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 GDD  تعريف بجمعية غزي  دستك
 النشأة والتطور 

مليون فلسطيني    2  أكثر من   م، وكنتيجة الستمرار معاناة2014العدوان اإلسرائيلي في صيف العام  بناًء على توصيات امللتقى الدولي لدعم قطاع غزة عقب  

في إسطنبول  GDD م، توافقت مجموعة من الخبراء والعاملين في العمل اإلنساني في تركيا إلى تأسيس جمعية غزي دستك2006يعيشون تحت الحصار منذ العام  

تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة، وخالل فترة عملها عقدت    لدعم  183-209-34  تسجيل  تحت رقم  في  الفاعلة  وتنسيق الجهود واملساهمة 

جميع ، وبعد النجاحات التي حققتها في قطاع غزة وبناء على طلب مناطق االحتياج األخرى وسعت نطاق عملها ليشمل العديد من املؤتمرات والشراكات الدولية

 .مناطق االحتياج حول العالم والذي ساهم في تقديم خدماتها ملاليين املستفيدين

 الرؤية

 . مناطق االحتياجرائدة تعمل على تحسين جودة حياة اإلنسان في  تنموية جمعية إنسانية

 الرسالة

على أسس علمية من خالل تدخل   والتنموية ملناطق االحتياج حول العالم( هي جمعية تركية تسعى إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية GDDجمعية غزي دستك )

معايير النزاهة والشفافية ومبادئ العمل اإلنساني والقوانين املحلية والدولية ذات و تشاركي منسق مرتكز إلى أهداف التنمية املستدامة العاملية    وتنموي   إنساني

 الصلة. 

 األهداف

 ية املستدامة العاملية.املساهمة في تحقيق أهداف التنم ▪

 املساهمة الفاعلة في توفير االحتياجات اإلنسانية والتنموية ملناطق االحتياج.  ▪

 املساهمة في دعم حقوق اإلنسان للفئات الهشة واملهمشة في مناطق االحتياج. ▪

 املساهمة في تنسيق وتكامل الجهود اإلنسانية والتنموية ملناطق االحتياج. ▪

م من أثر التمويل.املشاركة  اإلنسانية  تطوير أداء املؤسسات ▪ ِّ
 
 في مناطق االحتياج بما ُيعظ

 مجاالت العمل

 االستدامة االجتماعية ▪

 تحسين البيئة السكنية من خالل ترميم وتأثيث وتوفير بدل إيجار لألسر الفقيرة وذوي اإلعاقة. :برنامج السكن الالئق ▪

 ومستدامة لألسر الفقيرة، والشباب والفئات الضعيفة.توفير فرص عمل عادلة  :الالئقبرنامج العمل  ▪

 : تقديم خدمات صحية للمرض ى الفقراء وللمتضررين من األزمات والكوارث، وللمؤسسات الصحية التي تقوم على رعايتهم.برنامج الرعاية الصحية ▪

 ل األساسية والجامعية. : تحسين جودة التعليم عبر دعم الطلبة واملنظومة التعليمية في املراحبرنامج التعليم  ▪

 تعزيز االندماج والتكافل املجتمعي للفئات الهشة والضعيفة وخاصة األطفال، والنساء، وذوي اإلعاقة، والغارمين. :خدمات الحماية  ▪

 املساهمة في الحد من النقص الغذائي لألسر الفقيرة ومن سوء التغذية لألطفال.  :برنامج األمن الغذائي  ▪

 اإلنسانية دامةاالست ▪

 تعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل اإلنساني بما يساهم في تطوير األداء للفئات املستهدفة  :الشراكة اإلنسانية ▪

 واألزمات. ملواجهة وإدارة الكوارثتشاركية  : بناء استراتيجية وطنية  الشراكة الوقائية ▪

 فيها.: تطوير مؤسسات املجتمع املدني والعاملين التطوير املؤسس ي  ▪

 االستدامة البيئية ▪

ــفيات، الجامعات، املدار ،  بار امليا ، ...( والفئات   :برنامج الطاقة النظيفة ▪ ــ ـــ ـــ ــتشــ ــ ـــ ـــ ــتدامة للمرافق الحيوية )املســ ــ ـــ ـــ ــاهمة في توفير طاقة نظيفة ومســ ــ ـــ ـــ املســ

 الضعيفة.  

 : املســــاهمة في توفير ميا  نظيفة مســــتدامة صــــالحة للشــــرب وللري من خالل حفر اتبار وإنشــــاء محطات التحلية وتشــــغيلها بالطاقةبرنامج املياه العذبة ▪

 الشمسية وغيرها من وسائل النقل اتمن للميا .

 املساهمة في التخلص اتمن من النفايات الطبية والصناعية ومعالجة امليا  العادمة. برنامج البيئة النظيفة:  ▪
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 ةمقدم

. (، واالقتصادية واإلنسانيةاالجتماعية ) الحيويةعاًما حصاًرا خانًقا على قطاع غزة، طال جميع القطاعات  16يفرض االحتالل اإلسرائيلي منذ نحو 

تزال    ورغم وصول الحالة اإلنسانية في القطاع ملستويات غير مسبوقة من التدهور، إال أن  سياسة العقاب الجماعي ضد السكان في قطاع غزة ما

د االحتالل اإلسرائيلي إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة بأكثر   نسمة يعيشون في قطاع غزة.   من مليون 2.3ثابتة، بشكٍل ُيظهر بوضوح تعم 

، فاقمت هذ  الهجمات  2021و2014و2012و2008على القطاع في األعوام    اعتداءات إسرائيلية مدمرة  4وخالل فترة الحصار شن االحتالل اإلسرائيلي  

. وتبدو عملية إعادة بنائها شبه  واملباني العامة، والتجارية  ، واملدار    ، املنازل العسكرية من مأساوية الوضع في القطاع، حيث ُدمرت عشرات  الف  

 البناء الالزمة لإلعمار.  على غزة يمنع دخول مواد املفروض؛ ألن الحصار اإلسرائيلي متوقفة

حلول تساعدهم على التأقلم مع الوضع املعيش ي املأساوي الناتج عن الحصار والعدوان مُجبرين على إيجاد وقد وجد الفلسطينيون في غزة أنفسهم 

كما أعاق عملية النمو االقتصادي    املتكرر على القطاع، األمر الذي أدى إلى نقص شديد في املواد األساسية التي يحتاجونها، مثل الغذاء والوقود،

التعليم   في القطاع لفترة طويلة األمد، باإلضافة إلى مشاكل أخرى كثيرة، مثل صعوبة الحصول على الخدمات الطبية أو ميا  الشرب النظيفة، أو حتى

 .الالزم ألبنائهم

 لتعمق األزمات  
ً
االقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف العجلة االقتصادية وتوقف اإلنتاجية في  وتأتي أزمة فيرو  كورونا املستمرة منذ عامين تقريبا

تي  بعض األنشطة االقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف األنشطة، مما تسبب في ارتفاع معدالت البطالة والفقر، والخسائر الكبيرة ال 

 واالجتماعية والتجارية وكذلك السياحية.تسببت فيها هذ  األزمة على كافة األصعدة؛ الصحية والتعليمية 

ليعيشوا   إال أن الفلسطينيين لم يستسلموا لهذ  الظروف جميعها، وقرروا التغلب على العقبات املترتبة على الحصار اإلسرائيلي والعدوان املتكرر، 

 .لهاحياتهم بكرامة، رافضين االستسالم 

 عتمد فيها منهجية علمية دقيقة لتطوير هذا التقرير استندت إلى ما يأتي: لقد قام فريق إعداد هذا التقرير ببذل جهد كبير، ا

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

لتصنيف الفئوي )الشباب، املرأة، الطفولة، ذوي اإلعاقة ...(، ألنها متضمنة  وظروف قطاع غزة، حيث تم التركيز على مجاالت العمل وليس على ا

 في هذ  املجاالت.

دون التعليق عليها في هذ  النسخة من التقرير وترك  م2021االكتفاء بذكر الحقائق واألرقام التي لها مصادر موثوقة أو رسمية حتى نهاية العام  −

 تحليلها وقراءتها لكل مؤسسة حسب منهجيتها في التحليل. 

من خالل ما نشرته هذ  املؤسسات   م2021حصر التدخالت اإلنسانية ملنظمات املجتمع املدني وبعض املؤسسات املانحة في قطاع غزة للعام   −

 نشر  في الصحف اليومية.على صفحاتها اإللكترونية أو ما تم 

ة، تحديد أولويات التدخل اإلنساني من خالل مراجعة القوانين اإلنسانية الدولية وأهداف التنمية املستدامة العاملية وخطط التنمية الوطني  −

 وخطط التدخل اإلنساني للمؤسسات الدولية واألجنبية.

 بخبرات املؤسسات اإلنسانية، في إطار إدارة املعرفة وتوثيقها، ونسعى من خالل هذا التقرير، لوضع أسا  متين يمكن البناء عل 
ً
يه وتطوير  تدريجيا

تي نتوقع من كل ذي خبرة في هذا املجال أن يقدم مساهمة قيمة إلى هذا التقرير من خالل البريد اإللكتروني املذكور في بداية التقرير، وال  إننا  حيث

 بالعمل اإلنساني. تمثل خطوة ضرورية وملحة في طريقنا نحو اال 
ً
 رتقاء معا

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

لتكون غزة قابلة للعيش ألنها  وتمكينه    معاناة اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة، وتساهم في تحسين سبل العيش املستدام لإلنسان على أرضه

 تستحق الحياة.
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 ملخص األزمة اإلنسانية في قطاع غزة 

 

 54منذ    إن استمرار االحتالل
ً
 والذي تخلله    16والحصار املشدد على قطاع غزة منذ   عاما

ً
اعتداءات مدمرة أدى إلى تدهور الوضع اإلنساني    أربععاما

محافظات بأعلى معدالت كثافة   5مليون نسمة في    2.31منطقة منكوبة، يعيش فيها ما يزيد عن  واالقتصادي والصحي واملعيش ي وحول القطاع إلى  

وتفاقمت األزمة اإلنسانية خالل العام   مخيمات،   8% موزعين على  64.8لالجئين يزيد عن  اوارتفاع معدل  ،  2نسمة/كم  58.633,6سكانية في العالم  

. ولكن رغم الظروف القاسية والتحديات الكبيرة الزال أهالي م2021والعدوان اإلسرائيلي في مايو    19نتيجة استمرار الحصار وجائحة كوفيد    2021

غ،  ة، والتي انعكست على كافة مناحي الحياة وأصابتها بالضرر البلي مقطاع غزة يبذلون قصارى جهدهم ليعيشوا حياة طبيعية في ظل األزمات املتراك

فت وراءها مآس ي إنسانية متعددة أهمها ما يأتي: 
َّ
 وخل

طالب جامعة فقير،   83,700وطالب مدرسة فقير،    457,307ونحو    طالب،   36.35مدرسة تعمل فترتين، معدل الطلبة لكل شعبة    447التعليم:   −

 
ً
 %.2ورغم ذلك فإن نسبة األمية في القطاع هي األقل عربيا

−   
ً
%، والعجز املالي في مواد 33% ومن املستهلكات الطبية  50، األصناف املقطوعة من األدوية  13,967الصحة: عدد التحويالت الطبية للخارج سنويا

بفيرو   املسجلين  مصاب، عدد املصابين  8,903 إلى  2021-2014، وبلغ عدد املصابين بالسرطان  300%، األجهزة املتعطلة  52املختبرات بنسبة  

 وفاة. 1,433 م2021حتى نهاية عام 19بفيرو  كوفيد مصاب، إجمالي الوفيات  107,234 م هو 2021حتى نهاية عام  19وفيد ك

 %.37.8لم يتزوجوا هم في سن الزواج ، نسبة الذين  ذو إعاقة 61,605يتيم،  17,115األسرة:  −

% انعدام 62% اعتماد األسر على املساعدات، 80شخص( فقر مدقع،  779,431% )33.7شخص( تحت خط الفقر،  1,595,869% )69الفقر:  −

 %. 332.86أو نقص حاد في األمن الغذائي، وقد بلغت نسبة استهالك الفرد بالنسبة للدخل 

،    2,932املساكن:   −
ً
 كليا

ً
 ولم تعوض،    80,822منزل ال زال مهدما

ً
 جزئيا

ً
وحدة    63,000وحدة سكنية غير الئقة بحاجة إلى إعادة بناء،    25,000مهدما

 سكنية غير الئقة بحاجة إلى ترميم.

