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 GDDتعريف جبمعية غزي دستك 

 النشأة والتطور

 ، لكنتاجة السييييا لق  2014على قطاع عقب فع صيييياع قينا    قإلسييييلق العبناًء على توصيييياال قى الد قي لدع ي عة عقب علع قين لق   

 ي  2006م او  ف سييييطاعي ون تييييو  تر  قذ اييييا  من  قينا   2مناناب 
ً
كانة قيكبيرب قيتي ترظد بها قيلضيييياة قيي سييييطا اة  ، لنظلق

عقب، لميا قلي ميش لتيييييييييييييكيت مسيييييييييييييا ل مذ مبياا قل  تسييييييييييييياناية ي ا ياع مذ  ي   قىنيانياب، تي قع    يي   قجتا   قيرري  لاياصييييييييييييية قطياع

  قألمانة فع قسيطنبو  ياكو  قيا  GDDمج وعة مذ قذخبرقء لقينام ي  فع قين ت قإلتسيات  فع تلكاا  دى تسسي    ع ناة عقد اسيا  

 ة فع ت باة قالحاااعال قإلتساناة لقيان وية يلطاع عقب.ع اعة لت ساق عهوا يافة قذتهال قىانرة ي  سا  ة قيياع لقىا ااة ف

 الرؤية

 ع ناة  تساناة  ق  ب تن ت على ترسي  عواب حااب قإلتسا  فع قطاع عقب.

 الرسالة

ل قإلتسيييييييييييياناة لقيان وية ي  جا     ة بياع اة فع ت باة قالحاااعاهع ع ناة تلكاة تسيييييييييييي ى  دى قىسييييييييييييا  GDDع ناة عقد اسييييييييييييا   

طاع عقب على أسيييي  ع  اة مذ اد  ت ات  تسييييات  تتييييا ي  م سييييق ملتكق  دى مناقير قيومق ة لقيتيييييافاة لمباا  قيي سييييطاعي فع ق

 قين ت قإلتسات  لقيلوقني  قج  اة لقي لياة ذقل قيا ة.

 القيم

 .عا اا على نيسش فع  اق ب شئو  حااتشونقز ق  تش على قال ت كي  قإلتسا  ب ا  :التمكين −

 .قعا اا مناقير عااية فع مساع ب قإلتسا  لغض قينظل عذ يونش أل علقش أل منال   أل قنا ا ش العدالة: −

ة أثل قىوق ا على قجتا  قين ت قىتررك ونقز قيا ساق لقياكامت بي  قألطلقف لي   :الشراكة − ِّ
 
 .نظ

رافية − ةو  نا ب ا هناة لقإلب قع يسساس يكافة أع اياا قىقعا  :االحت ِّ
 
 .اتنا على قجتا  مذ أثل ا م نظ

 األهداف

 قىسا  ة قيياع ة فع توفير قالحاااعال قإلتساناة لقيان وية يلطاع عقب. −

 قىسا  ة فع ت ساق لتكامت قذتهوا قإلتساناة لقيان وية يلطاع عقب. −

−  
ً
ةو   فع قطاع عقب ب ا تطويل أاقء قىؤسسال قإلتساناة تتا كاا ِّ

 
 مذ أثل قيا ويت. نظ

 جماالت العمل

 .قيان اة ة،قيص ا، قيلعاقة ةقالعا اعاقيان اة  ،قيا كي  قالقااااد التنمية اإلنسانية: −

 .قالحاااعال قىوس اة، قإلتناش، لقيطوق   قإلعاثة  االستجابة اإلنسانية: −

 .قيومق ة لقيتيافاة مت،لقياكا قيا ساق قىؤسس ي، عواب قألاقء :االستدامة اإلنسانية −
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 مقدمة

  فلض حاا  ا قىت ا لقاوا ا على حلية حلكة قألفلقا لنلت قيبضائ  2018لقص   س طال قالحاد  قإلسلق ا اة اد  عا  

قىنابل لتة تت ق  قيلاوا على يافة  عتل على قياوقدع، ايثي نا  قيثقطاع عقب، فا ا قسا ل قذ اا  قىيللض ع يها فع لقيس   

 قج اطة بها.  

ألضاعهة  لت  و ل سكا  قيلطاع، ون تها قيتي قإلتساناة قأللضاع مساو   على اطيرب لز مؤشلقللق  نجة عذ ذي  بل 

لفع  طا      قذ اا  لتلاا  حلكة قألفلقا لقيس  ،   يسااسال  قألعت، لطوي ة قذخطيرب، قياسثيرقل  بينت  لقالعا اعاة قالقااااقة

فع م ا ع قيلطاعال   اع ذي  قيوقق  قىسسالد اقإلتساناة يلطاع عقب يل اية  ي قيسنود  الليلا ل  ص ق  قيوس، قذ اية قيانبة

 ي  ؤسسال قىانرة ليكت الررح مجاالل قيا ات قىط وبة ييقذ اا  ل   ذي   لمساو  ما قاة  نجاز   عة  لقجتاالل
ً
 ملش ق

ً
كو  اياد

 تسا  قيي سطاعي فع قطاع عقب. مذ قلي  أ  وسا ة فع قيا ياع مذ مناناب قإل

   فليق  ع قا   ق قيالليل بب   عه  كبير، قعا   فيها منهتاة ع  اة اقالة ياطويل   ق قيالليل قستن ل  دى ما قست :يل  قا

تطويل تا اع قطاعال لمجاالل قذ اية قإلتساناة مذ اد  ملقعنة قين اذج قىلررحة أل  قف قيان اة قىسا قمة قيناىاة   −

اث تة قيرركيم على مجاالل قين ت لي   على قياا اع قييئود )قيتباب، قىلأب،  اايها ب ا قتناسع لظللف قطاع عقب، ح لتك

 قيطيوية، ذلد قإلعاقة ...(، ألنها ماض نة فع     قجتاالل.

    قي سخة    اق ع يها فع  ال  قيان 2018قالكاياء ب كل قذ لا ق لقأل قا  قيتي يها مااا  موثوقة أل  س اة حتى نهاقة قينا   −

 فع قيار ات.  منهتاتهالتلك تر ا ها لقلقءتها يكت مؤسسة حسع  مذ قيالليل 

  مذ اد  ما تتلتش  2018حال قيا ادل قإلتساناة ىنظ ال قجتا   قى ت  لبنض قىؤسسال قىانرة فع قطاع عقب ي نا   −

 .لقىوقق  قإليكررلناة ص ع قياوماة    قىؤسسال على صيراتها قإليكررلناة أل ما تة تتل  فع قي

تر ق  أليويال قيا ات قإلتسات  مذ اد  ملقعنة قيلوقني  قإلتساناة قي لياة لأ  قف قيان اة قىسا قمة قيناىاة لاطط   −

 . لقألعنباة  قيان اة قيوطناة، لاطط قيا ات قإلتسات  ي  ؤسسال قي لياة

 
ً
  ننا لمذ اد    ق قيالليل، نض  أساسا

ً
 ما نا

ً
ب برقل قىؤسسال قإلتساناة، فع  طا   اق ب ق كذ قيبناء ع اش لتطويل  ت  يجاا

قىنلفة لتوثالها، حاث  ننا ناوق  مذ يت ذد ابرب فع   ق قجتا  أ  قل   مسا  ة قا ة  دى   ق قيالليل مذ اد  قيبرق  قإليكررلت   

 باين ت قإل، لقيتي ت ثت اطوب ضلل ية لمل ة فع قيالليل  قى يو  فع ب ققة
ً
 .تسات طليلنا نرو قال تلاء منا

ٌت فع مجا  قااااصش باالسايااب مذ   ق قيالليل فع تنيا  ت ادل   
 
لإننا ك ي  ناط   أل  تلو  يت قذتهال ذقل قيندقة ي

 يع مذ مناناب قإلتسا  قيي سطاعي فع قطاع عقب، لتسا ة فع ترسي  سبت قين ش قىسا ق  يإلتسا  على 
 
أ ضش،   تساناة ت

 تسارق قذ ااب.ياكو  عقب قاب ة ي ن ش ألنها 
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 ملخص األزمة اإلنسانية يف قطاع غزة

 على يافة مناحع قذ ااب قالقااااقة 
ً
وسا ل قذ اا  قيبرد لقيبرلد لقذتود على قطاع عقب فع عامش قيثايث عتل، لقي د قتنك  س با

ن تو  فع ألضاع  تساناة تنابر قألسوأ على مساو  قيناية حسع  سطاعي و م او  ف 2.136لقالعا اعاة لقيبائاة يسكا  قيلطاع، لأصبح 

تل قلقل قىؤسسال قي لياة، م ا قسا عى سكا  قيلطاع يلخللج فع قيثدثي  مذ ما س فع مسيرقل س  اة ي  طايبة برلهة فع  نهاء قذ اا  

 ل  ش  270 ع  طة م ا القينواب  دى باوتهة، فلابت قالحاد      قىسيرقل بايلوب قىيل 
ً
 1,203ما قللب مذ      مااب لت مير لتضل   30,714ها ق

 ، لق تين  2018موم  اد  قينا  قألل  يه   قىسيرقل، ل  ق أضاف مناناب ع ق ب لفاقة قألزمال قإلتساناة يسكا  قيلطاع اد  قينا  

 ت :مؤشلقل قىناناب قإلتساناة فع م ا ع عوقنبها ك ا  و موضح على قينرو قآل

 مذ قذ اا ،  13قعا قءقل م ملب لأال  مانوعة اد   4قالحاد : ق  ع ل  −
ً
 مااب 52,140شها  ل  4,631ا ي  ما ققي  عذ عاما

 اد  فررب مسيرقل قينواب. 1,203مذ  ع ادع قيوح قل قيسكناة منها  %77.36ب سبة  موم   293,702ما قللب مذ  لتضل   لت مير

 .م ا ال يدعئي  8موزعي  على  % العئي 66.2مرافظال، منهة  5ة، ون تو  فع   تس م او  2.136قي ق وعلقفاا: ع ا قيسكا   −

 طايع مرااج،  513,758،  طايع يكت شنبة ثانود   38.8ل    طايع  39.5  أساس ي  من   قيط بة يكت شنبة  فررتي ،م  سة تن ت    428قيان اة:   −

 ل عة ذي  
ً
 %.3فإ  تسبة قألماة فع قيلطاع هع قألقت علباا

  يدل قيطباة يلخا ج ا قيارو قيص ة: ع −
ً
لمذ %، 27.3% لمذ قىسته كال قيطباة 46.2، قألصناف قىلطوعة مذ قألالية 30,867 سنويا

مليض مقمذ،  635 أيع تس ة قوع   100لفع يت  ،8,515، قىاابي  بايسلطا  350قىانط ة  %، قألعهقب58موقا قجخابرقل ب سبة 

 حاية. 8000ال قىؤع ة ، ع ا قين  ا مااب ب لض من د 1.063ل

  . 2018فع قينا   حاية طدق 3,171أ قمت،  26,770ذل  عاقة،  55,540قرملعوق،  ية 405,148قتاة،  20,000قألسلب:  −

، مذ قألسل براعة  دى قىساع ب% 86.1شخص( فلل م ق ،  704,925% )33.7شخص( تر  اط قييلل،  1,132,153% )53قييلل:  −

 %.137باي سبة ي  ات  قييلا دكع قألمذ قيغ قئ ، قسته% قتن ق  أل نلص حاا ف68

  5,018قىساكذ:  −
ً
  ال زق  مه ما

ً
،  52,404 ،ي اا

ً
 عق اا

ً
 ي سكذ.عير ال ق  ب   4,572 ال زقيوق مهتليذ، 15,000مه ما

،  21: قيثلافة لقي قذ −
ً
  ق .مست  ع 30قذ اعة  دى  لك ي  ، مست  براعة  دى  صدح لتلماة 55مست  ال زق  مه ما

 % مذ  لقتبهة.50حكومة  ق  هللا فع عقب  لموظيو  %  40بي  قيتباب، تلاض ى موظيو حكومة عقب   % بطاية71،  عامة  % بطاية52قين اية:   −

،  3قىنابل: حظل عود لبرلد،  −
ً
 منابل تياح لتكت عقئ  ألساساال قذ ااب. 3منابل مغ لة ت اما

قل  دى   تسبة قيااا ، % مذ ع ايها فل لق لظا يهة70% مذ قىاات  أع ل  ل59ل % اسا ب فع قيناتج قج لع من  قذ اا ، 50قإلنااج:  −

 .%40ماوسط قيعتق فع قألصناف قيا وي اة  ، 1.4%قيوق اقل 

% مذ 95مات، ك ا أ   6-3 . قىساحة قىس وحة ي اا  2014م او  الال  اسا ل فع قيلطاع قيق قعع علقء قين لق  قألاير  550قيق قعة:  −

 ر  اط قييلل. قيااااقذ ت

 %.75%، لت وث قىاا  قباية شوقطئ قيبرل أكثر مذ 67.2ب سبة قيعتق قىائ  فع قذخقق  قذتوفع  %، 97 قىاا : تسبة قىاا  قى وثة −

، 17.4من   قنلطاع قيااا  قيكهلبائ  قيطاقة:  −
ً
طيت  31شخص منهة  40، لفاب %70تيوق قيعتق فع قيطاقة قيكهلبا اة تسبة ساعة قوماا

