
 
 

 

 2016 تكزٓز احلال٘ اإلىضاىٔ٘ لكطاع غشٗ

 ّاقع، إجناسات، احتٔاجات
 

 
 7187ً، أياز -ِـ 8348، زوطاُ



 

7 

 

 

 

 7182ً، أياز -ِـ 8341، زوطاُ ©

 

 

 

 ، إزلاشات، احتًاجات: واقعغصَتكسيس احلالُ اإلٌطاًٌُ لكطاع 

 اإلصدار األّل

 

  

 

 

  GDDمجعٔ٘ غشٖ دصتو 

 İstanbul / Fatih / Akşemsettin Mah. Halıcılar Caddesi No. 92/9 العىىان:  

 6217973 0090212 :فاهع/هاجف

  00905522444320 حىال: 

      www.gazzedestek.org اإلاىكع ؤلالكترووي:  

د   Info@gazzedestek.org ؤلالكترووي:  البًر

 www.facebook.com/gazzedestek.org :فيع بىن

 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 اتقائمة المحتوي

 رقه الصفخ٘ احملتْٚ

 GDD 4تعزٓف ظنعٔ٘ غشٖ دصتو 
 5 مكدم٘

 6 ملخص األسم٘ اإلىضاىٔ٘

 7 دلاالت احلال٘ اإلىضاىٔ٘

 8 الكطاع االجتناعٕ

 9 الدميىغسافًا

 10 التعمًي

 12 الصخُ

 14 األضسَ

 16 الفكس

 18 املطانَ

 20 الثكافُ والشئىُ الديًٍُ

 22 الكطاع االقتصادٖ

 23 ىالُ والبطالُالع

 25 املعابس

 72 االٌتاج الطمعٌ واخلدوٌ

 71 الصزاعُ

 41 التهٍىلىجًا

 48 ٕالبٔٝالكطاع 

 47 املًاه

 43 الطاقُ

 43 املخمفات

 42 املزاجع

  

file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'13'!A1
file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'13'!A1
file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'14'!A1
file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'14'!A1
file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'15'!A1
file:///I:/مصادر%20المعلومات.xlsx%23'15'!A1


 

3 

 GDDتعزٓف ظنعٔ٘ غشٖ دصتو 

 اليشأٗ ّالتطْر

م، وهىدُجت 2014بىاًء ُلى جىؿُاث اإلالخلى الدولي لدُم غصة ُلب الِدوان ؤلاطسابُلي ُلى كواَ غصة في ؿُف الِام 

 للمياهت الىبحرة التي جدٌى بها الللُت 2006ن فلظوُني ٌِِؼىن جدذ الخـاز مىر الِام ملُى  2الطخمساز مِاهاة 
ً
م، وهٌسا

الفلظوُيُت لدي املجخمّ التروي وخاؿت كواَ غصة، وما ًلدمه بؼيل مظخمس مً مبادزاث إوظاهُت للخخفُف مً هره 

ت مً الخبراء والِاملحن في الِمل ؤلاوظاوي في ج في  GDDسهُا إلى جإطِع  حمُِت غصي دطخً اإلاِاهاة، جداُذ مجمُى

اطوىبٌى لخيىن الُد ألامُىت واإلاخخــت في دُم وجيظُم حهىد وافت الجهاث اإلااهدت للمظاهمت الفاُلت في جلبُت 

ت للواَ غصة.  الاخخُاحاث ؤلاوظاهُت والخىمٍى

 الزؤٓ٘

 حمُِت إوظاهُت زابدة حِمل ُلى جدظحن حىدة خُاة ؤلاوظان في كواَ غصة.

 لزصال٘ا

ت للمجخمّ  GDDحمُِت غصي دطخً  هي حمُِت جسهُت حظعى إلى اإلاظاهمت بفاُلُت في جلبُت الاخخُاحاث ؤلاوظاهُت والخىمٍى

الفلظوُني في كواَ غصة ُلى ؤطع ُلمُت مً خالٌ جدخل إوظاوي حؼازوي ميظم مسجىص إلى مِاًحر الجزاهت والؼفافُت 

 ت والدولُت ذاث الـلت.ومبادا الِمل ؤلاوظاوي واللىاهحن املخلُ

 الكٔه

 خماد ُلى هفظه في إدازة ػئىن خُاجه :الخمكين  .جمىحن ؤلاوظان بما ٌِصش كدزجه ُلى الُا

 اُخماد مِاًحر ُادلت في مظاُدة ؤلاوظان بغم الىٌس ًُ لىهه ؤو ُسكه ؤو مِخلده ؤو اهخمابه :العدالت. 

 م ؤزس اإلاىازد ُلى املجخمّالِمل اإلاؼترن ٌِصش الخيظُم والخيامل بحن ألا  :الشساهت ِّ
 
ٌِ  .هساف َو

 اُخماد اإلاهىُت وؤلابداَ وإطاض ليافت ؤُمالىا بما ٌٌِم مً ؤزس خدماجىا ُلى املجخمّ :الاخترافيت. 

 األٍداف

 .ت للواَ غصة  اإلاظاهمت الفاُلت في جىفحر الاخخُاحاث ؤلاوظاهُت والخىمٍى

  ٍت للواَ غصة.اإلاظاهمت في جيظُم وجيامل الجهىد ؤلاوظاهُت والخىمى 

 .ل  في كواَ غصة بما ٌٌِم مً ؤزس الخمٍى
ً
س ؤداء اإلاؤطظاث ؤلاوظاهُت حؼازهُا  جوٍى

 دلاالت العنل

 :اًت الاحخماعيالخىمُت  ،الخمىحن الاكخـادي الخىميت ؤلاوظاهيت  .الخِلُم ت،الصخُ، الُس

 :الاخخُاحاث اإلاىطمُت، ؤلاوِاغ، والوىازا ؤلاغازت  الاطخجابت ؤلاوظاهيت. 

  الجزاهت والؼفافُت الخيظُم والخيامل، اإلاؤطس ي، حىدة ألاداء :طخداةت ؤلاوظاهيتالا. 
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 مكدم٘

ػهدث الللُت الفلظوُيُت مىر بداًاتها مساخل مخِددة ومتردًت للخالت ؤلاوظاهُت فالؼِب الفلظوُني ًلبّ جدذ الاخخالٌ 

واوي  ،مىر ما ًلسب مً اللسن  ؤخدزا ؤشماث إوظاهُت مخِددة  واللراناخخالٌ إطسابُلي، مً وما جبِه والري بدؤ باالخخالٌ البًر

ؤنهً ملدزاث اللواَ في ػتى  كدم 2006الِام  مىر كواَ غصةإال ؤن الخـاز ؤلاطسابُلي ُلى ُلى ُمىم املجخمّ الفلظوُني، 

اد والبلاةّ إلى ؤكل فس وإغالق مٌِم اإلاِابس وجلُُد خسهت ألا  اُخداءاث مدمسةجدمحر اللواَ في زالر  مً خالٌاملجاالث 

اتها د و ٍحدًد و  ًإحي ُدوانمس ختى ، فما ًلبث ؤلاوظان الفلظوُني ؤن ٌُِد إُماز حصٍء مما د  مظخٍى د واإلاٍص دـد ٍدمس اإلاٍص

س ًُ الخالت ؤلاوظاهُت للواَ غصةمً ىكّ الخظابس الجظُمت، وفي إهاز هره الخالت الـِبت وان ال بد ٍألازواح و   إُداد جلٍس

لترح مجاالث ٍالخـاز و  ذلً م إهجاشه زغمومظخىي ما ًخ في مخخلف اللواُاث واملجاالث اإلاإطاوي  لىاكّاذلً ـف ُل

د ؤن ٌظاهم في الخخفُف مً مِاهاة ؤلاوظان ُالخدخل اإلاولىبت ل  للمؤطظاث اإلااهدت وليل مً ًٍس
ً
 مسػدا

ً
يىن دلُال

 الفلظوُني في كواَ غصة.

س ببرٌ للد  م إُداد هرا الخلٍس س  5حهد هبحر ُلى مدي كام فٍس س هرا الخلٍس ػهىز، اُخمد فيها مىهجُت ُلمُت دكُلت لخوٍى

 اطدىدث إلى ما ًإحي:

  س جـيُف كواُاث ومجاالث الخالت ؤلاوظاهُت مً خالٌ مساحِت الىماذج اإلالترخت ل هداف الخىمُت اإلاظخدامت جوٍى

سوف كواَ غصة، خُث جم الترهحز ُوجى الِاإلاُت لى مجاالث الِمل ولِع ُلى الخـيُف الفئىي ُُفها بما ًدىاطب ًو

اكت)الؼباب، اإلاسؤة، الوفىلت،   املجاالث.هره ...(، لنها مخلمىت في  ذوي ؤلُا

 دون الخِلُم ُليها في هره  م2016ختى نهاًت الِام  الاهخفاء برهس الخلابم وألازكام التي لها مـادز مىزىكت ؤو زطمُت

س وجسن جدلُلها وك ُ  اليسخت مً الخلٍس  .تها في الخدلُلساءتها ليل مؤطظت خظب مىهج

  مً خالٌ ما م 2016للِام اإلاؤطظاث اإلااهدت في كواَ غصة بِم خـس الخدخالث ؤلاوظاهُت إلاىٌماث املجخمّ اإلادوي و

 وؼسجه هره اإلاؤطظاث ُلى ؿفداتها ؤلالىتروهُت ؤو ما جم وؼسه في الصخف الُىمُت.

 اث الخدخل ؤلاوظاوي مً خ  ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت الِاإلاُتو  دولُتاللىاهحن ؤلاوظاهُت ال الٌ مساحِتجددًد ؤولٍى

 .وألاحىبُت خوى الخىمُت الىهىُت، وخوى الخدخل ؤلاوظاوي للمؤطظاث الدولُتو 

 
ً
س، هلّ ؤطاطا  إهىا ومً خالٌ هرا الخلٍس

ً
 بخبراث اإلاؤطظاث ؤلاوظاهُت، في إهازمخِىا

ً
جُا سه جدٍز  ًمىً البىاء ُلُه وجوٍى

س مً خالٌ  إلىإدازة اإلاِسفت وجىزُلها، خُث إهىا هخىكّ مً ول ذي خبرة في هرا املجاٌ ؤن ًلدم مظاهمت كُمت  هرا الخلٍس

د ؤلالىترووي اإلاروىز في بداًت س البًر  بالِمل ؤلاوظاويالخلٍس
ً
لىا هدى الازجلاء مِا ت وملخت في هٍس  .، والتي جمثل خوىة كسوٍز

  وإهىا هرلً هخولّ لن جلىم 
 
س في جىفُر جدخالث  ل  ول الجهاث ذاث الِالكت و في مجاٌ اخخـاؿه باالطخفادة مً هرا الخلٍس

 
 
خفف مً مِاهاة ؤلاوظان الفلظوُني في كواَ غصة، وحظاهم في جدظحن طبل الِِؽ اإلاظخدام لإلوظان ُلى ؤزكه، إوظاهُت ج

 لخيىن غصة كابلت للِِؽ لنها حظخدم الخُاة.
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 ىٔ٘ يف قطاع غشٗملخص األسم٘ اإلىضا

ملُىن فلظوُني  2ظتهدف والري ٌالخاهم ُلى كواَ غصة في ُامه الخادي ُؼس،  الجىي والبدسي و البري  ٌظخمس الخـاز

% مىشُحن 71والتي ٌؼيل الالحئحن منها ، 2هموظمت/ 52521إُلى مِدالث هثافت طياهُت في الِالم مدافٌاث ب 5 ٌِِؼىن في

اُخداءاث  3ُدة اُخداءاث منها  ألاشمت ؤلاوظاهُت بدىفُر الاخخالٌ الاطسابُلي هره كمذ، وكد جفامخُماث لالحئحن 8ُلى 

د ُ بمجملهامدمسة خلفذ  ذ وجدمحر 192168ػهُد و  42333ً ما ًٍص ٌ  292,502ما ًلسب مً  وجلسز  حٍس  %77.36بيظبت  مجز

ماز  خُث ،مً إحمالي الىخداث الظىىُت  ًصاٌ ال % للِدوان ألاخحر هما43لم ًخجاوش ؤن مظخىي الخلدم في ُملُت إُادة ؤلُا

ًؤلف  65مجٌز مهدم و 72333 ، وكد اوِىع هرا البؤض ؤلاوظاوي ُلى ول مىاحي الخُاة م2016م ختى نهاًت الِا مهجٍس

 
 
 :ُلى الىدى آلاحي جاالثًمىً ؤن هرهس ؤهمها في بِم امل ةمخِدد مأس يف وزاءه وؤؿابها باللسز البلُغ، وخل

  :مِدٌ الولبت ليل ػِبت  420الخِلُم ،
ً
هالب مدخاج، وزغم ذلً  3942297هالب،  38مدزطت حِمل فترجحن ؤو زالزت ًىمُا

 
ً
 %.2.8فئن وظبت ألامُت في اللواَ هي ألاكل ُسبُا

  الث الوبُت للخازج ت 232972الصخت: ُدد الخدٍى ت مً ألادٍو %، 45% ومً اإلاظتهلياث الوبُت 35، ألاؿىاف اإلالوُى

 .402529اإلاِدًت: ، بالمساق 1162762بالمساق اإلاصمىت  ،122600، اإلاـابحن بالظسهان 300خِولت ألاحهصة اإلا

  :في الِام ألاخحر خالت هالق 32188، ؤزامل 142891ذو إُاكت،  482362لم ًتزوحىا،  822850، ًدُم 152223ألاطسة. 