،  13الثقافة والدين:  −
ً
 ال زال مهدما

ً
 بحاجة إلى تأهيل وتطوير، وا 42مسجدا

ً
 مسجد جديد.  30إلى لحاجة مسجدا

 .14,200، عدد املنتسبين لألندية الرياضية 83 صةالرياضة: عدد األندية الرياضية املرخ −

 %. 21.4 م2021خالل عام " 19% بطالة بين الشباب، نسبة العاملين الغائبين عن عملهم بسبب كوفيد "69.1% بطالة عامة، 46.6العمالة:  −

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

الواردات %50اإلنتاج:   − إلى  الصادرات  الحصار، نسبة  الناتج املحلي منذ  في  ، خسائر قطاع غزة االقتصادية بسبب اإلغالقات 1.62% خسارة 

  62، ووصل عدد السلع املمنوع دخولها من االحتالل تحت مبرر ازدواجية االستخدام م2021خالل عام  مليار دوالر أمريكي 2 وصلت إلى
ً
 .صنفا

 % من الصيادين تحت خط الفقر. 95دونم بسبب إجراءات االحتالل بفرض املنطقة العازلة وطرق التفافية. و 7,300الزراعة: تم اقتطاع  −

 %. 36%، نسبة األسر التي لديها أطفال ملتحقين بالتعليم ولديها جهاز حاسوب 28.7التكنولوجيا: نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب  −

%، ونسبة 52ملغ/لتر، ونسبة العجز املائي في الخزان الجوفي    300-50%، نسبة النترات في مخزون امليا  الجوفية  97مليا  امللوثة  امليا : نسبة ا −

 %. 80تلوث ميا  البحر 

 %. 68.76 – %66.6 بين، نسبة العجز في الطاقة الكهربائية ساعة في اليوم 11متوسط انقطاع الكهرباء املزمن الطاقة:  −

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

 

وزيادة    تفاقم الحالة اإلنسانية الصعبة في القطاع  إلىأدى    والذيفي ظل استمرار الحصار، ونقص اإلمكانيات ، وتدهور األوضاع املعيشية للسكان  

كل ذلك يدفع الجمعية التخاذ خطوة نحو تسليط الضوء قدرة القطاع على مجابهة  ثار  وتداعياته،  مما أضعف  صابات بفيرو  "كورونا"عدد اإل 

جميع املؤسسات اإلنسانية واملانحة إلى  نحث  و   ة، كماعلى هذ  البقعة ودعوة كافة الجهات ذات العالقة لتحمل مسئولياتها تجا  إنهاء هذ  األزم

فلسطيني  عقد مؤتمر دولي شامل لبحث سبل إنهاء األزمة أو التخفيف منها وتلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة والطارئة باتجا  تمكين اإلنسان ال 

 من العيش الكريم.
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القطاع 

 االقتصادي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 قطاعات ومجاالت الحالة اإلنسانية

سب مع بيئة وخصوصية  تم إعداد قطاعات ومجاالت هذا التقرير بما ينسجم قدر اإلمكان والنماذج املقترحة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية وبما يتنا

مجال كما هو    16ويتفرع منها  ة وهي االجتماعي واالقتصادي والبيئي  يقطاعات رئيس  ثالث قطاع غزة ومعاناته اإلنسانية، حيث يتكون نموذج هذا التقرير من  

 موضح في الشكل أدنا .

 

 

                                                      

                        

 

                                      

 

      

القطاع 

 البيئي

املياه

تاملخلفاالطاقة

القطاع 

االجتماعي

الديموغرافيا

التعليم

الصحة

األسرة

الفقر

املساكن

الثقافة 

والدين

الرياضة
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 جتماعيالقطاع اال

 " م 2021مليون دوالر خسائر بسبب الحرب على قطاع غزة في مايو  400"

  م2021لحقوق اإلنسان  يتقرير املرصد األورو متوسط

 االحتياجات ملعالجة ماليـة اإلنسانية مناشدةالشـؤون  حـدة لتنسـيقملتا ألممأطلـق مكتـب ا

 .بغزة، دون عوائق الجديدة اإلنسانية

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

القطاع  

االجتماعي

الديموغرافيا

التعليم

الصحة

األسرة

الفقر

املساكن

الثقافة 

والدين

الرياضة

 التحويالت للخارعدد  -
ً
 .                13,967ج سنويا

 %.50 قطوعةاملدوية نسبة األ  -

 %33عة قطواملاملستهلكات نسبة  -

 52عجز مالي بمواد املختبرات الطبية بمعدل  -

.% 

 جهاز.300تعطلة الطبية املجهزة عدد األ -

م( 2021-2014)بالسرطان عدد املصابين  -

 مصاب.8,903

حتى نهاية  19كوفيد عدد املصابين بفيرو   -

 107,234م( 2021عام )

حتى نهاية  19عدد الوفيات بفيرو  كوفيد  -

 1,647م( 2021عام )

بفترتين "صباحية مدرسة تعمل  447
 معدل الطلبة لكل شعبة ومسائية"،

مدرسة طالب  457,307ونحو ، 36.5
 .طالب جامعة فقير 83,700وفقير 

فلسطيني يعيشون في مليون  2.3أكثر من 
مخيمات الجئين  8محافظات تحتوي  5

 بمعدل كثافة سكانية.
  2نسمة/كم6,336.58

حيث بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة 

64.80% 

 

 يتيم.17,115

 بعد. يتزوجوا% لم 37.8

 ة.ذو إعاق 61,605

% نسبة مشاركة النساء 12.6

 في الهيئات املحلية

 

 فقر وطني.شخص(  1,595,869): 69%

 .شخص( فقر مدقع %779,431: )33.7

 .األسر على املساعدات %: اعتماد80

 .الغذائيأو نقص حاد في األمن  انعدام %:62

 .نسبة استهالك الفرد بالنسبة للدخل% 332.86
 

 
 ال 2,932

ً
،  منزال

ً
 كليا

ً
زال مهدما

80,822  
ً
 ولم منزال

ً
 جزئيا

ً
مهدما

غير الئقة وحدة  25,000تعوض، 
 63,000للسكن بحاجة إلعادة بناء، 

وحدة غير الئقة بالسكن بحاجة 
 لترميم.

13 .
ً
 مسجد ال زال مهدما

مسجد بحاجة إلى تأهيل  42
 وتطوير.

 دمسجد جدي 30والحاجة إلى 

 

، 14,200عدد املنتسبين للرياضة 

 83عدد األندية العاملة 
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  ي الديموغرافاملجال 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة 
 قطاع غزة 

 )3 ()2 ()1( 

 الضفة 
 )3 ()2( 

الضفة  

 وغزة
 )3 ()2 ()1( 

الداخل  

48 
 )3 ()2( 

 القدس 
 )8 ()7( 

 الشتات
 )3 ()2( 

 فلسطين 
 )3 ()2 ()1( 

االحتالل 

 اإلسرائيلي
 )7 ()6 ()5 ()4( 

 العالم العربي 
)6( (114) (115) (113) 

(116) 

 العالم 
(6) (113) (114) (115) 

(116) 

,4065,029 2,716,553 2,312,853 عدد السكان   + مليار 7.76     436.08 مليون  + 9,449,300 14,211,928 7,037,074 471,834 1,673,614 

%16.27 نسبة السكان   19.11%  35.38%  11.77%  3.31%  49.51%  100%     

 >مليون 132.03 11.27  مليون > 22,072 27,000 - 345 - 6,025 5,660 365 املساحة كم2

 58.79 38.68 428.11 502.36 - + 1,322 - 834.75 479.95 6336.58 الكثافة السكانية 

%2.4 2.2% 2.8% معدل النمو   %2 *%2.1 +%2.2 2.4%  1.7%   +%1.919  +%1.018 

 4.9+  4.9+  3.37 5.1 4‘ 3.9‘ 4.35 5.1 4.7 5.7 متوسط األسرة 

    27 31   27 19 8 مخيمات اللجوء 

والنازحين  الالجئين   %64.8 %23.9 %40.5 %26 ‘%39 100%  68.99%  %1.47 %1.082 

 + 30.9 19.7-36.8+  30.5+ 20.8+   23.8‘ 22> 20.8+  21.9+  19.2+ العمر الوسيط 

 

فيليب الزاريني رئيس وكالة األمم  
 املتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين

 50الوضع يزداد خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدالت بطالة تزيد عن %إن  "

 .”وخفض السلطات لرواتب املوظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد

   إحصاءات محافظات القطاع −

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

 2,312,853 289,241 451,064 324,108 869,805 378,635   السكان عدد  1

 100% 12.51% 19.50% 14.01% 37.61% 16.37%  نسبة السكان  2

 365 64 108 58 74 61  2املساحة كم 3

 6336.58 4519.39 4176.52 5588.07 11754.12 6207.13  الكثافة السكانية 4

 50.73% 50.41% 50.81% 50.34% 50.81% 51.05%   نسبة الذكور  5

 49.27% 49.59% 49.19% 49.66% 49.19% 48.95%  نسبة اإلناث 6

 8 1 1 4 1 1  عدد مخيمات الالجئين  7

  السكانيةكثافة مناطق العالم في الأعلى  منيعتبر قطاع غزة 

 ( 1)الفئات العمرية في قطاع غزة  −

 الفئة العمرية بالسنوات  م. 
 املجموع إناث  ذكور 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 7.34% 169,666 48.76% 82,730 51.24% 86,936 ( 2إلى أقل من  0طفولة املهد ) 1

 10.46% 241,847 48.86% 118,165 51.14% 123,682 ( 6إلى أقل من  2الطفولة املبكرة ) 2

 17.90% 414,104 48.78% 201,986 51.22% 212,118 (13إلى أقل من  6الطفولة املتوسطة ) 3

 10.68% 247,006 48.84% 120,629 51.16% 126,377 (18إلى أقل من  13الطفولة املراهقة ) 4

 29.06% 672,043 49.26% 331,072 50.74% 340,971 ( 35إلى أقل من  18الشباب ) 5

 19.38% 448,284 49.47% 221,763 50.53% 226,521 ( 60إلى أقل من  35الكهولة ) 6

 5.18% 119,903 52.78% 63,285 47.22% 56,618 فما فوق(  60املسنين ) 7

 100.00% 2,312,853 49.27% 1,139,288 50.73% 1,173,223 املجموع 8
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  التعليم 
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

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

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

 حر... 

 شامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع : ضمان جودة التعليم ال(4الهدف )  أهداف التنمية املستدامة العاملية 

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

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

 مرتبط مع احتياجات السوق واملجتمع ومواكب للتطور العلمي واملعرفي العاملي.
 

 

 

 

   التعليمي الواقع 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة م. 
 قطاع غزة

(2( )10()11)(12()13 ) 

 الضفة
(2( )10()12) 

 الضفة وغزة 
(2( )1()11()12()13 ) 

 اإلسرائيلياالحتالل 

(6)(14)(15)(16)(17()18 ) 

العالم 

 (6) العربي

 العالم
(6) 

 86.68%+ 73.36%+ % 97.8 % 97.5 % 97.2 % 98 فأكثرعام  15معدل معرفة القراءة والكتابة لسن  1

 +%13.32 +%26.64 % 2.2 % 2.5 % 2.8 % 2 نسبة األمية  2

   % 2.7 ‘%32 ‘%35 ‘%29 نسبة األمية لذوي اإلعاقة 3

   % 30.75 % 29.32 % 30.46 % 28.66 نسبة عدد الطلبة لعدد السكان  4

   +%1.4 +%0.7 +%0.9 +%0.4 التسرب من املدار   نسبة 5

 3.14%> 5.75%> 0.77%> +%0.1 +%0.2 +%0 الرسوب في املدار  نسبة  6

   26.4+ 30.9 15.3> 36.35 معدل الطلبة لكل شعبة 7

 >23 >21 10.8 18.7 15.3 27.43 معدل الطلبة لكل معلم  9

 

 .”دوالر أمريكي 7,215,956هي  2021على قطاع غزة في مايو  العدوانخسائر قطاع التعليم بسبب “ املكتب اإلعالمي للحكومة في قطاع غزة

 % من األسر في قطاع غزة يواجهون صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم األساسية" 31" األوتشا

 املؤشرات املحلية الرئيسة لقطاع غزة ▪

 ( 12) 2020/2021 أعداد الطلبة للعام الدراس ي  −

 املجموع  قطاع خاص  أهلي قطاع  األونروا حكومة البند م. 

 66,363 66,062 0 0 301 عدد طلبة رياض األطفال 1

 481,346 12,295 0 290,279 178,772 عدد طلبة املرحلة األساسية  2

 115,054 2,850 0 0 112,204 عدد طلبة املرحلة الثانوية  3

 0 0 0 0 0 سنة تحضيرية  4

 592 0 0 592 0 عدد طلبة املؤسسات املهنية 5

 29,323 8,429 11,829 1,326 7,739 عدد طلبة الدبلوم املتوسط 6

 574 127 209 0 238 تأهيل تربوي  7

 86,409 20,515 37,306 0 28,588 عدد طلبة البكالوريو   8

 4,407 709 2,915 0 792 عدد طلبة الدراسات العليا 9

 784,068 110,978 52,259 292,197 328,634 املجموع 

 121,763 إجمالي طلبة الجامعات 662,763 إجمالي طلبة املدار 
 83,700 فقر وطني -طلبة الجامعات الفقراء 457,307 فقر وطني -طلبة املدار  الفقراء

 40,759 فقر مدقع  -طلبة الجامعات الفقراء 223,352 فقر مدقع -طلبة املدار  الفقراء

 إجمالي طلبة املدارس الحكومية % من 0.78عاقة ذوي اإل  األطفال نسبة

 ( 13)معدل التحاق الطلبة بالتعليم  −

 %املتوسط إناث%  ذكور% العمر بالسنوات  م. 