  .2010  من  للسا ت قإلنا ب عير قآلمنة  ق  قيت وعبع قسا لس

 مذ 70قجخ يال قيبائاة:  −
ً
 فع قيبرل.ماا  عاامة  م او  يرر 115% مذ قىاا  قيناامة ال قاة مناذتتها، لياة قيا  ص قوماا

قألمة    حسع تل قلقل2020ينا  عير قابت ي ن ش بر و  قلفع ظت قسا لق      قذ اية قإلتساناة قىاياق ة فإ  قطاع عقب ساكو  

قذت ناة ت عو يافة قذتهال ذقل قيندقة يار ت مسئويااتها تجا   نهاء     قألزمة، لت عو ع ا  قىؤسسال قإلتساناة  ، ي ي  فإ قىار ب

اتجا  ت كي  ل ة لقيطا  ة ب قإلتساناة قى  قالحاااعاللقىانرة  دى عل  مؤت ل الدع شامت يبرث سبت  نهاء قألزمة أل قيا ياع منها لت باة 

 قين ش قيكلية. قإلتسا  قيي سطاعي مذ
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القطاع 

 االقتصادي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 قطاعات وجماالت احلالة اإلنسانية

 سا قمة تة  ع قا قطاعال لمجاالل   ق قيالليل ب ا ق ستة ق   قإلمكا  لقين اذج قىلررحة يارلاق أ  قف قيان اة قى

ثدثة قإلتساناة، حاث قاكو  ن وذج   ق قيالليل مذ قيناىاة لب ا قتناسع م  ب ئة لااوصاة قطاع عقب لمناناتش 

 .أانا مجا  ك ا  و موضح فع قيتكت   15   سة لهع قالعا اعع لقالقااااد لقيبائي ليايلع منها  لقطاعا

 

                                                      

                       

 

 

 

  

القطاع 

 البيئي

املياه

تاملخلفاالطاقة

 القطاع 

االجتماعي

فيااديموغر 

التعليم

الصحة

الفقراألسرة

املساكن

الثقافة

والدين
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 القطاع 

االجتماعي

افي اديموغر

التعليم

الصحة

الفقراألسرة

املساكن

الثقافة

والدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة، ويكابدون أحوال الفقر الناس األمرين لتلبية متطلبات احلياة األساسي "يف قطاع غزة ُيعاني

 ".املتفاقمة، واشتداد البطالة

 م2018-البنك الدولي

                 .  30,867 جقيارويدل يلخا ع ا  -

 . %46.2 لطوعةقىالية تسبة قأل  -

 . %27.3 عةلطوقىقىسته كال تسبة  -

 %.58نلص ب وقا قجخابرقل قيطباة ب ن    -

 .عهاز350انط ة قيطباة قىعهقب ع ا قأل -

 .8,515بايسلطا  ع ا قىاابي   -

. 270ع ا شه قء مسيرقل قينواب:  -
ً
 شها ق

 مااب30,714ع ا مااب  مسيرقل قينواب:  -

 

 موم   2,250
ً
 .ال زق  مه ما

ب   فلير عير ال ق  4,572
 ي سكذ قآلام .

 .أقاا  20,000

 .قرملعوقية  148,405

 .ةذل  عاق 55,540 

 .أ قمت26,770 

 

21 .
ً
 مست  ال زق  مه ما

 مست  براعة  دى تس ات. 55
 .مست  ع ق  30قذ اعة  دى 

 

 لل لطعي.فشخص(  1,132,153): 53%

 .شخص( فلل م ق  704,925): 33% 

 :  قألسلب قيتي براعة  دى قىساع ب% 86.1 

 .قيغ قئ أل نلص حاا فع قألمذ  تن ق ق : 68% 
 

 5ي ون تو  فع م او  ف سطاع 2أكثر مذ 
م ا ال العئي   8مرافظال تراود 

 ب ن   كثافة سكاناة 
  2تس ة/كة5,852.43

ئي  فع قطاع عقب حاث ب غ  تسبة قيدع
66.2%.  
 

م  سة تن ت فررتي ، من   قيط بة  428
 38.8ل طايع 39.5أساس ي  يكت شنبة

% مذ ط بة 80، طايع يكت شنبة ثانود 
ل عة ذي   فللقء لقذتامنال قى ق س

.فايان اة فع قيلطاع  و قألعلى 
ً
 علباا

 جتماعيالقطاع اال
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 اجملال الدميوغرايف 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 قطاع غزة البند/املنطقة م. 
(1()2()3) 

 الضفة
(2()3) 

الضفة 

 (3()2) وغزة

 48الداخل 
(2()3) 

 الشتات
(2()3) 

 فلسطين
(2()3) 

االحتالل 

  اإلسرائيلي
(4) 

  العربي العالم
(5)(59)(60)(65) 

 العالم
(60)(59)(5)(66) 

 م اا  .677 422,717,409 8,972,000 13,225,055 6,566,852 1,568,067 5,090,136 2,954,000 2,136,136   ع ا قيسكا    1

    %100 %49.65 %11.85 %38.49 %22.34 %16.19 تسبة قيسكا   2

 م او   134.32م او  365 5,655 6,020 - - 27,000  21,643 13.15  2قىساحة كة 3

 31.5 56.1 414.55 489.82 - 74.7 845.54 522.4 5,852.4  قيكثافة قيسكاناة 4

%2.2 2.9%   من   قين و 5  2.5% 2.3% 2.2% 2.5% 2% 8.1%` 2.1%` 

 5.6 4.8 5.1 4.5  5.1 3.32 5-6 9-2   بقألسل ماوسط  6

   - 58 31 - 27 19 8  م ا ال قيلتوء 7

  6.26% 42.5% 26% 001% 87.56% -   2.18 0.33 %2.66  تسبة قيدعئي   8

 19.1 21.4 20.5 23.3  20.5 82.6 17.3-33.2 53.1-15.4 قين ل قيوساط 9

 

مدير عام جهاز االحصاء املركزي في 

 -خلدون رضوان- قطاع غزة
ع   توقفق قين و قيسكات  م  قين و قالقااااد فع قيلطاع قن   بوقوع يا ثة اطيرب سوقء على صنا  

 قذخ مال.ل قيب اة قيارااة لقىاا  لعير ا مذ أل قيص ة أاة قيان 
 

 (1) إحصاءات حمافظات القطاع ▪

 قطاع غزة رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة البند/املحافظة م. 

 2,136,136 266,608 415,872 300,565 803,693 349,398  قيسكا  ع ا  1

 %100 %12.48 %19.47 %14.07 %37.62 %16.36  تسبة قيسكا   2

 365 64 108 58 74 61  2قىساحة كة 3

 5,852.43 4,165.75 3,850.67 5,182.16 10,860.72 5,727.84  قيكثافة قيسكاناة 4

 %50.68 %6.27 %9.89 %7.08 %19.12 %8.34  تسبة قي يو   5

 %49.32 %6.21 %9.58 %6.99 %18.52 %8.02  تسبة قإلناث 6

 8 1 1 4 1 1  ع ا م ا ال قيدعئي   7

 يعترب قطاع غزة ثالث أكرب كثافة سكانية يف العامل

 (1) الفئات العمرية يف قطاع غزة ▪

 الفئة العمرية بالسنوات م. 
 املجموع إناث ذكور 

 قي سبة العدد قي سبة العدد قي سبة العدد

 %5.56 118,675 %48.65 57,735 %51.35 60,940 ( 2 دى أقت مذ  0طيوية قىه  ) 1

 %10.95 233,868 %48.83 114,188 %51.17 119,680 ( 6 دى أقت مذ  2ة قىبكلب )يويقيط 2

 %18.56 396,499 %48.78 193,420 %51.22 203,079 ( 13 دى أقت مذ  6قيطيوية قىاوسطة ) 3

 %10.72 228,931 %48.75 111,593 %51.25 117,338 ( 18 دى أقت مذ  13قيطيوية قىلق لة ) 4

 %30.09 642,693 %49.31 316,944 %50.69 325,749 ( 35 دى أقت مذ  18قيتباب ) 5

 %19.08 407,532 %49.47 201,587 %50.53 205,945 ( 60 دى أقت مذ  35قيكهوية ) 6

 %5.05 107,938 %53.77 58,042 %46.23 49,896 ف ا فوق( 60قىسني  ) 7

 %100.00 2,136,136 %49.32 1,053,509 %50.68 1,082,627 قجت وع 8
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 التعليم 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

مايلة على لعوب توعاش قيررباة  لهعتلل قي ل  قألطلقف فع   ق قينه  برق يت فلا فع قيررباة لقيان اة. : (13ادة )امل

 ...جا   حلسها  ب ل  ناف  فع مت كي  يت شخص مذ قإل ...  لقيان اة  دى قإلن اء قيكامت ي شخااة قإلتساناة

أهداف التنمية 
 املستدامة العاملية

 قيان اة قيتامت لقيناا  لتنقيق فلص قيان ة م   قذ ااب يلت ا ض ا  عواب : (4الهدف )

 ذق عواب عاياة يلت ا  ال  ت ا(2.7الهدف ) الهدف الوطني 
ً
يم، ملتبط : نظا  تن امي تلبود، لتن اة عاٍ  لمنهي لتلعي، قض ذ تن ا ا

 م  قحاااعال قيسوق لقجتا   لموقكع ي اطو  قين مي لقىنلفع قيناى . 
 

 

 

 

 

 الواقع التعليمي 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

قطاع  البند/املنطقة م. 

  غزة
(6()8)(2) 

 الضفة
(2()8) 

الضفة 

 (8()2)وغزة

االحتالل 

 اإلسرائيلي
(4))67)(68( 

العالم 
( 7) العربي

(5) 

  العالم
(7) (5) 

 ˚ 97 96.4% 96.7%  73.4% ˚ 82.1%% عا  فسكثر 15من   منلفة قيللقءب لقيكاابة يسذ  1

 ˚  3.6% 3.3% 2.9% ˚ 26.6% ˚ 17.9%%3 تسبة قألماة 2

%4.6 *%53.1 *%51.5 *%56.3 تسبة قألماة ي لد قإلعاقة 3    

%. 29.27% 1419%28.06 %31 تسبة ع ا قيط بة ين ا قيسكا  4    

    0.9% 0.76%%1 %2.8 قيتسلب مذ قى ق س  تسبة 5

  1% 1.01%˚ 5.8%  3.15%%1.1 %5 سقى ق  قيلسوب فع تسبة  6

   35 31.7 27.4 39.5 (95) أساس ي  من   قيط بة يكت شنبة 7

   35 28.4 23.7 38.8 ( 95) ثانود من   قيط بة يكت شنبة  8

   9.71  22.1  11.18 14.60 17.10.426 من   قيط بة يكت من ة  9

 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 م  سة برسع ع ا سكا  يت مرافظة. 025دى  قيلطاع قيان امي لغقب قرااج  غزة–وزارة التربية والتعليم 
 

 (6) 8201/9201أعداد الطلبة للعام الدراسي  −

 وعاملجم قطاع خاص قطاع أهلي األونروا حكومة  البند م. 
 77,369 65,912 11,371 0 86 ع ا ط بة  ياض قألطيا  1

 498,820 16,421 0 278,800 203,599 قىلح ة قألساساةع ا ط بة  2

 62,992 782 0 0 62,210 ع ا ط بة قىلح ة قيثانوية 3
 507 0 507 0 0 سنة ترضيرقة 4

 549 16 484 0 49 ع ا ط بة قىؤسسال قىهناة 5

 16,597 5,152 5,925 877 4,643 اوسطي ب و  قىع ا ط بة ق 6

 318 0 211 0 107 تس ات تلبود  7

 60,272 8,006 35,547 0 16,719 ع ا ط بة قيبكايو يوس 8

 3,028 318 2,380 0 330 ع ا ط بة قي  قسال قين اا 9

 720,452 796,60 56,425 279,677 287,743 املجموع
 

 80,764 إجمالي طلبة الجامعات 561,812 إجمالي طلبة املدارس

 64,308 فقر وطني  -الفقراء طلبة الجامعات 449,450 فقر وطني - الفقراءطلبة املدارس 
 40,193 فقر مدقع  -الفقراء طلبة الجامعات 280,906 فقر مدقع - الفقراءطلبة املدارس 
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  (6) معدل التحاق الطلبة بالتعليم −
 

 وسط تامل إناث% ذكور% بالسنوات العمر  م. 

1 11-6 96%  96%  96%  

2 14-12 94%  94%  94%  

3 17-15 93%  94%  94%  

ف ا فوق   4 18 70%  75%  73%  

 غري امللتحقني بالتعليم قد يكونوا من املسافرين أو الوفيات أو من ذوي اإلعاقات

 (6) 8201للعام  حسب الدرجة العلمية والنوع )ذكور/إناث( اخلرجينيالطلبة  أعداد −

  املجموع  إناث  ذكور  البند م. 

