األ  5

 72,090 (42)سر التي تسإن في دار األ  عدد 6

 256,518 (42) سر التي تسإن في شقةاأل عدد  7

36% (42) نسبة الطرق الصالحة للسير 9  

50% (42) تأهيلصالح و نسبة الطرق التي تحتاج الى ا 10  

14% (42) الطرق الجديدة التي تحتاج إلى شق وتعبيد 11  

 (24)  احلصارخالل فرتة  ةاإلسرائيليالوحدات السكنية امُلدمرة واملتضررة بسبب االعتداءات  ▪
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 بنود األضرار .م
ما قبل 

2008 

عدوان 

2009 /2008 

عدوان 

2012 

عدوان 

2014 

 عدوان 

2018 -2019 

الحصار 

 بشكل عام 

892,6 عدد املنازل املدمرة 1    700,3    11,000 227 21,819 

 19,341 30 9,519 9792 املنازل التي تم إعادة بنائهاعدد  2

 2,478 197 1481 800 عدد املنازل التي الزالت مدمرة  3

̊ 000,32 عدد املنازل املتضررة جزئيا 4  13,000 12,000 178,717 3,217 238,934 

5 

عدد الوحدات السإنية 

املتضررة جزئيا ولم يتم تعويضها 

 حتى اآلن 

13,000 58,500 2,900 74,400 

 

 

ناجي سرحان وكيل وزارة األشغال العامة 

 م 2019- واالسكان 

وتعيش دون مأوى سو بدل   2014سسرة متضررة نتيجة القصف اإلسرائيلي منذ    2500ال تزال  "

 "إيجار سو إعادة إعمار
 

 (2) يف فلسطني قطاع االنشاءات ▪
 

 القيمة البند

 661> عدد املؤسسات 1

 10,128> عدد العاملين  2

 735.3> (باملليون دوالرإنتاجية اإلنشاءات ) 3

 590.1 املباني الجديدة واإلضافات )باملليون دوالر(اإلنفاق على إنشاء  4

 276.6 اإلنفاق على الصيانة الجارية قيمة (باملليون دوالر) 5

 496.7 قيمة اإلنفاق على الصيانة الرسسمالية )باملليون دوالر( 6
 

  م2019هم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املساكن 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 11 تأثيث وتجهيز بيوت الفقراءمشاريع  19 ترميم بيوت الفقراء مشاريع  5 بيوت للفقراءوتوفير بناء مشاريع 

 22 إنشاء وتأهيل مؤسسات عامة 5 وتتأهيل سسقف منازل مشاريع تغطية  6 مشاريع إعادة اإلعمار 

     39 تأهيل وتطوير الطرق 
 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املساكن 

 ترميم وتأثيث مساكن الفقراء غير الالئقة للسكن توفير السكن الالئق لألسر الفقيرة استكمال إعادة إعمار املساكن املدمرة

 ربط املساكن بشبكة الخدمات العامة نشاء شبكات البنية التحتية األساسيةإ بناء محليةدعم صناعات مواد 

 تطوير املناطق املهمشة والغير املخطط لها امداد بيوت الفقراء بالطاقة البديلة توسعة الشوارع وتطويرها

 
ً
 نشاء مباني خدماتيةإ ترميم واعادة تأهيل وحدات سكنية متضررة جزئيا

 

 

 

  الدينيةالثقافة والشؤون  
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اإلعالن العاملي 

 لحقوق االنسان

 

لكل إنسان حق في حرية الفإر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في سن يدين بدين ما، وحريته في  : (18املادة )

  لكل (: 27مادة ) .اعتناق سي دين سو معتقد يختاره
ً
  فرد الحق في سن يشترك اشتراكا

ً
في حياة املجتمع الثقافي وفي  حرا

الحق في حماية املصالح األدبية  لكل فردو  االستمتاع بالفنون واملساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.

 واملادية املترتبة على سي إنتاج علمي سو سدبي سو فني من صنعه.

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية
 .الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيسي في العالم ز: تعزي(4.11الهدف )

 الهدف الوطني 
فضاءات ثقافية متوفرة سكثر لكافة الفلسطينيين، تعزز ثقافة وطنية تتميز بالتعددية واالنفتاح (: 4.7لهدف )ا

 التمييز وتصون املوروث الثقافي وتجدده.واإلبداع، وتنبذ كافة سشكال 
 

  واقع الثقافة والشؤون الدينية 

  الثقافيةاملؤشرات  ▪

 مؤسسة غير حكومية. 222كنائس و 3مسجد و 296ُدمر وتضرر  2014 اإلسرائيليالعدوان آثار 
 

  البند/املنطقة م. 
 غزةقطاع 

(28) 

 الضفة

(2)(16)(112) 

الضفة 

 (112)(16)(2)وغزة

 االحتالل اإلسرائيلي
(4)(70)(73) 

 1000 591 528> 63 سعداد املراكز الثقافية العاملة 1

 163 33 28> 5 سعداد املتاحف العاملة 2

 64 18 13> 5 سعداد املسارح العاملة 3

 53 2 2 0 سعداد دور السينما العاملة 4

  10,067 8747 1,320 الثقافيةسعداد األنشطة الثقافية التي مارستها املراكز  5

  477,623 387,973 89,650 ن في األنشطة الثقافيةيسعداد املشارك 6

 5,335,181 80,397 67,657> 12,740 ن للمسرحيات املعروضةيسعداد املشاهد 7

مليون  7.1 362,851 304,651> 58,200 سعداد زوار املتاحف 8  

 10 7 5 2 سعداد الصحف املحلية 9

 97 66 41 25 سعداد املحطات اإلذاعية 10

 8 14 10 4 املحلية سعداد املحطات التلفزيونية 11
 

 

 

 

 ؤشرات الشئون الدينيةم ▪

 املساجد والكنائس −

 املنطقة/البند م. 
 قطاع غزة 

(2)(34)(35)(108)  

الغربيةالضفة   
)108()35()2( 

 الضفة وغزة)2()35()108(
اإلسرائيلياالحتالل   

)107()82()74()72( 

% 17.8 %99.14> %98.54> %99.96> نسبة املسلمين 1  

% 2 %0.86> %1.46> %0.04> نسبة املسيحيين 2  

 400 3,118 2,173 945 سعداد املساجد  3

  16  16 سعداد املساجد التي الزالت مدمرة  4

  30  30 االحتياج إلى مساجد جديدة  5

بحاجة الى تأهيل وتطوير سعداد املساجد التي  6  55  55  

 50> 162* 159* 3* سعداد الإنائس 7

 

 (36)م 2019والسنة النبوية لعام  الكريم القرآن −

 غزة البند م. 
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 15,936 ن  آن من مخيمات تحفيظ القر آعدد حفظة القر  1