  :طس ُلى % اُخماد ألا 80مدكّ، شخف( فلس  6042527% )30شخف( جدذ خى الفلس،  123092808% )65الفلس

 %.137باليظبت للدخل  الفسد طتهالن، ا% اوِدام ؤو هلف خاد في ألامً الغراةي72اإلاظاُداث، 

  :ً72333اإلاظاه  
ً
  ال شاٌ مهدما

ً
، 732000 ،ولُا

ً
 حصبُا

ً
ًال شالىا  652000 مهدما  بِذ فلحر غحر البم للظىً 52370 ،مهجٍس

 .ٌ الؼخاء الخاليخال ؤهفاٌ بظبب البرد 3حظبب بىفاة 

 ًً41: الثلافت والد  ،
ً
 مسجد حدًد. 25الخاحت إلى  ،إؿالح وجسمُممسجد بداحت إلى  60مسجد ال شاٌ مهدما

  :فى خيىمت غصة 66.8% بوالت، 41.7الِمالت  % مً زواجبهم.45% بوالت بحن الؼباب، جلاض ى مًى

  ،3اإلاِابس: خٌس حىي وبدسي  ،
ً
 بؼيل حصةي لطاطُاث الخُاة. مِابس جفخذ 3مِابس مغللت جماما

  :مخىطى العجص في ألاؿىاف ، 0.62%وظبت الـاداث إلى الىازداث  % خظازة في الىاجج املخلي مىر الخـاز،50ؤلاهخاج

يُت   .%42.84الخمٍى

 ُمُل 6-3%، اإلاظافت اإلاظمىخت للـُد: 54%، العجص الخُىاوي والظميي: 27العجص الصزاعي الىباحي: ت: الصزا. 

 :ملُىن وىب. 150العجص اإلااةي في الخصان الجىفي  %،95 وظبت اإلاُاه اإلالىزت اإلاُاه 

 العجص في الواكت الىهسبابُت  22-12 :ىهسباءالواكت: اهلواَ ال ،
ً
هفل  23شخف منهم  29مُجا واث، وفاة  270طاُت ًىمُا

 م.2010مىر  ووطابل ؤلاهازة غحر آلامىت بظبب اطخخدام الؼمَى

  :مً 50املخلفاث البُئُت 
ً
خم الخخلف ًىمُا  في البدس.مُاه ُادمت  ملُىن لتر 110% مً اإلاُاه الِادمت ال ًخم مِالجتها، ٍو

، غحر كابل للِِؽ خظب جلدًساث ألامم اإلاخددةكواَ غصة طُيىن  هره الخالت ؤلاوظاهُت اإلاخفاكمت فئن اطخمساز وفي ًل

حمُّ اإلاؤطظاث وجدُى  ،ئىلُاتها ججاه إنهاء هره ألاشمتالجهاث ذاث الِالكت لخدمل مظ الجمُِت جدُى وافت لرلً فئن

ها وجلبُت الاخخُاحاث ؤلاوظاهُت اإلالخت الخخفُف منإنهاء ألاشمت ؤو إلى ُلد مؤجمس دولي ػامل لبدث طبل ؤلاوظاهُت واإلااهدت 

م والوازبت  .باججاه جمىحن ؤلاوظان الفلظوُني مً الِِؽ الىٍس
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 ٘دلاالت احلال٘ اإلىضاىٔقطاعات ّ

س بما ًيسجم كدز ؤلاميان والىماذج اإلالترخت لخدلُم ؤهداف الخىمُت  جم إُداد كواُاث ومجاالث هرا الخلٍس

س  ظخدامتاإلا الِاإلاُت وبما ًدىاطب مّ بِئت وخـىؿُت كواَ غصة ومِاهاجه ؤلاوظاهُت، خُث ًخيىن همىذج هرا الخلٍس

خفَس منها زبِظت وهي الاحخماعي والاكخـادي والبُئ ثزالزت كواُامً   .ؤدهاهمجاٌ هما هى مىضح في الؼيل  15ي ٍو

 

                                                      

                       

 

 

 

الكطاع 

 البٕٔٝ

 اإلاياه

 املخلفاث الطاكت

الكطاع 

 االقتصادٖ

العمالت 

 والبطالت

 اإلاعابس

 الصزاعت خاجهالا 

 جكىىلىحيا

 الكطاع 

 االجتناعٕ

 دًمىغسافيا

 الخعليم

 الصحت

 الفلس ألاطسة

 اإلاظاهً

الثلافت 

 والدًً
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 الكطاع 

 االجتناعٕ

 دًمىغسافيا

 الخعليم

 الصحت

 الفلس ألاطسة

 اإلاظاهً

الثلافت 

 والدًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار املفزّض علٙ قطاع غشٗ، ّالذٖ دخل عامُ العاشز، بتكْٓض حكْم اإلىضاٌ ٓضتنز احلص

األصاصٔ٘ ّالْضع االقتصادٖ، ّإعاق٘ الْصْل للخدمات األصاصٔ٘، ّمفاقن٘ مضتْٚ الفكز، 

 ّاالعتناد علٙ املضاعدات اإلغاثٔ٘. 

 8/7186تكسيس األوني العاً لألوي املتخدَ، 

41 ،
ً
 مسجد ال شاٌ مهدما

مسجد بداحت إلى جإهُل،  60 
 مسجد حدًد 25الخاحت إلى 

 232972الخدىٍالث للخازج 

ت  ت ملوُى  %35ؤدٍو

ت  % 45اإلاظتهلياث ملوُى

مـابحن  300ؤحهصة مخِولت 
 122600بالظسهان 

72333  
ً
 ال شاٌ مهدما

بِذ فلحر غحر البم  52370
 3للظىً حظببذ بىفاة 

 البردمً ؤهفاٌ 

لم  822850ؤًخام  152223
ذو إُاكت  482362ًتزوحىا 

 ؤزامل 142891
 خالت هالق 32188 

شخف( جدذ خى الفلس،  %123092808 )65
 شخف( فلس مدكّ، %6042527 )30
 % اُخماد ألاطس ُلى اإلاظاُداث،80 

% اوِدام ؤو هلف خاد في ألامً الغراةي، 72 
 %137الاطتهالن باليظبت للدخل 

ني ٌِِؼىن ملُىن فلظوُ 2
 8مدافٌاث جدخىي  5في 

مِدٌ بمخُماث الحئحن 
 52521 هثافت طياهُت
  2وظمت/هم

 % الحئحن71وبيظبت 

مدزطت حِمل فترجحن ؤو  420
، مِدٌ الولبت 

ً
زالزت ًىمُا

هالب،  38ليل ػِبت 
هالب مدخاج  3942297

وزغم ذلً فالخِلُم في 
 
ً
لى ُسبُا اللواَ هى ألُا

 %.97.2بيظبت 
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 اجملال الدميْغزايف 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 الضفت كطاع غصة البىد/اإلاىطلت م.
الضفت 

 وغصة
 فلظطين الشخاث 48لداخل ا

الاخخالل 

 (1) ؤلاطسائيلي

 العسبي العالم

(1) 
 (1) العالم

  624502000 12,809,229 6,290,360 1,531,711 4,987,158 2,972,069 2,015,089 (3) (2) ُدد الظيان 1

(3) 

 7.346  ملُىن  `392

`
 ازملُ

    %100.00 %49.11 %11.96 %38.93 %23.20 15.73% (2) وظبت الظيان 2

 `272000 272000  - 202980 6,020 5,655 365 (4) 2اإلاظاخت هم 3
 مدخلتؤزق 

ملُىن ` 13.15  

 2هم
134.32` 

 2ملُىن هم

 `52521i 526 828 - - 474 239` 29.8 `  54.7 (4) (2) الىثافت الظياهُت 4

 `%1.20 `1.8% `1.9 % 2.8% 2.4% %2.20 %2.80 %2.50 %3.30 (3) مِدٌ الىمى 5

      4.6 5.2 4.9 5.7 (3) ألاطسةمخىطى  6

    58 31 - 27 19 8 (5) (3) اللجىءمخُماث  7

    %87.56 %100 %26 %45.37 %28.00 %71.00 (5) (6) الالحئحنوظبت  8

       20 21.2 18.4 (3) الِمس الىطُى 9

 .iiم2016( ةع نهاًت العام 614501000( ججاوش عدد ؤلاطسائيليين )615181869عدد الفلظطيييين في فلظطين الخازيخيت )

 إحصاءات ذلافظات الكطاع 

 كطاع غصة زفذ خاهيىوع الىططى غصة شمال غصة البىد/املحافظت م.

 2,015,089 251,086 391,689 283,524 759,822 328,968 (2) ُدد الظيان 1

 %100.00 %12.46 %19.44 %14.07 %37.71 %16.33 (2) وظبت الظيان 2

 365 64 108 58 74 61 (4) 2اإلاظاخت هم 3

 5,521 3,923 3,627 4,888 10,268 5,393 (2) الىثافت الظياهُت 4

 %50.66 %50.17 %50.77 %50.26 %50.80 %50.92 (2) وظبت الروىز  5

 %49.34 %49.83 %49.23 %49.74 %49.20 %49.08 (2) وظبت ؤلاهار 6

 8 1 1 4 1 1 (2) ُدد مخُماث الالحئحن 7

 َ(2) الفئات العىسيُ يف قطاع غص 

 املجمىع إهار ذهىز  ثالفئت العمسيت بالظىىا م.

 %5.59 %5.54 %5.63 (2إلى ؤكل مً  0هفىلت اإلاهد ) 1

 %11.54 %11.39 %11.69 (6إلى ؤكل مً  2الوفىلت اإلابىسة ) 2

 %18.44 %18.24 %18.63 (13إلى ؤكل مً  6الوفىلت اإلاخىطوت ) 3

 %10.47 %10.32 %10.63 (18إلى ؤكل مً  13الوفىلت اإلاساهلت ) 4

 %30.48 %30.52 %30.45 (35إلى ؤكل مً  18)الؼباب  5

 %18.53 %18.55 %18.51 (60إلى ؤكل مً  35الىهىلت ) 6

 %4.95 %5.44 %4.46 فما فىق( 60اإلاظىحن ) 7

 %100.00 %100.00 %100.00 املجمَى 8

                                                           
i  بالظيان. مًٌِخبر كواَ غصة 

ً
 ؤهثر بلاَ ألازق اهخٌاًا

ii
 م.2016الخلُلي مً السجل اإلادوي شاد مً ُدد الظيان اإلاخىكّ لدي الجهاش اإلاسهصي لإلخـاء الفلظوُني في نهاًت الِام  كواَ غصةيان اُخماد ُدد ط 
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 التعلٔه 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 والاحخماعيت والثلافيت

مخفلت ُلى وحىب جىحُه  وهيدٌو ألاهساف في هرا الِهد بدم ول فسد في التربُت والخِلُم. جلس ال: (13ادة )اإلا

جمىحن ول شخف مً ؤلاطهام بدوز هافّ في مجخمّ ...  التربُت والخِلُم إلى ؤلاهماء اليامل للصخـُت ؤلاوظاهُت

 ...خس

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
ص فسؾ الخِلم مدي الخُاة للجمُّكمان حىدة الخِلُم الؼا: (4الهدف )  مل والِادٌ وحٍِص

 الهدف الىطني
 ذا حىدة ُالُت للجمُّ دون جمُحز، (2.7الهدف )

ً
ٌٍ ومنهي وجلني، ًلمً حِلُما : هٌام حِلُمي جسبىي، وحِلُم ُا

 مسجبى مّ اخخُاحاث الظىق واملجخمّ ومىاهب للخوىز الِلمي واإلاِسفي الِالمي.