1 11-6 96 96 96 

2 15-12 94 94 94 

3 17-16 93 94 94 

  73 75 70 18فما فوق  4

   (13) م2021األضرار التي تعرضت لها املؤسسات التعليمية حتى نهاية  −

2008عدوان  نوع الضرر  2012عدوان   2014عدوان   2021عدوان    

 16 5 3 15 ضرر بالغ 

 20 62 61 68 ضرر متوسط 

 100 120 80 90 ضرر خفيف 

  136 187 144 173 اإلجمالي 
 % 16.9الذين هم خارج املدرسة  الثانوي نسبة األطفال في سن التعليم 
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 ( 12) 2021للعام  حسب الدرجة العلمية والنوع )ذكور/إناث( الخريجين معدل −

 البند  م.
 املجموع إناث  ذكور 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

الدبلوم املتوسط  و خريج 1  3,256 50.02 %  2,261 40.98 %  5,517 17.97 %  

دبلوم منهي  و خريج 2  226 100 %  0 0 %  226 0.74 %  

البكالوريو  و خريج 3  13,509 56.52 %  10,393 48.43 %  23,902 77.84 %  

% 33.33 8 دبلوم عالي بعد البكالوريو   4  16 66.67 %  24 0.08 %  

شهادة التأهيل التربوي  و خريج 5  114 32.02 %  242 67.98 %  356 1.16 %  

الدراسات العليا و خريج 6  424 62.26 %  257 37.74 %  681 2.22 %  

% 57.11 17,537 املجموع   13,169 42.89 %  30,706 100 %  

 ية % من طالب الجامعات في قطاع غزة غير قادرين على دفع الرسوم الجامع50أكثر من 
 ( 12)املؤسسات التعليمية  −

 املجموع  قطاع خاص  قطاع أهلي  األونروا حكومة البند م. 

 620 607 0 0 13 عدد رياض األطفال  1

 610 41 12 278 279 عدد مدار  املرحلة األساسية 2

 163 13 0 0 150 عدد مدار  املرحلة الثانوية  3

 323 66 0 80 177 عدد املدار  فترة واحدة  4

 447 0 0 195 252 عدد املدار  فترتين  5

 15.324 872 0 7.064 7.388 عدد الشعب  6

 26.906 1.740  10,376 14,790 ن ي عدد املعلم 7

 10 4 3 2 1 مؤسسات جامعية 8

 18 8 2 2 6 كليات متوسطة وبوليتكنك 9

 1 1 0 0 0 أكاديميات دراسات عليا  10

 ( 19)19في جائحة كوفيد مؤشرات عن الوضع التعليمي في فلسطين  −

 التعليمية عن بعد طبيعة األنشطة 
 املنطقة 

   %فلسطين   %الضفة الغربية    %قطاع غزة

 87 81.6 83.8 املشاركة في أنشطة تعليمية عن بعد

 92.3 91.7 92 في املنزل التي تم تحديدها من قبل املعلمين  إنجاز الواجبات

 7.7 15.8 12.3 والتعليم مشاهدة البرنامج التعليمي التلفزيوني املذاع من قبل وزارة التربية 

 32.6 19.9 25.3 والتعليم استخدام منصة التعليم اإللكتروني التابعة لوزارة التربية 

 75.7 77.8 76.9 تلقي الدرو  عبر وسائل التواصل عن بعد التابعة لوزارة التربية والتعليم

 33.3 3.1 16 استخدام منصة التعليم اإللكتروني التابعة لوكالة الغوث 

 3.6 10.5 7.6 استخدام منصة التعليم اإللكتروني التابعة باملدار  الخاصة 
 

 م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال التعليم 

 العدد  املشروع  العدد  املشروع  العدد  املشروع 

 45 وقرطاسية وكتب زي وحقيبة مدرسيةمشاريع  21 تقنيةتوفير حواسيب ووسائل تعليم  40 بناء وتأهيل مؤسسات تعليمية 

 12 تعزيز جودة التعليم 22 مركز تعليمي مدرسة أو تجهيز  6 واملواصالت مشاريع كفالة الطلبة 

     3 والتدريب  االبتعاث
 

  أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال التعليم 
 

 تحسين نوعية التعليم  إنشاء وتطوير مراكز التدريب املنهي والتقني  للطالب املحتاج ومنح خارجية للدراسات العليا توفير كفالة  تجهيز املباني واملراكز التعليمية 

 اإلعاقة في مجال التعليم دمج ذوي   توفير حواسيب للطالب ملتابعة األنشطة التعليمية عن بعد  تطوير وتحفيز التعليم املنهي والتقني  تزويد املباني التعليمية بالطاقة الشمسية 

 بناء وتطوير املباني التعليمية تطوير البيئة التعليمية وتوفير وسائل تعليم تقنية تحديث وتطوير مناهج تلبي حاجة سوق العمل املستمر للمعلمين والطواقـم املساندة  التأهيـل والتدريـب
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 لصحة ا 
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق  

 واالجتماعية والثقافية االقتصادية 

الجسمية  (: تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة12املادة )

 .والعقلية يمكن بلوغه

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

 طني الهدف الو 
 يقدم الخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية 3.7الهدف )

ً
(: نظام صحي أكثر تكامال

 للجميع بمساواة وعدالة ... كحق إنساني لكافة الفئات السكانية وباألخص الفقيرة واملهمشة منها.
 

  الواقع الصحي 
 
 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة
 غزة

(2()3()20()21()22 ) 

 الضفة
(2()3()20()21 ) 

 الضفة وغزة 
(2()3()20()21()22 ) 

 االحتالل اإلسرائيلي

(14)(23()9()76()10)118)(  

 العالم العربي

(6)(24()26) (103) 

( 26()25) (6)العالم

(117)118)(  

* 72.747 * 71.99 82.9 74.2 74.5 73.8  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة  

 15.7‘ 10.3‘ 33 30.7 36.5 15  مواطن 10,000عدد األطباء لكل 

 36.9* 15.6* 48 44.9 40.5 21.7 مواطن  10,000عدد املمرضين لكل 

 ‘28.9 13.8‘ 18 12.8 13.2 12.4  مواطن  10,000عدد أسرة املستشفيات لكل 

   0.04+ + 1.48 + 2.17 1.34  الف مواطن    10عدد مراكز الرعاية الصحية لكل 

 
ً
% 72.38   نسبة املؤمنين صحيا  ‘%66.5 %78.9‘ %83.6   

% 1.8 % 2.6  نسبة ذوي اإلعاقة  2.1 % %17 9.17% * %15 + 

 *2.4 * 3.19 2.9 3.8 3.8 3.3 معدل الخصوبة 

 + 1.04 + 1.92 1.7 2.4 2.2 2.8 معدل النمو 

 439,000,000  3,641,304 576,434 330,329 246,105 19عدد املصابين بفيرو  كوفيد 

 371,201,144  3,557,940 626,650 398,742 227,908 19عدد املتعافين من فيرو  كوفيد 

 5,960,000  10,218 5,532 3,628 1,904 19عدد الوفيات من فيرو  كوفيد 

  لقطاع غزةاملؤشرات املحلية الرئيسة  −

وزارة الصحة  

 الفلسطينية

مرض ى السرطان من نقص في األدوية  يعانيالكثير من مرض ى السرطان في قطاع غزة حياتهم على محك، حيث “

 . ”% 60والبروتكوالت العالجية بنسبة 
 

 (20)األمراض املحولة للخارج  −

 العدد  البند م. 

 5,013 األورام 1

 1,143 قسطرة القلب  2
 322 جراحة العظام  3
 1,218 أمراض الدم 4
 572 األطفال 5

 1,191 العيون  6

 896 املسح الذري  7
 347 القلب  أمراض 8

 292 جراحة األعصاب 9

 44 جراحة األطفال 10
 299 الجراحة العامة  11

 2,630 أخرى  12

 13,967 املجموع 
 

 (22()20) مؤشرات مختارة للحياة والوفاة السنوية −

 القيمة البند م. 

 72.7 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ذكور  1

 74.9 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة اناث  2

 56,658 م 2021عدد حاالت الوالدة سنة  3

 7,140 م 2021عدد حاالت الوفاة سنة  4

 10.6 مولود  1000من سنة لكل  أقلمعدل وفيات األطفال  5

 60 نسمة100,000معدل وفيات دون الخامسة لكل  6

 26.9 نسمة  1,000معدل املواليد الخام لكل  7

 3.39 نسمة  1,000معدل الوفيات الخام لكل  8

 86.4 ألف شخص  100معدل وفيات أمراض القلب لكل  9

 2 شخص1000معدل وفيات أمراض السكر لكل  10

 89 ألف شخص 100معدل وفيات األورام لكل  11

 8.3 مريض 1000معدل وفيات أمراض الضغط لكل  12

 91.3 نسمة  100,000معدل وفيات أمراض السرطان لكل  13

 107,234 م 2021حتى نهاية عام  19عدد املصابين بفيرو  كوفيد  14

  1,433 م 2021حتى نهاية عام   19الوفيات بفيرو  كوفيد عدد  15
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 (27() 21)مؤشرات األزمة الصحية الطارئة  −

 القيمة البند  م. 

1 
نسبة األدوية التي انعدمت تماًما في  

 مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. 

50 % 

(285 )
ً
 صنفا

2 
نسبة العجز املالي في املواد واألصناف 

 املخبرية
52 % 

 % 33 العجز في املستهلكات الطبية. نسبة  3

 .عدد األجهزة املعطلة في وزارة الصحة 4
300 

 6100من أصل 

5 

احتياج وقود ملولدات املستشفيات  

شهريا بالحد األدنى عند انتظام جدول 

 انقطاع الكهرباء املعتاد. 

006 

 ألف لتر

 

   (22)مؤشرات األمراض السنوية  −

 القيمة البند  م. 

 319,863 املصابين باألمراض املزمنة عدد  1

 149,795 عدد املصابين باألمراض املعدية  2

 8,903 (م2021- 2014عدد املصابين بأمراض السرطان ) 3

 % 68 نسبة العجز في تقديم الخدمات ملرض ى السرطان  4

5  
ً
 13,967 عدد التحويالت للخارج سنويا

 0.5 ألف طفل  100رخوي الحاد لكل المعدل حدوث الشلل  6

 71.1 نسمة  1000لكل    19  بكوفيداإلصابات معدل  7

 1 مريض   6معدل وحدات غسيل الكلوي لكل  8

9 
بل نسبة الحاالت املرفوضة للعالج في الخارج من  قِّ

 االحتالل سلطات 
3.5 % 

 
 

 

 
 

 وزارة الصحة الفلسطينية
% من أطفال القطاع من فقر 70القطاع في جميع املناحي، حيث يعاني تسببا بأزمة كارثية لسكان  19الحصار وفيروس كوفيد “

 . ”الدم
 

 ( 22)على قطاع غزة  م2021حرب مايو ب إحصائية خاصة تفصيلية −

 القيمة  البند  القيمة البند 

 %34 نسبة الجرحى من اإلناث  259 عدد الشهداء
 %31 نسبة الجرحى من األطفال  %74.80 نسبة الشهداء الذكور 
 21 عدد الجرحى من الطواقم الطبية  %25.20 نسبة الشهداء اإلناث

 28 عدد املجازر اإلسرائيلية بحق العائالت الفلسطينية %25.60 نسبة الشهداء من األطفال
 35 عدد حاالت التحويل للعالج للخارج للجرحى 5 عدد الشهداء من ذوي اإلعاقة

 200 املراكز الصحية التي استهدفها االحتالل عدد  2 عدد الشهداء من الطواقم الطبية
 %34 نسبة الجرحى من اإلناث  2211 عدد الجرحى

 %31 نسبة الجرحى من األطفال  %66 نسبة الجرحى الذكور 
 

قدر خسائر القطاع الصحي بسبب “ املكتب اإلعالمي للحكومة في قطاع غزة   
ُ
 . ”دوالر أمريكي 4,677,994ب  2021على قطاع غزة في مايو   العدوانت

 

  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الصحة 
 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

ومستلزمات طبيةمشاريع توريد أدوية  2 أبحاث صحية  39 إنشاء وتطوير وترميم عيادات ومراكز صحية   147 

 32 أدوات مساعدة  12 تغذية صحية 19 ، ورعاية للمرض ى الفقراء مشاريع إجراء عمليات، فحوصات

 17 الدعم النفس ي  17 االبتعاث والتدريب  3 مشاريع توفير )وقود، طاقة شمسية( للمؤسسات الصحية 

 114 مشاريع تأثيث وأجهزة ومعدات طبية ومركبات إسعاف 
طرود مشاريع 

 صحية 
 2 مشاريع صيانة أجهزة طبية  42

 

  أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال الصحة 
 

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

 إعادة إعمار املستشفيات املدمرة  طاقة شمسية( للمؤسسات الصحيةتوفير )وقود،  صيانة وتطوير األجهزة الطبية املتعطلة

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

 19توفير لقاحات كوفيد   تحسين الوصول للخدمات الصحية تأهيل وتحديث سيارات اإلسعاف
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  ة األسر 
 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

( منح  (10املادة  ااألسر : وجوب  الوحدة  تشكل  التي  واملساعدة،  ة،  الحماية  من  ممكن  قدر  أكبر  املجتمع،  في  واألساسية  الطبيعية  لجماعية 

 لتكوين هذ   
ً
الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين املزمع زواجهما  ة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد  األسر وخصوصا

 رضاًء ال إكرا  فيه. 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية

  ، العنصرأو   ،اإلعاقةأو    ،الجنسأو    ،العمرغض النظر عن  : تمكين وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع، ب(2.10الهدف )

 أو العرق أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غيرها. 