 478 عدد حفظة القران املثبتين  2

 2,850 عدد املجازين بالسند املتصل  3

 51,605 متوسط اعداد طلبة التحفيظ  4

 139,655 عداد خريجي دورات التالوة والتجويد  س 5

 3,795 شريفة    سحاديثعدد حفظة  6

 77,280 عداد خريجي دورات السنة النبويةس 7
 

   م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الثقافة والشؤون الدينية 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

واإلرشاد الثقافي الديني  التوعية  3 رحالت العمرة الحج  47 تجهيز مركز ثقافي سو ديني 47 

والقطع األثرية ترميم وصيانة املواقع التاريخية  واملحفظين والدعاةكفالة الحفظة  11 بناء وترميم منشأة دينية 3   2 
 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الثقافة والشؤون الدينية 

 

 الديني الوسطي. نشر الوعي  والتعليم - . تطوير املكتبات العامة وتحديثها بالكتب واملراجع - استكمال إعادة اإلعمار. -

 .كفالة مراكز التحفيظ  - .دعم املبدعين واملوهوبين ورعايتهم - .ترميم وتأهيل املناطق األثرية-

 تجهيز وتأثيث املباني الثقافية والدينية- .بناء وتطوير املدارس الشرعية- .ترميم الكنائس واملساجد األثرية-

 

 

 

 

 

  الرياضة 
 (62) احملليةاملؤشرات  ▪

 العدد البند م. 

 83  عدد األندية الرياضية املرخصة 1

 25,000  عدد املنتسبين لألندية الرياضية 2

 30  عدد االتحادات الرياضية العاملة 3
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 (62) عدد األندية الرياضية يف حمافظات القطاع وعدد املنتسبني إليها −

 عدد األندية املحافظة  م
 عدد املنتسبين

 اناث ذكور 

 100 2,000 12 غزة شمال  1

 500 10,000 32 غزة 2

 200 3,000 19 الوسطى  3

 300 35,00 10 خان يونس  4

 400 5,000 10 رفح 5

 1,500 23,500 83 المجموع  
 

 (62) الرياضية اليت تضررت يف االعتداءات اإلسرائيلية السابقة املنشآتعدد  −

 العدد الرياضية املتضررة آتاملنش م.

 10 الرياضية والصاالت املالعب  1

 42 الرياضية التي تضررت األندية 2

 7 الرياضية  التحادات واللجانا 3
 

  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الرياضة 

 العدد املشروع العدد املشروع

ومساحات آمنة للعب إنشاء منتزهات  6 إنشاء وتطوير األندية والمالعب   13 

حالت ترفيهية  مخيمات ور  6 توفير تجهيزات رياضية   72 
 

  الرياضةأهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال 

 

 صيانة الصاالت الرياضية تسهيل سفر  الوفود والبعثات الرياضية للخارج انشاء مالعب وساحات سباق

 تعزيز وتطوير النمو الذهني والجسدي لألطفال والطالئع للمدربين والحكامالتدريب والتأهيل  بناء استاد رياض ي متكامل

  انشاء صاالت رياضية مغطاة 

 

 

 

 

 

 

وزارة الشباب 

 م 2019والرياضةغزة، 

املالعب والصاالت إال سنها في البنية التحتية الرياضية في محافظات غزة تحتاج للإثير من الدعم والتطوير، فرغم وجود 

 .املعظم ال تتطابق مع املواصفات الدولية واملعايير التي وضعتها االتحادات الدولية لأللعاب الرياضية
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القطاع 
داالقتصا

ي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمالة والبطالة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اختيار عمله، وفي شروط عادلة ومرضية من لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية (: 7ادة )امل

: ... ويجب سن تشمل التدابير الحق في توفير برامج التوجيه  (6املادة ) العمل والحماية من البطالة.

 والتدريب التقني واملنهي.

 أهداف التنمية املستدامة العاملية
النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة،   زتعزي  (:8الهدف )

 .وتوفير العمل الالئق للجميع

 ها: لدي سسر
، 72.7%نترنت: إو 28.7حاسوب: %

 .97.3وهاتف نقال: %

 

خسارة في الناتج املحلي منذ  50%
الحصار، نسبة الصادات إلى 

، ووصل عدد 2.2الواردات %
السلع املمنوع دخولها من االحتالل 

االستخدام تحت مبرر ازدواجية 
 .صنف. 62

 االحتالل إجراءات بسبب دونم 7,300اقتطاع -

                        . التفافية وطرق  العازلة املنطقة بفرض

 تحت غزة قطاع في الصيادون  % من95عيش ي –

 .الفقر خط

 .حظر جوي وبحري -
- 3  

ً
 .معابر مغلقة تماما

معابر تفتح بشكل جزئي  3 -
 .ألساسيات الحياة

 صنف 62 -
ً
مزدوجة من املواد  ا
 ا.يدهتورممنوع االستخدام 

% بطالة بين الشباب، 67.4،بطالة% 45.1
 % من رواتبهم40تقاض ى موظفو حكومة غزة 

 %50وموظفو حكومة رام هللا 

اإلسرائيلي "الحالة اإلنسانية في قطاع غزة خطيرة للغاية، هذا الوضع بسبب االحتالل 

 بسبب اإلغالق املفروض على القطاع"
ً
 والوضع السياس ي وأيضا

 م2019توماس نيكلسون ممثل االتحاد األوروبي في القدس، 
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 الهدف الوطني
يوفر   مستدامة،القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية    ةتأسيس قواعد سكثر متان   (:5الهدف )

 نتاجيتهم.إفرص عمل الئقة للمواطنين ويحسن من 
 

  واقع العمالة والبطالة 

املنطقة/البند م.   
 قطاع غزة

 )38( 

الغربيةالضفة   
)38( 

 فلسطين
)38( 

 اإلسرائيلي االحتالل

(5)(83)(86)(93()49) 

العربياإلقليم   
)41()5( 

 الدولي
)41()5( 

% %47.96 %64 %44.30 %46.40 %40.90 املشاركة في القوة العاملة 1 760.6  

010.3 %3.9 %25.30 %14.60 %45.10 معدل البطالة العام 2 % 5.40% 

27.20% %7.3 %40.1 %25.10 %67.40 معدل البطالة لدى الشباب  3  %15.39  

دوالر األمريكياألجر اليومي الوسيط بال 4  11.11 27.78 28.83    

لعمالة األطفانسبة  5  41. % 4.3% 3% %8.60  2.9%   9.6%   

الالجئينالبطالة في مخيمات  6  46.80% 15.30% 33.50%    

% 72 الخريجين  الشبابمعدل البطالة لدى  7  35.3 %  52 %     

8 
جمالي  إالعاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص من 

 العاملين  
14.30% 19.5% 18.10%  10  ˚ %   

9 

الحد الخاص بأجر يقل عن  املستخدمين في القطاع 

دوالر  جرهم بالس( ومعدل  $400) االدنى لألجور 

 األمريكي 

80.40% 9.50% 30.21%    

183.33 288.33 206.24    

 25.36 15 95.12 30.78 33.50 25.94  دوالر األمريكي بالاليومية جرة معدل األ  10

% 1.4 العمل التطوعي 11  0.8% %1   <20.6%   
 

، ومعدل األجر الوسيط للعاملين داخل الخط  43.88معدل األجرة للعاملين داخل الخط األخضر 
ً
.  41.66األخضردوالرا

ً
 دوالرا

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 ( 83) توزيع العمالة حسب النشاط االقتصادي يف قطاع غزة −

 النسبة البند  م. 