قي ب و  قىاوسطاليجع  1  2,272  1,869  4,141  

  14,177  7,538  6,639 اليجع قيبكايو يوس 2

س قيبكايو يو اب و  عادع لن   3  18  12  30  

  211  161  50 اليجع شهااب قياس ات قيرربود  4

  818  296  522 اليجع قي  قسال قين اا  5
 

  19,377  9,876  9,501 قجت وع

 (25)خريج مل يستلموا شهاداتهم اجلامعية بسبب عدم استكماهلم للرسوم املرتاكمة عليهم 000,20ن م أكثريوجد 

 (6) املؤسسات التعليمية −

ااألونرو  حكومة  البند م.   املجموع قطاع خاص قطاع أهلي 

 757 671 <85 0 1   ع ا  ياض قألطيا  1

 579 43 0 274 262  ح ة قألساساةع ا م ق س قىل  2

 159 11 0 0 148  ع ا م ق س قىلح ة قيثانوية 3

 428 0 0 192 236 ع ا قى ق س فررتي  4

 13,779 265 0 6,767 6,747 ع ا قيتنع  5

 18 8 4 0 6 مؤسسال عامناة 6

 9 4 2 2 1 ي اال ماوسطة لبويااكن  7

 1 1 - - - أيااق اال ا قسال ع اا  8
 

 

  م2018إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال التعليم أهم 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 43 لكاع م  ساة زد لحلابةمتا ي   12 توفير حوقس ع للسا ت تن اة تلناة 35 بناء لتس ات مؤسسال تن ا اة

 22 تنقيق عواب قيان اة  38 لم  سة ملكق ت  يعتجهيم  19 لمتا ي  كياية قيط بة لقىوقصد 

     61 قالباناث لقيا  يع 
 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال التعليم 
 

 ربط التعليم باحتياجات سوق العمل تاج ومنح خارجية للدراسات العلياتوفير كفالة للطالب املح ترميم وبناء مدارس جديدة.

الطبية هزة صيانة وتطوير األج

 املتعطلة. 
 قيان اة قىنهي لقيالعي لترييم تطويل توعاش قيبرث قين مي نرو أليويال قيان اة قيوطناة.

 امج ذلد قإلعاقة بايان اة. قيان ا اة لتوفير لسا ت تن اة تلناةقيب ئة  تطويل تحسين نوعية التعليم
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 الصحة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

ة واالجتماعياالقتصادية 

 ةوالثقافي

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

 .الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

أهداف التنمية املستدامة 
 العاملية

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

 يقدم الخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية ذات الجودة   منظا (: 3.7) الهدف  الهدف الوطني 
ً
صحي أكثر تكامال

 .واملهمشة منها  وباألخص الفقيرةكحق إنساني لكافة الفئات السكانية    العالية للجميع بمساواة وعدالة ...
 

  الواقع الصحي 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 البند/املنطقة م. 
 غزة

 (2()5()9)(01) 

 الضفة
(2()5()10()11) 

الضفة 

 وغزة
(2()5()10()11) 

االحتالل 

 اإلسرائيلي

(61)(4) 

 العالم العربي

(63)(5) 
 (5)(62)العالم

 ˚ 72.04 ˚71.2 82.6 73.90 74.20 73.5  ماوسط قين ل قىاوق  عن  قيوالاب 1

 17.7 15.9 31  15.4 12.6 14.6  موقطذ 10,000ع ا قألطباء يكت  2

 23.2 21.9 46 ˚ 24.5 ˚ 33 21.2 موقطذ 10,000ع ا قى لضي  يكت  3

 `13 13 18 20` 27 15  موقطذ  10,000ع ا أسلب قىستتياال يكت  4

  الفآ 10ع ا ملقكق قيلعاقة قيص اة يكت  5

 موقطذ 

0.81 1.98 1.4    

6  
ً
    66.5% 78.9% 84.2%%95.5  تسبة قىؤمني  ص اا

   *15%( 0.4-%(4.9 %1.496 %2.1 %1.8 %2.6  اقةعقإل ذلد تسبة  7

8  
ً
 30,867  ع ا قيارويدل يلخا ج سنويا

 

78,949 109,816    

 (9) املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

س ي  ة نيى اع دأيع طيت براعة  373  سناف،ساا ب  25عاااب ل 28مستتياال ل 9يي  ت مير كلع لعقئ  2014 اإلسرائيليالعدوان آثار 

 .عا اععقل 
 

 ( 9) األمراض احملولة للخارج −

 قين ا قيبن   .
 7,224 قألل ق  1

 2,476 علقحة قينظا  2

 1,629 قيناو   3

 1,543 قىسح قي  د لقيطع قينولد 4

 1,860 قألطيا  5

 533 قيكلى 6

 2,398 أملقض قي   7
 934 علقحة قألعااب 8

 2,569 قسطلب قيل ع  9

  9,701 أال   10
 30,867 قجت وع

 

 (9) السنوية لحياة والوفاةل خمتارة مؤشرات −

 القيمة البند م. 

 72.4 ماوسط قين ل قىاوق  عن  قيوالاب ذيو   1

 74.6 قين ل قىاوق  عن  قيوالاب قناث ماوسط 2

 57,694 2018ع ا حاالل قيوالاب سنة  3

 5,342 2018ع ا حاالل قيوفاب سنة  4

 10.4 مويوا  1000قت مذ سنة يكت أطيا  من   لفاال قأل  5

 75.8 تس ة100000من   لفاال ال  قذخامسة يكت  6

 19.1 أيع مويوا 100من   لفاال قألمومة يكت  7

 172 شخص  ألف 100أمراض القلب لكل  معدل وفيات 8

 8.8 شخصأيع  100من   لفاال أملقض قيسكل يكت   9

 36.1 صشخأيع  100يكت  قألل ق من   لفاال  10
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 (9)مؤشرات األزمة الصحية الطارئة  −
 

 القيمة البند م. 

1 
تسبة قألالية قيتي قتن م  ت اًما فع 

 قيي سطا اة.م از  لزق ب قيص ة 

46.2 % 

(237  )
ً
 صنيا

2 
ع ا قىوقا لقألصناف قجخبرقة 

 قىلطوعة.
435 

 % 27.3 تسبة قيعتق فع قىسته كال قيطباة. 3

 .فع لزق ب قيص ةع ا قألعهقب قىنط ة  4
350 

 6100مذ أصت 

5 

قحاااج لقوا ىوي قل قىستتياال  

شهليا باذ   قألاتد عن  قناظا  

 قيكهلباء قىنااا.ع ل  قنلطاع 

450 

 أيع يرر

 8000 ع ا قين  اال قذتلقحاة قىؤع ة. 6

 مؤشرات األمراض السنوية −
 

 

م

. 
 القيمة البند

1 
  أيع100يكت  ع ا قىاابي  باألملقض قىقمنة

(15) 
634.7 

2 
  100يكت  ع ا قىاابي  باألملقض قىن قة 

 (9)أيع

1062.

92 

3 
- 2013قذت ا )ع ا قىاابي  بسملقض قيسلطا  

2016)(9 ) 
8,515 

4  
ً
 30,867 (9)ع ا قيارويدل يلخا ج سنويا

5 
  12عذ ع ل  تسبة فلل قي   ي   قألطيا 

 (9)شهل
74.5 % 

 % 39.7 (9) ذ وقمتتسبة فلل قي   ي   قي ساء ق 6
 

 

 

مكان معاجلة اإلصابات الناجتة عن جراح  −

 واختناقات غاز.خمتلفة 

 قين ا قيبن   .

 12,414 ما قناة فع قينلاط قيطباة 1

 18,300 فع قىستتياال 2

 30,714 املجموع 
 

تصنيف الشهداء واملصابني حسب الفئة العمرية  −

 ومن ذوي اإلعاقة.

 املصابيند عد عدد الشهداء البند م. 

 3,261 50 أطيا  1

 1,037 6 تساء 2

 - 8 ذلد قإلعاقة 3

 26,416 206  عا   4

 30,714 270 املجموع 
 

 

 تصنيف حاالت البرت −
 

 قين ا قيبن   .

 122 أطلقف سي اة 1

 14 أطلقف ع وية 2
 

 136 املجموع
 

 

حصيلة استهداف الصحفيني وطواقم طبية  −

 وسيارات االسعاف.

 عدد االصابات عدد الشهداء البند م. 

 354 2 ص ياو   1

 668 2 طوققة طباة 2

 115 - ساا قل قسناف 3
 

 

 مكان اإلصابة يف اجلسم بأعرية نارية −

 قين ا قيبن   .

 1,567 قيلأس لقيلقبة 1

 748 قيا   لقيظهل 2

 642 قيبطذ لقذ وض 3

 2,287 أطلقف ع وية 4

 7,856 أطلقف سي اة 5

 2,835 قةأماكذ مايل  6

 15,935 قجت وع                                    
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  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الصحة 

 املشروع
العد

 د
 العدد املشروع العدد املشروع

 18  تتاء لتطويل لتلماة عاااقل لملقكق ص اة
أعهقب لمن قل  متا ي  

 ل  سنافلملكبا طباة
44 

أالية متا ي  تو ي  

 لمسا قمال طباة
84 

 27 كياية قىليض قييلير 12 أبراث ص اة 28 أالقل مساع ب 

متا ي  توفير )لقوا، طاقة ش ساة( 

 ي  ؤسسال قيص اة
 14 قالباناث لقيا  يع  27 تغ قة ص اة 5

   26 قي عة قينيس ي  36 تس ات ذلد قإلعاقة
 

 يف جمال الصحة  أهم جماالت التدخل املطلوبة 

 

  

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

  ع ا  قىستتياال قى ملب.  عااب  توفير )لقوا، طاقة ش ساة( ي  ؤسسال قيص اة. صيانة وتطوير األجهزة الطبية املتعطلة. 

 كياية قىليض قييلير. يلخ مال قيص اة. ترسي  قيوصو   لفوا طباة ذقل ت ااال ناا ب. الكادر الصحي.وتدريب ابتعاث 
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 األسرة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

، أكبر ق   م كذ مذ ب، قيتي تتكت قيوح ب قذت اعاة قيطباناة لقألساساة فع قجتا  قألسل لعوب منح : (10املادة )

 
ً
ب لطوق  نهوضها ب سؤلياة تنه  لتلباة قأللالا قي قذ تنا هة. قألسل ياكويذ      قذ  اقة لقىساع ب، لااوصا

 ال  كلق  فاش. ليجع أ  قننل  قيقلقج بلضا قيطلفي  قىقم  زلقعه ا  ضاءً 

أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية

لقالقااااد لقيسااس ي يلت ا ، لغض قينظل عذ قين ل أل اج قالعا اعع ت كي  لتنقيق قالن م: (2.10الهدف )

 .قذت   أل قإلعاقة أل قيننال أل قينلق أل قألصت أل قي قذ أل قيوض  قالقااااد أل عير ا

 الهدف الوطني
 نظا  لطعي يل  اقة قالعا اعاة مبعي على قذ لوق، لملقٍع ي نوع قال  (: 1.7الهدف )

ً
 عا اعع، أكثر ش وياة

ً
لتكامد

 يل
ً
    مذ قييلل لقيته  ش لقإلقااء قالعا اعع.لقسا قمة

 

  واقع األسرة 

  املقارنةؤشرات م ▪

 البند/املنطقة م. 
قطاع 

 غزة
 الضفة

الضفة 

 وغزة

االحتالل 

 ياإلسرائيل

 2,057,200 996,870 615,417 381,453 (4)(16)قألسلع ا  1

2 
 (17) قيته قء

2006 -2018 
4,631 1,880 6,511  

  6,000 5,700 300 (18)   قألسل  3

 134,221 108,712 53,172 55,540 (4)(16)ذلد قإلعاقة 4

 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 مؤشرات النوع االجتماعي −

 القيمة إناث ذكور  البند/املنطقة م

 100% % 49.32 %50.68 (2)قيسكا   1

2 
 15قيللقءب لقيكاابة يسذ من   منلفة 

 (2) فسكثر
98.6%   95.8% 97%   

 100% %49.1 %50.9 (2)قى ارلي  بايان اة قالساس ي 3

 100% 53.90% 46.10% (2)قى ارلي  بايان اة قيثانود  4

 100% 61.5% 38.5% (2)قى ارلي  بايان اة قذتام ع 5

69.6% ( 2)من   قىتا كة فع قيلوب قينام ة 6  %22  %45.8 

  % 71.10 % 92.65   % 62.40 ( 36)ي   قيتبابمن   قيبطاية  7

8 
من   قيانلض ي ننع مذ أح  أفلقا 

 (39) بقألسل 
49.70% * %39.7 * %77.44 * 

 87.1 %12.9 %100% ( 38)قىتا كة فع قجت   قيتتلي ع 9

 72.3 %27.7 %100% (38)قىتا كة فع مج   قيوز قء 10

 
 

 (2) مؤشرات احلالة الزواجية −

 املجموع إناث ذكور  ة الحال م

 ية قرملج  1
ً
أب ق  229,001 176,147 405,148 

ل  ملبأل عل  قلق   2  6,067 6,543 12,610 

- 2003) مط ق 3

2018 )  
8,186 32,041 40,227 

 26,770 24,411 2,359 أ مت  4

 

 
 

 
 

 (19)مؤشر األشخاص ذوي اإلعاقة  −

 قي سبة قالعاقة  .

 %25.26 بالية 1

 %6.15 س ناة   2

 %2.05 نطلاة   3

 %5.05  بالية  س ناة ل  4

 %23.92 حلكاة 5

 %18.27 ةعل ا 6

 %4.28   عل اة لحلكاة 7

 %1.60 قسا  ق  قالصال   8

 %13.40 مان اب  9

 %100 قجت وع 

 (19()20)  األيتاممؤشر  −
 القيمة البند/املنطقة م. 