 

 ٌالىاقع التعمًى 

 ؤشسات األضاضًُ املكازٌُامل 

 الضفت كطاع غصة البىد/اإلاىطلت م.
الضفت 

 وغصة

الاخخالل 

 (7) ؤلاطسائيلي

العالم 

 (1) (8) العسبي
 (1) (8) العالم

1 
مِدٌ مِسفت اللساءة والىخابت لظً 

 (9) ُام فإهثر 15
97.2% 96.8% %96.9  %80 ` %86 ` 

 ` 2.8iii 3.2% 3.1%  %20 ` %14% (4) وظبت ألامُت 2

اكت 3     53.1% 51.5% 56.3% (10) وظبت ألامُت لروي ؤلُا

    28.95% 28.06% 30.25% (4) وظبت ُدد الولبت لِدد الظيان 4

    %1.40 %1.10 %1.70 (4) مِدٌ الدظسب مً اإلادازض 5

    %0.90 %1.20 %0.60 (4) مِدٌ السطىب في اإلادازض 6

    31.1 27.2 38.2 (11) ؤطاس ي مِدٌ الولبت ليل ػِبت 7

    26.4 22.2 36.4 (11) زاهىي مِدٌ الولبت ليل ػِبت  8

ؤطاس ي   20.41ؤطاس ي 12.11 21.6 19.8 24.8 (4) مِدٌ الولبت ليل مِلم 9
ؤطاس ي 23.8 `

` 

 َاملؤشسات احملمًُ السئًطُ لكطاع غص 

 .همإوي  اطخخدمذ مدزطت 113ؤهفاٌ، وزٍاق  حامِاث 8ومدزطت  148جلسزث ؤو دمسث  2014العدوان الاطسائيلي آزاز 
 

  ٌ(12) 7186/7187أعداد الطمبُ لمعاً الدزاض 

 املجمىع كطاع خاص كطاع أهلي ألاوهسوا خكىةت البىد م.

اق ألاهفاٌ 1  672305 54,416 12,791 0 98 ُدد هلبت ٍز

 427,541 11,964 0 261,657 153,920 ُدد هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت 2

ت 3  96,357 6,439 0 0 89,918 ُدد هلبت اإلاسخلت الثاهٍى

ت 4  12316 0 12316 0 0 طىت جدلحًر

 481 22 415 0 44 اإلاهىُت ُدد هلبت اإلاؤطظاث 5

 13,721 3,903 6,070 743 3,005 ُدد هلبت الدبلىم اإلاخىطى 6

 302 10 292 0 0 جإهُل جسبىي  7

 66,893 8,417 40,096 0 18,380 ُدد هلبت البيالىزٍىض 8

 2,947 173 2,695 0 79 ُدد هلبت الدزاطاث الِلُا 9

 676,863 85,344 63,675 262,400 265,444 املجمىع

                                                           
iii
 .

ً
 حِخبر وظبت ألامُت في كواَ غصة ألاكل ُسبُا
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 851660 إحمالي طلبت الجاةعاث 5231898 إحمالي طلبت اإلادازض

 531763 الفلساء طلبت الجاةعاث 3401534 طلبت اإلادازض الفلساء

  ً(12) 7186أعداد اخلسجيني لمعا 

 املجمىع عدد إهار% عدد ذهىز% البىد م.

جي اإلاؤطظاث اإلاهىُت 1  493 18 %3.70 475 %96.30 خٍس

جي الدبلىم اإلاخىطى 2  4,278 1,761 %41.20 2,517 %58.80 خٍس

جي البيالىزٍىض 3  15,358 7,411 %48.30 7,947 %51.70 خٍس

جي الدبلىم الِالي 4  54 37 %68.50 17 %31.50 خٍس

جي ػهادة الخإهُل التربىي  5  501 356 %71.10 145 %28.90 خٍس

جي الدزاطاث الِلُا 6  824 324 %39.30 500 %60.70 خٍس

 21,508 9,907 %46.10 11,601 %53.90 املجمَى 7

 ًُ(12) املؤضطات التعمًى 

 املجمىع كطاع خاص كطاع أهلي ألاوهسوا خكىةت البىد م.

اق ألاهفاٌ 1  603 510 92 0 1 ُدد ٍز

 567 43 267 257 ُدد مدازض اإلاسخلت ألاطاطُت 2

تُد 3  147 12 0 135 د مدازض اإلاسخلت الثاهٍى

 414 0 172 242 ُدد اإلادازض فترجحن 4

 6 0 6 0 ُدد اإلادازض زالر فتراث 5

 132846 792 62653 62401 ُدد الؼِب 6

 18 8 4 0 6 مؤطظاث حامُِت 7

 10 5 2 2 1 ولُاث مخىطوت وبىلُخىىً 8

 1 1 0 0 0 ؤوادًمُت دزاطاث ُلُا 

ب اإلانهيمؤطظاث الخد 9  10 ... ... ... 10 ٍز

 152622     املجمَى 
 

  6102ًدلاه التعمًي  يف وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ إزلاشات اجلىعًاتأِي 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

 16 بىاء وجإهُل مؤطظاث حِلُمُت
جىفحر خىاطِب ووطابل 

 حِلُم جلىُت

13 

 

ّ هفاالث مؼاَز

 مىاؿالث للولبتو 

12 

 

ّ ّ  44 شي وخلُبت مدزطُت وهخب مؼاَز  3 ججهحز مسهص جدٍزب 20 الخدٍزبمؼاَز

ص حىدة الخِلُم      2 حٍِص

 

  يف دلاه التعمًي دلاالت التدخن املطمىبُأِي 

 ي ؤلاعاكت بالخعليمدةج ذو  جسةيم وبىاء ةدازض حدًدة جدظين هىعيت الخعليم الخعليم اإلانهي والخلني وجدفيز  جطىيس 

 هفالت للطالب املحخاج وةىذجىفير 

 للدزاطاث العليا تخازحي

زبط الخعليم باخخياحاث 

 طىق العمل

جىحيه البدث العلمي هدى 

 أولىياث الخىميت الىطىيت

 الخعليميت البيئت  جطىيس 

 وجىفير وطائل حعليم جلىيت

 



 

87 

  ٘الصخ 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 ماعيت والثلافيتوالاحخ

الجظمُت  جلس الدٌو ألاهساف في هرا الِهد بدم ول إوظان في الخمخّ بإُلى مظخىي مً الصخت (:12إلاادة )ا

 .والِللُت ًمىً بلىغه

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
ماز :(3لهدف )ا ّ الجمُّ بإهمان ُِؽ صخُت وبالسفاهُت في حمُّ ألُا  .كمان جمخ 

 الهدف الىطني
اًت الصخُت ذاث الجىدة الِالُت  م: هٌا(3.7هدف )ال  ًلدم الخدماث الصخت الِامت والُس

ً
ؿخي ؤهثر جيامال

دالت ...  .واإلاهمؼت منها وبالخف الفلحرةهدم إوظاوي ليافت الفئاث الظياهُت  للجمُّ بمظاواة ُو

 

  الصخٌ الىاقع 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 البىد/اإلاىطلت م.
كطاع 

 غصة
 فتالض

الضفت 

 وغصة

الاخخالل 

 (1) ؤلاطسائيلي

العالم 

 (1) العسبي

 العالم

(1) (13) 

  70.8 71 82.15 73.7` 73.9` 73.0` (14) مخىطى الِمس اإلاخىكّ ُىد الىالدة 1

  33 15.4 15 20.2` `25.5 `14.5 (14) (15) مىاهً 102000ُدد ألاهباء ليل  2

 49.6 24.5 33  `20.5 `21.1 `19.6 (14) (15) مىاهً 102000ُدد اإلامسكحن ليل  3

14`    (4) مىاهً 102000ُدد ؤطسة اإلاظدؼفُاث ليل  4  `13  `13  33 20 27* 

اًت الصخُت ليل  5 1.6` 2.13` 0.81` (4) مىاهً 102000ُدد مساهص الُس     

 وظبت اإلاؤمى 6
ً
    %82.80` %73.40` `%96.7 (4) حن صخُا

اكتوظبت  7     %2.70* %2.90* %2.40* (10) ذوي ؤلُا

8  
ً
ا الث للخازج طىٍى     `87,620 63,648` 23,972` (14) ُدد الخدٍى

 

 سئًطُ لكطاع غصَاملؤشسات احملمًُ ال 

ؤلف هفل بداحت الى دُم هفس ي  373 إطِاف،طُازة  25ُُادة و 28مظدؼفُاث و 9لـ  جدمحر هلي وحصةي 2014العدوان الاطسائيلي آزاز 

 واحخماعي

 (16) األوساض احملىلُ لمخازج 

 اليظب البىد م.

 `%17.44 ألاوزام 1

 `%7.61 حساخت الٌِام 2

 `%7.42  الُِىن  3

 `%6.90 اإلاسح الرزي والوب الىىوي 4

 `%6.29  ألاهفاٌ 5

س بالسهحن اإلاغىاهِس ي 6  ` %6.08 الخـٍى

 `%6.05  ؤمساق الدم 

ـاب 7  ` %5.19  حساخت ألُا

 `%5.68   كظوسة الللب 8

 ` %31.33  ؤخسي  9

  %100 `  املجمَى 10

 (17) ُالطٍىي مخًاَ والىفاَل رلتازَ وؤشسات 

 الليمت البىد م.

 71.5`  مخىطى الِمس اإلاخىكّ ُىد الىالدة ذوىز  1

 74.4` مخىطى الِمس اإلاخىكّ ُىد الىالدة إهار 2

 572864` الدةى ال ؤُداد 3

 42976` ؤُداد الىفاة 4

 633`  ُدد وفُاث ألاهفاٌ ما دون الخامظت 5

 15`  ُدد وفُاث ألامىمت 6

 22717`  ُدد وفُاث ؤمساق الللب والؼساًحن 7

 103`  ُدد وفُاث ؤمساق الظىس 8

 656`  ُدد وفُاث ؤمساق الظسهان 9

 28` ُدد الؼهداء 10

  12431` ُدد الجسحى 11
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  ُ(87) وؤشسات األشوُ الصخًُ الطازئ 

 الليمت البىد م.

ت  1 تُدد ؤؿىاف ألادٍو  35%-481 اإلالوُى

تاإلاظتهلياث الوبُت    %45-40 اإلالوُى

 300 بداحت إلى إؿالح ؤو اطدبداٌ ؤحهصة 2

3 

 ىلداث اإلاظدؼفُاثإلاوكىد اخخُاج 

 بالخد ألادوى ُىد اهخٌام حدٌو  
ً
ا ػهٍس

 اهلواَ الىهسباء اإلاِخاد

ؤلف  450

 لتر

 

 ُوؤشسات األوساض الطٍىي 

 الليمت البىد م.