4.7% الزراعة والصيد والحراجة 1  

6.2% التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية 2  

3.3% البناء والتشييد  3  

22% التجارة والفنادق واملطاعم 4  

8.6% واالتصاالت  التخزينالنقل و  5  

10.42% التعليم 6  

6.4% الصحة 7  

38.38% الخدمات والفروع االخرى  8  

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 في قطاع غزة. 75%إلى  2019وصلت خالل عام  الفقر والبطالةنسبة  م 2019، غزة-االجتماعية وزارة التنمية 

 بطالة                                      مؤشر العمالة وال -

 القيمة إناث ذكور  البند م. 

 %40.9   19.2%   62.3%  املشاركة في القوة العاملة )38( 1

39.5% معدل البطالة العام )38( 2  %63.7  45.1 %  

 (73) مؤشر العمالة يف قطاعات اجملتمع -

 نسبة عدد البند م. 

موظفو القطاع العام في غزة )حكومة رام   1

 هللا(

67,696 23.03

% 
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  .0762% معدل البطالة لدى الشباب )38(   3

 

 %85.6  %67.4   

42.1% املشاركة في القوى العاملة لدى الشباب  4  %11.5  %27.1  

سنة فأكثر امللتحقين  15نسبة األفراد  5  
  بدورات تدريب منهي خالل 2019م)38(

%1.4  %2.7 %1.7 

( ليسوا في 24-15نسبة الشباب ) 6  

 العمل والتعليم/التدريب )38(  
39.8%  44.6%  42.2%  

1.4% عمالة األطفال )37( 7  %1.4  %1.4  
                   

15.76 46,335 موظفو القطاع العام )حكومة غزة( 2

% 

57, 157 موظفو القطاع الخاص 3

9 

53.61

% 

 %8 22,312 موظفو القطاع األهلي  4

293,922  املجموع  100 % 
 

 م. 2019% من رواتبهم خالل العام 50هللا في غزة % وموظفو حكومة رام 40تقاض ى موظفو حكومة غزة 

 (38) النسيب للعاملني حسب اجلنس واملهنة التوزيع −

%ذكور  البند م.  %إناث   القيمة 

اإلدارة العليا  واملشرعون وموظف  1  1.5 5.1 %2  

واملساعدون والإتبة   ن الفنيون واملختصو  2  33.6 76.7 %40.2  

والباعة في األسواقعمال الخدمات  3  27.9 10.4 %25.2  

1.2% 0.4 1.4 العمال املهرة في الزراعة والصيد  4  

9.4% 4.3 10.4 العاملون في الحرف وما إليها من املهن  5  

8.6% 0.6 10.1 مشغلو اآلالت ومجمعوها  6  

13.4% 2.5 15.1 املهن األولية  7  
 

  م2019العمالة والبطالة أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 14 املشاريع الصغيرة 99 التدريب املنهي والتقني  24 التشغيل املؤقت 

   4 التأمين على العاملين

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال العمالة والبطالة 

ستخدام التكنولوجيا في ا العمل عن بعد ريادة األعمال  املشاريع الصغيرة واملتوسطة

 التدريب املنهي والتقني التشغيل املؤقت حاضنات ومسرعات األعمال فرص عمل جديدة توفير 

  توفير أدوات السالمة املهنية دمج الخريجين في سوق العمل العملتحديث وتطوير مناهج تلبي حاجة سوق 

 

 

 

   المعابر 

 لكل فرد الحق في مغادرة سي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. (: 13املادة ) اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية
 وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من سجل التنمية املستدامة زتعزي (: 17الهدف )

 الهدف الوطني 
 وفق املعايير الدولية، ومتكامل مع شبإة  (: 1.8الهدف )

ً
 وفعالية

ً
نظام مواصالت وشبكات طرق سكثر سمانا

 الربط العربي والدولي. 
 

  واقع املعابر 
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 م 2019حالة املعابر الربية يف قطاع غزة  ▪

 كرم أبو سالم البند/املنطقة م. 
 رفح
 

 الشجاعية  العودة املنطار بيت حانون 

  7,589 95,572 (34)ة الواردإجمالي الشاحنات  1

م 
عا
 ال
نذ

ق م
غل
م

20
11

 

ذ 
من

ق 
غل
م

9 /
20

08
 

ذ 
من

ق 
غل
م

20
07

 

  - 705 (34) إجمالي الشاحنات الصادرة 2

   2,441 (43)ة للضفة الغربية إجمالي الشاحنات الصادر  

 191,830 78,763 - (42( )43) املغادرينعدد األفراد  3

  67,763 - (42( )43) القادمين عدد األفراد  4

 8,585 8,000 - (42) املرفوضين عدد األفراد املرجعين سو  5

  14 26 عدد املركبات 6

  106.33 212.14 (43)باملليون لتر –كمية املحروقات  7

  60.3 9.91 (43) باملليون كغم–كمية غاز الطهي  8

39.18% ( 43) العطلاالغالق شامل  معدل 9  %33.97  %16.71  

 حالة املعابر اجلوية والبحرية ▪
 .سوسلو التفاقفي مخالفة صريحة تم تدمير املطار بالكامل مع إبقاء قطاع غزة تحت الحظر الجوي  مطار غزة الدولي

 ميناء غزة البحري 
صريحة التفاق سوسلو، ووضع القطاع تحت حظر املرور البحري وتم منع لم يتم استإمال بناء ميناء غزة البحري في مخالفة  

م، كما يحظر على الصيادين اإلبحار ملسافة تزيد  2008/ 12/ 1كافة سفن املساعدات الدولية من الوصول إلى غزة ابتداًء من  
 ( ميل بحري. 6-15عن )

 

 ،البنك الدولي
 م 2019

املزدوج في تطبيقه الحالي يحول دون تنويع النشاط االقتصادي والنمو املستدام في األراض ي إن نظام السلع ذات االستخدام  "

 الفلسطينية. وتشتد الحاجة إلى إصالح نظام تطبيق القيود على السلع ذات االستخدام املزدوج."
 