 20,000 ع ا قألقاا  1

 10,326 قألقاا  قي يو   2

 9,674 قألقاا  قإلناث 3

  4,034 أقاا   ة أبناء شه قء 4
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 -لحقوق اإلنسان يور ومتوسطاملرصد األ 

 م 2018

 

صنوبال قوماة فع   قيغ قئ ، لتوقعشأكثر مذ ث ثي قألسل فع عقب تنات  مذ حاية قتن ق  قألمذ  -

   .توفير قيطنا  ألفلقا قألسلب

 قرااعو  ا  طيا  قيي سطا اي% مذ قأل 50 -
ً
  ع ا

ً
% مذ سكا  قطاع 55كثر مذ ، فا ا أنيساا

  كائاب.عقب ونانو  مذ قال
 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال األسرة 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 72 متا ي  كياية أسل لأقاا  2 متا ي  ت سير قيقلقج 24 قذ   مذ قيننع 

لقكق مجا ناة يألقاا  لذلد قإلعاقةء مبنا  10 تأهيل ذوي اإلعاقة 25 ح اقة حلوق قىلأب  3 

 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال األسرة 

 تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في املجتمع الشهداء والجرحى واألسرى وذويهم أسر  رعاية الشاملة لأليتامالرعاية 

 ت سير زلقج قأل قمت لقىط لال لقينوقت  لذلد قإلعاقة ةت سير قيقلقج لقياوعاة بإاق ب قذ ااب قيقلعا ية حقوقهاتعزيز دور املرأة وحما
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  الفقر 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

ما قي   سلتش، قوفلفع   ق قينه  برق يت شخص فع مساو  من ش ي ياف يش لأل لل قي ل  قألطلقف : ت(11املادة )

قىن تاة. لتانه  قي ل  قألطلقف بات اذ  براعتهة مذ قيغ قء لقيكساء لقىسل ، لبرلش فع ترسي  ماوقصت يظللفش

 قيلا ة على قال تضاءمنررفة فع   ق قيا ا باأل  اة قألساساة ي انال  قي لدع  قيا قبير قيدزمة إلنياذ   ق قذ ق،

 .قذ ل

ة أهداف التنمية املستدام

 العاملية
 على قييلل بج ا  أشكايش فع يت مكا   ءقيلضا (: 1الهدف )

 الهدف الوطني

عاثاة قالعا اا على قيبرقمج قإل ييلل مذ لتكت م نهج لت  يجع يدنالا  بي سية مكافرة ق تقين  (: 10.1.7الهدف )

لقالستث ا  فع  لقيان وية، دى قالعا اا على ت ادل تن وية مذ اد  تنقيق قيللقبط بي  قىساع قل قإلتساناة 

 قيا كي  قالقااااد لبناء قيل  قل يألسل قييليرب لقىه تة لت كانها مذ قالعا اا على قي قل

 

  واقع الفقر 

 األساسية املقارنةاملؤشرات  ▪

 (21( )19)قيضية (21( )19)قطاع عقب قيبن /قىنطلة  .

قالحاد   

( 89)عقإلسلق ال

(90) 

(  22)قيناية قينلب 

(23) 

( 23)نايةيق

(24) 

 53% 13.90% ˚ 20.06% ^13.40% 26.20% قألشخاص تر  اط قييلل قيوطعي  1

 33.70% 5.80% ⱽ9.59% 5`% 10.9%   قييلل قى ق  2

    % 34.2 % 86.1 (93)قألسل قيتي ترااج  دى مساع قل  3

   ⱽ21.49% % 9.7 % 68.6 (93) قألسل قيتي ت ل  مساع قل اد  قينا  4
 

 حمللية الرئيسة لقطاع غزةرات ااملؤش ▪

نات  مذ قتن ق  فع قألمذ  10عا دل مذ يت  6 م 2018 –املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
 
 قيغ قئ .عا دل ت

 

م

. 
قييلل   قيبن 

 قيوطعي )19(

قييلل  
 قى ق )19( 

 704,925 1,132,153 ع ا قييللقء  1

 %33 53% تسبة قييلل  2

ليرب ييق قألسلع ا  3  202,171 125,880 

617,610 قألطيا  قييللقء  4  281,823 

 280,906 449,450 ط بة قى ق س قييللقء  5

 40,193 64,308 ط بة قذتامنال قييللقء  6

 

 

 قي سبة قيبن   .

 %68  (25)  قألمذ قيغ قئ  حاا فع قتن ق  أل نلص 1

 74.3% (5)من   قإلعاية 2

 باي ت قييلا ماوسط اا 3
ً
 164.5 ( 2) لال  قألمليك شهليا

 قألسل وسط  نياق لقستهدك ام 4
ً
 1,092.9 ( 2) لال  قألمليك باي ب شهليا

 % 86.1 (93)قألسل قيتي ترااج  دى مساع قل  5

 لغض قينظل عذ  قألسلتسبة  6
ً
قيتي تساطا  قيا وا ققااااقا

 (2) طو  قى ب

14.90% 

 71,110 (19) عا اعاةببرنامج قذ  اقة قال ع ا قألسل قىت وية  7

 125,880 (19) قذ  اقة قالعا اعاة قيتي براعة يض ها يبرقمج قألسلع ا  8

 ̊  %137 (26) قي ات  دى قييلا تسبة قستهدك 9
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 (19) الفقرية األسرأوضاع  ▪
 

 القيمة البند م

 %62 تسبة قيدعئي  فع قالسل قييليرب   1

 26,185 تساء  قيتي تنا هاسل قييليرب قأل   2

 10,247 أ قمت سل قييليرب قيتي تنا ها تساءقأل   3

 %18 تسبة قالطيا  فع قالسل قييليرب  4

 17,241 قألسل قييليرب قيتي قلأسها كبا  سذ  5

فليرب تسبة كبا  قيسذ فع قطاع عقب ون تو  فع أسل  6  24% 

لقح  على قالقت  مقمذ  أ باب قألسل قييليرب قي قذ ونانو  مذ ملض 7  39,354 

قإلعاقة أ باب قألسل قييليرب قي قذ  ة مذ ذلد  8  9,132 

ثانود أ باب قألسل قييليرب مساوق ة قين مي أقت مذ   9  46,232 

 %12 تسبة قألماة ي   أ باب قألسل قييليرب  10
 

 م2018لفقر أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال ا 

 العدد املشروع اسم  العدد املشروع اسم  العدد املشروع اسم 

مساع ب نل قةمتا ي   فطا قلقمتا ي  موس اة أضاحع، كسوب،  21  أعطاةمتا ي   168   21 

طللا لقسا ة شلق اةمتا ي   6 برث لمسح ما قت   154   
 

 أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الفقر 

االستجابة لالحتياجات  الحماية االجتماعية التمكينية ريادة األعمال املتوسطةاملشاريع الصغيرة و 

 أت اة ت ساق قىساع قل قين ت عذ لن   النقد مقابل العمل املوسمية للفقراء 
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  املساكن 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

قذ او  على مسكذ مد ة لغض قينظل عذ قيسذ أل قيوض  قالقااااد  ،قألسل حق قألفلقا، لك ي (: 2/2املادة )

 أل قالنا اء  دى ع اعة أل عير ا أل قىلكق قالعا اعع لعوقمت أال  مذ   ق قيلبات. 

 .حق ع ا  قيناس فع قذ او  على مكا  آمذ ون تو  فاش لسد  لكلقمة(: 8) املادة

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية

قذت ا  على سكذ ض ا  حاو  : عنت قى   لقىساوطنال قيبتلية شام ة لآمنة لملنة لمسا قمة (: 11الهدف )

 .ال ق لآمذ لبسسنا  منلوية لقذخ مال قألساساة ل ف  مساو  قألحااء قييليرب

 الهدف الوطني
قالسايااب مذ  : قطاع  سكا  ق بي أمذ قذ اازب قيلانوناة، لمد ة، لي كذ تر ت تكايايش، ليتاح(5.8الهدف )

 يرب قىه تةللبتكت ااص يألسل قيي..قذخ مال قينامة لي بي قحاااعال قىوقطني  بكياءب لفاع اة أعلى.
 

  واقع املساكن 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

  ةغز  قطاع البند/املنطقة م
(2()27) 

  الضفة
(2()27()28()29)(55) 

  الضفة وغزة
(2()27()28()29)(55) 

  يئيلسرااإل االحتالل 
(69)(70)(71)(87)(73))4(7 

^726,143 1,129,264 2 334,710 ع ا قيوح قل قيسكناة 1 ,389,795 

̂ 1.12 1.4 1.3 1.6  ماوسط كثافة قيسكذ )فلا يكت علفة( 2  

 - %7 %5 %12  أفلقا فسكثر فع قيغلفة( 3تسبة قىساكذ ) 3

 3 3.6 3.4 3.7 ماوسط ع ا قيغلف فع قىسكذ 4

 99 %99.9` %99.9` % 99  لتبكة قيكهلباء اج نالياط قق تب 5

   `94% %94.9 ˚ %95 ˚ %94.6 لتبكة قىاا  قىناز  ق تباط  6

˚ 95 % %53.90` %34.20` %87.30 لتبكة قيالف قياحع اج نالق تباط قي 7  

3.65% %57.88 %53.75 %62  حاجة األسر من الوحدات السكنية خالل العقد القادم 8  

  %88.5` %84.70` %100`  مة ع   نياقال ص بةا العو  9
 

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 

قيتي تنلض  ي ا مير  ،% مذ مج ت ع ا قى تآل قى ناة30ت مير  فع ع ا  قيلطاعال ال تاجالز ع ا  ما تة  تسبة  عقب -لزق ب قذ كة قج لع

  ايرب.فع قيسنوقل قأل  ةقالعا قءقل قإلسلق ا ااد  
 

 )نسبة أو عدد(  القيمة البند م.  

 4,572 (27)عير قيد لة ي سكذ قآلام قىناز   1

 5,018 ( 27)2018ع ا قىناز  قيتي الزي  مه مة حتى  2

 278,496 (27)سل قيتي تسكذ مساكذ م   ع ا قأل  3

 21,818 (27)سل قيتي تسكذ مسكذ مساسعلقأل ع ا  4

 %1.30 (27) اا ة ، بلقكاة( مسال ة،فة سل قيتي تسكذ مسكذ )عل تسبة قأل  5

 72,090 (27)سل قيتي تسكذ فع اق  قأل  ع ا 6

 256,518 (27) سل قيتي تسكذ فع شلةع ا قأل  7

 9,898 (30)  فع ف سطي  2018قيوح قل قيسكناة قذت ق ب قىلااة فع عا  ع ا  8
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 (27)  احلصاررائيلية خالل فرتة الوحدات السكنية امُلدمرة واملتضررة بسبب االعتداءات اإلس ▪

ما قبت  بنوا قألضلق  .م

2008 

ع لق  

2009 /2008 

ع لق  

2012 

ع لق  

2014 

 ع لق  

2018 

 قإلع ادع  

̊ 892,6   ع ا قىناز  قى ملب 1  335,4 ̊  273 ̊  11,000 ̊  68 22,568 

̊ 10,005 ع ا قىناز  قيتي تة  عااب بنائها 2  7,545 ̊  0 17550 

̊ 3,455 ̊ 1,495 ي الزقي  م ملب ع ا قىناز  قيت 3  68 5,018 

̊ 000,32 ع ا قىناز  قىاضل ب عق اا 4  000,66 ̊  000,12 ̊  160,000˚  1,135 271,135 

̊ 121,000 97,700˚ قصدحها/تس ا هاع ا قىناز  قيتي تة قعااب  5  31 218,731 
 

 

 (2) يف فلسطني قطاع االنشاءات ▪
 

 القيمة البند

 640 ع ا قىؤسسال 1

 10,621 ع ا قينام ي   2

 690,541.1  نااعاة قإلتتاءقل )باأليع الال ( 3

 590.1 قىبات  قذت ق ب لقإلضافال )باى او  الال (قإلنياق على  تتاء  4

 276.6 قإلنياق على قيااانة قذتا ية قا ة (باى او  الال ) 5

 496.7 قا ة قإلنياق على قيااانة قيلأس اياة )باى او  الال ( 6
 

 م2018هم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املساكن أ 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 4 تسث ث لتجهيم باول قييللقءمتا ي    19 تلماة باول قييللقء متا ي   15 بناء باول ي يللقءمتا ي  

   1 ات أسلع مناز  لتس  تغطاةمتا ي   14 متا ي   عااب قإلع ا  
 

 

 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املساكن 

  

 ترميم وتأثيث مساكن الفقراء غير الالئقة للسكن توفير مساكن الئقة جديدة للفقراء استكمال إعادة إعمار املساكن املدمرة

  مال قينامة بط قىساكذ لتبكة قذخ قيبناء قألاضل قىسا ق  دعم صناعات مواد بناء محلية
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  الدينيةالثقافة والشؤون  

اإلعالن العاملي 

 لحقوق االنسان

 

يكت  تسا  حق فع حلية قييكل لقيوع ق  لقي قذ ليت ت ذي  حلياش فع أ  ق قذ ب قذ ما، لحلياش فع قعاناق : (18املادة )

  .(: 27مادة ) .أد اقذ أل منال  ق اا  
ً
  يكت فلا قذ ق فع أ  وتررك قشررقيا

ً
فع حااب قجتا   قيثلافع لفع قالسا ااع  حلق

قذ ق فع ح اقة قىااذح قألاباة لقىااقة قىررتبة  يكت فلال  بايينو  لقىسا  ة فع قيال   قين مي لقالسايااب مذ ناا جش.