 الهدف الوطني
 للحد من الفقر نظام وطني للحماية االجتماعية مبني على الحقوق، ومراٍع للنوع االجتماعي، أكثر شمولي (:1.7الهدف )

ً
 واستدامة

ً
 وتكامال

ً
ة

 والتهميش واإلقصاء االجتماعي. 
 

  ة  األسر واقع 

 مؤشرات املقارنة −

 البند/املنطقة 

قطاع غزة  
(2 ()22  )

(28()29 ) 

 الضفة 
(2 ( )22()28()29 ) 

الضفة وغزة  
(2 ()22( )28()29 ) 

االحتالل  

 ( 30()14)اإلسرائيلي 

 2,170,000 986,158 577,990 405,763 عدد األسر

 الشهداء

2006 -2021 
4,959 1,262 5827 - 

  4,308 4,100 208 األسرى 

 1,566,100 92,710 31,105 61,605 ذوي اإلعاقة
 

 ( 2) مؤشرات الحالة الزواجية −

 املجموع  إناث  ذكور  الحالة م 

%41.9 أعزب في سن الزواج 1  33.6%  37.8%  

%57.2 متزوج 2  59.5%  58.3%  

%0.4 مطلق  3  1.8%  1.1%  

%5.1 %0.5 أرمل/ منفصل  4  2.8%  
 

 ( 29)مؤشر األشخاص ذوي اإلعاقة  −

 النسبة العدد  االعاقة  م.

%15.68 9,660 اإلعاقة البصرية 1  

%11.57 7,126 اإلعاقة السمعية  2  

%9.46 5,830 إعاقة في النطق 3  

%45.49 28,027 إعاقة حركية  4  

%4.08 2,514 سلوك غريب  5  

%10.22 6,294 صعوبة في التعلم 6  

%1.19 735 نوبات 7  

%2.30 1,419 أخرى  8  

% 100 61,605 املجموع    

 ( 34)   مؤشر األيتام −

 القيمة البند م. 

 17,115 عدد األيتام 1

 8,717 األيتام الذكور  2

 8,398 األيتام اإلناث 3

  4,254 (أبناء شهداء)أيتام  4

 

 املحلية الرئيسة لقطاع غزةاملؤشرات  −

 مؤشرات النوع االجتماعي −

 القيمة إناث  ذكور  البند

 %100 %49.27 50.73% (1)نسبة السكان 

 %97 %99 %98 (2)فأكثر  15معدل معرفة القراءة والكتابة لسن 

 %100 49.10% 50.90% (2)امللتحقين بالتعليم األساس ي 

 %100 %53.10 %46.90 (2)امللتحقين بالتعليم الثانوي 

 %100 %55.59 %44.41 ( 12)امللتحقين بالتعليم الجامعي 

 %43.70 %19.40 %67.50 (2)معدل املشاركة في القوة العاملة 

 %69.10 %88.40 %63.60 (31)معدل البطالة لدى الشباب 

 *%39.3 *39.3% *%39.3 (32)معدل التعرض للعنف من أحد أفراد األسرة 

%13.6 ’ ’%86.4 (33)املشاركة في املجلس التشريعي   100%’ 

 %100 %12.60 %87.40 ( 33) املحليةاملشاركة في الهيئات 
 

وزير التنمية  

 االجتماعية

 من األموال التي يساهم بها االتحاد األوروبي، بدفع مخصصات األسر  أوضح وزير التنمية االجتماعية أن “الحكومة “
ً
الفلسطينية لم تتلق أيا

 .” % من قيمة املبلغ60-40حيث تغطي مساهمة االتحاد  .م حتى اآلن2021، منذ مطلع العام “ الشؤونمخصصات “ الفقيرة
 

  م 2021ة األسر أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال 

 العدد  املشروع  العدد  املشروع  العدد  املشروع 

 7 مشاريع كفالة أسر وأيتام 3 مشاريع تيسير الزواج 3 الحد من العنف 

اإلعاقة وذوي بناء مراكز مجتمعية لأليتام   5 دراسات ومسوحات ميدانية  21 حماية حقوق املرأة  4 

اإلنسان توعية وتعزيز حقوق  2 تأهيل ذوي اإلعاقة  2 بناء مراكز إيواء للنساء   11 
 

  ةاألسر أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال 

 ذوي إعاقة(  -فقراء -تقديم مساعدات عينية ونقدية للفئات املهشمة في املجتمع )أيتام وتطوير وترميم املراكز االجتماعية  إنشاء القضاء على كافة أشكال العنف 

 تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في املجتمع  تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة متكاملة وحماية حقوقها تعزيز دور املرأة 

 تيسير زواج األرامل واملطلقات والعوانس وذوي اإلعاقة تيسير الزواج والتوعية بإدارة الحياة الزوجية  رعاية الشهداء والجرحى واألسرى وذويهم
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   الفقر 
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء   األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيش ي كاف له وألسرته، يوفر: تقر الدول  (11املادة )

معترفة في هذا الصدد   املعيشية. وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، واملأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه 

 .الحر الدولي القائم على االرتضاء باألهمية األساسية للتعاون 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  (:1الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني

إلى االعتماد على تدخالت    (:10.1.7الهدف ) العمل بشكل ممنهج وتدريجي لالنتقال بفلسفة مكافحة الفقر من االعتماد على البرامج اإلغاثية 

املهمشة  تنموية من خالل تعزيز الروابط بين املساعدات اإلنسانية والتنموية، واالستثمار في التمكين االقتصادي وبناء القدرات لألسر الفقيرة و 

 االعتماد على الذات   وتمكينها من
 

   واقع الفقر 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة 
 قطاع غزة 

(2( )34()35()39 ) 

 الضفة
(2( )36 ) 

 ( 25( )22)فلسطين 
 االحتالل اإلسرائيلي 

(6)  (37 ) 
 ( 6) العالم ( 106( )38) العالم العربي

% 21 29.30% 29.20%‘ 14%+  69% األشخاص تحت خط الفقر الوطني   34.64 %  

% 13.4 16.90% 16.80%‘ 5.80%‘ 33.70%‘ الفقر املدقع   9.20 %  

% 22.6 53.10%> 34.20%> 80% اعتماد األسرة على املساعدات     

% 38.60 31.1%> 9.7%> 68.6%> األسر التي تلقت مساعدات خالل العام    

 ملؤشرات املحلية الرئيسة لقطاع غزةا −

 % من الالجئين تحت خط الفقر في قطاع غزة 81.5" مدير األونروا في غزة 

 على قوائم االنتظار لالستفادة من الشؤون االجتماعية "  أسرة فقيرة 15,000"  م2021وزارة التنمية االجتماعية 
 

 
 

 (34أوضاع األسر الفقيرة ) −

 القيمة البند 

 64.90% نسبة الالجئين في األسر الفقيرة 

% 37.70 تعيلها نساء نسبة األسر الفقيرة التي   

% 18 األسر الفقيرة التي تعيلها نساء أرامل   

% 24.70 نسبة األطفال في األسر الفقيرة   

% 28.10 نسبة األسر الفقيرة التي يرأسها كبار سن   

فقيرة نسبة كبار السن في قطاع غزة يعيشون في أسر   %7.60 

واحد على األقل  مزمن  نسبة أرباب األسر الفقيرة الذين يعانون من مرض    55.70 %  

% 12.40 نسبة أرباب األسر الفقيرة الذين هم من ذوي اإلعاقة   

ثانوي نسبة أرباب األسر الفقيرة مستواهم العلمي أقل من   78.70 %  

  11.80% ية لدى أرباب األسر الفقيرة نسبة األم  

 

 النسبة  البند 

% 62 ( 34) الغذائيانعدام أو نقص حاد في األمن   

 78.60% +  ( 3) معدل اإلعالة

 بالدوالر األمريكي
ً
 240.65 (2)  متوسط دخل الفرد شهريا

 
ً
 800.93 ( 34) بالدوالر األمريكيمتوسط إنفاق واستهالك األسرة شهريا

 بغض النظر عن طول املدة
ً
  نسبة األسر التي تستطيع الصمود اقتصاديا

(39) 
 + %21.20 

 79,269 (34)عدد األسر املشمولة ببرنامج الحماية االجتماعية 

 17,170 ( 34) عدد األسر التي بحاجة لضمها لبرامج الحماية االجتماعية

% 332.86 ( 34) نسبة استهالك الفرد إلى الدخل  

% 25.10 ( 2)19نسبة األسر التي انخفض دخلها إلى النصف بسبب جائحة كوفيد   

نسبة األسر غير املستفيدة من برنامج الحماية االجتماعية وتلقت  

 ( 2)19كوفيد  مساعدات بسبب 
6.3 %  

. م  الفقر  املدقع  )34(  الفقر  الوطني  )34(  البند  

 779,431 1,595,869 عدد الفقراء  1

% 69 نسبة الفقر  2  33.7 %  

 136,474 279,977 عدد األسر الفقيرة  3

 361,474 740,110 األطفال الفقراء  4

 223,352 457,307 طلبة املدار  الفقراء  5

  40.759 83,700 طلبة الجامعات الفقراء  6
  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الفقر 

 العدد اسم املشروع  العدد اسم املشروع  العدد اسم املشروع 

فطارات مشاريع موسمية أضاحي، كسوة، إ 27 مشاريع مساعدة نقدية   16 مشاريع أغطية  132 

الوجبات، والخبز وميا  الشرب   اللحوم،مشاريع توزيع   187 مشاريع طرود وقسائم شرائية  5 مشاريع تسديد ديون / ذمم مالية   57 

 أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال الفقر 

 التمكين االقتصادي واالجتماعي للفئات الفقيرة واملهمشة  ريادة األعمال  الصغيرة واملتوسطة املشاريع 

 العمل عن بعد  فرص عمل للفئات املهمشةتوفير   االدماج االجتماعي وتوفير 

 حاضنات األعمال واملشاريع الريادية   تعزيز دور  سداد ديون / ذمم مالية  أتمتة تنسيق املساعدات
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   والبنية التحتية املساكن 
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الحصول على مسكن مالئم بغض النظر عن السن أو الوضع االقتصادي    في  األسر حق األفراد، وكذلك  (:  2/ 2املادة )

 نتماء إلى جماعة أو غيرها أو املركز االجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيل. أو اال 

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

 أهداف التنمية املستدامة العاملية
جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة و منة ومرنة ومستدامة: ضمان حصول الجميع على سكن  (: 11الهدف ) 

 الئق و من وبأسعار معقولة والخدمات األساسية ورفع مستوى األحياء الفقيرة.