 (34) م2017 لقطاع غزة من مواد البناء األساسية حتياجاتواالالبضائع الداخلة  مقارنة بني ▪
  نسبة تغطية  كمية العجز مجموع االحتياجات الكميات الواردة الصنف/طن م

 %6.8 33,554,583 36,000,000 2,445,417 الحصمة 1

 %1.9 5,886,033 6,000,000 113,967 الحديد  2

 %3.8 17,322,811 18,000,000 677,189 اإلسمنت 3
 

 (42)م 2019األوضاع الصحية ملعرب بيت حانون "إيرز"  ▪
 العدد حالة الطلب  م العدد حالة الطلب  م

 3,808 الطلبات املؤجلة "تحت الدراسة" 5 24,340 و الضفةس لدى االحتالل للعالج  اريحالتصطلبات  1

 104 باملرافقين سباب تتعلق الطلبات املرفوضة أل  6 8,585 املرفوضة اريحطلبات التص 2

 1,070 خرى سسباب الطلبات املرفوضة أل  7 2,162 منيةسسباب الطلبات املرفوضة أل  3

    1441 الطلبات التي لم يرد عليها  4

 
 ( 43) إمجالي األصناف الواردة يف محوالت الشاحنات عرب املعابر احلدودية لقطاع غزة ▪

 التصنيف م
 عدد الشاحنات

 معبر  بيت حانون         بو سالمأمعبر كرم  معبر رفح

 0 10,545 2,572 مواد البناء 1

 0 38,243 1,004 سعمال البناء 2

 0 24,015 3,326 عالف حيوانيةس 3

 0 6,867 160 املنتجات الغذائية 4

 0 2,288  0 كل الغير صالحة لأل االستهالكيةاملنتجات  5

 0 964 325 معدات التنظيف 6
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 0 5,147  0 عالف املواش ي س 7

 0 1,103 0 الإهرباء مستلزمات 8

 0 887 0  مستلزمات زراعية 9

 0 517 0  مستلزمات طبية 10

 0 1082 0 مستلزمات تعليمية 11

 0 7,036  0 مواد تغليف 12

 0 24 202 خرى س 13

 0 98,718 7,589 املجموع 
 

 م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املعابر 
 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

إسر الحصارلسفن تسيير  متعدد الضغط واملناصرة  6 تسيير قوافل لإسر الحصار 0 
     1 تطوير وتأهيل املعابر

 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املعابر 

وافل لكسر الحصار   بناء مطار غزة الدولي تطوير حقل الغاز على شاطئ غزة  تسيير سفن وق

  مصر مع حرة تجارة منطقة إقامة تطوير وتأهيل املعابر البرية

  الضغط واملناصرة لكسر الحصار بناء ميناء غزة البحري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االنتاج السلعي والخدمي  

 العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

يجب سن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين املمارسة (: 2.6ملادة )ا

واألخذ في هذا املجال بسياسات الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقني واملنهي، 

وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل 
 .شروط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية

 .وجود سنماط استهالك وإنتاج مستدامة ضمان  (: 12لهدف )ا أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني
القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية مستدامة، يوفر  ةتأسيس قواعد سكثر متان (: 5الهدف )

 نتاجيتهم.إفرص عمل الئقة للمواطنين ويحسن من 
 

  واقع اإلنتاج السلعي واخلدمي 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪
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 نطقةالبند/امل م. 
 

 قطاع غزة
(44()45)(46) 

 الضفة
(44()45)(46) 

 الضفة وغزة
(44()45)(46 ) 

 االحتالل
(5()86) 

 العالم العربي
(5) (66) 

 العالم
(5()71) 

1 
من الناتج املحلي  السنوي  نصيب الفرد

 بالدوالر اإلجمالي
1,416.80 4,802.50 3,364.50 43,218 6380.1 11435.61 

 %2.90 %2 3.3% %1> %2.30> - %3.5> النمو االقتصاديمعدل  2

3 
إجمالي قيمة الصادرات السلعية 

 )مليون دوالر( املرصودة
<14.1 <1,141.5 <1,155.6 58,450 093,99< <1012

*19.01 

4 
 إجمالي قيمة الواردات السلعية املرصودة

 )مليون دوالر(
<640 <5,899.6 <6,539.6 <76,598 <83,250 <1012

*19.89 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 

 م 2019ملواجهة الحصار، 

% من  80"الحصار سصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع املقاوالت واألعمال بشكل عام بالشلل وسوقف قرابة  

 املنشآت االقتصادية عن العمل، وتعد بحإم املغلقة" 
 

 

 ( 45()44()42)(5) املؤشرات اإلمجالية لقطاع اإلنتاج −

 القيمة البند م. 

 %18   مساهمة الناتج املحلي لقطاع غزة في الناتج املحلي الفلسطيني 1

  62  عدد السلع املمنوع دخولها من االحتالل تحت مبرر ازدواجية االستخدام 2
ً
 صنفا

˚  الحصارحجم الخسارة في الناتج املحلي منذ بدء  3 % 50  

  32.13%  الحصارمتوسط حجم الصادرات باملقارنة ما قبل  4

2.2%   نسبة الصادرات الى الواردات 5  

 654.1   )مليون دوالر(حجم التبادل التجاري  6

625.9 -  )مليون دوالر(العجز في امليزان التجاري السلسي  7  

 (44) م 2019 االقتصاديةمؤشرات القيمة املضافة لألنشطة  −

 االقتصادي النشاط 
 القيمة باملليون دوالر أمريكي     

 نسبة املساهمة في الناتج املحلي %  فلسطين  الضفة الغربية قطاع غزة 

 8.13 1091.5 767.6 323.9 الزراعة

 15.29 2,053.30 1,820 233.3 الصناعة

 6.69 898.1 720.1 178 اإلنشاءات

 25.11 3,372.00 2,825.20 546.8 تجارة الجملة والتجزئة

 1.9 255.5 213.2 42.3 النقل والتخزين 

 3.67 492.7 475.4 17.3 املعلومات واالتصاالت

 39.21 5,266.30 3,946.20 1,320.10 الخدمات والفروع األخرى 
 

 (2) م 1820 فلسطنييف مؤشرات خمتارة لقطاعات االنتاج  −

 النشاط القطاعي

 القيمة باأللف دوالر أمريكي       

عدد 

 املؤسسات
 التصنيف

 عدد 

 العاملين

تعويضات 

 العاملين
 نتاجاإل 

 االستهالك

 الوسيط 

القيمة 

 املضافة

الرأسمالي 

 الثابت

 6,096.40 357,954.30 377,333 735,286.80 87,843.60 10,128 منشآت تجارية  661 نشاط اإلنشاءات