 على أد  نااج ع مي أل أاب  أل فعي مذ صننش.

أهداف التنمية 

 مة العامليةاملستدا
 .ى ح اقة لصو  قيررقث قيثلافع لقيطبا ع فع قينايةيلقماة  دقذتهوا ق ق: تنقي(4.11الهدف )

 الهدف الوطني 
فضاءقل ثلافاة ماوفلب أكثر يكافة قيي سطا اي ، تنقز ثلافة لطناة تا يم بايان اقة لقالنيااح لقإلب قع، (: 4.7لهدف )ق

 لتاو  قىو لث قيثلافع لتج ا .لت ب  يافة أشكا  قيا ايم 
 

  لدينية ؤون اوالش الثقافةواقع 

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

  الثقافيةاملؤشرات  ▪

الضفة  (17()31()2)الضفة (32)قطاع غزة  البند/املنطقة م. 

 (17()31()2)وغزة

االحتالل 

( 91()4)اإلسرائيل

(77()87()92)(98) 

 1,000 603 528 75 ام ةأع قا قىلقكق قيثلافاة قين 1

 27 32 153 5 أع قا قىااحع قينام ة 2

̊   12 15 51 3 أع قا قىسا ح قينام ة 3  

 56 8 8 0 أع قا ال  قيس ن ا قينام ة 4

  9,534 8,244 1,290 قيثلافاةأع قا قألتتطة قيثلافاة قيتي ما ستها قىلقكق  5

 ̂ 1,000,000 477,800 388,000  89,800   فع قألتتطة قيثلافاةيأع قا قىتا ك 6

 75,261 89,211 >300,000 13,950 ذ ي  سلحاال قىنللضةقأع قا قىتا   7

 319,012 377,212 670,000 58,200 أع قا زلق  قىااحع 8

 9 7 5 2 أع قا قيص ع قج  اة 9

 75 66 41 25 أع قا قج طال قإلذقعاة 10

 8 31 30 1   اةقج أع قا قج طال قيا يقيوناة 11
 

 ؤشرات الشئون الدينيةم ▪

 املساجد والكنائس −

قطاع   البند م. 
 غزة)2()33()34( 

الضفة  
 الغربية)2()34(

االحتالل اإلسرائيلي)87(  الضفة وغزة)2()3(  
)99()96( 

قىس  ي  تسبة  1  99.94% 97.11% 98.30% 16 %  

 2.20ⱽ% %1.70 %2.89 %0.06 تسبة قىساراي   2

ا قىساع  قأع 3  945 2,111 3,056 400 

  21 - 21 أع قا قىساع  قيتي الزقي  م ملب  4

إلتتاءأع قا قىساع  قذت ق ب قيتي ترااج  5  30 - 30  

تس ات لتطويل  أع قا قىساع  قيتي براعة قدى  6  55 - 55  

 20<    162 159 3 أع قا قيكنائ  7
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 (35)م 2018لعام  والسنة النبوية الكريم القرآن −

 غزة البند م. 

 1,120     آ  مذ م ا ال ترياظ قيلل آع ا حيظة قيلل  1

 770  ع ا حيظة قيللق  قىثباي   2

 195 ع ا قجتازيذ بايسن  قىاات  3

 53,394  ماوسط قع قا ط بة قيارياظ  4

 112,653  ع قا اليجع ال قل قيادلب لقياجوي   أ 5

 2,500  شليية    أحااقثع ا حيظة  6

 70,000  ع قا اليجع ال قل قيسنة قينبويةأ 7

 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الثقافة والشؤون الدينية 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

أل اقعي تجهيم ملكق ثلافع 2  عااب  ع ا  قىؤسسال قي ق اة  2 كياية قذ يظة  لقج يظي  لقي عاب 3 

 2 متا ي  موس اة ينلت لكسوب حتاج 3 صاانة مؤسسال اق اة 72 قياوعاة لقإل شاا قيثلافع قي قعي 
 

  املطلوبة يف جمال الثقافة والشؤون الدينيةأهم جماالت التدخل 
 

 والتعليم الديني الوسطي.  نشر الوعي - . عتطوير املكتبات العامة وتحديثها بالكتب واملراج استكمال إعادة اإلعمار.

 كياية قذ يظة لقج يظي  لقي عاب. - إنشاء مراكز ثقافية ودينية دعم املبدعين واملوهوبين ورعايتهم.
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القطاع 

 االقتصادي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة من غزة يف حا قتصادالقد تكالبت عوامل احلرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركًة 

 .الشلل تفاقمت معها احملن اإلنسانية

 م 2018ك الدولي في الضفة الغربية وغزة، ممثلة البن مارينا ويس

 ها: ي ي أسل
، %51نررن : إ% ل30 :حاسوب

 2017%عذ عا  16تناقص ب سبة 
مترري  اط قينياذ لسبع تلاد فع 

 قأللضاع قالقااااقة.

 

اسا ب فع قيناتج قج لع من   50%
حاا فع قيناتج  قن ياضقذ اا ، 

%، 8 بيقج لع قإلع ادع يلطاع عقب 
% 70% مذ قىاات  أع ل  ل59

 مذ ع ايها فل لق لظا يهة

 أمناة.% مذ قأل قض ي قيق قعاة ي لقف  30حظل-

مذ  %95 مات، 6- 3 قىسافة قىس وحة ي اا -

 قيااااقذ تر  اط قييلل.

 

 .حظل عود لبرلد -
- 3  

ً
 .منابل مغ لة ت اما

منابل تياح لتكت عقئ   3 -
 .ألساساال قذ ااب

 صني 118 -
ً
مقالعة مذ قىوقا  ا
 ا.ي  تو م نوع قالسا  ق  

% بطاية بي  قيتباب،  71.1،بطاية% 52
 مذ  لقتبهة% 40تلاض ى موظيو حكومة عقب 

 %50لموظيو حكومة  ق  هللا 
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 العمالة والبطالة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يكت شخص قذ ق فع قين ت، لفع حلية قاااا  ع  ش، لفع شللط عااية لملضاة مذ قين ت (:  7)ادة  امل

تت ت قيا قبير قذ ق فع توفير بلقمج قياوعاش لقيا  يع : ... ليجع أ  (6املادة ) لقذ  اقة مذ قيبطاية.

 قيالعي لقىنهي.

 أهداف التنمية املستدامة العاملية
يتامت يلت ا  لقىسا ق ، لقين اية قيكام ة لقىناجة، ااد قىطلا لققين و قالقاا قتنقي (:8الهدف )

 .لتوفير قين ت قيد ق يلت ا 

 الهدف الوطني 
قوفل  مسا قمة،القاااا لطعي مسالت لعاا  ليرلق تن اة  ةتسس   قوقع  أكثر ماان (:5الهدف )

 نااعاتهة. فلص ع ت ال لة ي  وقطني  ليرسذ مذ 
 

  الة العمالة والبطواقع 

 اسية املقارنةاملؤشرات األس ▪

 البند م. 
 قطاع غزة

 )37()36( 

الغربيةالضفة   

 )37()2( 

 فلسطين
)37()2( 

 االحتالل
)78()77()76()75()74()5()4( 

العربياإلقليم   
)40()5( 

 الدولي
)41()5( 

قينام ةقىتا كة فع قيلوب  1  46.9 %  46.1 %  46.4 %  %44 %48.64 %61.76 

% 52 من   قيبطاية قينا  2  17.6 % 30.8 % %4.2 %9.81 %5.38 

71.10% من   قيبطاية ي   قيتباب  3  1.203 % %70.44 %4 %26.09 %13.23 

% 77.7 من   قيبطاية بي  قذخليجي  4  39.7 %  57.9 %     

% 2.9 %4 %1.3  ع اية قألطياتسبة  5  5.6% ̀  8.90 % 10.00 % 

قيدعئي بي  قيبطاية  6  53.9 % 18.5 % 40.3 % -   

نام ي  قي قذ ون  و  ذ سابهة قذخاص مذ يق 7
  ع ادع قينام ي   

15.6 % 20.1 % 18 % 10%  ̊    

قىسا  مي  فع قيلطاع قذخاص بسعل قلت عذ   8

$عل ة أ( لمن    $400) قذ   قالاتد يألعو    

%79.53  13.08 % 32.8 % 0   

186 298 218 0   

    % 1 % 0.7 %1.50 قين ت قياطوعع 9

   97 34 39.8 17.5   لال  قألمليك  بايقياوماة علب من   قأل  10

 8.37 28 97 26.72 26.72 11.80  لال  قألمليك قألعل قياوم  قيوساط باي 11

        

  63للعاملين داخل الخط االخضر جرة عدل األ م
ً
  55.56الوسيط للعاملين داخل الخط االخضر جر معدل األ ، و دوالرا

ً
 . دوالرا

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

 النسبة املئوية البند )املنشآت( م. 

 % 5.7 قيق قعة لقياا  لقذ لقعة 1

 % 6 قيان قذ لقج اعل لقياناعة قياروي اة 2

 % 3.5 قيبناء لقيتت ا   3

 % 21.8 قياجا ب لقيينااق لقىطاعة 4

 % 8.6 الل تاالقال قيا قيذقينلت ل  5

 %  12 قيان اة 6

 %  5.20 قيص ة 7

 % 37.2 قذخ مال لقييللع قالال   8
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 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 م 2018، البنك الدولي

،  2018عا  يكنها ت  و ل لت ب فع  لتكت سلي عقب آا ب فع قيا  و   قااااقة فعقالقأللضاع 

حاث لص     تليرة قيتباب قيكبيرب فع قيلطاعقيبتلية يقيان اة  علق   للص    دى نلطة حلعة، 

 %. 70كثر مذ أدى  تسبة قيبطاية بي  قيتباب 
 

 بطالة                              مؤشر العمالة وال -

 القيمة إناث ذكور  البند م. 

%67.8 قىتا كة فع قيلوب قينام ة )37( 1  25.7%  46.9% 

%43.5 من   قيبطاية قينا  )37( 2  74.5%  52%  

% 62.40 من   قيبطاية ي   قيتباب )36(  3    92.65 %  71.10 %   

      

 

 ( 36) مؤشر العمالة يف قطاعات اجملتمع -   

 نسبة عدد البند م. 

 34.84% 62,000 موظيو قيلطاع قينا  فع عقب )حكومة  ق  هللا( 1

(موظيو قيلطاع قينا  )حكومة عقب  2  42,000 %23.60 

 35% 62,355 موظيو قيلطاع قذخاص 3

  6.56% 11,623 موظيو قيلطاع قأل لع  4

 م. 2018% من رواتبهم خالل العام 50% وموظفو حكومة رام هللا في غزة 40موظفو حكومة غزة تقاض ى 

 (37)التوزيع النسيب للعاملني حسب اجلنس واملهنة −

 كال الجنسين إناث ذكور  املهنة 

 2.4 5.1 1.9 قىتلعو  لموظيو قإلاق ب قين اا

 38.2 75.9 31.9 قييناو  لقىا ااو  لقىساع ل  لقيكابة

 24.5 9.6 27.0 ع ا  قذخ مال لقيباعة فع قألسوقق

 2.1 1.1 2.2 قين ا  قىهلب فع قيق قعة لقياا 

 9.7 4.6 10.6 قينام و  فع قذ لف لما  ييها مذ قىهذ

 8.9 0.6 10.2 مج نو امتغ و قآلالل ل 

 14.2 3.1 16.2 قىهذ قأللياة

 

  م2018املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال العمالة والبطالة أهم إجنازات اجلمعيات وبعض 

 املشاريع عدد املشروع املستفيدين عدد املشروع

قيتتغات قىؤق  متا ي   قيا  يع  قىنهي لقيالعي متا ي   23   23 

 4 حاضنال قألع ا  9 قىتا ي  قياغيرب

 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال العمالة والبطالة 

ربط التعليم  العمل عن بعد ريادة األعمال  املشاريع الصغيرة واملتوسطة

باحتياجات سوق 

 العمل

ستخدام التكنولوجيا في ا

 ي والتقنيالتدريب املنه التشغيل املؤقت حاضنات ومسرعات األعمال فرص عمل جديدة توفير 
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   املعابر 

 يكت فلا قذ ق فع مغاا ب أد ب  ، ب ا فع ذي  ب   ، لفع قينواب  دى ب   . (: 13املادة )  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

 لسا ت قيانيا  لت تاط قيتلقكة قيناىاة مذ أعت قيان اة قىسا قمة قتنقي (: 17الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
 لفق قىناقير قي لياة، لماكامت م   (: 1.8الهدف )

ً
 لفناياة

ً
نظا  موقصدل لشبكال طلق أكثر أمانا

 شبكة قيلبط قينلب  لقي لدع. 
 