 1162762 (18) بالمساق اإلاصمىت ُدد اإلاـابحن 1

 `402529 (19) ُدد اإلاـابحن بالمساق اإلاِدًت 2

 122600 (17) ُدد اإلاـابحن بإمساق الظسهان 3

4  
ً
ا الث للخازج طىٍى  23,972` (14) ُدد الخدٍى

5 
وظبت الخاالث اإلاسفىكت للِالج في 

 (20) الخازج مً طلواث الاخخالٌ
50% 

 
 

 َ6102الصخُ  دلاهيف  أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىد ً 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

س وجسمُ م إوؼاء وجوٍى

 ُُاداث ومساهص صخُت
17 

 ّ  ؤحهصة ومِداث هبُتمؼاَز

 ومسهباث إطِاف
66 

ت ومظخلصماث  ؤدٍو

 هبُت
55 

 4 الخدٍزب 2 ؤبدار صخُت 10 ؤدواث مظاُدة

     13 حغرًت صخُت

 

  الصخُ أِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 

 جىفير ألاحهصة واإلاعداث الطبيت لطبيت وألادواث اإلاظاعدةجىفير ألادويت واإلاظخلصةاث ا بىاء وجطىيس وجسةيم اإلاؤطظاث الصحيت

 إعادة إعماز اإلاظدشفياث اإلادةسة جىفير  )وكىد، طاكت شمظيت( للمؤطظاث الصحيت ضياهت وجطىيس ألاحهصة الطبيت اإلاخعطلت

 سي  الفليرهفالت اإلا جدظين الىضىل للخدةاث الصحيت وفىد طبيت ذاث جخططاث هادزة ابخعار وجدزيب الكادز الطحي
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 ٗاألصز 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 والاحخماعيت والثلافيت

وحىب مىذ ألاطسة، التي حؼيل الىخدة الجماُُت الوبُُِت وألاطاطُت في املجخمّ، ؤهبر كدز ممىً : (10اإلاادة )

 
ً
ً هره ألاطسة وهىاٌ نهىكها بمظؤولُت حِه مً الخماًت واإلاظاُدة، وخـىؿا د وجسبُت ألاوالد الرًً لخيٍى

جب ؤن ًىِلد الصواج بسكا الوسفحن اإلاصمّ شواحهما زكاءً   ال إهساه فُه. حُِلهم. ٍو

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت

ص الاهدماج الاحخماعي والاكخـادي والظُاس ي للجمُّ، بغم الىٌس ًُ الِمس ؤو  :(2.10الهدف ) جمىحن وحٍِص

اكت ؤو الِىـس  .ؤو الِسق ؤو ألاؿل ؤو الدًً ؤو الىكّ الاكخـادي ؤو غحرها الجيع ؤو ؤلُا

 الهدف الىهني 
  (:1.7الهدف )

ً
 وجيامال

ً
ٍَ للىَى الاحخماعي، ؤهثر ػمىلُت هٌام وهني للخماًت الاحخماُُت مبني ُلى الخلىق، ومسا

 للخد مً الفلس والتهمِؽ وؤلاكـاء الاحخماعي.
ً
 واطخدامت

 

  األضسَواقع  
 

 ملكازٌُاملؤشسات ا  

 الضفت كطاع غصة البىد/اإلاىطلت م.
الضفت 

 وغصة

 959,069 606,545 353,524 (2) (3) ُدد ألاطس 1

2 
 (22) (21) الؼهداء

 2006 -2016 
 42333 ` 969 `   52302`  

 7,000 6,659 341 (23) ألاطسي  3

اكت 4  2.70* *%2.90 *%2.40 (24) ذوي ؤلُا

اكت 5  134,653 86,190 48,362 (10) (2) ذوي ؤلُا

 مًُ السئًطُ لكطاع غصَاملؤشسات احمل 

 ٌوؤشسات الٍىع االجتىاع  

 املجمىع إهار ذهىز  البىد/اإلاىطلت م.

 100% %49.34 %50.66 (2) الظيان  .1

2.  
مِدٌ مِسفت اللساءة والىخابت لظً 

 (12) فإهثر 15
98.6% 95.8% 97.2% 

 100%  %52.32 %47.68  (12) م ألاطاس ي والجامعياإلالخدلحن بالخِلُ  .3

جي  .4  100% %46.1 %53.9 (12) الجامِاث خٍس

69.6% (25) مِدٌ اإلاؼازهت في اللىة الِاملت  .5  %22  %46.1 

تمِدٌ البوالت   .6 (24-15) فئت ُمٍس
 (25) %54.8 %85.5 %61.4 

7.  
مِدٌ الخِسق للِىف مً ؤخد ؤفساد 

  (9) ألاطسة
49.70% 39.7% %44.77  

عي  .8  100% 12.9% 87.1% (26) اإلاؼازهت في املجلع الدؼَس

 100% 18% 82% (26) اإلاؼازهت في املجالع املخلُت  .9
 

 ًُ(27) وؤشسات احلالُ الصواج 

 العدد البىد/اإلاىطلت م.

1  
ً
 82,850 لم ًتزوج ؤبدا

 3,188  مولم 2

 14,891  ؤزمل 3

 1,152  مىفـل 4

 182760  الِىاوع 5

 (27) اإلعاقُ األشخاص ذوٍ وؤشس 

 اليظبت هىع الاعاكت م.

ت 1  %26  بـٍس

 %6  طمُِت 2

 %2  هولُت 3

 %5  وهولُتطمُِت  4

 %25  خسهُت 5

 %18  تُللُ 6

 %4  ُللُت وخسهُت 7

 %2  ؿابّاطخخدام ألا  8

 %12  مخِددة 9

 %100  املجمَى 10

 ً(28) وؤشس األيتا 

 الليمت  البىد/اإلاىطلت م.

 152223 ُدد ألاًخام 1

 %51.63  ألاًخام الروىز  2

 %48.37  ألاًخام ؤلاهار 3

 % 1,54  ألاًخام باليظبت لألهفاٌ 4

 % 40,5  ؤًخام هم ؤبىاء ػهداء 5
 

 

ذ،  112200 ػهُد، 22145 2014العدوان الاطسائيلي آزاز   .حدًد ُاكتشخف ذو إ 1000، ًدُم حدًد 1500حٍس
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  َ6102ً األضسَدلاه يف أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىد 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

بىاء مساهص مجخمُِت 

اكتولألًخام و  لروي ؤلُا  
4 

اكت جإهُل  ذوي ؤلُا

 ومىابمت بُئُت
9 

ّ هفالت ؤطس  مؼاَز

 وؤًخام حدًدة
18 

خلىق اًت خم

 اإلاسؤة
3 

 

  األضسَأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 ودةجهم في املجخمع ألاشخاص ذوي ؤلاعاكت جأهيل زعاًت الشهداء والجسحى وألاطسي وذويهم السعاًت الشاةلت لؤلًخام

 وذوي ؤلاعاكت زاةل واإلاطللاث والعىاوعجيظير شواج ألا  جيظير الصواج والخىعيت بئدازة الحياة الصوحيت حعصيص دوز اإلاسأة وخماًت خلىكها
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  الفكز 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 والاحخماعيت والثلافيت

ما ًفي  لس الدٌو ألاهساف في هرا الِهد بدم ول شخف في مظخىي مِِص ي واف له ولطسجه، ًىفسج: (11اإلاادة )

اإلاِِؼُت. وجخِهد الدٌو ألاهساف  له في جدظحن مخىاؿل لٌسوفهبداحتهم مً الغراء والىظاء واإلاإوي، وبد

مِترفت في هرا الـدد بالهمُت ألاطاطُت للخِاون الدولي اللابم ُلى  باجخاذ الخدابحر الالشمت إلهفاذ هرا الخم،

 .الخس الازجلاء

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
 ل ميانُلى الفلس بجمُّ ؤػياله في و ءالللا (:1الهدف )

 الهدف الىطني 

جي لالهخلاٌ بفلظفت ميافدت ا لالِم (:10.1.7الهدف ) خماد ُلى البرامج بؼيل ممىهج وجدٍز لفلس مً الُا

ص السوابى بحن اإلاظاُداث ؤلاوظاهُت إغازُت ؤلا  ت مً خالٌ حٍِص خماد ُلى جدخالث جىمٍى ت،لى الُا  والخىمٍى

خماد ُلى الراثوالاطدثماز في الخمىحن الاكخـادي وبىاء اللدز   اث لألطس الفلحرة واإلاهمؼت وجمىُنها مً الُا

 

  الفكسواقع  

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 (1) العالم (29) العالم العسبي الاخخالل الضفت كطاع غصة البىد/اإلاىطلت م.

  %16 ^  %17.80* %65* (4) (20) ألاشخاؾ جدذ خى الفلس الىهني 1

^ 10.67%   %7.80* %30* (4) (20) الفلس اإلادكّ 2  

    22.5ⱽ% `%80 (30) (20) اُخماد ألاطسة ُلى اإلاظاُداث 3
 

 َاملؤشسات احملمًُ السئًطُ لكطاع غص 

 ؤلف ؤطسة حدًدة جدذ هابلت الفلس اإلادكّ واوِدام ألامً الغراةي. 30 2014العدوان الاطسائيلي آزاز 
 

 البىد م.
الفلس 

 (20) الىطني

الفلس 

 (31) اإلادكع

65%  وظبت الفلس 1  30% 

 604,527 1,3092808 (2) (3) ُدد الفلساء 2

 106,057 229,791 (2) (3) ُدد ألاطس الفلحرة 3

 278,324 603,036 (2) (3) اٌ الفلساءألاهف 4

5 
هلبت اإلادازض 

 (12) الفلساء
340,534 157,169 

6 
هلبت الجامِاث 

 (12) الفلساء
53,763 24,814 

 

 اليظبت البىد م.

72  (20) ألامً الغراةي خاد في اوِدام ؤو هلف 1 % 

الت 2  %82.10 (3) مِدٌ ؤلُا

 بالدًىاز ألازدوي 3
ً
ا  113.9 (4) مخىطى دخل الفسد ػهٍس

 بالدًىاخم 4
ً
ا ز ىطى إهفاق واطتهالن ألاطسة ػهٍس

 (4) ألازدوي

75626 

 80% (20) اُخماد ألاطسة ُلى اإلاظاُداث 5

 بغم الىٌس  6
ً
ألاطس التي حظخوُّ الـمىد اكخـادًا

 (4) ًُ هٌى اإلادة

14.90% 

 74,000 (4) حخماُُتُدد ألاطس اإلاؼمىلت ببرامج الخماًت الا  7

 `%137 (31) الدخل إلى الفسد وظبت اطتهالن 8
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 َ(47) أوضاع األضس الفكري 

 اليظبت البىد م.

 %54.3 الفلحرة وظبت الالحئحن في ألاطس 1

 %36.9 تي حُِلها وظاءألاطس الفلحرة ال 2

 %15.4 ؤزامل ألاطس الفلحرة التي حُِلها وظاء 3

 %48 وظبت ألاهفاٌ في ألاطس الفلحرة 4

 24.7% ألاطس الفلحرة التي ًسؤطها هباز طً 5

 %43.4 ةوظبت هباز الظً في كواَ غصة ٌِِؼىن في ؤطس فلحر  6

 %53.8 ُلى ألاكلٌِاهىن مً مسق مصمً واخد  الرًً ؤزباب ألاطس الفلحرة 7

اكت الرًً ؤزباب ألاطس الفلحرة 8  %13.2 هم مً ألاشخاؾ ذوي ؤلُا

 %94.5 ؤزباب ألاطس الفلحرة مظخىاهم الخِلُمي ؤكل مً زاهىي  9

 %13.6 وظبت ألامُت لدي ؤزباب ألاطس الفلحرة 10
 

  َ6102ً الفكسيف دلاه أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىد 

 العدد اإلاشسوعاطم  العدد اإلاشسوعاطم  العدد اإلاشسوعاطم 

ّ ؿغحرةبسامج  مؼاَز ّ مىطمُت ؤكاحي، هظىة، إفوازاث 67  ّ  98 مؼاَز ؤغوُتمؼاَز  16 

 ّ مظاُدة هلدًتمؼاَز  13  ّ هسود وكظابم ػسابُتمؼاَز  2 بدث ومسح مُداوي 123 

 

  الفكسأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

الاطخجابت لالخخياحاث  الحماًت الاحخماعيت الخمكيييت زيادة ألاعمال  لطغيرة واإلاخىططتاإلاشازيع ا

 جيظيم اإلاظاعداث تأجمخ العمل عً بعد الىلد ةلابل العمل اإلاىطميت للفلساء
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  ًاملضان 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 والاحخماعيت والثلافيت

، وهرلً ألاطس، الخـٌى ُلى مظىً مالبم بغم الىٌس ًُ الظً ؤو الىكّ خم ألافساد(: 2/2اإلاادة )

ىامل ؤخسي مً هرا اللبُل.   الاكخـادي ؤو الاهخماء إلى حماُت ؤو غحرها ؤو اإلاسهص الاحخماعي ُو

 .خم حمُّ الىاض في الخـٌى ُلى ميان آمً ٌِِؼىن فُه بظالم وهسامت(: 8) اإلاادة

أهداف الخىميت 

 إلايتاإلاظخداةت العا

ت ػاملت وآمىت ومسهت ومظخدامت (:11الهدف ) كمان خـٌى الجمُّ ُلى : حِل اإلادن واإلاظخىهىاث البؼٍس

 .طىً البم وآمً وبإطِاز مِلىلت والخدماث ألاطاطُت وزفّ مظخىي ألاخُاء الفلحرة

 الهدف الىطني 
مىً جدمل(5.8الهدف ) دُذ الاطخفادة مً  : كواَ إطيان ًلبي ؤمً الخُاشة اللاهىهُت، ومالبم، ٍو جيالُفه، ٍو