 20,104 نشاط الصناعة
منشآت  

 صناعية
112,835 594,737.50 4,956,010.40 2,851,640.10 2,104,370.30 42,338 

نشاط النقل  

 واملواصالت 
  145,845 88,318 234,163.00 43,643.20 7,425 مركبات 1,103

   1,819,542.10 654,689.60 2,474,231.70 696,887.00 151,660 - 40,484 نشاط الخدمات 

  3,666,470.60 807,498.90 4,473,969.50 567,166.70 191,182 - 76,749 التجارة الداخلية 
 



 
 

    
31 

 

 (23) املنشآت الصناعية اليت مت تدمريها من العدوان اإلسرائيلي −

2012عدوان  2008عدوان  مستوى الدمار م. 2014عدوان    اإلجمالي  

 تدمير كلي 1

1,564 

58 373 
2,921 

 
 183 2 تدمير جزئي بالغ  2

 535 206 تدمير جزئي  3
 

 (26) م 2019عدد املؤسسات الصناعية يف قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لعام  −

 عدد العاملين عدد املؤسسات االقتصادي النشاط

 15 3 التعدين واستغالل املحاجر

 9,770 726 الصناعات التحويلية

 1,172 4 امدادات الإهرباء والغاز والبخار وتإييف الهواء

 118 16 امدادات املياه وسنشطة الصرف الصحي ومعالجتها

 11,075 749 املجموع 

 (60)(47) غزةلقطاع جدول التقرير التمويين  −

 نسبة العجز نوع السلعة م. 

 %20.20 الدقيق  1

 %21.10 السإر 2

 %45.80 األرز  3

 %12.60 الزيوت النباتية غير زيت الزيتون  4

 %69.80 البقوليات 5

 %40.90 األلبان، واألجبان 6

 %90.00 اللحوم الحمراء واملجمدة  7

 %20.00 الدواجن والدواجن املجمدة  8

 %69.00 األعالف 9

 %52.10 الشاي/نسكافيه/مبيض 10

 %20.20 زيت الزيتون  11

 %10.00 سسماك طازجة ومجمدة 12

 %39.34 متوسط العجز في األصناف التموينية 13
 

جمال الخضري رئيس اللجنة  
 م 2019الشعبية لمواجهة الحصار، 

مليون دوالر شهرياً خسائر القطاع االقتصادي في قطاع غزة بسبب الحصار الممتد   100قرابة "

ً  13منذ   "عاما
 

  م2019اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال اإلنتاج السلعي واخلدمي أهم إجنازات 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

اقتصادية مسوحات ودراسات 2 توفير مواد سولية 5 إنشاء مشروع استثماري   6 

واملركباتتوفير وصيانة اآلالت واألجهزة  4 مشاريع دعم املنتج املحلي  61 تأهيل وتطوير املنشآت  60 

     13 توفير خدمات لوجستية
 

  م 2019أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال اإلنتاج السلعي واخلدمي لعام 
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    الزراعة 

مكتب مجلس حقوق اإلنسان 

 املفوض السامي

وتربية املواش ي والصيد   للفالحين وسسرهم الحق في الإد في سراضيهم، وإنتاج املنتجات الزراعية(:  4/2املادة )

 وقطف الثمار وصيد األسماك في سقاليمهم.

نة وتعزيز الزراعة املستدامة ءالقضا (: 2الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية  على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحس 

 الهدف الوطني 
يوفر فرص   مستدامة،القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية    ةتأسيس قواعد سكثر متان  (: 5الهدف )

 إنتاجيتهم.عمل الئقة للمواطنين ويحسن من 

 

   واقع الزراعة 

 األساسية املقارنةاملؤشرات  ▪

م

. 
 البند/املنطقة

 قطاع غزة
(30()31()74)(48( )49) 

 الضفة
(30()31()48()49) 

 الضفة وغزة
(30()31()48()49) 

 اإلسرائيلي  حتاللاال 

 (5)(4)(32) 

1,07 *,881 553 189,000 .دونم/املساحة املزروعة جماليإ 1 0, 553 ,200,0001  

  v 3,598 8,569 v v 12,167 الحيازات الحيوانية  2

  v 2,903 v 17,107 v 20,010 الحيازات املختلطة 3

 . 23,142 ^24,490 ^19,100 ^5,390 اآلالت واملعدات الزراعية 4

 واملستداماالقتصاد األخضر  إعداد دراسات الستكشاف الفرص االستثمارية دعم املنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية

 تقديم الدعم للشركات الناشئة املشاريع الصغيرة واملتوسطة والكبيرة استكمال إعادة اإلعمار والتعويض

 االقتصاد األخضر واملستدام انشاء مختبرات مركزية لفحص املواد الغذائية إنشاء منطقة صناعية

 تنمية املنشآت الصغيرة املتناهية الصغر واملتوسطة
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 >21,000 3,697 - 3,697 .األسماك)طن( 5

 %0.92 %6.3> %6.5> %5.7> .العاملين في القطاع الزراعي نسبة 6

7 
اقتطاعها بسبب إجراءات نسبة األراض ي الزراعية التي تم 

 .(االحتالل بفرض املنطقة العازلة وطرق التفافية )دونم
˚ 7,300 ˚ 1,920,000 ˚ 1,927,300  

 

(31)(47) اهلامةاملؤشرات احمللية  -  
 

 

 القيمة البند م.

 189,000 إجمالي املساحة املزروعة / دونم 1

 87,604 املساحة املزروعة بالبستنة الشجرية / دونم 2

 58,432 املساحة املزروعة بالخضروات / دونم 3

 44,120 املساحة املزروعة باملحاصيل الحقلية / دونم 4

 106 تراكتور )جرار عجل( 5

 4,429 تنك ماء 6

 172 ناقلة تروله 7

 286 حالبة 8

 254 فرازة عسل  9

 392 خضاضة 10

 493,191 طن(املزروعة )نتاجية األراض ي إ 11

 250 ( 2كم /دوالر سمريكي 1000)قيمة اإلنتاج الزراعي لألراض ي املزروعة  12

 45.3 (2حصة الفرد من مساحة األراض ي املزروعة الدائمة )م 13

 300 مساحة الغابات واألحراش )دونم( 14

 
 
 

 (47)  ةيف الزراعالذاتي  االكتفاءمؤشرات  −

 نسبة االكتفاء  البند .م

 %95 الخضار 1

 %50  الفواكه 2

 %80  الزيتون  3

 %80  اللحوم البيضاء 4

 %10  اللحوم الحمراء 5

 %90  الطازجة الثروة السمإية 6
 

 الثروة السمإية  ▪

 القيمة البند . م

 3,617 عدد الصيادين 1

 15 لنش جر  2

 52 لنش شنشولة  3

 772 حسإة موتور  4

 422 حسإة مجداف وفلوكة 5

 3,697 الثروة السمإية بالطنمجموع إنتاج  6
 

 الثروة الحيوانية  ▪

 القيمة البند . م

 2,200 عدد األبقار)رسس( 1

 58,000 )رسس( الضأن عدد  2

 12,000 عدد املاعز )رسس( 3

مليون  24 عدد الدجاج الالحم )طير( 4  

 750,000 عدد الدجاج البياض )طير( 5

 16,000 عدد خاليا النحل )خلية( 6
 

 