  املعابر واقع 

 .م2018حالة املعابر الربية يف قطاع غزة  ▪

 رفح كرم أبو سالم البند/املنطقة م. 
 

 الشجاعية  العودة املنطار بيت حانون 

  5,083 101,088 (42)ب قيوق ا ع ادع قيتاحنال  1

  
نا
 قي
ن 
ق م

غ 
م

20
11

 

  
من
ق 
غ 
م

9 /
20
08

 

  
من
ق 
غ 
م

20
07

 

  - 693 (42)  ع ادع قيتاحنال قيااا ب 2
 114,800 60,907 - (42( )43)ع ا قألفلقا قىغاا يذ 3

  37,075 - (42( )43)ع ا قألفلقا قيلاامي   4

 20,114 6,909 - (42)لفوضي  ىلعني  أل قىع ا قألفلقا ق 5

    ع ا قىلكبال 6

  88.72 157.84 (43) باى او  يرر–ك اة قج للقال  7

  18.82 47.69 (43)باى او  كغة–ك اة عاز قيطهي  8

 % 17.8 % 45.8 % 35.9 ( 43)قالعدق شامت قينطت من   9

 اجلوية والبحريةحالة املعابر  ▪

 . ألس و التياقفع م ايية صليرة تة ت مير قىطا  بايكامت م   بلاء قطاع عقب تر  قذ ظل قذتود  زة الدولير غمطا

 ميناء غزة البحري 

ية قاة قساك ا  بناء ماناء عقب قيبرلد فع م ايية صليرة التياق ألس و، للض  قيلطاع تر  حظل قىلل  
 ، ك ا قرظل 1/12/2008 مذ ذ قيوصو   دى عقب قبا قءً سيذ قىساع قل قي لياة مقيبرلد لتة من  يافة 

 ( مات برلد.6-3على قيااااقذ قإلبرا  ىسافة تقي  عذ )
 

املركز الفلسطيني لحقوق 
 م 2018 اإلنسان،

قيلاوا على    ساساة ذ ااب قيسكا  ليسا ة فلضأ  سا  ق قال   عة على قا  ة قىوقا مقالعة  تنابر قىوقا قى

 قااااقة.قالأللضاع تو ي  ا فع ت  و  ق

 
 (42) 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 قذ ا ة 1

 %1.9 5,886,033 6,000,000 113,967 قذ  ق   2

 %3.8 17,322,811 18,000,000 677,189 قإلس ن  3

 . % على األقل90نسبة العجز السنوي يف مواد البناء  •

 

 (42)األوضاع الصحية ملعرب بيت حانون "إيرز"  ▪
 العدد حالة الطلب  م العدد حالة الطلب  م
 5,950 "تر  قي  قسة"قيط بال قىؤع ة  5 25,877 ل قيضيةأ قالحاد  ي   ي ندج  ا يحقيااط بال  1

 210 سباب تان ق باىلقفلي  قيط بال قىلفوضة أل  6 10,057 قىلفوضة ا يحط بال قياا 2

 1,307 ال  أسباب قيط بال قىلفوضة أل  7 1,978 مناةأسباب قيط بال قىلفوضة أل  3

    612 قيط بال قيتي ية قلا ع يها  4
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 ( 43)عرب املعابر احلدودية لقطاع غزة إمجالي األصناف الواردة يف محوالت الشاحنات  ▪

 التصنيف م
 عدد الشاحنات

 معبر  بيت حانون         بو سالمأمعبر كرم  معبر رفح

 0 53,435 2,992 موقا قيبناء 1

 0 6,849  0 عدف حاوقناةأ 2

 0 23,231 1,562 قىناجال قيغ ق اة 3

 0 5,614 160 يت قيغير صاذ ة يأل قالستهدكاةقىناجال  4

 0 2,139  0 من قل قيانظاع 5

 0 1,068 192 عدف قىوقش ي أ 6

 0 5,398  0 قيكهلباء مسا قمال 7

 0 1,090 0 مسا قمال ز قعاة 8

 0 868 0  مسا قمال طباة 9

 0 419 0  مسا قمال تن ا اة 10

 0 978 0 موقا تغ اع 11

 0 0 177 ال  أ 12

 0 101,089 5,083 املجموع 

 

 م2018ت اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املعابر أهم إجنازا

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

كسل قذ اا يسيذ تساير  مان ا الضغط واملناصرة  1 تساير قوقفت يكسل قذ اا  0 
 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املعابر 

وافل لكسر الحصار غزة البحري  بناء ميناء بناء مطار غزة الدولي  تسيير سفن وق

 الضغط واملناصرة لكسر الحصار مصر مع حرة تجارة منطقة إقامة تطوير وتأهيل املعابر البرية
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   االنتاج السلعي واخلدمي  

 العهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

يا قبير قيتي تا   ا يت مذ قي ل  قألطلقف فع   ق قينه  ياسمي  قى ا سة قجع أ  تت ت ق(: 2.6ملادة )ق

لقألا  فع   ق قجتا  لسااسال لتلناال قيكام ة يه ق قذ ق توفير بلقمج قياوعاش لقيا  يع قيالعي لقىنهي، 

 ذ مذ شسنها ترلاق تن اة ققااااقة لقعا اعاة لثلافاة مطلاب لع اية يام ة لمناجة فع ظت شللط تض
 .ي يلا قذ ليال قيسااساة لقالقااااقة قألساساة

 .لعوا أن اط قستهدك لإنااج مسا قمة ض ا   (: 12لهدف )ق التنمية املستدامة العامليةهدف 

 الهدف الوطني 
القاااا لطعي مسالت لعاا  ليرلق تن اة مسا قمة، قوفل  ةتسس   قوقع  أكثر ماان (: 5الهدف )

 نااعاتهة. ليرسذ مذ فلص ع ت ال لة ي  وقطني  
 

 

   واقع اإلنتاج السلعي واخلدمي 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 نطقةالبند/امل م. 
 

 قطاع غزة
(44()45) 

 الضفة
(44()45) 

الضفة 

 (45()44)وغزة

 االحتالل
(4()5) 

 العالم العربي
(5)  

  العالم
(5()46) 

 16,955.4 16,952.96 40,555.55 3024.4 4188.3 1431.4   باي لال   مذ قيناتج قج لع قإلع ادع قيسنود  نا ع قييلا 1

 3.33 0.98% 3.70%% % 0.9 % 3.1 % 6.9- قالقاااادمن   قين و  2

,8.3 1,056.5 1,064.9 103   ع ادع قا ة قيااا قل قيس ناة قىلصواب )م او  الال ( 3 277. 8 1810*1.12 1810*23.06 

 530.1 5,323.8 5,853.8 350,500 1810*1.05 1810*22.48  ة قىلصواب )م او  الال ( ع ادع قا ة قيوق اقل قيس نا 4

 املؤشرات احمللية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 

 

 (45()44)نتاجشرات اإلمجالية لقطاع اإلاملؤ −

 القيمة نطقةالبند/امل م. 

 % 20 مسا  ة قيناتج قج لع يلطاع عقب فع قيناتج قج لع قيي سطاعي  1

  500  ع ا قيس   قى نوع ااويها مذ قالحاد  تر  مبر  قزالقعاة قالسا  ق  2
ً
 صنيا

 ̊   %50 حتة قذخسا ب فع قيناتج قج لع من  ب ء قذ اا  3

 ̊   %35  حتة قيااا قل باىلا نة ما قبت قذ اا ماوسط  4

 6,918.7 )م او  الال (حتة قياباا  قياجا د  5

 4,789 )م او  الال (قيعتق فع قىيمق  قياجا د قيس  ع  6
 

 (44) باملليون دوالر أمريكيمؤشرات القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية  −

 املحلي %نسبة املساهمة في الناتج  فلسطين فة الغربيةالض  قطاع غزة االقتصاديالنشاط 

 %5.0 418.2 286.6 132.2 قيق قعة
 %10.8 1,826.3 1,542.6 283.7 قياناعة
 %6.8 903.2 724.0 179.2 قإلتتاءقل

 %26.8 2,852.2 2,145.5 706.7 تجا ب قذت  ة لقياجق ة
 %2.1 243.8 188.1 55.7 قينلت لقيا قيذ 

 %0.6 488.5 473.6 14.9 التااالل قىن ومال لق
 %47.9 5,184.6 3,921.4 1,263.2 قذخ مال لقييللع قألال  

  2019غرفة تجارة وصناعة غزة، 

 م

بسنها قألش  يا ثاة ملا نة م  قيسنوقل  2018قأللضاع قالقااااقة قيتي شه  ا قطاع عقب اد  قينا  

 .قىاضاة
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 (97) حالة املنشآت الصناعية يف قطاع غزة −

 نوع الصناعة الرقم 
 عدد العمال عدد املصانع

 الطاقة االنتاجية
 2018 2018قبت 2018 2018قبت 

 % 17 1,500 3,000 200 400 قياناعال قىن ناة  .1

 % 14 1,500 6,500 82 600 قياناعال قذختباة  .2

 % 27 592 1,100 53 80 قياناعال قيكا الية  .3

 % 27 792 1,500 42 110 قياناعال قيبدستاكاة  .4

 % 16 700 1,000 62 72 قياناعال قيو قاة  .5

 % 70 3,000 5,280 370 528 قياناعال قيغ ق اة  .6

 % 33 2,800 8,050 500 700 صناعال قالىناو   .7

 % 11 2,740 18,220 137 911 صناعال قىدل  لقي ساج  .8

 % 30 1,700 6,000 180 587 قياناعال قالتتا اة  .9

 % 15 30 150 5 15 قياناعال قيال ا قة  .10

 % 14 119 510 20 60 قياناعال قذت  قة  .11

 % 40 80 200 2 4 قياناعال قي لق اة  .12

 % 26 15,553 51,510 1,653 4,067 قجت وع  .13

 - % 69.8 % 59.4 يي  عذ قين تتسبة قىاوق  .14

 

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

 قإلع ادع  2014 عدوان 2012 عدوان  2008 عدوان  مستوى الدمار م. 

 ت مير كلع 1

1,564 

58 373 
2,921 

71.8 % 
 183 2 ت مير عقئ  بايغ  2

 535 206 ت مير عقئ   3

 

 (2)م  2017 يف قطاع غزةاعات االنتاج مؤشرات خمتارة لقط −

 

  

النشاط 

 القطاعي 
 العاملين عدد  التصنيف عدد املؤسسات

تعويضات 

 العاملين
 نتاجاإل 

 ستهالكاال 

 الوسيط 

القيمة 

 املضافة

الرأسمالي 

 الثابت

 2,302.3 341,651.1 348,890 690,541.1 94,782.7 10,621 م تآل تجا ية 640 تتاط قإلتتاءقل

 52,905 1,978,759.3 2,805,931.8 4,784,691.1 538,200.1 95,787 صناعاة آلم ت 19,118 عةتتاط قيانا

تتاط قينلت  

 لقىوقصدل 
  159,850 139,220 299,070.5 36,016.6 12,368 ملكبال 11,726

  1,466,834.8 581,331.8 2,048,166.6 630,986.2 145,802 - 38,728 تتاط قذخ مال 

  3,265,821.2 736,876.5 4,002,697.7 501,395.8 175,634 - 75,630 قياجا ب قي قا اة 
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 (58)م2017 لقطاع غزةجدول التقرير التمويين  −

 نسبة العجز نوع السلعة م. 

 %20.20 قي قاق  1

 %21.10 قيسكل 2

 %45.80 قأل ز  3

 %12.60 قيقيول قينباتاة عير زي  قيقياو   4

 %69.80 قيبلوياال 5

لقألعبا  قأليبا ، 6  40.90% 

 %87.80 قيل و  قذ  لقء لقجت  ب  7

 %11.50 قي لقعذ لقي لقعذ قجت  ب  8

 %69.00 قألعدف 9

 %52.10 قيتاد/تسكافاش/مباض 10

 %20.20 زي  قيقياو   11

 %21.10 أس اك طازعة لمج  ب 12

قألصناف قيا وي اةماوسط قيعتق فع  13  39.34% 
 

 م 2019،  مركز التجارة الفلسطيني 

 

 فع مؤت ل قيلا لب قذخاص بإعااب  ع ا  عقب، بايرمقماتهةقياباطؤ فع قيا ويت لع    قياء قىانري  

فع تسعات تنيا  قين ق  مذ قيا ادل قيتي يا  مذ قىيررض تنيا  ا برسع لثالة حال  لقالسا لق 

 ، أا   دى يا ثة ققااااقة.قألضلق  قيتام ة
 

 م2018ض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال اإلنتاج السلعي واخلدمي أهم إجنازات اجلمعيات وبع 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 16 توفير موقا ألياة 12 تس ات لتطويل قى تآل قإلنااعاة 7  تتاء متللع قستث ا د 

عهقب لقىلكبالتوفير قآلالل لقأل  6 متا ي  اعة قىناج قج لع 4 مسوحال لا قسال ققااااقة  6 
 

  م 2018أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال اإلنتاج السلعي واخلدمي لعام 

 إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر إعداد دراسات الستكشاف الفرص االستثمارية املحلي وتطوير جودتهدعم املنتج 

 نشاء منطقة صناعيةإ االقتصاد األخضر واملستدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة والكبيرة استكمال إعادة اإلعمار والتعويض
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   الزراعة 

مجلس حقوق اإلنسان 

 مكتب املفوض السامي 

لتلباة قىوقش ي لقياا  لقطع  ي يدحي  لأسل ة قذ ق فع قيك  فع أ قضيهة، لإنااج قىناجال قيق قعاة(: 4/2املادة )

 قيث ا  لصا  قألس اك فع أقايا هة.