 الهدف الوطني
: قطاع إسكان يلبي أمن الحيازة القانونية، ومالئم، ويمكن تحمل تكاليفه، ويتيح االستفادة من (5.8الهدف ) 

 املهمشةالخدمات العامة ويلبي احتياجات املواطنين بكفاءة وفاعلية أعلى...وبشكل خاص لألسر الفقيرة 
 

   واقع املساكن 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة م
 ةقطاع غز 

(2)(39)(40)(43)(44()45)(46 ) 

 الضفة
(2()39)(44()45)(46 ) 

 الضفة وغزة 
(2()39()40()43()44()45()46 ) 

االحتالل  

 اإلسرائيلي
(14)(26()41( )42)(47 ) 

 2,800,000 1,076,184 726,184 350,000 عدد الوحدات السكنية  1

 2.81‘ 1.4* 1.3* 1.6* متوسط كثافة السكن )فرد لكل غرفة(  2

 0.6%*  6.2%* 4.8%*  8.6%*  فأكثر في الغرفة( أفراد 3نسبة املساكن ) 3

*3.6 متوسط عدد الغرف في املسكن 4  3.6*  3.6*  1.35 *  

‘ د املنازل بامليا  الصالحة للشرب يتزو  5 11.7 %  94.70%‘ 59.10%‘ %*99 

 100*% 99.9%` 99.9%` 99.9`% ارتباط التجمعات بشبكة الكهرباء  6

  89.20% 84.10% 92% ارتباط املنازل بشبكة امليا   7

 94%*  53.90%` ̀ %38.40 83.50`% ارتباط التجمعات بشبكة الصرف الصحي 8

 223,000 330,000 150,000 180,000 حاجة األسر من الوحدات السكنية خالل العقد القادم 9

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

 (40) املؤشرات املحلية الرئيسة لقطاع غزة −

 "قطاع غزة قد يرتقي إلى جرائم حربفي سرائيل لألبراج إتدمير  " هيومن رايتس واتش 
 

 )نسبة أو عدد(  القيمة البند  م.  

00052,  للسكن التي بحاجة إلعادة بناءاملنازل غير الالئقة  1  

00036,   املنازل غير الالئقة للسكن التي بحاجة لترميم 2  

 2,932 م 2021عدد املنازل التي الزلت مهدمة حتى  3

% 87.70 نسبة األسر التي تسكن مساكن ملك   4  

% 7.90   نسبة األسر التي تسكن مسكن مستأجر 5  

 4.40% نسبة األسر التي تسكن مسكن )غرفة مستقلة، خيمة، براكية(   6

% 38.8 نسبة األسر التي تسكن في دار   7  

% 59.20 نسبة األسر التي تسكن في شقة  9  

% 27 نسبة الطرق الصالحة للسير  10  

% 42 نسبة الطرق التي تحتاج إلى إصالح وتأهيل  11  

% 30  شق وتعبيدالطرق الجديدة التي تحتاج إلى  12  
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دمرة واملتضررة بسبب االعتداءات اإلسرائيلية خالل فترة الحصار −
ُ
 (40) الوحدات السكنية امل

 بنود األضرار م. 
ما قبل 

2008 

عدوان  

2009/2008 

عدوان  

2012 

عدوان  

2014 

 عدوان 

2018 -2019 
 الحصار بشكل عام 2021عدوان 

 23,589 1,671 263 11,000 3,700 6,892 عدد املنازل املدمرة 1

301,6 249 834 219 عدد املنازل التي ال زالت مدمرة  2  322,9  

 13,661 41 14 10,166 3,481 عدد املنازل التي تم إعادة بنائها  3

4  
ً
̊ 32,000 عدد املنازل املتضررة جزئيا  13,000 12,000 162,789 3,341 59,339 225,469 

5 

عدد الوحدات السكنية  

 ولم يتم تعويضها 
ً
املتضررة جزئيا

 حتى اتن 

13,000 59,201 3,001 18,620 80,822 

 

 خبراء اقتصاديون  
إلعادة إعمار القطاع   ودوليـا عاجـال حجـم الدمـار الهائـل الـذي لحـق بقطـاع غـزة في العـدوان االسرائيلي يتطلـب تحـركا عربيـا  إن "

 السكنية والبنية التحتية".  خصوصا املنشآت
 

 (2) في فلسطين  اإلنشاءاتقطاع  −
 

 القيمة البند 

 669*  عدد املؤسسات 1

 8,860+  عدد العاملين  2

 221.028+  ( باملليون دوالرإنتاجية اإلنشاءات ) 3

 219.54*  اإلنفاق على إنشاء املباني الجديدة واإلضافات )باملليون دوالر( 4

 276.6 اإلنفاق على الصيانة الجارية  قيمة (باملليون دوالر) 5

 496.7 قيمة اإلنفاق على الصيانة الرأسمالية )باملليون دوالر(  6
 

  م 2021هم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال املساكن 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

 14 مشاريع تأثيث وتجهيز بيوت الفقراء 24 مشاريع ترميم بيوت الفقراء 5 بيوت للفقراء وتوفير مشاريع بناء 

 92 إنشاء وتأهيل مؤسسات عامة 9 نازل املمشاريع تغطية وتـأهيل أسقف  2 مشاريع إعادة اإلعمار 

   2 مشاريع إيجار للمتضررين  40 تأهيل وتطوير الطرق 
 

   أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال املساكن 

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

 ربط املساكن بشبكة الخدمات العامة نشاء شبكات البنية التحتية األساسية إ دعم صناعات مواد بناء محلية 

 املخطط لها وغير تطوير املناطق املهمشة  بيوت الفقراء بالطاقة البديلة إمداد توسعة الشوارع وتطويرها 

  تأهيل وإعادةترميم 
ً
 بدل اإليجارات لحاالت الهدم الكلي  إنشاء مباني خدماتية وحدات سكنية متضررة جزئيا
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   الثقافة والشؤون الدينية 
 

اإلعالن العاملي 

 اإلنسان لحقوق 

 

: لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين  (18املادة )

 في حياة املجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون واملساهمة في   لكل(: 27مادة )أو معتقد يختار . 
ً
 حرا

ً
فرد الحق في أن يشترك اشتراكا

من نتائجه. ولكل فرد الحق في حماية املصالح األدبية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني التقدم العلمي واالستفادة 

 من صنعه. 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية 
 : تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في العالم.(4.11الهدف ) 

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

 أشكال التمييز وتصون املوروث الثقافي وتجدد .
 

  واقع الثقافة والشؤون الدينية 

   املؤشرات الثقافية −

املكتب اإلعالمي للحكومة في  

 قطاع غزة

درت خسائر قطاع املؤسسات الثقافية والدينية والرياضية بسبب "
ُ
ـ  م ب2021على قطاع غزة في مايو  العدوانق

 ."دوالر أمريكي مليون  13.5
 

 البند/املنطقة م. 
 غزةقطاع 

(2)(48)(51 ) 

  الضفة

(2)(48()52 ) 

 الضفة وغزة 
(2()48)(51)(52 ) 

 االحتالل اإلسرائيلي
(14()53)(54 ) 

 1,000* 577 505 72 املراكز الثقافية العاملة أعداد  1

 163* 31 26 5 أعداد املتاحف العاملة 2

 64* 17 14 3 أعداد املسارح العاملة 3

 54+  2 2 0 أعداد دور السينما العاملة 4

  7,291 5,556 1,735 أعداد األنشطة الثقافية التي مارستها املراكز الثقافية  5

 2,274,995 437,099 270,470 166,629 بعد عن الثقافيةأعداد املشاركين في األنشطة  6

 446 96 92 4 أعداد املسرحيات املعروضة  7

 2,194,522 33,286 30,536 2,750 أعداد املشاهدين للمسرحيات املعروضة  8

 *7.1 مليون  25,735 20,542 5,193 أعداد زوار املتاحف 9

 10* 6 5 1 الصحف املحليةأعداد  10

 97* 64 41 23 أعداد املحطات اإلذاعية  11

 8* 11 10 1 أعداد املحطات التلفزيونية املحلية 12
 

 الدينية  الشؤونؤشرات م −

 املساجد والكنائس  −

 املنطقة/البند م. 
 قطاع غزة

(55) 

الغربية الضفة    
 )59()57()55( 

 الضفة وغزة 

 )59()57()55( 

اإلسرائيلياالحتالل   
 )60()61()63( 

% 99 نسبة املسلمين 1  98.38 %  99.108 %  18 %  

% 1 نسبة املسيحيين 2  1.62 %  0.89 %  2 %  

 400> 3,593 2,370 1,223 أعداد املساجد  3

زالت مدمرة  أعداد املساجد التي ال  4  13  13  

  30  30 االحتياج إلى مساجد جديدة  5

التي بحاجة الى تأهيل وتطوير أعداد املساجد  6  42  42  

 50> 162- 159- 3 أعداد الكنائس 7
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 ( 56) م2021والسنة النبوية لعام  القر ن الكريم −

 غزة البند  م. 

 1,144 عدد حفظة القر ن من مخيمات تحفيظ القر ن  1

 610 املثبتينالقر ن عدد حفظة  2

 412 املتصلعدد املجازين بالسند  3

 40,000 طلبة التحفيظ  أعدادمتوسط  4

 37,119 أعداد خريجي دورات التالوة والتجويد  5

 3,010 عدد حفظة أحاديث شريفة   6

 32,466 أعداد خريجي دورات السنة النبوية  7

 

   م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الثقافة والشؤون الدينية 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

أة دينية شبناء وترميم من  2 إعادة إعمار املؤسسات الدينية 6 تجهيز مركز ثقافي أو ديني 7 

التاريخية والقطع األثرية ترميم وصيانة املواقع  دينية منشآتبناء وترميم  3  واملحفظين والدعاة كفالة الحفظة  6   4 

رشادية للمواقع األثرية إزيارات  5 التعزيز الثقافي في املجتمع  9 التوعية واإلرشاد الثقافي الديني   1 
 

 أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال الثقافة والشؤون الدينية 

 الديني الوسطي. الوعي والتعليمنشر  تطوير املكتبات العامة وتحديثها بالكتب واملراجع. استكمال إعادة اإلعمار. 

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

 تجهيز وتأثيث املباني الثقافية والدينية .الشرعيةبناء وتطوير املدار   .ترميم الكنائس واملساجد األثرية
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 الرياضة 
اإلعالن العاملي 

 لحقوق اإلنسان 

دون تمييز من أي نوع    الرياضة،ممارسة الرياضة حق من حقوق اإلنسان. يجب أن يتمتع كل فرد بإمكانية ممارسة : (4) املبدأ

 .األمر الذي يتطلب التفاهم املتبادل بروح الصداقة والتضامن واللعب النظيف األوملبية،وبروح األلعاب 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية 

ومداها ال مثيل له. تعمل   الجميع،تساهم الرياضة في الرفاهية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق. يستمتع بها : (3الهدف ) 

ال سيما فيما يتعلق   املستدامة،مثل هذ  املبادرات على زيادة الوعي حول محنة الالجئين الشباب وتتوافق تماًما مع أهداف التنمية 

 بالصحة

  الهدف الوطني 
الشباب الفلسطيني من الذكور واإلناث أكثر قدرة على املشاركة في سوق العمل والفعاليات االجتماعية والسياسية  (: 5لهدف )ا

 . والرياضية واملساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية الوطنية
 

 رياضةواقع ال 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 ( 2)وغزة الضفة ( 2)الغربية  الضفة (63()2) قطاع غزة البند/املنطقة م. 

 446 363 83 عدد األندية   1

 135 85 50 مراكز شبابية   2
 4 4 - أندية نسوية   3

 16 14 2 عدد املالعب/ الصاالت الرياضية  4
 

 ( 63)املؤشرات املحلية  −

 العدد البند  م. 

 83 عدد األندية الرياضية املرخصة   1

 14,200 عدد املنتسبين لألندية الرياضية   2

 32 عدد االتحادات الرياضية العاملة  3
 

 (63)عدد املنشآت الرياضية التي تضررت في االعتداءات اإلسرائيلية السابقة  −

 العدد املنشآت الرياضية املتضررة  م. 