لبي اخخُاحاث اإلاىاهىحن بىفاءة وفاُلُت ؤُلى...  حرة اإلاهمؼتلوبؼيل خاؾ لألطس الفالخدماث الِامت ٍو

 

  املطانَ واقع 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 (33) الضفت (34) (33) ةكطاع غص  البىد/اإلاىطلت م.
الضفت 

 (33) وغصة

الاخخالل 

 (1) ؤلاطسائيلي

العالم 

 (1) العسبي
 (1) العالم

    1,079,525 701,403 378,122 ُدد الىخداث الظىىُت 1

2 
مخىطى هثافت الظىً )فسد ليل 

  غسفت(
1.90 1.60 1.70    

3 
ؤفساد فإهثر في  3وظبت اإلاظاهً )

  الغسفت(
19.30% 10.10% 13.20%    

    3.4 3.5 3.4  مخىطى ُدد الغسف في اإلاظىً 4

  `85.34%  `88.3% `%100 %99.90 %99.90 %99.90  ازجبان اإلاىاٌش بؼبىت الىهسباء 5

 ` 90.97%  `92.9% `100 % %93.30 %93.40 %93  ازجبان اإلاىاٌش بؼبىت اإلاُاه 6

7 
ازجبان اإلاىاٌش بؼبىت الـسف 

  الـخي
83.50% 38.40% %53.9 %100 ` %92.66 ` %82.19 ` 

8 
خاحت ألاطس مً الىخداث الظىىُت 

 (33) خالٌ الِلد اللادم
%74.9 %53.7 %60.9    

 

 َاملؤشسات احملمًُ السئًطُ لكطاع غص 

 .وخدة طكىيت (ألف 40 ـحصئيت ل ،آالف 10 ـشدًدة ل)آالف وخدة طكىيت، أضساز  10 ـجام ل جدةير  2014العدوان الاطسائيلي آزاز 

 شخاء.ألن ةىاشلهم لم جلهم بسد ال 2016/2017أطفال شخاء العام  3وفاة  ةً آزاز اإلاىاشل غير الالئلت 
 

 الليمت البىد م.

 52370 (35) اإلاىاٌش غحر الالبلت للظىً 1

ً بظبب هدم بُىتهم ختى نهاًت  2  652000 (36) 2016ُدد اإلاهجٍس

 79% (4) وظبت الاطس التي حظىً مظاهً ملً 3

 5.7% (4) مظخإحست الاطس التي حظىً مظىً وظب 4

 15.30% (4) وظبت ألاطس التي حظىً مظىً )غسفت مظخللت، خُمت، بساهُت( 5
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 (33) دوسَ واملتطسزَ بطبب االعتداءات االضسائًمًُ خاله فرتَ احلصازامُللىحدات الطهًٍُ ا 

  البىد م.
م
 إحمالي ةدةس حصئي دةساإلا

 2922500 2702000 222500 اإلاخلسزة الىخداث الظىىُتُدد  1

 %77.36 %71.41 %5.95 ُدد الىخداث الظىىُتإحمالي اإلاخلسزة مً  ىخداث الظىىُتوظبت ال 2

 2112467 1972000 142467 التي جم إُادة إُمازها وجإهُليها ىخداث الظىىُتُدد ال 3

 802333 732000 72333 بداحت إلى إُادة إُماز وجإهُل ال شالذ التي ىخداث الظىىُتُدد ال 4

 

  6102ًاملطانَ أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

 ّ ّ  2 بىاء بُىث للفلساءمؼاَز ّ  16 مُم بُىث الفلساءجس مؼاَز  8 جإزِث وججهحز بُىث الفلساءمؼاَز

ماز ّ إُادة ؤلُا ّ  غحر مددد مؼاَز  3 إوؼاء مىتزهاث ومظاخاث آمىت للِب 6 ظاهًطلف اإلاػىادز ل مؼاَز

 

  املطانَأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه  

 جسةيم وجأزيث ةظاهً الفلساء غير الالئلت للظكً لفلساءحدًدة لالئلت جىفير ةظاهً  اطخكمال إعادة إعماز اإلاظاهً اإلادةسة

 زبط اإلاظاهً بشبكت الخدةاث العاةت البىاء ألاخضس اإلاظخدام دعم ضىاعاث ةىاد بىاء ةدليت
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  ٘ٔالجكاف٘ ّالشؤٌّ الدٓي 

ؤلاعالن العالمي 

 لحلىق الاوظان 

 

ت الفىس والىحدان وال: (18ادة )اإلا خه في ليل إوظان خم في خٍس خه في ؤن ًدًً بدًً ما، وخٍس ؼمل ذلً خٍس دًً َو

 (: 27ةادة ) .اُخىاق ؤي دًً ؤو مِخلد ًخخازه
ً
  . ليل فسد الخم في ؤن ٌؼترن اػتراوا

ً
في خُاة املجخمّ الثلافي  خسا

لح الخم في خماًت اإلاـا ليل فسدو  وفي الاطخمخاَ بالفىىن واإلاظاهمت في الخلدم الِلمي والاطخفادة مً هخابجه.

 ألادبُت واإلاادًت اإلاترجبت ُلى ؤي إهخاج ُلمي ؤو ؤدبي ؤو فني مً ؿىِه.

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
 .الجهىد السامُت إلى خماًت وؿىن الترار الثلافي والوبُعي في الِالم ص: حٍِص(4.11الهدف )

 الهدف الىطني 
ُيُحن، حِصش زلافت وهىُت جخمحز بالخِددًت والاهفخاح فلاءاث زلافُت مخىفسة ؤهثر ليافت الفلظو(: 4.7لهدف )ا

 وؤلابداَ، وجيبر وافت ؤػياٌ الخمُحز وجـىن اإلاىزور الثلافي وججدده.

 

  الثكافُ والشؤوُ الديًٍُ واقع 

  الثكافًُاملؤشسات  

 ةؤطظت غير خكىةيت. 222هىائع و 3ةسجد و 296ةس وجضسز دم  2014العدوان الاطسائيلي آزاز 

 

 الضفت وغصة الضفت كطاع غصة (37) د/اإلاىطلتالبى م.

 612 531 81 ؤُداد اإلاساهص الثلافُت الِاملت 1

 31 26 5  ؤُداد اإلاخاخف الِاملت 2

 14 11 3  ؤُداد اإلاظازح الِاملت 3

 4 4 0  ؤُداد دوز الظِىما الِاملت 4

 92872 82655 1,217  ؤُداد ألاوؼوت الثلافُت التي مازطتها اإلاساهص الثلافُت 5

 5832119 4842436 982683  ؤُداد اإلاؼازوىن في ألاوؼوت الثلافُت 6

 1022115 2655 65 2460 36  ؤُداد اإلاؼاهدون للمظسخُاث اإلاِسوكت 7

 2062046 2952 164 412091  ؤُداد شواز اإلاخاخف 8

 

 ًٍُوؤشسات الشئىُ الدي 

 الضفت وغصة الضفت كطاع غصة ىطلتالبىد/اإلا م.

 %99.00 %98.41 %99.87 (37) اإلاظلمحن وظبت 1

 %1.00` %1.59` %0.13 (37) (2) اإلاظُدُحن وظبت 2

 `22924 `12979 `998  (38) ؤُداد اإلاظاحد 3

   41 (38) التي الشالذ مدمسة ؤُداد اإلاظاحد 4

   25 (38) ؤُداد اإلاظاحد الجدًدة التي جدخاج إلى إوؼاء 5

س 6    60 (38) ؤُداد اإلاظاحد التي بداحت إلى جإهُل وجوٍى

 `162 `159 3 (9) (38) ؤُداد الىىاةع 7

8 
ُدد خفٌت اللسآن مً مخُماث جدفٍُ اللسآن خالٌ 

 (39) (38) فترة الخـاز
1702000   
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 الضفت وغصة الضفت كطاع غصة ىطلتالبىد/اإلا م.

  ُدد خفاي اللسآن 9
ً
ا    12147 (39) (38) اإلاثبخحن طىٍى

ً بالظىد اإلاخـل 10   ُدد املجاٍش
ً
ا    420 (39) (38) طىٍى

11  
ً
ا    402528  (39) (38) مخىطى ؤُداد هلبت الخدفٍُ طىٍى

12  
ً
ا د طىٍى جي دوزاث الخالوة والخجٍى    1302265 (39) (38) ؤُداد خٍس

فت 13   ُدد خفٌت ؤخادًث ػٍس
ً
ا    42872 (39) (38) طىٍى

 

  6102ًالثكافُ والشؤوُ الديًٍُ أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

ُت وؤلازػاد الثلافي 1 بىاء وكف خحري  14 بىاء وجسمُم مظاحد والدًني الخُى  6 

   1 جسمُم دًس الخلس 1 ججهحز مسهص زلافي

 

  الثكافُ والشؤوُ الديًٍُأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 

 الدًني الىططيوالخعليم  وشس الىعي  جطىيس اإلاكخباث العاةت وجددًثها بالكخب واإلاساحع عمازؤلا اطخكمال إعادة 

 هفالت الحفظت واملحفظين والدعاة خماًت وضىن الترار الثلافي دعم اإلابدعين واإلاىهىبين وزعاًتهم
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الكطاع 

 االقتصادٖ

العمالت 

 والبطالت

 اإلاعابس

 الصزاعت خاجهالا 

 جكىىلىحيا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٌ الْضع اإلىضاىٕ مكارى٘ باألشَز الضت٘ األخريٗ املاضٔ٘ بات أنجز صعْب٘ ّصًْٛا. غشٗ ّضعَا صعب جدًا، ىضب٘ 

، ّحزن٘ املْاطيني مً ٗل معضل٘، البيٙ التختٔ٘ ميَارٗ، مشهل٘ الهَزباٛ مضتنزبطال٘ عالٔ٘، مْضْع املٔاِ ٓشّه

 ّإىل غشٗ صعب٘ جدًا.

 87/7186بى شاك، وديس عىمًات ونالُ غىث وتشػًن الالجئني الفمططًًٍني " أوٌسوا" يف قطاع غصَ 

% بوالت 66.7% بوالت، 41.7
فى  بحن الؼباب، جلاض ى مًى

 % مً زواجبهم45خيىمت غصة 

ها: لدي ؤطس
% 55.6خاطىب 
 %52.2واهترهذ: 

 

% خظازة في الىاجج املخلي 50
اث ز مىر الخـاز، وظبت الـاد

، مخىطى 0.62%إلى الىازداث 
يُت  العجص في ألاؿىاف الخمٍى

42.84.% 

% العجص 27العجص الصزاعي الىباحي 

% اإلاظافت 54الخُىاوي والظميي 

 مُل 3-6اإلاظمىخت للـُد 

مِابس  3خٌس حىي وبدسي، 
 ،
ً
مِابس جفخذ  3مغللت جماما

 بؼيل حصةي لطاطُاث الخُاة.
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 ٘العنال٘ ّالبطال 

العهد الدولي الخاص 

بالحلىق الاكخطادًت 

 والاحخماعيت والثلافيت

ت اخخُاز ُمله، وفي ػسون ُادلت ومسكُت مً الِمل (: 7ادة )اإلا ليل شخف الخم في الِمل، وفي خٍس

جب ؤن حؼمل الخد(6اإلاادة ) والخماًت مً البوالت. ب : ... ٍو ابحر الخم في جىفحر بسامج الخىحُه والخدٍز

 الخلني واإلانهي.