ستدامة أهداف التنمية امل

 العاملية
نة لتنقيق قيق قعة قىسا قمة ءقيلضا (: 2الهدف )  على قذتوع لتوفير قألمذ قيغ قئ  لقياغ قة قج س 

 الهدف الوطني 
قوفل فلص ع ت ال لة   مسا قمة،القاااا لطعي مسالت لعاا  ليرلق تن اة    ةتسس   قوقع  أكثر ماان  (: 5الهدف )

  نااعاتهة.ي  وقطني  ليرسذ مذ 
 

 قع الزراعة  وا 

 األساسية املقارنةاملؤشرات  ▪

 قطاع عقب قيبن /قىنطلة  .
(2()47()49) 

 قيضية
(2()48()49) 

 قيضية لعقب
(2()48()49) 

 قإلسلق الع  حاد قال 

(4 )(5)(46)(87) 

 1,200,000 1,207,061* * 1,105,146 189,000 .النة/قىساحة قىق لعة ع ادع  1

  ⱽ3,598 ⱽ8,569 ⱽ12,167 قذ اازقل قذ اوقناة 2

 2,903ⱽ 17,107ⱽ ⱽ20,010 3,000,000 خا طةقذ اازقل قج 3

 50,477.28 24,490^ 19,100^ 5,390^ قآلالل لقىن قل قيق قعاة 4

 98,516 3,129 - 3,129 قألس اك)طذ( 5

 %11.1 %9.67 ˚ 3.7 ^ %8.6 قينام ي  فع قيلطاع قيق قعع تسبة 6

 علقءقل ة ققاطاعها لسبع قأل قض ي قيق قعاة قيتي ت 7

قالحاد  بيلض قىنطلة قينازية لطلق قيايافاة 

  )النة(

˚ 7,300 ˚ 1,920,000 ˚ 1,927,300 

 

 

(47) :املؤشرات احمللية اهلامة: وهي املؤشرات األهم واليت تنبئ بوجود احتياج اسرتاتيجي -  
 

  
 قيلا ة قيبن 

 189,000  ع ادع قىساحة قىق لعة / النة 1

 82,000 قىساحة قىق لعة بايبستنة قيشتلية / النة 2

 58,000 قىساحة قىق لعة باذخضللقل / النة 3

 49,000 قىساحة قىق لعة باج اصات قذ ل اة / النة 4

 28 تلقكاو  )علق  عتت( 5

 4,429 تن  ماء 6

 172 ناق ة تلليش 7

 286 حدبة 8

 121 فلقزب عست  9

 392 اضاضة 10

 478,527 ˚ طذ(قىق لعة )نااعاة قأل قض ي   11

 418 ( 2كة /الال  أمليك  1000)قا ة قإلنااج قيق قعع يأل قض ي قىق لعة  12

 95.36 ˚ (2حاة قييلا مذ مساحة قأل قض ي قىق لعة قي ق  ة )  13

 300 مساحة قيغابال لقألحلقش )النة( 14
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 (47)  ةيف الزراعالذاتي  االكتفاءمؤشرات  −

 نسبة االكتفاء  بندال م

 %94 قذخضا  1

 54%  قييوقكش 2

 60%  قيقياو   3

 96%  قيل و  قيباضاء 4

 18%  قيل و  قذ  لقء 5

 37.5%  قيطازعة قيثرلب قيس كاة 6
 

 ورومتوسطياملرصد األ 

 قض ي قيق قعاة  % مذ قأل 30أ قض ي قطاع عقب ملاطنة  منطلة عازية اقات    قإلسلق العقالحاد     فلض ▪

 النة. 25000فيها مسارات ب ا قل    ستث ا قال أمناة م ا عنت قف  ي ل 

 الال . م او   550اير على عقب ل قيلطاع قيق قعع علقء قيهتو  قأل اسا  ▪

 قييلل.% مذ قيااااقذ فع قطاع عقب ون تو  تر  اط  95 ▪

 10000ع ا قيااااقذ قىست ي  فع قطاع عقب مذ    ن يضقماا  فلط قات نطاق قياا  حاث  أ  3-6 ▪

 . 2000صااا من  عا   4000قدى 
 

 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الزراعة 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

 11 توفير لح قل حاوقناة لحاوقنال 12 تس ات ب اة ترااة لشبكال قيلد  19 أبراث لا قسال ز قعاة

 14 قىتاتت لقي فائال قي كاة 5 أالية لمكافرة حتلقل 6 عاةآياال لمن قل ز ق

 4  تتاء بلك ماا  ز قعاة 11 قساادح أ قض ي ز قعاة 1 بناء لتس ات مللقل ي ااااقذ
 

  م 2018أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الزراعة لعام 

 املشاتل والدفيئات الذكية طرق الزراعيةاستصالح األراض ي وتأهيل ال استعادة البنية التحتية الزراعيةاستكمال 

 توفير قألالية قيق قعاة لقألس  ب قآلالل لقىن قل قيق قعاة بسسنا  تشتاناة قإل شاا لقيبروث لقى ق س قيق قعاة

 تطويل ماناء قيااااقذ من قل صا  قألس اك عااب تس ات  قسانااب ققاااا قإلنااج قذ اوقت 

حاوقناة ذقل  نااعاة عاياة لملالمة  تطويل أصناف نباتاة لسدالل

 يألملقض

 صناعة قألس  ب قينضوية قىكافرة قذ اوية يآلفال 
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   التكنولوجيا 

مجلس حقوق اإلنسان 

 مكتب املفوض السامي 

ي  ل  أ  تنقز لعع قذت هو  باسا  قمال قياكنويوعاال قذت ق ب يدتااالل مذ أعت اعة  لي بغع (: 19املادة )

لقيا ياع مذ آثا  ا لقت اذ قلق قل  لإاق تهالااة قجخاطل ذقل قيا ة باالتااالل على قينرو قىناسع قألفلقا فع ت

 لتسنها.مستنيرب 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية

 .بعى ترااة قاا ب على قيا وا، لترييم قياا ا  قيتامت يلت ا  لقىسا ق ، لتشتا  قالباكا  ة قام (: 9الهدف )

 تطويل تكنويوعاا قىن ومال يد تلاء لن  اة تطويل قذ كومة قإليكررلناة.(: 7.3.6الهدف ) طني الهدف الو 
 

   واقع التكنولوجيا 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

قطاع  نطقةالبند/امل م. 

 غزة
(2)

 

(50)   

  الضفة
(2)

 

(50 ) 

 الضفة وغزة
(2)

 

(50 ) 

االحتالل 

 7)9((71)(4)اإلسرائيلي

العالم 

 (5)العربي
 (5)العالم

 ̀ 92.0  %90< % 37 % 41 % 30 (94)قيتي ي يها عهاز حاسوب قألسلتسبة  1

  59.50% .  61.20% سنوقل فسكثر( وسا  مو  قذ اسوب 10تسبة قألفلقا ) 2
. 

%60.20 .   71.4%   

 ̀ %44.0   % 65 % 72 % 51 (94)قيتي ي يها ا مة  نررن  قألسلتسبة  3

 ̊  43.99% ̀ 44.3%  81.6% .  %53.7 .  %54.5 .  %52.2 قي قذ وسا  مو  قإلنررن سنوقل فسكثر(  10تسبة قألفلقا ) 4

   ⱽ%85 .  %72.6 .  %74.1   . %70.1 سنوقل فسكثر( قي قذ ي يهة بلي  قيكررلت  10)قألفلقا  5

   %87.1 % 97 % 97 % 96 (94) قيتي ي يها اط  اتع نلا  )مر و ( قألسلتسبة  6

   <95% %39.5 %46.2 %28.9 (94) ثاب قيتي ي يها اط  اتع  قألسل 7

   <87.80 %80.69 %30.39 %93% قيتي ت ا   عهاز ت يقيو   قألسل 8

  
  - مؤشر استخدام املؤسسات للتكنولوجيا يف فلسطني 2011م )51(

 فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة البند م. 

 47% 49.6% 40.8% ع ادع قى تآل  تسبة قى تآل قيتي تسا    قذ اسوب مذ  1

 39.2% 41.3% 34% ع ادع قى تآل  نررن  مذ تسا    قإل قى تآل قيتي تسبة  2

 تسبة قى تآل قيتي قام  ب نامدل تجا ية  يكررلنا 3
ً
 11.2% 10.8% 12% ع ادع قى تآل  مذ ا

 4.8% 5.2% 3.7% ع ادع قى تآل  تسبة قى تآل قيتي ي يها موق   يكررلت  مذ  4

 22.3% 21.5% 25% عامت  100ب قذ اسوب فع قى تآل يكت  عهق أع ا  5

 47.9% 52.6% 31.7% عامت  100ع ا قينام ي  قي قذ وسا  مو  قذ اسوب يكت  6

 42.9% 48% 25% عامت  100ع ا قينام ي  قي قذ وسا  مو  قإلنررن  يكت   7

 5.2% 5.1% 5.6% عامت  100يكت  تااالللقالخااي  باكنويوعاا قىن ومال ع ا قينام ي  قج 8
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 (51) م2013 فلسطنيوالتطوير يف  مؤشر تقدم البحث -

 فلسطين البند م. 

 8,715 ع ا قينام ي  فع قيبرث لقياطويل 1

 5,162 ب كافئ قيوق  قياا  ع ا قينام ي  فع قيبرث لقياطويل 2

 4,533 ع ا قيباحثي  فع قيبرث لقياطويل 3

 3,510 لقياطويل ع ا قيباحثي  قي يو  فع قيبرث 4

 1,023 ع ا قيباحثي  قإلناث فع قيبرث لقياطويل 5

 2,492 ع ا قيباحثي  فع قيبرث لقياطويل ب كافئ قيوق  قياا  6

 566 م او  تس ة يكت قياا ع ا قيباحثي  فع قيبرث لقياطويل ب كافئ قيوق   7

 61.4 (باى او  الال  قمليك ) قيبرث لقياطويل قإلنياق على 8

 24.6 قيبرث لقياطويل يكت باحث ب كافئ قي لق  قياا  )أيع الال  قمليك (قإلنياق على  9

 

 

 تصاالتاالتقرير وزارة 

 م  2019 وتكنولوجيا املعلومات 

 

 ،  2017عا  % ملا نة بنهاقة  16فع قطاع عقب قن يض ب سبة  BSAع ا مترري  اط قينياذ قذتقئ  

لال  ىسا  م  قإلنررن  فع قيلطاع ليكذ أال قيظللف  قذ  قالن ياضال ونك   قالن ياضل  ق 

نررن  لقح   قيانبة  دى قيبرث عذ ب ق ت أال  مثت قيتتا ك بي  قذتيرق  لقألقا ب فع اط    قالقااااقة

 قج  و . على ا مال قإلنررن  قىل مة مذ شبكال قيهاتع  قالعا اال أ
 

  م2018ودة يف جمال التكنولوجيا املاحنة املرصأهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات 

 العدد املشروع العدد املشروع

 12 توفير حوقس ع للسا ت تلناة ي  ؤسسال قإلتساناة 4 توفير حوقس ع للسا ت تن اة تلناة

 1 قياطويل لقيبرث قين مي  14 متا ي  قذ كومة قإليكررلناةاعة 
 

  م2018التكنولوجيا لعام أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال 

 استثمار التكنولوجيا في توفير فرص عمل دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية  تطوير الحوكمة اإللكترونية

 ربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية زيادة الوصول إلى التكنولوجيا التدريب التقني
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القطاع 

 البيئي

املياه

املخلفاتالطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وضٌع يتطلب يف قطاع غزة والصرف الصحيتدهور اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية واملياه "

 قيقية ومستدامة".عاجلة وح حلواًل

 م2018-البنك الدولي

 

 % تسبة قىاا  قى وثة،97
 ،قيعتق قىائ  فع قذخقق  قذتوفعتسبة % 67.2 

 % مذ ماا  قيتاطئ م وثة.75أكثر مذ  
% مذ قىاا  قيناامة ال قاة 70 

 منا
ً
ذتتها، لياة قيا  ص قوماا

 .م او  يرر فع قيبرل 115مذ 
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   املياه 

البروتوكول املتعلق باملاء والصحة 

 1992التفاقية أوروبا لعام 

تاحة سبت قذ او  على ماا  قيتلب لقيالف قياحع إلتا   قي ل  قألطلقف ت قبير مناسبة 

 .قىوق ا قىا اة قىسا  مة ك ااا  ىاا  قيتلب مذ قيا وثلذ  اقة 

 . توقفل قىاا  لا مال قيالف قياحع يلت ا   ض ا (: 6الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
 على تسمي  قذ لوق قىا اة (: 3.8الهدف )

ً
 لمل  ب

ً
قطاع ماا  لصلف صحع ف سطاعي أكثر تنظا ا

 ي  وقطني ، لترلاق قياوزي  قيناا  يكافة قالسا  قمال.