 20 املالعب والصاالت الرياضية  1

 10 األندية الرياضية التي تضررت 2

 5 االتحادات واللجان الرياضية 3
 

 

 ." م2021إعادة فتح األندية الرياضية بشكل كلي بعد استقرار الحالة الوبائية في عام " املجلس األعلى للشباب والرياضة
 

 ( 63) عدد األندية الرياضية في محافظات القطاع وعدد املنتسبين إليها −

 عدد األندية املحافظة  م
 عدد املنتسبين 

 اناث  ذكور 
 200 1,000 10 شمال غزة 1

 1000 5,000 34 غزة 2

 500 2,000 19 الوسطى 3

 500 1500 10 خان يونس 4

 500 2,000 10 رفح 5

 2,700 11,500 83 املجموع 
 

  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الرياضة 

 العدد املشروع  العدد املشروع 

 9 إنشاء منتزهات ومساحات  منة للعب 16 إنشاء وتطوير األندية واملالعب 

 26 حالت ترفيهيةمخيمات ور  4 توفير تجهيزات رياضية

 10 توفير العاب وحقائب ترفيهيه  2 توفير أدوات ومعدات رياضية
 

  الرياضة أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال 

 صيانة الصاالت الرياضية  والبعثات الرياضية للخارج  سفر الوفودتسهيل  مالعب وساحات سباق إنشاء

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

  صاالت رياضية مغطاة إنشاء 
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القطاع 

 االقتصادي

العمالة 

ةوالبطال

املعابر

الزراعةتاجناال 

ياتكنولوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لديها:  أسر
نترنت: إو 28.7حاسوب: %

 .97.3، وهاتف نقال: %72.7%

 

خسارة في الناتج املحلي منذ  50%
ات إلى ر الحصار، نسبة الصاد

، ووصل عدد 1.62الواردات %
السلع املمنوع دخولها من 

االحتالل تحت مبرر ازدواجية 
صنف. ارتفع  62االستخدام 

 %3.4الناتج املحلي +

 االحتالل إجراءات بسبب دونم 7,300اقتطاع  -

                        . التفافية وطرق  العازلة املنطقة بفرض

 تحت غزة قطاع في الصيادين % من95يعيش  –

 .الفقر خط

 .حظر جوي وبحري -
- 3  

ً
 .معابر مغلقة تماما

معابر تفتح بشكل جزئي  3 -
 .ألساسيات الحياة

 صنف 62 -
ً
مزدوجة من املواد  ا
 توريدها.ممنوع االستخدام 

 

% بطالة بين الشباب، 69.1،% بطالة46.6
نسبة العاملين الذين تغيبوا عن أعمالهم 

 %21.40" 19بسبب جائحة كوفيد"

" قد بلغت خسائر قطاع غزة املباشرة وغير املباشرة نتيجة الحصار وانعكاساته على القطاعات 

مليار  2التجارية والصناعية والزراعية وقطاع املقاوالت والسياحة والعمل والبنية التحتية قرابة 

 " 2021دوالر خالل 

 اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار
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 ة العمالة والبطال 
العهد الدولي الخاص بالحقوق  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عادلة ومرضية من العمل والحماية من البطالة. (:  7املادة )

 ي. : ... ويجب أن تشمل التدابير الحق في توفير برامج التوجيه والتدريب التقني واملنه(6املادة )

 الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.  والعمالةتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،    (:8الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
تأسيس قواعد أكثر متانة القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية مستدامة، يوفر فرص عمل الئقة للمواطنين   (:5الهدف )

 ويحسن من إنتاجيتهم.
 

   واقع العمالة والبطالة 

 البند/املنطقة

قطاع 

 غزة

)31( 

الغربية الضفة    
)64()31( 

 فلسطين 
)64()31( 

 االحتالل اإلسرائيلي

(14()65()68()69()70()71 ) 

العربياإلقليم   
)107( )66()6( 

 الدولي
)107( )67()6( 

% 43.70 املشاركة في القوة العاملة   +%44.40 4.074 %  61.30 %   +%45.55  +%58.61 

% 46.6 معدل البطالة العام  15.70 %  25.90 %  3.5 %  12.50 %   +%6.57 

% 69.1 معدل البطالة لدى الشباب  29 %  50 %  17.60 %  26.44 %  13.62 %  

   118.21 30.77 33.14 11.85 األجر اليومي الوسيط بالدوالر األمريكي

% 1 %0.2 نسبة عمالة األطفال  0.7 %  *%9 2.9% * 24.62% + 

% 50.20 البطالة في مخيمات الالجئين  21.20 %  35.50 %     

% 51 الخريجين  معدل البطالة لدى الشباب  18.80 %  30.60 %  47.40 %    

% 12.20 العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص   22.70 %  17.80 %  10 ˚ %   

املستخدمين في القطاع الخاص بأجر يقل  

$( ومعدل  400الحد االدنى لألجور )عن 

 أجرهم بالدوالر األمريكي 

80.70 %  7.50 %  29 %     

200 352.61 312.5    

 25.36> 15> 95.12* 38.24 45.26 19.07 معدل األجرة اليومية بالدوالر األمريكي 

% 0.6 العمل التطوعي   0.2 %  0.3 %   +%22   

نسبة العاملين الغائبين عن أعمالهم بسبب  

19جائحة كوفيد   
21.40 %  80 %  55.60 %     

 

 "في قطاع غزة  عاطل عن العمل  225,000" الفلسطيني لإلحصاءالجهاز املركزي 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 (31)توزيع العمالة حسب النشاط االقتصادي في قطاع غزة  −

 النسبة البند   م. 

% 6 الزراعة والصيد والحراجة 1  

% 6.2 التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية 2  

% 3.7 البناء والتشييد  3  

% 20.5 التجارة والفنادق واملطاعم 4  

% 8.7 النقل والتخزين واالتصاالت  5  

% 14.2 التعليم 6  

% 6.7 الصحة 7  

% 33.8 األخرى الخدمات والفروع  8  

% 100 املجموع 9  

وزارة وكيل 

 االقتصاد 

عامل توقفوا عن العمل نتيجة األضرار التي لحقت باملنشآت الصناعية والخدماتية والغذائية والتجارية والسياحية   19,766 "

 " م 2021على قطاع غزة في مايو  العدوانفي قطاع غزة بسبب 
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 املؤشرات املحلية الرئيسة لقطاع غزة −

 مؤشر العمالة والبطالة           −

 القيمة إناث  ذكور  البند م. 

%67.50 املشاركة في القوة العاملة )64( 1  19.40%  43.70% 

%42.8 معدل البطالة العام )31(  2  64%  %46.6 

%63.60 معدل البطالة لدى الشباب )31(   3  88.40%  69.10%  

%94 املشاركة في القوى العاملة لدى الشباب  )64(  4  42.80%  %55.10 

5 
سنة فأكثر امللتحقين  15نسبة األفراد   

 بدورات تدريب منهي خالل 2020م )64(
0.7%  1.2% 0.7% 

6 
( ليسوا في 24-15نسبة الشباب )  

 العمل والتعليم/التدريب )64( 
19.4%  34.8%  26.9%  

%0.2 عمالة األطفال )64( 7  0.2%  0.2%  
               

 

 (31) مؤشر العمالة في قطاعات املجتمع −

 نسبة البند  م. 

 موظفو القطاع العام في غزة )حكومة رام هللا( 1
35.2 %  

 موظفو القطاع العام )حكومة غزة(  2

% 57.5 موظفو القطاع الخاص 3  

% 7.3 موظفو القطاع األهلي  4  

% 100 املجموع  
 

 ( 64)التوزيع النسبي للعاملين حسب الجنس واملهنة  −

 القيمة إناث%  ذكور% البند 

 2.30% 4.00% 2.00% املشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 40.10% 80.30% 33.30% الفنيون واملختصون واملساعدون والكتبة 

 23.90% 6.00% 27.00% عمال الخدمات والباعة في األسواق

 1.00% 0.30% 1.10% العمال املهرة في الزراعة والصيد

 9.40% 5.00% 10.10% العاملون في الحرف وما إليها من املهن

% 8.40 % 0.30 9.70% مشغلو اتالت ومجمعوها  

% 16.80 املهن األولية   4.10 % 14.90 %  
 

 ( 2)"البحث عن العمل" التوزيع النسبي لألفراد العاطلين عن العمل  −

 القيمة إناث%  ذكور% البند 

 3.30% 7.30% 1.70%   مكتب العملتسجيل في 

عالماإل إعالن عبر وسائل   %0.10 %0.50 %0.20 

 28.60% 67.80% 12.90% استخدم االنترنت 

العمل  أصحابراجع   %66.50 %17.00 %52.30 

جرى امتحان أ قابل /   %0.20 3.50% %1.20 

قارب  أصدقاء / أسأل   %18.10 3.10% %13.80 

% 100 املجموع  100 % 100 %  
 

 

 ( 72) فلسطين في على املؤسسات االقتصادية  19أثر جائحة كوفيد  −

 فلسطين  الضفة قطاع غز ة البند 

 % 71 % 92 % 27 غالق املؤسساتإنسبة 

 321,400 118,200 203,200 عدد العاطلين عن العمل

 - % 41 % 35 انخفاض في املشاركة في القوى العاملة

 - % 8 % 17 انخفاض في عدد العاملين في السوق املحلي 

  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال العمالة والبطالة 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

 13 املشاريع الصغيرة  28 التدريب املنهي والتقني  14 التشغيل املؤقت 

    8 التأمين على العاملين

  أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال العمالة والبطالة 

 استخدام التكنولوجيا في توفير فرص عمل جديدة  العمل عن بعد  ريادة األعمال  املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

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

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

 لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلد ، وفي العودة إلى بلد . (: 13املادة ) اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة  (: 17الهدف )  املستدامة العاملية أهداف التنمية 

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

ً
 وفعالية

ً
نظام مواصالت وشبكات طرق أكثر أمانا

 العربي والدولي. 
 

  واقع املعابر 

 (74()73) م 2021حالة املعابر البرية في قطاع غزة  −
 الشجاعية  العودة املنطار بيت حانون  رفح كرم أبو سالم البند/املنطقة م. 
  14,974 80,361 إجمالي الشاحنات الواردة   1

م 
عا

 ال
نذ

 م
ق

غل
م

20
11

 

ذ 
من

ق 
غل

م
9 /

20
08

 

ذ 
من

ق 
غل

م
20

07
 

  471 1,699   إجمالي الشاحنات الصادرة 2

  - 2,380 ة للضفة الغربية إجمالي الشاحنات الصادر  3

 90,421 100,246 -  عدد األفراد املغادرين 4

 87,015 80,684 - القادمينعدد األفراد  5

 - 6,100 -   عدد األفراد املرجعين أو املرفوضين  6

   3,480 حروقات الواردةاملعدد الشاحنات  7

  144.53 22.99 ( باملليون لتر)كمية املحروقات  8

  73.73 4.34 ( باملليون كغم)كمية غاز الطهي  9
% 50.83 ( العطل)يشمل  اإلغالقمعدل  10  39.45 %   

 حالة املعابر الجوية والبحرية −

 أوسلو.  التفاقتم تدمير املطار بالكامل مع إبقاء قطاع غزة تحت الحظر الجوي في مخالفة صريحة  مطار غزة الدولي 

 ميناء غزة البحري 
حظر املرور البحري وتم منع كافة  لم يتم استكمال بناء ميناء غزة البحري في مخالفة صريحة التفاق أوسلو، ووضع القطاع تحت  

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

 

 (74) م2017لقطاع غزة من مواد البناء األساسية  واالحتياجاتمقارنة بين البضائع الداخلة  −
  نسبة تغطية  كمية العجز  مجموع االحتياجات  الكميات الواردة  الصنف/طن م
 6.8% 33,554,583 36,000,000 2,445,417 الحصمة  1

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

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

 ( 73) 2021األوضاع الصحية ملعبر بيت حانون "إيرز"  −
 العدد حالة الطلب  م العدد حالة الطلب  م
 3,880 الطلبات املؤجلة "تحت الدراسة"  5 17,805 طلبات التصاريح للعالج لدى االحتالل أو الضفة 1

 507 باملرافقين الطلبات املرفوضة ألسباب تتعلق  6 5,947 طلبات التصاريح املرفوضة  2

 168 الطلبات املرفوضة ألسباب أخرى  7 106 الطلبات املرفوضة ألسباب أمنية  3

    941 الطلبات التي لم يرد عليها 4

 "يجب إلغاء كل إجراءات إغالق املعابر املؤدية إلى قطاع غزة ".  األمين العام لألمم املتحدة  
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 (74) م2021لعام  الشاحنات عبر املعابر الحدودية لقطاع غزةإجمالي األصناف الواردة في حموالت  −

 التصنيف  م
 عدد الشاحنات 

 املجموع
 حانون  معبر بيت        معبر كرم أبو سالم معبر رفح

 15,610 0 12,941 2,669 مواد البناء  1

 26,397 0 20,662 5,735 أعمال البناء  2

 7,808 0 7,466 342 أعالف حيوانية  3

 27,937 0 23,650 4,287 املنتجات الغذائية 4

 6,533 0 5,867 666 الغير صالحة لألكل املنتجات االستهالكية  5

 2,005 0 1,878 127 معدات التنظيف 6

 4,228 0 4,111 117 مستلزمات الكهرباء 7

 1,082 0 1,071 11 مستلزمات زراعية 8

 718 0 665 53 مستلزمات طبية  9

 401 0 330 71 مستلزمات تعليمية 10

 876 0 775 101 مواد تغليف 11

 30 0 0 30 سيارات  12

 1 0 1 0 تكنولوجيا  13

 95,307 0 80,330 14,977 املجموع 14

 

  م 2021إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال املعابر أهم 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 
 2 تسيير قوافل لكسر الحصار  0 تسيير سفن لكسر الحصار متعدد الضغط واملناصرة 

   1 توفير أدوات وأجهزة للمعابر  2 تطوير وتأهيل املعابر
 

  أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال املعابر 

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

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

 بناء ميناء غزة البحري 
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  السلعي والخدمي    اإلنتاج 
 

 العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية  

 واالجتماعية والثقافية

تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين املمارسة الكاملة لهذا الحق  يجب أن تشمل التدابير التي (: 2.6ملادة )ا
توفير برامج التوجيه والتدريب التقني واملنهي، واألخذ في هذا املجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية  

 .يات السياسية واالقتصادية األساسيةواجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحر 

أهداف التنمية 

 املستدامة العاملية 
 وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.  ضمان  (: 12لهدف )ا

 الهدف الوطني 
تأسيس قواعد أكثر متانة القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية مستدامة، يوفر فرص عمل الئقة  (: 5الهدف ) 

 للمواطنين ويحسن من إنتاجيتهم.
 