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت

الىمى الاكخـادي اإلاوسد والؼامل للجمُّ واإلاظخدام، والِمالت الياملت واإلاىخجت،  صحٍِص (:8الهدف )

 .وجىفحر الِمل الالبم للجمُّ

 الهدف الىطني 
دلم جىمُت  تمخاهجإطِع كىاُد ؤهثر  (:5الهدف ) ادٌ ٍو ًىفس  مظخدامت،الكخـاد وهني مظخلل ُو

دظً مً   هخاحُتهم.إفسؾ ُمل البلت للمىاهىحن ٍو

 

  العىالُ والبطالُواقع  

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 ىطلتالبىد/اإلا م.
 كطاع غصة

(25) 
 الضفت (25) الضفت

 (25) وغصة

الاخخالل 

 (1) ؤلاطسائيلي

العالم 

 (1) العسبي
  (1) العالم

 62.84% 49.48% 63.83% 45.8% 45.6% 46.1%  اإلاؼازهت في اللىة الِاملت 1

 5.75% 12.8% %5,6 26.9% 18.2% 41.7%  بوالت الِاممِدٌ ال 2

 13.1% 24.99% 9.64% 53.6% 42.9% 66.8%  طىت (29-19) مِدٌ البوالت لدي الؼباب 3

    3.9% 5.3% 1.9% ُمالت ألاهفاٌ 4

    36.9% 22.6% 45.6%  البوالت في مخُماث الالحئحن 5

6 
مالي الِاملحن الرًً ٌِملىن لخظابهم الخاؾ مً إح

  الِاملحن
%14 %22.5 %18.6    

7 
اإلاظخخدمحن في اللواَ الخاؾ بإحس ًلل ًُ الخد 

  بالؼُيل ومِدٌ ؤحسهم ػُيل( 12450ألادوى لألحىز )

%69 

744 

%18 

12063 

%35 

849 
   

8 
)مِدٌ ألاحسة للِاملحن  مِدٌ ألاحسة الُىمُت بالؼُيل

  ػُيل( 218داخل الخى ألاخلس 
61.6 98.1 109.3    

9 
 الىطُى )مِدٌ ألاحس ألاحس الُىمي الىطُى بالؼُيل

  ػُيل( 200للِاملحن داخل الخى ألاخلس 
45 88.5 90    

    1.4% 1.2% 1.7%  الِمل الخوىعي 10

 ٍ(75) تىشيع العىالُ حطب الٍشاط االقتصاد 

 وغصة الضفت الضفت الغسبيت كطاع غصة اليشاط الاكخطادي م

5.5% الصزاُت والـُد والخساحت وؿُد ألاطمان 1  %8.1  %7.4  

لُت 2 6.4%  الخِدًً واملخاحس والـىاُت الخدٍى  %17  %13.4  

6.3%  البىاء والدؼُِد 3  %12  %16.5  

20.9%  الخجازة واإلاواُم والفىادق 4  %23  %20.9  

ً والاجـاالث 5 7.1%  الىلل والخخٍص  %6.7  %6.3  

53.8%  فسوَ ألاخسي الخدماث وال 8  %33.2  %35.5  

 %100 %100 %100  املجمَى 9
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 َاملؤشسات احملمًُ السئًطُ لكطاع غص 

ادة خادة في البوالتبِد الِدوان مباػسة  2014العدوان الاطسائيلي آزاز   %.70إلى بحن الؼباب % و 45إلى  وؿلذ ٍش

  ُ(25) والبطالُوؤشس العىال 

 الليمت إهار ذهىز  ىطلتالبىد/اإلا .م

69.6% اإلاؼازهت في اللىة الِاملت 1  %22  %46.1 

 41.7% 65.2% 34.4%  مِدٌ البوالت الِام 2

 61.4% 85.5% 54.8% ( 24-15لِمس )مِدٌ البوالت  3

 61.6 70.3 59.4  مِدٌ ألاحسة الُىمُت بالؼُيل 5

 45.6% 69.2% 37.6%  البوالت في مخُماث الالحئحن 6
 

  (4) العىالُ يف قطاعات اجملتىعوؤشس 

 اليظبت العدد ىطلتالبىد/اإلا م.

فى خيىمت زام هللا في غصة 1  %20.91 60,000  مًى

فى خيىمت غصة 2  %14.98 43,000  مًى

فى اللواَ الخاؾ 3  %57.41 164,771  مًى

فى اللواَ ألاهلي 4  %6.70 19,229  مًى

 %100.00 287,000  املجمَى 5
 

 3/2017شهس  زاجب % على ةىظفي خكىةت زام هللا في غصة ة30ً، بدء خطم 2016% ةً زواجبهم خالل 45جلاض ى ةىظفى خكىةت غصة 

  6102ً العىالُ والبطالُأِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد شسوعاإلا العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

ّ الـغحرة 2 الدؼغُل اإلاؤكذ  36 الخدٍزب 67 اإلاؼاَز

 

  العىالُ والبطالُأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه  

زبط الخعليم باخخياحاث  العمل عً بعد زيادة ألاعمال  اإلاشازيع الطغيرة واإلاخىططت

 طىق العمل

اطخخدام الخكىىلىحيا في 

 الخدزيب اإلانهي والخلني الدشغيل اإلاؤكذ ظسعاث ألاعمالخاضىاث وة فسص عمل حدًدة جىفير 
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   املعابز 

ؤلاعالن العالمي 
  لحلىق ؤلاوظان

 ليل فسد الخم في مغادزة ؤي بلد، بما في ذلً بلده، وفي الِىدة إلى بلده.(: 13اإلاادة )

أهداف الخىميت 
 اإلاظخداةت العاإلايت

 الؼساهت الِاإلاُت مً ؤحل الخىمُت اإلاظخدامتوطابل الخىفُر وجيؼُى  صحٍِص (:17الهدف )

 الهدف الىطني 
 وفم اإلاِاًحر الدولُت، ومخيامل مّ ػبىت السبى  (:1.8الهدف )

ً
 وفِالُت

ً
هٌام مىاؿالث وػبياث هسق ؤهثر ؤماها

 الِسبي والدولي.
 

  املعابس واقع 

 (40) 7186 قطاع غصَ يف الربيُ حالُ املعابس 

 الصجاعيت العىدة اإلاىطاز زفذ بيذ خاهىن  هسم أبى طالم ىطلتالبىد/اإلا م.

   1202456 إحمالي الؼاخىاث الىازدة 1

ىر
م م

غل
م

 
ام

لِ
ا

 
20

11
 

ىر
م م

غل
م

 9/
20

08
 

ر 
مى

م 
غل
م

20
07

 

   22136  إحمالي الؼاخىاث الـادزة 2

3 ً  26,431 155,063 -  ُدد ألافساد اإلاغادٍز

 1,665 3,906 -  فساد اإلاسحِحن ؤو اإلاسفىكحنُدد ألا  4

 14,431 155,063 -  ُدد ألافساد اللادمحن 5

   2,676  سهباثُدد اإلا 6

   10,342  ُدد املخسوكاث 7

   3,271 ُدد اإلاظاُداث  8

 27.8  10.3  الؼهسي غالق ُدد ؤًام ؤلا مخىطى  9

 ُحالُ املعابس اجلىيُ والبخسي 

دت الجفاق ؤوطلىجم جدمحر اإلاواز باليامل مّ إبلاء كواَ غصة جدذ الخٌس الجىي  ةطاز غصة الدولي  .في مخالفت ؿٍس

 ةيىاء غصة البدسي 

دت الجفاق  ووكّ اللواَ جدذ خٌس  ؤوطلى،لم ًخم اطخىماٌ بىاء مُىاء غصة البدسي في مخالفت ؿٍس
، م1/12/2008ابخداًء مً  ت مً الىؿٌى إلى غصةطفً اإلاظاُداث الدولُوافت  مىّجم اإلاسوز البدسي و 

د ًُ )  ( مُل بدسي.6-3هما ًدٌس ُلى الـُادًً ؤلابداز إلاظافت جٍص
 

 جلسز اإلاِابس الخدودًت وجدهىز خالتها. 2014العدوان الاطسائيلي  آزاز 

  ًُ(41)وكازٌُ بني البطائع الداخمُ واالحتًاجات لكطاع غصَ وَ وىاد البٍاء األضاض 

   حغطيت وظبت العجص هميت ةجمىع الاخخياحاث الىازدة الكمياث /طًالطىف م

 68.8% 1,185,424 3,794,063 2,608,639 الخـمت 1

 17.4% 501,648 607,060 105,412  الخدًد 2

 63.9% 411,257 1,138,238 726,981  ؤلاطمىذ 3

 عمِ األقن %51.15ء ٌطبُ العحص الطٍىٍ يف وىاد البٍا

 6102ًاملعابس أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

ىظس الخـازلطفً حظُحر  مخِدد الضغط واإلاىاضسة ىظس الخـازلكىافل حظُحر  1   1 
 

  املعابس أِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 حظيير طفً وكىافل لكظس الحطاز بىاء ةيىاء غصة البدسي  بىاء ةطاز غصة الدولي  ىيس خلل الغاش على شاطئ غصةجط

ت  لكظس الحطاز الضغط واإلاىاضسة ةطس ةع خسة ججازة ةىطلت إكاةت جطىيس وجأهيل اإلاعابس البًر
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 ىتاج الضلعٕ ّاخلدمٕ  اال 

 العهد الدولي الخاص

بالحلىق الاكخطادًت 

 ماعيت والثلافيتوالاحخ

ًجب ؤن حؼمل الخدابحر التي جخخرها ول مً الدٌو ألاهساف في هرا الِهد لخإمحن اإلامازطت (: 2.6إلاادة )ا

ب الخلنيالياملت لهرا الخم جىفح واإلانهي، وألاخر في هرا املجاٌ بظُاطاث وجلىُاث  ر بسامج الخىحُه والخدٍز

مالت واملت ومىخجت في ًل ػسون مً ػإنها جدلُم جىمُت اكخـادًت واحخماُُت وزلا فُت موسدة ُو

اث الظُاطُت والاكخـادًت ألاطاطُت  .جلمً للفسد الخٍس

أهداف الخىميت اإلاظخداةت 

 العاإلايت
 .وحىد ؤهمان اطتهالن وإهخاج مظخدامت كمان (:12لهدف )ا

 الهدف الىطني 
دلم تجإطِع كىاُد ؤهثر مخاه (:5الهدف ) ادٌ ٍو جىمُت مظخدامت، ًىفس  الكخـاد وهني مظخلل ُو

دظً مً فس   هخاحُتهم.إؾ ُمل البلت للمىاهىحن ٍو
 

  ٌتاج الطمعٌ واخلدوٌ  االواقع 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 ىطلتالبىد/اإلا م.
كطاع 

 غصة
 الضفت

الضفت 

 وغصة

الاخخالل 

 (1) الاطسائيلي

العالم 

 (1) العسبي
 (1) العالم

1 
مً الىاجج املخلي  الظىىي  هـِب الفسد

 (11) بالدوالز ؤلاحمالي
996.3 22267.2 12744.5 35,770` 62542 ` 10,548 ` 

 `2.69%  ` 2.51% `3.5% `2.5% `6.8% (42) مِدٌ الىمى الاكخـادي 2

    958 954 4 (11) كُمت الـادزاث اإلاسؿىدة )ملُىن دوالز( 3

    52225 42581 644 (11) كُمت الىازداث اإلاسؿىدة )ملُىن دوالز( 4

 ة إلعادة إعماز ةا دةسه الاخخالل بعد جىكف طىيلازجفاع ةعدل الىمى في كطاع غصة ًسحع إلى ألاوشطت املحدود

 َاملؤشسات احملمًُ السئًطُ لكطاع غص 

 2014العدوان الاطسائيلي آزاز 
.مؤطظت مخلسزة 693مؤطظت ؿىاُُت مخلسزة باليامل، 297

ً
 حصبُا

.خدمُت مؤطظت 2928مدمسة باليامل،  خدمُت مؤطظت1255
ً
 مخلسزة حصبُا

 ٌتاجاملؤشسات اإلمجالًُ لكطاع اال 

 الليمت ىطلتالبىد/اإلا م.

 $996.3 (11) مً الىاجج املخلي ؤلاحمالي الخلُلي ظىىي ال هـِب الفسد 1

 % 6.8 (42) مِدٌ الىمى الاكخـادي 2

 `23.6% (31) مظاهمت الىاجج املخلي للواَ غصة في الىاجج املخلي الفلظوُني 3

 `500-400 (31) ُدد الظلّ اإلامىَى دخىلها مً الاخخالٌ جدذ مبرز اشدواحُت الاطخخدام 4

 `%50 (31) حجم الخظازة في الىاجج املخلي مىر بدء الخـاز 5

 `%10 (31) ث باإلالازهت ما كبل الخـازحجم الـادزامخىطى  6

 0.62% (11) الىازداث إلىوظبت الـادزاث  7

 %137 ` (31) الدخل إلىوظبت الاطتهالن  8

 ُدد الؼُياث اإلاسحِت 9
 ػًُ 5002000

 دوالز ملُىن  600بلُمت 
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 (43) 7186ًلمعاً  وؤشسات رلتازَ لكطاعات االٌتاج. 