 

  املياه  واقع 

  املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 (83)(82)(81)(73)(80) ياالحتالل اإلسرائيل (52)قطاع غزة  البند م. 

 250 83  (حاة قييلا قياوماة )يرر/فلا/قو  1

% 97   تسبة ت وث قىاا  2  30%   ̊  

 250< 1,000  (م غ/يررقيك و ي  )تسبة  3

 45< 140  غ/يرر(مقينررقل فع م قل  قىاا  قذتوفاة )تسبة  4

 1,000 10,000  ع ا آبا  قىاا  5

  534 قآلبا  قيتي الزقي  م ملب  6

 64< 35.5   (3مذ قىاا  )م او    قيياق  7

 

 غزة  لقطاع املياهاملؤشرات احمللية جملال  ▪

ما ققق  قيعتق قذ اا فع  م قاقل قيكهلباء فع قطاع عقب، لما قلرر  بش مذ عااب قيب اة قيارااة قىد  ة يتبكال قيالف  م 2018أوتشا، 

  .احع ذقل قىناذتة قيلاقئة فع قيبرل يت قو م او  يرر مذ ماا  قيالف قي 108-100قياحع، قتسبع فع تاليع 
 

 (52) املوازنة املائية −

 القيمة  البند/املنطقة م. 

 250 )باى او  يوب(قىاا   حاااجق 1

 78 )باى او  يوب( ماوسط ك اة ماا  قألمطا  قىغ قة يلخقق  قذتوفع 2

% 67.2  قيعتق قىائ  فع قذخقق  قذتوفع تسبة 3  

 11 )باى او  يوب( قإلسلق العىساو اب مذ شليال قالحاد  ك اة قىاا  ق 4

 4 )باى او  يوب( قىاا  قيااا ب عذ مرطال قيار اةك اة  5

 ( 52) العادمةمن املياه  األسروسائل ختلص  −

 نسبة نطقةالبند/امل م. 

 % 87  شبكة صلف صحع 1

 % 13  حيلب قماااصاة 2

 (52)السنة( /3املياه )مليون م استخدام −

 عدد )باملليون كوب( البند م. 

        56.8 المياه المنزلي ستخداما 1

          109.5 المياه الزراعي  ستخداما 2
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 (52) العادمةاملشاكل الرئيسية يف جمال املياه  −

 نسبة نطقةالبند/امل م. 

 % 16.5  ع   لعوا شبكة صلف صحع 1

 % 10  شبكة ق ق ة 2

 % 10  مناطق عير م  لمة 3

 % 60  قىناذتة النع كياءب مرطض 4

 % 3.5  أال   5
 

 

 م 2018نسان، مركز امليزان لحقوق اإل

% مذ قىاا  قذتوفاة عير صاذ ة  97علقء تسلب قىاا  قى وثة يلخقق  قذتوفع أصبر  ما تسباش  -

عقب   ي تلب، لفع   ق قيسااق أشا ل منظ ة قيص ة قيناىاة أ  قألملقض قيتي تسببها قىاا  فع قطاع

 قألطيا  فع قطاع عقب.  قعاد تتكت أكثر مذ  ب  قألملقض قىست ة لهع تن  قيسبع قيل  س ي ىلض 

 ع قىاا  قيناامة فيها.% مذ شوقطئ برل عقب م وثة بينت تالي75أكثر مذ  -
 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املياه 

 العدد املشروع العدد وعاملشر  العدد املشروع

 25 لح ب مناذتة ماا  قيالف قياحع 3 أحوقض ماا  16  تتاء بئر ماا 

تر اة ماا  مرطال 9 توفير اققنال ماا  لقوا أل طاقة ش ساة ج طال قيار اةتوفير  39   1 

 2 تلشاح ماا  قألمطا  16 تس ات لح قل لشبكال ماا  13 ملكبال توزي  ماا 
 

 دخل املطلوبة يف جمال املياه أهم جماالت الت 

استكمال استعادة البنية التحتية 

 لشبكات املياه واملياه العادمة

تجميع مياه األمطار وتغذية املياه 

 الجوفية 

 محطات تحلية املياه خط ناقل للمياه بين الشمال والجنوب

 تحلية مياه البحر محطات معالجة مياه الصرف الصحي
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   الطاقة 

وض السامي مكتب املف

                      لحقوق اإلنسان

ثللقتها  ىلقألمة فع قيساااب قي ق  ة علقاوعع أ  تاة م ا سة حق قيتنوب : املوارد الطبيعية علىالسيادة الدائمة 

 
ً
 .ىال ة تن اتها قيلوماة ل فا  شنع قي لية قىنناة لموق ا ا قيطباناة لفلا

أهداف التنمية 

 ةاملستدامة العاملي
 .حاو  قذت ا  باك ية م سو ب على ا مال قيطاقة قذ  قثة قىوثوقة لقىسا قمة   ض ا (: 7الهدف )

 طاقة مؤمنة ي  سته   بك اال يافاة لبسسنا  منلوية لب وقصيال فناة لبائاة ترلق قىناقير قي لياة.  (: 2.8الهدف )  الهدف الوطني 
 

  الطاقة  واقع 

 املؤشرات األساسية املقارنة ▪

 غزة معدل استهالك األسرة من الطاقة  م. 
 

(5)االحتالل اإلسرئيلي الضفة وغزة  الضفة
 

(4)(85) 

 . 21,783 306` 328` ̀ 265 (55) (ساعة )كا و لقط. قيكهلباء 1

 33.3 22` 26` 14` (55)    )كغة(اقىسعاز قيبررل   2

 -- 21` 28` 12` (55) ياز )يرر( 3

 ̊   1511.4 95` 115` 42` (55) بومقذ )يرر( 4

 ̊   1198 ̀ 149 ̀ 160 69` (55) سوال  )يرر( 5

  ̀ % 85 % 55.3 % 63.4 % 42.4 (2) قيتي ي يها سخا  ماا  ش س ي  قألسل 6
 

 

 

 

  املؤشرات احمللية لقطاع غزة ▪

 القيمة نطقةالبند/امل م. 

 500-600 (56)  (القلجا)م طاقة قيكهلبا اةي حاااج قال  1

 205-145 (56)  (القلجا)م اوفلبماوسط قيطاقة قيكهلبا اة قى 2

 450-300 (56)  (القلجا)م قيعتق فع قيطاقة قيكهلبا اة 3

 18 (56) )م او  يرر(كهلباء عقب تويا  قحاااج قيوقوا قيتهلد ج طة ماوسط  4

  ع ادع ماوسط  5
ً
 5.2 (56) )م او  يرر(ج طة قياويا قيوقوا قىساو ا شهليا

 12.8 (56) )م او  يرر( ج طة قياويا  يوقواقيعتق قيتهلد مذ قماوسط  6

 144,000 (57) )طذ(قيسنود قحاااج قيغاز  7

 66,510 (43) )طذ( قىساو اقيسنود  ع ادع قيغاز  8

 53.81 % (57) مذ قيغاز قيسنود قيعتق تسبة  9
 

 17.4من   قنلطاع قيااا  قيكهلبائ   م 2018أوتشا، 
ً
 .  2010لسبع قسا  ق  قيت وع من   طيت 31 شخص منهة 40 ، لفاب(25)ساعة قوماا

 

 (57) (56) م 7201خالل العام  الكميات املتاحة من البرتول −

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

 %66.17 26,540,881 78,445,113’ 51,904,232 بنزين  1

 %105.43 8,516,143- 156,890,226’ 165,406,369 سوالر  2

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

 %67.35 32,011 98,056’ 66,045 غاز/ طن  4

 %0.34 198,699,014 199,371,744’ 672,730 سوالر صناعي  5

 %70.04 26,133,982 87,222,512’ 61,088,530 املتوسط  6
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مركز امليزان لحقوق اإلنسان، 

 م  2018

لاطوط قياغ قة قيوقص ة مذ  ،مرطة تويا  قيكهلباء قج  اة :اا  قيكهلبائ  مذ قىااا  قيثدثمن   قيا -

يتي قيلطاع ق حاااعالقاتد مذ قذ   قأل  دال وغطل  ق  .ماجا لقل 140قالحاد  لقذخطوط قيوقص ة مذ مال 

 .ماجالقل 500تاجالز 

 نااعها. ة اجا ية لقياناعاة قيتي تضاعي  ي يل قيآص اب قى تقيكهلباء تسبب  فع اسا ل كبيرب ألزمة أ -
 

 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال الطاقة 
 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

قيطاقة قيت ساة متا ي   9 قإلنا ب قآلمنة  9 توفير موي قل كهلبا اة 43 

قيكهلباءتوفير لقوا ىوي قل  8  عااب تس ات شبكة قيكهلباء  2   

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال الطاقة 
 

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

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

 إنتاج مصادر طاقة بديلة الطاقة الشمسية اإلنارة اآلمنة  املناصرة واملدافعة لحل أزمة الكهرباء
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 املخلفات 

املتحدة املعني   مؤتمر األمم

1979 بالبيئة عام  

   يإلتسا  حل :  ( 1املادة ) 
ً
 أساسا  ا

ً
ب تس ح يش بس  ون ش حااب كلي ة  نوعاة عا   ب ئة ذقلفع ظللف ع ش كلي ة، فع ظت    ا

فهة.  . لعلى قإلتسا  تل  مسؤلياة مل سة عذ ح اقة لترسي  قيب ئة يااذح قألعاا  قذ اياة لقيلاامة مل 

أهداف التنمية املستدامة  

 العاملية

بها  دى أاتد ح ،    (: 3.6الهدف )  ا  قجتا د عير  لايض تسبة مالقع  يلاء قينياقال لقىوقا قيكا اا اة قذخطلب لتل ات تسل 

 . قىناذتة  دى قيناع، لزيااب  عااب قيا ليل لإعااب قالسا  ق  قىسمونة ب سبة كبيرب على قيانا  قيناى 

، لتلقث حضا د لب ئة طباناة ماونا  لم ق ق  بطليلة أكثر قسا قمة. (: 4.8الهدف )  الهدف الوطني 
ً
 ب ئة ف سطا اة أقت ت وثا

 

  املخلفات  واقع 

  ألساسية املقارنةاملؤشرات ا ▪

االحتالل  (53)قطاع غزة نطقةالبند/امل م. 

 (4)ياإلسرائيل

 1,386,301    56,000 (قو /)يوب قيا  ص مذ قىاا  قيناامة فع قأللاقة لقأل قض ي قيق قعاة  .1

  120,000 (قو /)يوب قيا  ص مذ قىاا  قيناامة فع قيبرل  .2

  176,00 (قو /)يوب ع قأللاقة لقأل قض ي قيق قعاةلفقيا  ص مذ قىاا  قيناامة على طو  قيساحت   .3

 14,520  418 )طذ/قو ( قيا  ص قينتوقئ  ي نياقال قياناعاة لقيب  قة  .4

  مناة ال قوع  ملققبة ي ظللف قأل  قىقمذ قتسكاب قينيط   .5

  مناة ال قوع  ملققبة ي ظللف قأل  حوقاث تسلب قينيط   .6

 ملتي  ع  )كغة/النة/سنة(يكا اليةقالسا  ق  قىكثع ي  با قل لقألس  ب ق  .7
ً
 ^3.5 ق

 %44 %30  تسبة قىاا  قيناامة قيتي قاة مناذتتها  .8

ناذج ك اال مذ ماا  قيالف قياحع ت    قج طال  يكذ    .ىناذتة ماا  قيالف قياحعفلط  قوع  فع قطاع عقب أ ب  مرطال   م 2018أوتشا، 

  .لتكت كبير اعلى نرو قيوق قيل  ب قىلل ب يه 

 اهلامة احمللية  ؤشراتامل ▪

           جهة مجع النفايات الصلبة لألسر −
 

 نسبة البند م. 

وت ت مجاي  قينياقال  )ب ا ائة مر اة  1

 (53) قيا بة(

85 % 

 % 5 ( 54) ال قوع  ا مة ع   نياقال 2

 % 10 (53)لياية قيغوث 3

 الصلبة ريقة التعامل مع النفايات ط −

 نسبة عدد  البند م

 % 20 قو   /طذ 337 توقئ  مذ قبت قيهائال قج  اةقيا  ص قين 1

 % 5 قو  /طذ 81 قيا  ص قينتوقئ  مذ قبت قألفلقا 2

 % 75 قو   /طذ1,212 قىكبال قيص اة قىنا  بفع قيط ل  3
 

 

                    
 

  م2018أهم إجنازات اجلمعيات وبعض املؤسسات املاحنة املرصودة يف جمال املخلفات 

 العدد املشروع العدد املشروع عددال املشروع

قيبائي ي  ناطق قى وثةقياس ات  1 توفير حاليال ق امة 6  عااب ت ليل قجخ يال   5 
 

  أهم جماالت التدخل املطلوبة يف جمال املخلفات 

 العادمةمحطات معالجة املياه  إعادة تدوير النفايات الصلبة تحسين نظم إدارة النفايات السائلة والصلبة والخطرة  

 املكافحة الحيوية لآلفات حاويات ومكبات النفايات الضارة والحشرات للمواد السكان الحّد من تعرض

  والتعليم البيئي التوعية  إعادة تأهيل وادي غزة   انتاج غاز امليثان من النفايات الصلبة
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