  واقع اإلنتاج السلعي والخدمي 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة م. 
 

 قطاع غزة
(2)(72()75 ) 

 الضفة
(2)(72()75 ) 

 الضفة وغزة
(2()72()75 ) 

 االحتالل 
(6()69) 

 العالم العربي
(6( )76) 

 العالم
(6()77) 

1 
نصيب الفرد السنوي من الناتج املحلي اإلجمالي  

 بالدوالر 
1,213.4 4,410.5 3,045.3  +44,168.94  +5,612.69  +10,918.72 

% 3.4+ معدل النمو االقتصادي  2  +7.8 %  +7.1 %  -1.6 % -3.4% + -2.2% + 

3 
قيمة الصادرات السلعية املرصودة  إجمالي 

 )مليون دوالر( 
 +14.073  +1,040.55  +1,054  +103*114.12 1.25*610 + 106+*22.43 

4 
إجمالي قيمة الواردات السلعية املرصودة )مليون  

 دوالر(
871.211 5,192.224 6,063  +103*95.19  +106*1.09 106+*21.75 

 املؤشرات املحلية الرئيسة لقطاع غزة −

 .“ مليار دوالر أمريكي 17خسائر قطاع غزة االقتصادية الناتجة عن عقد من الحصار قاربت ال  " تقرير أممي

 

 (79()78()6) املؤشرات اإلجمالية لقطاع اإلنتاج −

 القيمة البند  م. 

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

  62  دخولها من االحتالل تحت مبرر ازدواجية االستخدامعدد السلع املمنوع  2
ً
 صنفا

˚%  في الناتج املحلي منذ بدء الحصار  الخسائر حجم  3  50  

%  32.13   الحصارمتوسط حجم الصادرات باملقارنة ما قبل  4  

 1.62%  الواردات إلىنسبة الصادرات  5
 

 (79) م 2021 االقتصاديةمؤشرات القيمة املضافة لألنشطة  −

 النشاط االقتصادي

 القيمة باملليون دوالر أمريكي

 الضفة الغربية نسبة املساهمة في اإلنتاج اإلجمالي  قطاع غزة
نسبة املساهمة في الناتج املحلي 

% 
 فلسطين 

 977.5 3.90% 717.1 0.70% 260.4 الزراعة

 1,826.10 1.70% 1,641.20 1.40% 184.9 الصناعة 

 711.4 5.8% 595 10.20% 116.4 اإلنشاءات

 2,758.30 4.80% 2,398.90 4.60% 359.4 تجارة الجملة والتجزئة 

 242.6 13.2% 207 7.20% 35.6 النقل والتخزين 

 505.5 19.2% 487 14.10% 18.4 املعلومات واالتصاالت 

 5,602.70 33.20% 4,176.00 55.80% 1,426.60 الخدمات والفروع األخرى 
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 ( 2) م 2020 فلسطين في  اإلنتاجمؤشرات مختارة لقطاعات  −

 البند 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي  

 القيمة املضافة  االستهالك الوسيط  اإلنتاج  تعويضات العاملين  عدد العاملين 

 108,746.00 112,282 221,028.20 59,019.60 8,860 نشاط اإلنشاءات

 2,177,303.90 2,282,291.10 4,459,595.00 702,020.70 109,640 نشاط الصناعة 

 77,946.80 32,821 110,767.60 37,244.60 6,740 نشاط النقل واملواصالت 

 358,326.50 114,976.30 473,302.80 135,985.00 8,736 نشاط االتصاالت واملعلومات 

 2,102,062.10 645,521.00 2,747,584.00 621,141.20 153,580 نشاط الخدمات 

 3,350,984.30 760,048.90 4,111,033.20 664,014.00 203,677 التجارة الداخلية

 (80) املنشآت الصناعية التي تم تدميرها من العدوان اإلسرائيلي −

2021عدوان  عدوان 2014.  عدوان   v2012 >2008عدوان  مستوى الدمار م.  اإلجمالي  

 تدمير كلي 1

1,564< 

v58  373. 

1,346 
5,813 

 
 .v2  183 تدمير جزئي بالغ  2

 .v206 535 تدمير جزئي  3
 

م   2019عدد املؤسسات الصناعية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لعام 
(81) 

 عدد العاملين  عدد املؤسسات النشاط االقتصادي 

 *15 3* واستغالل املحاجرالتعدين 

 *9,770 726* الصناعات التحويلية 

والغاز والبخار وتكييف  إمدادات الكهرباء

 الهواء
*4 1,172* 

وأنشطة الصرف الصحي  إمدادات امليا  

 ومعالجتها
*16 118* 

 *11,075 749* املجموع 
 

 ( 72)م 2021على اإلنتاج واملبيعات في فلسطين خالل عام  19أثر جائحة كوفيد  −

 القيمة املؤسسة البند

صدمات الطلب )نسبة التغير في 

نتيجة جائحة  إنتاج املؤسسة

(  19كوفيد   

%47.8- الصناعة   

%50.9- اإلنشاءات  

%41.9- التجارة   

%43.2- الخدمات   

%50.9- النقل واملواصالت   

%47.2- االتصاالت   

 (82) لقطاع غزةجدول التقرير التمويني  −

 نسبة العجز  نوع السلعة م. 

 20.20%* الدقيق  1

 21.10%* السكر 2

 45.80%* األرز  3

 12.60%* الزيوت النباتية غير زيت الزيتون  4

 69.80%* البقوليات 5

 40.90%* األلبان، واألجبان 6

واملجمدة اللحوم الحمراء  7  *90.00% 

 20.00%* الدواجن والدواجن املجمدة  8

 69.00%* األعالف 9

 52.10%* الشاي/نسكافيه/مبيض 10

 20.20%* زيت الزيتون  11

 10.00%* أسماك طازجة ومجمدة 12

 39.34%* متوسط العجز في األصناف التموينية  13
 

 

  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال اإلنتاج السلعي والخدمي 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

 2 مسوحات ودراسات اقتصادية  76 توفير مواد أولية 4 مشاريع دعم املنتج املحلي 

واألجهزة واملركباتتوفير وصيانة اتالت  250 توفير خدمات لوجستية  7 تأهيل وتطوير املنشآت  168 

  م  2021أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال اإلنتاج السلعي والخدمي لعام 

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

 تقديم الدعم للشركات الناشئة  املشاريع الصغيرة واملتوسطة والكبيرة  اإلعمار والتعويضاستكمال إعادة 

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

 تنمية املنشآت الصغيرة املتناهية الصغر واملتوسطة 
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    الزراعة 
 

مجلس حقوق اإلنسان مكتب  

 املفوض السامي

وتربية املواش ي والصيد   للفالحين وأسرهم الحق في الكد في أراضيهم، وإنتاج املنتجات الزراعية(: 4/2املادة )

 وقطف الثمار وصيد األسماك في أقاليمهم. 

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

 الهدف الوطني 
تأسيس قواعد أكثر متانة القتصاد وطني مستقل وعادل ويحقق تنمية مستدامة، يوفر فرص عمل  (: 5الهدف ) 

 الئقة للمواطنين ويحسن من إنتاجيتهم.
 

    واقع الزراعة 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 قطاع غزة البند/املنطقة م. 
(83()84()85)(86 ) 

 الضفة
(84()85()86 ) 

 الضفة وغزة 
(83()84()85()86 ) 

 اإلسرائيلي االحتالل

 (6)(88)(89) 

 2,900,000* 2,900,000 -,881 553 185,000 نم و داملساحة املزروعة/ إجمالي 1

̊  14,241 ̊  10,879 39,547 الحيازات الحيوانية  2   

˚ 3,131 الحيازات املختلطة 3  14,762  ̊  17,893  ̊   

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

 >21,000 4,707 - 4,707 . األسماك)طن(  5

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

  59,000 44,000 15,600 عدد العاملين في القطاع الزراعي   7

  54.8 86.5 20.9 معدل األجور اليومية للمزارعين   8

الزراعية التي تم اقتطاعها بسبب إجراءات  نسبة األراض ي  9

 . االحتالل بفرض املنطقة العازلة وطرق التفافية )دونم(

˚ 7,300 3,002,508 3,009,808  

 

 (86)(83)الهامة املؤشرات املحلية  -  

 القيمة البند م. 

 185,000 إجمالي املساحة املزروعة / دونم  1

 89,000 الشجرية / دونماملساحة املزروعة بالبستنة  2

 60,000 املساحة املزروعة بالخضروات / دونم 3

 42,000 املساحة املزروعة باملحاصيل الحقلية / دونم  4

 140+ املساحة املزروعة بالنباتات الطبية / دونم 5

 111 تراكتور )جرار عجل( 6

 82 تنك ماء 7

 7 تروله ناقلة 8

 44 حالبة 9

 261 فرازة عسل  10

 392+ خضاضة  11

 493,191+ إنتاجية األراض ي املزروعة )طن(  12

 250+ ( 2دوالر أمريكي/ كم 1000قيمة اإلنتاج الزراعي لألراض ي املزروعة ) 13

 45.3+ ( 2حصة الفرد من مساحة األراض ي املزروعة الدائمة )م 14

 300+ مساحة الغابات واألحراش )دونم(  15

 

 % من مناطق الصيد املخصصة"50إال بالوصول إلى "القوات اإلسرائيلية ال تسمح للصيادين  األوتشا
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 (83) الزراعة الذاتي في  االكتفاءمؤشرات  −

 نسبة االكتفاء   البند  . م

% 96 الخضار 1  

% 45  الفواكه 2  

% 85   الزيتون  3  

% 85  اللحوم البيضاء 4  

% 12  اللحوم الحمراء 5  

% 88  السمكية الطازجةالثروة  6  
   

 ( 83) الثروة الحيوانية −

 القيمة البند  م. 

 2,250 عدد األبقار)رأ ( 1

 60,000 عدد الضأن )رأ (  2

 12,500 عدد املاعز )رأ (  3

 2,650,000 عدد الدجاج الالحم )طير(  4

 800,000 عدد الدجاج البياض )طير(  5

 16,350 عدد خاليا النحل )خلية( 6
 

 ( 83) الثروة السمكية −

 القيمة البند  م. 

 3,644 عدد الصيادين  1

 16 لنش جر  2

 52 لنش شنشولة  3

 783 حسكة موتور  4

 442 حسكة مجداف وفلوكة 5

 4,707 مجموع إنتاج الثروة السمكية بالطن  6
 

 (83)2020  الصادرات في القطاع الزراعي لقطاع غزة خالل عامحجم   −

 القيمة البند 

 43,028 نباتي )طن( 

 7,200 حيواني)طن(

 472 أسماك)طن( 

 ( 83) 2020قيمة اإلنتاج الزراعي خالل عام  −

 256.2 االنتاج النباتي )مليون دوالر(

 195.1 االنتاج الحيواني 

 13.8 الثروة السمكية 
 

 

 وزارة الزراعة 

حـذرت وزارة الزراعـة مـن كارثـة بيئيـة حقيقيـة شمـال قطـاع غـزة بعـد اسـتهداف االحتالل اإلسرائيلي مخـازن شركات خضير “

الخزان الجوفي   إلىللمسـتلزمات الزراعيـة بـكل أنواعهـا خـال عدوانـه األخير على القطاع، كما أن تسرب األسمدة واألدوية الزراعية 

 لقطاع من املياه والتي هي غير صالحة للشرب". لالوحيد  صدر مللة ينذر بكارثة بيئي

درت خسائر القطاع الزراعي“
ُ
 "مليون دوالر أمريكي 78م ب 2021على قطاع غزة في مايو  العدوانبسبب  املباشرة ق

 

   م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الزراعة 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

 10 توفير وحدات حيوانية وحيوانات 4 تأهيل بنية تحتية وشبكات الري  3 تأهيل وصيانة الدفيئات  

الذكية والدفيئاتاملشاتل  6 تأهيل مراكب الصيادين   3  ليات ومعدات زراعية  8 

 1 إنشاء برك ميا  زراعية  12 استصالح أراض ي زراعية  17 توفير أشتال زراعية وأسمدة 

 3 برنامج تدريب زراعي   8 توفير مدخالت زراعية  1 بناء وتأهيل مقرات للصيادين  
 

   م  2021أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال الزراعة لعام 

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

 الزراعية واألسمدة توفير األدوية  اتالت واملعدات الزراعية بأسعار تشجيعية  اإلرشاد والبحوث واملدار  الزراعية