 

 %.95م 2019في قطاع غزة لعام  بين الصيادين تبلغ نسبة الفقر ▪ م 2019نقابة الصيادين، 
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 %.5% إلى  9هبطت حصة الزراعة في قطاع غزة من الناتج املحلي اإلجمالي من  ▪ ياألورو متوسطاملرصد 
 

 

  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الزراعة 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 15 توفير وحدات حيوانية وحيوانات 15 تأهيل بنية تحتية وشبكات الري  3 سبحاث ودراسات زراعية

 13 املشاتل والدفيئات الذكية 7 سدوية ومكافحة حشرات 8 آليات ومعدات زراعية

سراض ي زراعية استصالح 4 بناء وتأهيل مقرات للصيادين  2 إنشاء برك مياه زراعية 13 

     16 توفير سشتال زراعية وسسمدة
 

  م 2019أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الزراعة لعام 

 املشاتل والدفيئات الذكية استصالح األراض ي وتأهيل الطرق الزراعية استكمال استعادة البنية التحتية الزراعية

 توفير األدوية الزراعية واألسمدة  اآلالت واملعدات الزراعية بأسعار تشجيعية والبحوث واملدارس الزراعيةاإلرشاد 

 عن املرافئ العشوائية إعادة تأهيل معدات صيد األسماك استعادة اقتصاد اإلنتاج الحيواني
ً
 انشاء مرافئ للصيادين بديال

 صناعة األسمدة العضوية الحيوية لآلفاتاملكافحة  انشاء مراكز للبحوث الزراعية

تطوير أصناف نباتية وسالالت حيوانية 

 ذات إنتاجية عالية ومقاومة لألمراض
 تأهيل اآلبار الزراعية وتوفير املياه الالزمة للري  تشغيل اآلبار الزراعية بالطاقة الشمسية

 

 

 

   التكنولوجيا 

مجلس حقوق اإلنسان 

 مكتب املفوض السامي 

للدول سن تعزز وعي الجمهور باستخدامات التإنولوجيات الجديدة لالتصاالت من سجل  وينبغي (:19املادة )

والتخفيف من آثارها واتخاذ   وإدارتهادعم األفراد في تقييم املخاطر ذات الصلة باالتصاالت على النحو املناسب  

 بشأنها.قرارات مستنيرة 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية

بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع  ةإقام (:9الهدف )

 .االبتكار

 تطوير تإنولوجيا املعلومات لالرتقاء بعملية تطوير الحكومة اإللإترونية. (: 7.3.6الهدف ) الهدف الوطني 
 

   واقع التكنولوجيا 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 نطقةالبند/امل م. 
 قطاع غزة

 

(50)   

  الضفة
(50) 

الضفة 

 (50) وغزة

االحتالل 

 اإلسرائيلي

(4)(20) 

العالم 

 (102) العربي

 العالم
 (102) 

 %49.7 %51.9  %78 %33.2   35.7%  28.7% التي لديها جهاز حاسوب األسرنسبة  1

   %72.5  .%26   24.8%  27.8% سنوات فأكثر( يستخدمون الحاسوب 10نسبة األفراد ) 2

 %57 %57.1 %78.9 %79.60 %83.50 %72.70 التي لديها خدمة إنترنت األسرنسبة  3

 %54 %51.6 %83.7 %70.60 %74.10 %65.20 سنوات فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت 10نسبة األفراد ) 4
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    %86.2 %90 %79.40 سنوات فأكثر( الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  10األفراد ) 5

   %97.3  %97.3  %97.20  %97.3   التي لديها خط هاتف نقال )محمول( األسرنسبة  6

   %95 %31.20 %39.30  17% التي لديها خط هاتف ثابت األسر 7

   %93 %86.20 %90.80 %78.20 التي تمتلك جهاز تلفزيون  األسر 8
  

  -  مؤشر استخدام املؤسسات للتكنولوجيا يف فلسطني 2011م )52(

 فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة البند م.

 %47 %49.6 %40.8 جمالي املنشآت إنسبة املنشآت التي تستخدم الحاسوب من  1

 %39.2 %41.3 %34 جمالي املنشآت إنترنت من املنشآت التي تستخدم اإل نسبة  2

 املنشآت التي قامت بمعامالت تجارية إلإترونينسبة  3
ً
 %11.2 %10.8 %12 جمالي املنشآت إمن ا

 %4.8 %5.2 %3.7 جمالي املنشآت إنسبة املنشآت التي لديها موقع إلإتروني من  4

 %22.3 %21.5 %25 عامل  100جهزة الحاسوب في املنشآت لكل  سعدد  5

 %47.9 %52.6 %31.7 عامل  100الحاسوب لكل عدد العاملين الذين يستخدمون  6

 %42.9 %48 %25 عامل  100عدد العاملين الذين يستخدمون اإلنترنت لكل   7

 %5.2 %5.1 %5.6 عامل  100لكل  تصاالتواالختصين بتإنولوجيا املعلومات عدد العاملين امل 8
 

 (25) م 2013 والتطوير يف قطاع غزة البحثمؤشر تقدم  -

 قطاع غزة البند م. 

 8,715 عدد العاملين في البحث والتطوير 1

 5,162 بمكافئ الوقت التام عدد العاملين في البحث والتطوير 2

 4,533 عدد الباحثين في البحث والتطوير 3

 3,510 عدد الباحثين الذكور في البحث والتطوير 4

 1,023 عدد الباحثين اإلناث في البحث والتطوير 5

 2,492 عدد الباحثين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت التام 6

 566 مليون نسمة لكل التامعدد الباحثين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت  7

 61.4 (باملليون دوالر امريكي) البحث والتطوير اإلنفاق على 8

 24.6 دوالر امريكي(اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث بمكافئ الدوام التام )سلف  9
 

 وتكنولوجيا املعلومات تصاالتاالتقرير وزارة 

 م  2019  والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،

% في الضفة 92بواقع  2010% عن عام 30سلف خط ثابت في فلسطين بزيادة  469نحو 

 % في قطاع غزة.82الغربية و
 

  م2019املرصودة يف جمال التكنولوجيا أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة 

 العدد املشروع العدد املشروع

 10 توفير حواسيب ووسائل تقنية للمؤسسات اإلنسانية 10 توفير حواسيب ووسائل تعليم تقنية