 اليشاط اللطاعي
عدد 

 اإلاؤطظاث
 الخطييف

وظبت 

 عدد 

 اإلاشخغلين

وظبت 

حعىيضاث 

 العاةلين

وظبت 

الاطتهالن 

 الىطيط

وظبت 

 الاهخاج

وظبت 

الليمت 

 اإلاضافت

وظبت 

هاةش 

 السبذ

ت 242833   ُتوؼان الخجازة الداخل  35 28 24 14 11 19 ميؼأث ججاٍز

 12 13 14 17 17 9 ميؼإة ؿىاُُت 52613   وؼان الـىاُت

 8 8 9 13 6 16 طُازاث 822981 وؼان الىلل واإلاىاؿالث

 13 13 14 15 13 9 ػسهت ملاوالث 22532   وؼان اإلالاوالث

مظاخت مظخغلت  ........  وؼان الصزاُت

 دوهم

23 10 25 11 5 3 

 29 33 28 17 43 24 مؤطظت 9,022   وؼان الخدماث

 100 100 100 100 100 100 ------- -------  املجمَى
 

  ً(44) 7186جدوه التكسيس التىىيين لعا 

 وظبت العجص  هىع الظلعت  م.

 %23.7 الدكُم 1

 %24.6  الظىس 2

 %49.3  ألازش  3

ىث الىباجُت 4 خىن  الٍص ذ الٍص غحر ٍش   16.1% 

 %73.3  البلىلُاث 5

وألاحبان ألالبان، 6   44.4% 

ىم الخمساء واملجمدةاللخ 7   91.3% 

املجمدة والدواحًالدواحً  8   15% 

الف 9  %72.5  ألُا

 %55.6  الؼاي/وظيافُه/مبُم 10

خىن  11 ذ الٍص  %23.7  ٍش

طمان هاشحت ومجمدةؤ 12   24.6% 

يُت 13  %42.84  مخىطى العجص في ألاؿىاف الخمٍى

 

 6102ًاإلٌتاج الطمعٌ واخلدوٌ ىدَ يف دلاه أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسص 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

   5 جىفحر مىاد ؤولُت 8 إوؼاء مؼسوَ اطدثمازي 
 

  اإلٌتاج الطمعٌ واخلدوٌأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 إوشاء ةىطلت ججازة خسة ةع ةطس يتإعداد دزاطاث الطخكشاف الفسص الاطدثماز  دعم اإلاىخج املحلي وجطىيس حىدجه

 وشاء ةىطلت ضىاعيتإ  الاكخطاد ألاخضس واإلاظخدام اإلاشازيع الطغيرة واإلاخىططت والكبيرة اطخكمال إعادة ؤلاعماز والخعىي 
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   ٘الشراع 

ةجلع خلىق ؤلاوظان 

 ةكخب اإلافىض الظاةي 

وجسبُت اإلاىاش ي  اإلاىخجاث الصزاُُت للفالخحن وؤطسهم الخم في الىد في ؤزاكيهم، وإهخاج: (4/2)اإلاادة 

 والـُد وكوف الثماز وؿُد ألاطمان في ؤكالُمهم.

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
ص الصزاُت اإلاظخدامت ءالللا (:2الهدف ) ىت وحٍِص  ُلى الجَى وجىفحر ألامً الغراةي والخغرًت املخظ 

 الهدف الىطني 
دلم جىمُت ال تجإطِع كىاُد ؤهثر مخاه (:5الهدف ) ادٌ ٍو ًىفس فسؾ  مظخدامت،كخـاد وهني مظخلل ُو

دظً مً   هخاحُتهم.إُمل البلت للمىاهىحن ٍو

 

  الصزاعُ  واقع 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 الضفت كطاع غصة ىطلتالبىد/اإلا م.
الضفت 

 وغصة

الاخخالل 

 (1) الاطسائيلي

العالم 

 (1) العسبي
 (1) العالم

ت 1  35.2 37.51%% %24.85 *15.5% *14.9% *24.1% (4) وظبت اإلاظاخت اإلاصزُو

    ^322177 ^ 252676 ^62501 (4) الخُاشاث الصزاُُت 2

    ^12,167 ^8,569 ^3,598 (4) اهُتالثروة الخُى  3

    ^ 24,490 ^ 19,100 ^ 5,390 (45) آلاالث واإلاِداث الصزاُُت 4

      `322262416 (9) (هً)ألاطمان 5

  %24.16 %29.52 %1.1 ^10.4 % ^ 11.1% ^ 8.6% (45) في اللواَ الصزاعي الِاملحنوظبت  6

7 

وظبت ألازاض ي الصزاُُت التي جم اكخواُها 

فسق اإلاىولت إحساءاث الاخخالٌ ب بظبب

 (47) (46) )دوهم(وهسق الخفافُت  الِاشلت

72300 129202000` 129272300    

  (48)الصزاعُ يف الراتٌ وؤشسات االنتفاء 

 وظبت الاهخفاء  البىد م

 %90 الخلاز 1

 45%  الفىاهه 2

خىن  3  85%  الٍص

 90%  اللخىم البُلاء 4

 17%  اللخىم الخمساء 5

 25%  الواشحت الثروة الظمىُت 6

 

 ألاطمان.ؤكساز في ألاؿٌى والبيُت الخدخُت للصزاُت وؿُد ، و %مً ألازاض ي الصزاُُت30جلسز  2014العدوان الاطسائيلي  زاز آ
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  6102ًالصزاعُ أِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

 10 جىفحر وخداث خُىاهُت وخُىاهاث 4 جإهُل بيُت جدخُت وػبياث السي  2 إوؼاء بسن مُاه شزاُُت

ت وميافدت خؼساث 10 آلُاث ومِداث شزاُُت  4 ؤػخاٌ شزاُُت 4 ؤدٍو

 1 بىاء مفسخاث لألطمان 1 بىاء مظلخ 1 بىاء وجإهُل ملساث للـُادًً

 

  الصزاعُأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 حعصيص وجطىيس الخعاوهياث الصزاعيت   وجأهيل الطسق الصزاعيت اطخطالح ألازاض ي ت الخدخيت الصزاعيت البيي اطخعادةاطخكمال 

 جىفير ألادويت الصزاعيت وألاطمدة آلاالث واإلاعداث الصزاعيت بأطعاز حصجيعيت الصزاعيت واإلادازض ؤلازشاد والبدىر

 اإلاشاجل والدفيئاث الرهيت جطىيس ةيىاء الطيادًً طمانإعادة جأهيل ةعداث ضيد ألا  اطخعادة اكخطاد ؤلاهخاج الحيىاوي

 ضىاعت ألاطمدة العضىيت اإلاكافدت الحيىيت لآلفاث جطىيس أضىاف هباجيت وطالالث خيىاهيت ذاث إهخاحيت عاليت وةلاوةت لؤلةساض
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   التهيْلْجٔا 

ةجلع خلىق 

ةكخب ؤلاوظان 

 اإلافىض الظاةي 

يبغي (:19اإلاادة ) ش وعي الجمهىز باطخخداماث الخىىىلىحُاث الجدًدة لالجـاالث مً ؤحل للدٌو ؤن حِص  ٍو

والخخفُف مً آزازها  وإدازتهادُم ألافساد في جلُُم املخاهس ذاث الـلت باالجـاالث ُلى الىدى اإلاىاطب 

 بؼإنها.واجخاذ كسازاث مظدىحرة 

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت

ُلى الـمىد، وجدفحز الخـيُّ الؼامل للجمُّ واإلاظخدام، وحصجُّ بنى جدخُت كادزة  تإكام (:9الهدف )

 .الابخياز

س الخيىمت ؤلالىتروهُت.(: 7.3.6الهدف ) الهدف الىطني  س جىىىلىحُا اإلاِلىماث لالزجلاء بِملُت جوٍى  جوٍى

 

  التهٍىلىجًا واقع  

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 كطاع غصة ىطلتالبىد/اإلا م.

(49) 

 الضفت

(49) 

 الضفت وغصة
(49) 

الاخخالل 

 الاطسائيلي

(1) 

العالم 

 (1) العسبي

 العالم

(1) 

 ` 66.9%  63.1%  83.5% `   92.0% %55.6 التي لديها حهاش خاطىبوظبت ألاطس  1

طىىاث فإهثر(  10وظبت ألافساد ) 2

  ٌظخخدمىن الخاطىب

61.2%  59.5%  60.2%     

 ` 51.4%  48.3%  78.9%`  44.0% %42.2  وظبت ألاطس التي لديها خدمت إهترهذ 3

 طىىاث فإهثر( الرًً 10وظبت ألافساد ) 4

  ٌظخخدمىن ؤلاهترهذ

52.2%  54.5%  53.7%  %77.4` % 44.3` %43.99 

د  10)ألافساد  5 طىىاث فإهثر( الرًً لديهم بٍس

  الىترووي

70.1%  74.1%  72.6%     

وظبت ألاطس التي لديها خى هاجف هلاٌ  6

)   )مدمٌى

97.6%  97.9%  97.8%     

     %43.0  %39.8  33.5%  ألاطس التي لديها خى هاجف زابذ 7

ىن  8      %98.3  %97.1  94.7%  ألاطس التي جمخلً حهاش جلفٍص

 َوؤشس اضتخداً املؤضطات لمتهٍىلىجًا يف قطاع غص 

 .مدوت مدمسة 14مدوت مدسومت مً امداداث الواكت و 225، اُواٌ الخوىن الثابختؤكساز بؼبىت  2014العدوان الاطسائيلي آزاز 
 

 6102ًالتهٍىلىجًا اشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه أِي إزل 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

 36 جىفحر خىاطِب ووطابل جلىُت للمؤطظاث ؤلاوظاهُت 13 جىفحر خىاطِب ووطابل حِلُم جلىُت
 

  التهٍىلىجًا أِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 اطدثماز الخكىىلىحيا في جىفير فسص عمل دعم ةشازيع الحكىةت ؤلالكتروهيت هيتجطىيس اإلاؤطظت ؤلالكترو

 زبط البدث العلمي بأولىياث الخىميت الىطىيت شيادة الىضىل إلى الخكىىلىحيا الخدزيب الخلني
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الكطاع 

 البٕٔٝ

 اإلاياه

 املخلفاث الطاكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناعٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ّالضٔاصٔ٘ املرتتب٘ علٙ أسم٘ الطاق٘ ٓيبػٕ التكلٔل مً شأٌ العْاقب االجتال 

الْشٔه٘ فالفلضطٔئٌْ يف غشٗ الذًٓ ٓعٔشٌْ يف أسم٘ إىضاىٔ٘ مطْل٘، مل ٓعد مً املنهً احتحاسٍه 

 نزٍاًٜ بضبب اخلالفات ّاالىكضامات ّاإلغالقات.

  3/7187 ألوضطاملٍطل اخلاص لألوي املتخدَ لعىمًُ الطالً بالشسم ا –ًٌهىالٍ والديٍىف 

% وظبت اإلاُاه 95
اإلالىزت، العجص اإلااةي 
في الخصان الجىفي 

 ملُىن وىب 150

،  22-12 الخُاز:اهلواَ 
ً
ًىمُا

في الواكت الىهسبابُت  العجص
 6مُجا واث، وفاة  270

بظبب  هفل 23و ؤشخاؾ
 م2010اطخخدام الؼمَى مىر 

% مً اإلاُاه الِادمت ال ًخم 50
 
ً
خم الخخلف ًىمُا مِالجتها، ٍو

 ملُىن لتر في البدس 110مً 



 

47 

  ِاملٔا  

البروجىهىل اإلاخعلم باإلااء 

والصحت الجفاكيت أوزوبا 

 1992لعام 

جاخت طبل الخـٌى ُلى مُاه الؼسب والـسف الـخي ولخماًت اإلاىازد إلخخر الدٌو ألاهساف جدابحر مىاطبت ج

 .اإلاابُت اإلاظخخدمت همـادز إلاُاه الؼسب مً الخلىر

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
 .جىافس اإلاُاه وخدماث الـسف الـخي للجمُّ نكما (:6الهدف )

 الهدف الىطني 
 ُلى جإمحن الخلىق اإلاابُت للمىاهىحن، (: 3.8الهدف )

ً
 وملدزة

ً
كواَ مُاه وؿسف ؿخي فلظوُني ؤهثر جىٌُما

 وجدلُم الخىشَّ الِادٌ ليافت الاطخخداماث.

 

  املًاه واقع  

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 الضفت وغصة الضفت الغسبيت كطاع غصة البىد م.