 2 التطوير والبحث العلمي  9 دعم مشاريع الحكومية اإللإترونية

   12 تطوير سنظمة محوسبة
 

  م2019املطلوبة يف جمال التكنولوجيا لعام أهم جماالت التدخل 

 استثمار التكنولوجيا في توفير فرص عمل دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية  تطوير األنظمة القياسية ومتابعة تشغيلها
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 ربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية زيادة الوصول إلى التكنولوجيا التدريب التقني

االتصاالت وتكنولوجيا تعزيز استخدام 

 املعلومات بشكل آمن

تعزيز البحث العلمي في مجال 

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 تطوير قواعد البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطاع 
البيئي

املياه

الطاقة
املخلف

ات

 

النترات في مخزون %، نسبة 97نسبة املياه امللوثة 
ملغ/لتر، ونسبة العجز  200-50املياه الجوفية 

ونسبة تلوث مياه  %67.2املائي في الخزان الجوفي 
 %75البحر 

 يتم العادمة املياه من% 40
  التخلص ويتم معالجتها،

ً
 يوميا

 عادمة مياه لتر مليون  150 من
 .البحر في
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   المياه 

البروتوكول املتعلق باملاء والصحة 

 1992التفاقية أوروبا لعام 

تاحة سبل الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي ولحماية إلتتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة 

 .املستخدمة كمصادر ملياه الشرب من التلوثاملوارد املائية 

 .توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ن ضما (: 6الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
 على تأمين الحقوق املائية (: 3.8الهدف )

ً
 ومقدرة

ً
قطاع مياه وصرف صحي فلسطيني سكثر تنظيما

 التوزيع العادل لكافة االستخدامات.للمواطنين، وتحقيق 

 

   واقع املياه 
 

 (52) املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند م. 
 قطاع غزة

)56()55()54()53()2( 
 االحتالل اإلسرائيلي )79()87()95()96()109(

(حصة الفرد اليومية )لتر/فرد/يوم 1  ‘88.3 <704.11 

97% نسبة تلوث املياه 2  ˚  3 0% 

تلوث مياه البحرنسبة  3  %75  %33.3  

(ملغ/لترنسبة الكلوريد ) 4  2500-250< 223-256  

لغ/لتر(مالنترات في مخزون املياه الجوفية )نسبة  5  50 -200  45 

  >%65 متوسط كفاءة توزيع شبإة املياه 6

 1,000> 10,000> عدد آبار املياه 7

  534> اآلبار التي الزالت مدمرة  8

̀ 53.33 35‘ الفاقد من املياه )مليون م3( 9    
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 م 9201غزة لعام  لقطاع املياهاملؤشرات احمللية جملال  ▪

عبد هللا القيشاوي رئيس قسم الكلي في 

 مستشفى الشفاء
 من سسباب الفشل  ،  النترات والكلوريد"مياه القطاع تحتوي على نسبة مرتفعة من  

ً
وتعتبر سببا

 الكلوي في قطاع غزة"
 

 (52) املوازنة املائية −

 القيمة  البند م. 

 250> (54) كوب()باملليون املياه  حتياجا 1

 78> (54) )باملليون كوب( متوسط كمية مياه األمطار املغذية للخزان الجوفي 2

 >67.2% (54) العجز املائي في الخزان الجوفي نسبة 3

 11.54> (55) )باملليون كوب( اإلسرائيليكمية املياه املستوردة من شركات االحتالل  4

 4.4> (55) )باملليون كوب( كمية املياه الصادرة عن محطات التحلية 5
 

 ( 53) العادمةمن املياه  األسروسائل ختلص  −

 نسبة البند م. 

% 80  شبإة صرف صحي 1  

% 20  حفرة امتصاصية 2   

 السنة( /3استخدام املياه )مليون م −

 عدد )باملليون كوب( البند م. 

 99.06 (55) المياه المنزلي ستخداما 1

  97‘ ( 2) المياه الزراعي ستخداما 2
 

 

 (52) العادمةاملشاكل الرئيسية يف جمال املياه  −

 نسبة البند م. 

20% (35) عدم وجود شبإة صرف صحي 1  

 % 10 (45) شبإة قديمة 2

 % 10 (45) مناطق غير مخدومة 3

30% (35) املعالجة اتضعف كفاءة محط 4  

3.5% (45) سخرى  5  
 

 ."ان استمرار سزمة املياه في قطاع غزة لها عواقب وخيمة وتهدد حياة السكان" م 2019نسان،مركز امليزان لحقوق اإل

 

  م 2019املياه أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 72 آبار ومحطة تحلية مياهإنشاء 
ترشيح وتجمع وتصريف مياه 

 األمطار
 4 وحدة معالجة مياه الصرف الصحي 15

مركزية تحلية مياه محطات 3 توفير خزانات مياه  2 
توفير وقود سو طاقة شمسية ملحطات 

 التحلية
4 

 3 جودة املياه 19 تأهيل وحدات وشبكات مياه 3 توزيع مياهمركبات 
 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املياه 
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البنية التحتية  انشاء وتطوير 

لشبكات املياه واملياه األساسية 

 العادمة

تجميع مياه األمطار 

 وتغذية املياه الجوفية

 خط ناقل للمياه بين الشمال والجنوب
وتنفيذ برامج تدريبية تصميم 

 للعاملين في قطاع املياه

 تحلية مياه البحر محطات معالجة مياه الصرف الصحي

 محطات تحلية املياه تطبيق معايير الجودة تأهيل وتطوير اآلبار اعداد دراسات هيدرولوجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الطاقة 

مكتب املفوض السامي لحقوق 

 اإلنسان

يتوجب سن تتم ممارسة حق الشعوب واألمم في السيادة الدائمة : املوارد الطبيعية علىالسيادة الدائمة 

  ىعل
ً
 .ملصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة املعنية ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا

 .حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة ن ضما (: 7الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
طاقة مؤمنة للمستهلك بإميات كافية وبأسعار معقولة وبمواصفات فنية وبيئية تحقق املعايير   (:2.8الهدف ) 

 الدولية. 
 

   واقع الطاقة 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 معدل استهالك األسرة من الطاقة  م. 
  غزة

 (51)(57) 

 الضفة
(51()57) 

 الضفة وغزة 
 (51()57) 

 االحتالل اإلسرائيلية
(80)(81()105()33) 

`265  (ساعة )كيلو واط. الإهرباء 1  `328 `306 ‘21,909.73 

 33.3 22` 26` 14`   كغم(غاز البترول املسيل ) 2

 335.19‘ 21` 28` 12`  كاز )لتر( 3

 458‘ 95` 115` 42`  بنزين )لتر( 4

 ‘363 `149 `160 69`  سوالر )لتر( 5

`90% >55.3% >63.4% >42.4%  التي لديها سخان مياه شمس ي  األسر 6  

  املؤشرات احمللية لقطاع غزة ▪

 القيمة البند م. 