 79.4 79.1 79.7  (4) (50) خـت الفسد الُىمُت )لتر/فسد/ًىم( 1

     %95 (50) وظبت جلىر اإلاُاه 2

   12000 (50) (ملغ/لتروظبت اليلىزٍد ) 3

   250-200 (50) لغ/لتر(مالىتراث في مخصون اإلاُاه الجىفُت )وظبت  4

     102000  (50) ُدد آباز اإلاُاه 5

     800  (50)آلاباز التي الشالذ مدمسة  6

 65.5 28.6 36.4 (4) (50) (3الفاكد مً اإلاُاه )ملُىن م 7

 املؤشسات احملمًُ جملاه املًاه  

ج 16وُاه اإلا ُدد هبحر مً آبازجلسز  2014العدوان الاطسائيلي آزاز   17.5وهم مً ػبياث اإلاُاه  46.8جدمحر  ُامت،هلل مُاه  ؿهٍس

 مً ػبياث اإلاُاه الِادمت هم
 

 ًُ(50) املىاشٌُ املائ 

 (50) الليمت البىد/اإلاىطلت م.

 220  اخخُاج اإلاُاه )ملُىن وىب( 1

 70  مخىطى همُت مُاه ألامواز اإلاغرًت للخصان الجىفي 2

 150  العجص اإلااةي في الخصان الجىفي 3

 10  همُت اإلاُاه اإلاظخىزدة مً ػسواث الاخخالٌ الاطسابُلي 4

 3  همُت اإلاُاه الـادزة ًُ مدواث الخدلُت 5

 ُ(4) وضائن ختمص األضس وَ املًاه العادو 

 وظبت ىطلتالبىد/اإلا م.

 %83.5  ػبىت ؿسف ؿخي 1

 %9.8  خفسة امخـاؿُت 2

 6.7% خفسة ؿماء  3
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 ُ(50) املشانن السئًطًُ يف دلاه املًاه العادو 

 وظبت ىطلتالبىد/اإلا م.

 16.5%  ُدم وحىد ػبىت ؿسف ؿخي 1

 %10.00  ػبىت كدًمت 2

 %10.00  مىاهم غحر مخدومت 3

 %60.00  اإلاِالجت كِف هفاءة مدوت 4

 3.5%  ؤخسي  5

 

  6102ً املًاهأِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

 6 جإهُل وخداث وػبياث مُاه 3 ؤخىاق مُاه 30 إوؼاء بئر مُاه

 1 وخدة مِالجت مُاه الـسف الـخي 23 وخدة جدلُت مُاه 3 جسػُذ مُاه ألامواز

   5 جىفحر خصاهاث مُاه 2 مسهباث جىشَّ مُاه

 

  املًاهأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه  

طخعادة البييت الخدخيت اطخكمال ا

 لشبكاث اإلاياه واإلاياه العادةت 

ةياه ألاةطاز وحغرًت  ججميع

 اإلاياه الجىفيت

 ةدطاث جدليت اإلاياه خط هاكل للمياه بين الشمال والجىىب

 جدليت ةياه البدس ةدطاث ةعالجت ةياه الطسف الطحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىضابل الشمً مليع اىَٔار خشاٌ املٔاِ اجلْفٔ٘ يف قطاع غشٗ املَدد باالىَٔار التاو يف غضٌْ ثالث صيْات، 

 ّالعامل صٔهٌْ مطالبًا بإجياد مأّٚ مللْٔىٕ فلضطٔين يف حال اىَٔار اخلشاٌ.

  5/7187زئًظ ضمطُ املًاه الفمططًًٍُ   – واشُ غًٍي
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   ٘الطاق 

ةكخب  -ألاةم اإلاخددة

اإلافىض الظاةي 

                      ؤلاوظان لحلىق 

 ىًخىحب ؤن جخم ممازطت خم الؼِىب وألامم في الظُادة الدابمت ُل: اإلاىازد الطبيعيت علىالظيادة الدائمت 

 
ً
 .إلاـلخت جىمُتها اللىمُت وزفاه ػِب الدولت اإلاِىُت زسواتها ومىازدها الوبُُِت وفلا

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت
 .خـٌى الجمُّ بخيلفت مِظىزة ُلى خدماث الواكت الخدًثت اإلاىزىكت واإلاظخدامت ناكم (:7الهدف )

 هاكت مؤمىت للمظتهلً بىمُاث وافُت وبإطِاز مِلىلت وبمىاؿفاث فىُت وبُئُت جدلم اإلاِاًحر الدولُت. (:2.8الهدف ) الهدف الىطني 
 

  الطاقُ  واقع 

 ٌُ(11) (9) املؤشسات األضاضًُ املكاز 

 م.
ةعدل اطتهالن ألاطسة ةً 

 الطاكت
 الضفت غصة

الضفت 

 وغصة

 306` 328` 265` (طاُت )هُلى وان. الىهسباء 1

 22` 26` 14`  غاش البتروٌ اإلاظُل )هغم( 2

 21` 28` 12`  واش )لتر( 3

ً )لتر( 4  95` 115` 42`  بجًز

 `149  `160 69`  ر(طىالز )لت 5

6 
مُاه ألاطس التي لديها سخان 

  ػمس ي
%43.8 %63.1 %56.5 

 

 َ(51) املؤشسات احملمًُ لكطاع غص 

 الليمت ىطلتالبىد/اإلا م.

 450 اخخُاج الواكت الىهسبابُت باإلاُغا واث 1

 180  مخىطى الواكت الىهسبابُت اإلاخىفسة 2

 270  ا واثغباإلاُ الواكت الىهسبابُت فيالعجص  3

4 
ملخوت ههسباء غصة  اخخُاج الىكىد الؼهسي 

  )ملُىن لتر(
18 

 )ملُىن لتر( الىكىد اإلاظخىزد مخىطى 5
ً
ا  6.5  ػهٍس

 11.5  )ملُىن لتر( العجص الؼهسي مً الىكىد 6
 

 

، وفاة  22-12 :اهلواَ الخُاز آزاز أشةت الكهسباء
ً
 م.2010هفل بظبب اطخخدام الؼمَى مىر  23نهم شخف م 29طاُت ًىمُا

ُتؤكساز في الؼبىت  غصة،جدمحر مدواث ههسباء  2014آزاز العدوان الاطسائيلي   لؼماٌ غصة والبيُت الخدخُت لىلل الواكت واملخوت الفُس
 

 (40) 7186خاله العاً  الهىًات املتاحُ وَ البرتوه 

 حغطيت وظبت العجصةلداز  الكليت الاخخياحاث الىازدة الكمياث /لترالطىف م

1 ً  69.9% 23,647,416 78,445,113 54,797,697  بجًز

 107.5% 11,764,325- 156,890,226 168,654,551  طىالز 2

 11.5% 1,157,419 1,307,419 150,000  هحروطحن 3

 61.3% 37,950 98,056 60,107  هً/ غاش 4

 41.0% 117,591,450 199,371,744 81,780,294  اعيطىالز ؿى 5

 58.24% 26,133,982 87,222,512 61,088,530  اإلاخىطى 6
 

  6102ً الطاقُأِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

ر مىلداث ههسبابُتجىفح 13 الواكت الؼمظُت 12 ؤلاهازة آلامىت  9 
 

  الطاقُ أِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه 

 جطىيس خلل الغاش على شاطئ غصة ةدطت جىليد الكهسباء وجطىيس  إعادة جأهيل إعادة جأهيل شبكت الكهسباء

 خىليدخط الغاش لدشغيل ةدطت ال ن.ف 161على حهد  الاخخاللالسبط ةع  ن.ف 220السبط الثماوي ةع الجاهب اإلاطسي 

 إهخاج ةطادز طاكت بدًلت الطاكت الشمظيت ؤلاهازة آلاةىت اإلاىاضسة واإلادافعت لحل أشةت الكهسباء
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   املخلفات 

اإلاخددة  ةؤجمس ألاةم

  اإلاعني بالبيئت عام 

1979 

 ن لإلوظان خلإ: (1اإلاادة )
ً
 ؤطاطُ ا

ً
مت، في ًل  ا ُت حُدة حظمذ له بإن ٌِِؽ خُا بِئت ذاثفي ًسوف ُِؽ هٍس ة هُى

مت  فهت.هٍس لى ؤلاوظان جلّ مظؤولُت ملدطت ًُ خماًت وجدظحن البِئت لـالح ألاحُاٌ الخالُت واللادمت مس   .ُو

أهداف الخىميت 

 اإلاظخداةت العاإلايت

بها إلى ؤدوى خد، وخفم وظبت مُاه املجازي غحر  (:3.6الهدف ) وكف إللاء الىفاًاث واإلاىاد الىُمُابُت الخوسة وجللُل حظس 

س وإُادة الاطخخدام اإلاإمىهت بيظبت هبحرة ُلى الـُِد الِالمياإلاِالج  ت إلى الىـف، وشٍادة إُادة الخدٍو

لت ؤهثر اطخدامت. (:4.8الهدف ) الهدف الىطني ، وجسار خلازي وبِئت هبُُِت مـىهان ومدازان بوٍس
ً
 بِئت فلظوُيُت ؤكل جلىزا

 

  املخمفات  واقع 

 ٌُاملؤشسات األضاضًُ املكاز 

 الضفت كطاع غصة ىطلتىد/اإلاالب م.
الضفت 

 وغصة

 53.9% 38.4% 83.5% (4) الخخلف مً اإلاُاه الِادمت ُبر ػبىت الـسف الـخي  .1

   50% (52) وظبت اإلاُاه الِادمت التي ًخم مِالجتها  .2

( زاض ي الصزاُُتالخخلف مً اإلاُاه الِادمت في ألاودًت وألا   .3
ً
   18 (4) )ملُىن لتر ًىمُا

( الخخلف مً اإلاُاه الِادمت في البدس  .4
ً
   110 (52) )ملُىن لتر ًىمُا

  مخىطى  300 (52) )هً ًىمي( الخخلف الِؼىاةي للىفاًاث الـىاُُت والبلدًت  .5

ت  .6   مخىطى حدا مسجفّ (52) الاطخخدام اإلاىثف للمبُداث وألاطمدة الىُماٍو

 ُطسم وعاجلُ الٍفايات الصمب  

 .لالهفجازحر مً مخلفاث الِدوان اللابلت ملُىن هً مً ألاهلاق، ُدد هب 1.5 2014العدوان الاطسائيلي  آزاز 
 

  (52) البىد م.
 
 اليظبت طً ًىةيا

  16%  300  الخخلف الِؼىاةي مً كبل الهُئاث املخلُت 1

 5%  100  الخخلف الِؼىاةي مً كبل ألافساد 2

 79%  1,500  الصخُت اإلاِخمدة في اإلاىباثالومس  3
 

  6102ًت املخمفاأِي إزلاشات اجلىعًات وبعض املؤضطات املاسلُ املسصىدَ يف دلاه 

 العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع العدد اإلاشسوع

ف اإلاُاه الِادمت اث كمامت 2 جـٍس    2 جىفحر خاٍو
 

  املخمفاتأِي دلاالت التدخن املطمىبُ يف دلاه  

 ةدطاث ةعالجت اإلاياه العادةت إعادة جدويس الىفاًاث الطلبت  جدظين هظم إدازة الىفاًاث الظائلت والطلبت والخطسة

 اإلاكافدت الحيىيت لآلفاث خاوياث وةكباث الىفاًاث الضازة والحشساث للمىاد الظكان ةً حعسض الحد  

 الخىعيت و الخعليم البيئي  إعادة جأهيل وادي غصة   اهخاج غاش اإلايثان ةً الىفاًاث الطلبت
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http://www.unsco.org 

 7183 :رام هللا : بناء الدولة وتجسٌد السٌادة . 7186-7183خطة التنمٌة الوطنٌة  .الفلسطٌنٌة وزارة التخطٌط والتنمٌة اإلدارٌة .

http://www.palestineeconomy.ps. 

 .7187 :إسطنبول. 7187خطة التدخل اإلنسانً لمطاع غزة  جمعٌة غزي دستٌن .http://www.gazzedestek.org 

  األمم المتحدة  -مكتب تنسٌك الشئون اإلنسانٌةOCHA . 7187 :المدس. 7187خطة االستجابة اإلنسانٌة لعام .

https://www.ochaopt.org. 

 [7187, 5 8]تارٌخ االلتباس: . 7185المولع اإللكترونً.  .7141 أهداف التنمٌة المستدامة العالمٌة .األمم المتحدة. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment  

 التً ذكرت فً المراجع أعاله االحتٌاجات المطاعٌة المذكورة فً تمارٌر الوزارات المختصة. 

 :زوىش تازيخ املعمىوُ
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