 450-600 (85) )ميجاوات( طاقة الإهربائيةللحتياج اال  1
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 205 (85) ميجاوات() متوسط الطاقة الإهربائية املتوفرة 2

 450-300 (85) ميجاوات() العجز في الطاقة الإهربائية 3

 17.4 (85) )مليون لتر(كهرباء غزة توليد احتياج الوقود الشهري ملحطة متوسط  4

 إجمالي متوسط  5
ً
 12.4 (85) مليون لتر()التوليد ملحطة الوقود املستورد شهريا

 5 (85) )مليون لتر( ملحطة التوليد العجز الشهري من الوقودمتوسط  6

 91,250 (115) )طن(السنوي احتياج الغاز  7

 70,210 (43) )طن( املستوردالسنوي إجمالي الغاز  8

 %23.06  (59)(43) من الغاز السنوي العجز نسبة  9
 

 

 

 

 

 

  2019 مOCHA 2019 اإلنسانية،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 م
ومعدل فصل التيار  يوم،/ساعة 11.9عدل وصل التيار الإهربي م

  ساعة/يوم. 12.1
 

 (59) (43) م 9201خالل العام  الكميات املتاحة من البرتول −

 نسبة تغطية مقدار العجز االحتياجات الكلية الكميات الواردة الصنف/لتر م. 

 %48.44 40,445,113 78,445,113’  38,000,000 بنزين  1

 %89.87 15,890,226 156,890,226’  141,000,000 سوالر  2

 %11.47 1,157,419 1,307,419’  150,000 كيروسين  3

 %76.94 21,040 91,250 70,210 غاز/ طن  4

 %70.22 59,371,744 199,371,744’  140,000,000 سوالر صناعي  5

 %73.19 29,243,972 109,101,682’  79,857,710 املتوسط  6
 

 %.70إلى  2019"ارتفاع نسبة العجز في الطاقة الإهربائية في قطاع غزة خالل  م 2019اإلنسان،مركز امليزان لحقوق 
 

  م 2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الطاقة 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

الطاقة الشمسية مشاريع  6 اإلنارة اآلمنة وخزانات وقود توفير مولدات كهربائية 30   9 

   4 توفير وقود ملولدات الإهرباء 12 إعادة تأهيل شبإة الإهرباء
 

   أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الطاقة 

 تطوير حقل الغاز على شاطئ غزة إعادة تأهيل وتطوير محطة توليد الكهرباء إعادة تأهيل شبكة الكهرباء

 خط الغاز لتشغيل محطة التوليد ك.ف  161على جهد  االحتاللالربط مع  ك.ف  220الربط الثماني مع الجانب املصري 

 إنتاج مصادر طاقة بديلة مشاريع الطاقة البديلة املناصرة واملدافعة لحل أزمة الكهرباء

 بناء خزانات وقود ملحطات التوليد
الدخل توفير االشتراكات املنزلية لذوي 

 املحدود

توفير الطاقة للزراعيين وأصحاب 

 املشروعات التجارية الصغيرة

  مولدات كهرباء توفير اإلنارة اآلمنة
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 المخلفات 

املتحدة املعني   مؤتمر األمم

1979 بالبيئة عام  

 : إ( 1املادة ) 
ً
  ن لإلنسان حقا

ً
نوعية جيدة تسمح له بأن يعيش حياة  بيئة ذاتفي ظروف عيش كريمة، في ظل  سساسيا

فهة.كريمة   . وعلى اإلنسان تقع مسؤولية مقدسة عن حماية وتحسين البيئة لصالح األجيال الحالية والقادمة مر 

أهداف التنمية املستدامة  

 العاملية

بها إلى سدنى حد، وخفض نسبة مياه املجاري  وقف إلقاء النفايات واملواد  (:3.6الهدف )  الإيميائية الخطرة وتقليل تسر 

 . غير املعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العاملي

، وتراث حضاري وبيئة طبيعية مصونان ومداران بطريقة سكثر استدامة. (: 4.8الهدف )  الهدف الوطني 
ً
 بيئة فلسطينية سقل تلوثا

 

   واقع املخلفات 

  املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 نطقةالبند/امل م. 
 قطاع غزة

(56) 

 االحتالل اإلسرائيلي
(4)(79)(96)(110) 

 >1,757,888.12  20,000 )كوب( واألراض ي الزراعيةالتخلص من املياه العادمة في األودية   1

  100,000 )كوب( التخلص من املياه العادمة في البحر 2

   150,000 )كوب(  التخلص من املياه العادمة على طول الساحل في شمال ووسط وجنوب غزة  3

 >14,794.52  300 )طن/يوم( التخلص العشوائي للنفايات الصناعية والبلدية 4

  منية ال يوجد مراقبة للظروف األ  انسكاب النفط املزمن  5

  منية ال يوجد مراقبة للظروف األ  حوادث تسرب النفط  6

 مرتفع جد االستخدام املإثف للمبيدات واألسمدة الإيماوية 7
ً
 طن  ˚ 7.5-6 ا

40%  نسبة املياه العادمة التي يتم معالجتها 8  %93  

مسؤول مختبر املياه في محمد أبو شمالة 

 2019مصلحة مياه بلديات الساحل، 

مليون شخص على جغرافيا   2"مياه الصرف الصحي في قطاع غزة تشكل كارثة حقيقية يعاني منها  

 يعني كثافة سكانية مهولة" وهو ما  2كم 536ب  تقدر 

 اهلامة احمللية  ؤشراتامل ▪

 (115()56) جهة مجع النفايات الصلبة لألسر −

 نسبة البند م. 

1 
يشمل مجالس  )بماهيئة محلية 

 النفايات الصلبة(
85 % 

 % 5 ال يوجد خدمة جمع نفايات  2

  % 10 الغوثوكالة  3

بعد مجعها الصلبة طريقة التعامل مع النفايات  −

 (56)ومعاجلتها  مباشرة

 نسبة عدد البند م. 

 % 19.35 طن/ يوم  300 التخلص العشوائي من قبل الهيئات املحلية 1

 % 3.23 يوم /طن 50 التخلص العشوائي من قبل األفراد 2
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  % 77.42 طن/ يوم1,200 املإبات الصحية املعتمدةفي الطمر  3
 

  م2019أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املخلفات 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 11 التأهيل البيئي للمناطق امللوثة 10 حاويات قمامة وصيانة توفير 3 تدوير املخلفات إعادة 

 2 محطات معالجة النفايات  8 تصريف املياه العادمة 12 توفير خدمات النظافة

     3 محطات معالجة املياه العادمة
 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املخلفات 
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 املكافحة الحيوية لآلفات حاويات ومكبات النفايات الضارة والحشرات للمواد السكان الحّد من تعرض

  والتعليم البيئي التوعية  إعادة تأهيل وادي غزة   غاز امليثان من النفايات الصلبةانتاج 
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