 إعادة تأهيل معدات صيد األسماك استعادة اقتصاد اإلنتاج الحيواني 
 عن املرافئ  إنشاء

ً
مرافئ للصيادين بديال

 العشوائية

 صناعة األسمدة العضوية  املكافحة الحيوية لآلفات  مراكز للبحوث الزراعية  إنشاء
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    التكنولوجيا 
 

مكتب  مجلس حقوق اإلنسان 

 املفوض السامي  

وينبغي للدول أن تعزز وعي الجمهور باستخدامات التكنولوجيات الجديدة لالتصاالت من أجل دعم األفراد في تقييم  (:19املادة )

 ا.املخاطر ذات الصلة باالتصاالت على النحو املناسب وإدارتها والتخفيف من  ثارها واتخاذ قرارات مستنيرة بشأنه

أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية
 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار.  (:9الهدف )

 تطوير تكنولوجيا املعلومات لالرتقاء بعملية تطوير الحكومة اإللكترونية. (: 7.3.6الهدف ) الهدف الوطني  
 

    واقع التكنولوجيا 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 البند/املنطقة 
 قطاع غزة 

 (90 ) 

   الضفة
(90) 

الضفة وغزة  
(90) 

  االحتالل اإلسرائيلي

(14()89) 

  العالم العربي

(108) 

 العالم 
 (108) 

 49.7%* 51.9%*  76.9%> 33.2%*   35.7%*  28.7%* نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب 

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

 57%* 57.1%* 78.9%* 79.60%* 83.50%* 72.70*% نسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت 

 54%* 51.6%* 83.7*% 70.60%* 74.10%* 65.20%* سنوات فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت  10نسبة األفراد )

    86.2%* 90*% 79.40%* سنوات فأكثر( الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  10األفراد )

   97.9%*  97.3%*  97.20*%  97.3%* نسبة األسر التي لديها خط هاتف نقال )محمول( 

% 90.8 78.2%*  نسبة األسر التي لديها هاتف ذكي    86.2 %     

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

% 96.50 50.50%*  األسر التي تمتلك جهاز تلفزيون   90.7 %  %93 *   

    44%+  50%+  36%+  جهاز حاسوب  ولديها( وملتحقين بالتعليم 17-10األسر التي لديها أطفال )

درت خسائر القطاع التكنولوجي في قطاع غزة بسبب  املكتب اإلعالمي للحكومة في قطاع غزة 
ُ
 دوالر أمريكي  مليون   7.5م ب 2021مايو  عدوانق

 

    (91)م  2013مؤشر تقدم البحث والتطوير في قطاع غزة  −

 قطاع غزة  البند 

 8,715^ عدد العاملين في البحث والتطوير 

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

 4,533^ عدد الباحثين في البحث والتطوير 

 3,510^ عدد الباحثين الذكور في البحث والتطوير 

 1,023^ عدد الباحثين اإلناث في البحث والتطوير 

 2,492^ (الوقت التام) عدد الباحثين في البحث والتطوير بمكافئ 

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

 61.4^ )باملليون دوالر امريكي(  البحث والتطوير اإلنفاق على

 24.6^ اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث بمكافئ الدوام التام )ألف دوالر أمريكي( 

 

 

 (91)م 2011مؤشر استخدام املؤسسات للتكنولوجيا في فلسطين  −

 فلسطين الضفة  غزة  البند 

 47%- 49.6%- 40.8-% املنشآت التي تستخدم الحاسوب    إجمالي

 39.2%- 41.3%- 34%- املنشآت التي تستخدم اإلنترنت  إجمالي  

نسبة املنشآت التي قامت بمعامالت  

 من 
ً
 إجمالي املنشآت تجارية إلكترونيا

-%12 -%10.8 -%11.2 

 4.8%- 5.2%- 3.7%- املنشآت التي لديها موقع إلكتروني    إجمالي

 22.3%- 21.5%- 25%- عامل  100عدد أجهزة الحاسوب في املنشآت لكل 

عدد العاملين الذين يستخدمون  

 عامل  100الحاسوب لكل 
-%31.7 -%52.6 %-47.9 

يستخدمون اإلنترنت  عدد العاملين الذين 

 عامل  100لكل 
-%25 -%48 -%42.9 

عدد العاملين املختصين بتكنولوجيا  

 عامل  100املعلومات واالتصاالت لكل 
-%5.6 -%5.1 -%5.2 

 

  م2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال التكنولوجيا 

 العدد املشروع العدد املشروع

 17 توفير حواسيب ووسائل تقنية للمؤسسات اإلنسانية  7 توفير حواسيب ووسائل تعليم تقنية 

 1 التطوير والبحث العلمي  3 دعم مشاريع الحكومية اإللكترونية 

 4 توعية حول التكنولوجيا   11 تطوير أنظمة محوسبة
 

  م 2021أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال التكنولوجيا لعام 

 استثمار التكنولوجيا في توفير فرص عمل  دعم مشاريع الحكومة اإللكترونية تطوير األنظمة القياسية ومتابعة تشغيلها 

 ربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية زيادة الوصول إلى التكنولوجيا  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعزيز البحث العلمي في مجال 

 تطوير قواعد البيانات التدريب التقني  تعزيز استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشكل  من 
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القطاع 

 البيئي

املياه

املخلفاتالطاقة

مليون دوالر أمريكي خسائر الحكم املحلي في قطاع غزة بسبب العدوان اإلسرائيلية على  100“

 ". 2021قطاع غزة في مايو 
 وكيل وزارة الحكم املحلي 

 

%، نسبة النترات في 97نسبة امليا  امللوثة 
ملغ/لتر، ونسبة  300مخزون امليا  الجوفية 

ونسبة  %52العجز املائي في الخزان الجوفي 
 %80تلوث ميا  البحر 

 يتم العادمة امليا  من% 40
  التخلص ويتم معالجتها،

ً
 يوميا

 ميا  لتر مليون  100 من
 .البحر في عادمة

ساعة في  11متوسط انقطاع الكهرباء املزمن 
 بيناليوم، نسبة العجز في الطاقة الكهربائية 

66.6 %-68.77% 
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    املياه 
 

البروتوكول املتعلق باملاء والصحة 

 1992التفاقية أوروبا لعام 

الحصول على ميا  الشرب والصرف الصحي ولحماية املوارد املائية تتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة إلتاحة سبل 

 املستخدمة كمصادر مليا  الشرب من التلوث.

 ضمان توافر امليا  وخدمات الصرف الصحي للجميع. (:6الهدف ) أهداف التنمية املستدامة العاملية

 الهدف الوطني 
 على تأمين الحقوق املائية للمواطنين، وتحقيق التوزيع قطاع ميا  وصرف صحي فلسطيني أكثر (: 3.8الهدف )

ً
 ومقدرة

ً
تنظيما

 العادل لكافة االستخدامات. 
 

   واقع املياه 

 املؤشرات األساسية املقارنة  ▪

 م  2021لقطاع غزة لعام  املؤشرات املحلية ملجال امليا  −

 البند
قطاع غزة  
 )93()92()44 ()2( 

 

االحتالل اإلسرائيلي  
 )109( )97 ()96()95()94( 

 704.11> 96 حصة الفرد اليومية )لتر/فرد/يوم(

%97 نسبة تلوث امليا   ˚ %30 

%80 نسبة تلوث ميا  البحر   33.3%  

  74%> نسبة تلوث الشاطئ

( ملغ/لتر نسبة الكلوريد )  250-3,000 223-256  

لغ/لتر( نسبة النترات في مخزون امليا  الجوفية )م  50-300 45 

%60 متوسط كفاءة توزيع شبكة امليا     

 1,000> 4,500 عدد  بار امليا  املرخصة

  534> اتبار التي ال زالت مدمرة 

̀ 53.33 35.5 الفاقد من امليا  )مليون م3(  
 

 

 ( 44)املشاكل الرئيسية في مجال امليا  العادمة  −

 نسبة البند م. 

%16.5   عدم وجود شبكة صرف صحي 1  

 10%  قديمةشبكة  2

 10%  مناطق غير مخدومة 3

%30  ضعف كفاءة محطات املعالجة 4  

%3.5  أخرى  5  
 

 ( 44)املوازنة املائية  −

 القيمة  البند

 250  )باملليون كوب(احتياج امليا  

70-60   )باملليون كوب( متوسط كمية ميا  األمطار املغذية للخزان الجوفي  

 130 )باملليون كوب(العجز املائي في الخزان الجوفي 

 18   )باملليون كوب( كمية امليا  املستوردة من شركات االحتالل اإلسرائيلي

 4   )باملليون كوب( كمية امليا  الصادرة عن محطات التحلية
 

 

 السنة( /3استخدام امليا  )مليون م −

 عدد )باملليون كوب(  البند م. 

 100 (92)استخدام امليا  املنزلي  1

90-60 (92)استخدام امليا  الزراعي  2   

 ( 44)وسائل تخلص األسر من امليا  العادمة  −

 نسبة البند م. 

%60  شبكة صرف صحي 1  

%40  حفرة امتصاصية 2   
 استنزافه بشكل كبير وخطير بسبب الضخ الجائر." الخزان الجوفي الساحلي والوحيد في قطاع غزة تم  سلطة املياه وجودة البيئة

 

 متوسط  رو املرصد األو 
في تدهور    غزة تسببأوضح املرصد األور متوسطي واملعهد العاملي للمياه والبيئة والصحة أن الحصار طويل األمد املفروض على قطاع  “

 % من املياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع املحاصر يتسممون ببطء"97خطير لألمن املائي في غزة، لتصبح 

 ن املياه املنقولة باألنابيب غير صالحة لالستهالك البشري. % م78 األوتشا
 

  م  2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال املياه 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

ع وتصريف ميا  األمطار يترشيح وتجم 55  بار ومحطة تحلية ميا  إنشاء    4 وحدة معالجة ميا  الصرف الصحي  4 

مركزية  محطات تحلية ميا  8 توفير خزانات ميا    1 توفير وقود أو طاقة شمسية ملحطات التحلية 5 

امليا  والصرف الصحي  تأهيل وحدات وشبكات  8 مركبات توزيع ميا    4 جودة امليا  46 

 8 صيانة  بار   1 االبتعاث والتدريب  7 تأهيل محطات التحلية  

 14 توعية بيئية   3 مشاريع سقيا املاء   8 صيانة مضخات امليا  والصرف الصحي  
 

  م   2021مجال املياه أهم مجاالت التدخل املطلوبة في 

 محطات تحلية امليا   خط ناقل للميا  بين الشمال والجنوب تجميع ميا  األمطار وتغذية امليا  الجوفية توعية بيئية 

 تحلية ميا  البحر  محطات معالجة ميا  الصرف الصحي إنشاء حاوز ميا  وامليا  العادمةإنشاء وتطوير البنية التحتية األساسية لشبكات امليا  

 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع امليا   تطبيق معايير الجودة  تأهيل وتطوير اتبار دراسات هيدرولوجية إعداد
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   الطاقة 
مكتب املفوض السامي لحقوق  

 اإلنسان

يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب واألمم في السيادة الدائمة على ثرواتها  السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية: 

 ملصلحة تنميتها القومية ورفا  شعب الدولة املعنية.
ً
 ومواردها الطبيعية وفقا

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

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

    واقع الطاقة 

 املؤشرات األساسية املقارنة  −

 معدل استهالك األسرة من الطاقة  م. 
 غزة

(43()98)(99 ) (100 ) 

 الضفة 
(43 )(101 ) 

 الضفة وغزة 
) 43 )(98 ()99 )(100)101)(  

 االحتالل اإلسرائيلية
(102 ) (103 )(104 )(110 ) 

%99.8 املرتبطين بشبكة الكهرباء العامةنسبة السكان  1  99.80%  99.80%  100%  

 21,909.73‘ 306` 328` 802 (ساعة /)كيلو واط الكهرباء 2

 33.3 22` 26` 14` غاز البترول املسيل )كغم( 3

 335.19‘ 21` 28` 12` كاز )لتر( 4

 458‘ 95` 115` 42` بنزين )لتر( 5

 ‘363 `149 `160 69` سوالر )لتر(  6

`90% `56.5% `63.1% %`43.8 األسر التي لديها سخان ميا  شمس ي  7  

 املؤشرات املحلية لقطاع غزة −

 القيمة البند 

 650-450 (43) االحتياج للطاقة الكهربائية )ميجاوات(

203-150 ( 43) )ميجاوات( املتوفرة متوسط الطاقة الكهربائية   

447-300 (43) )ميجاوات( العجز في الطاقة الكهربائية  

 66.66%-68.76% ( 43) )ميجاوات(نسبة العجز في الطاقة الكهربائية 

 18 ( 43) متوسط احتياج الوقود الشهري ملحطة توليد كهرباء غزة )مليون لتر(

 ملحطة التوليد )مليون لتر(متوسط إجمالي الوقود املستورد  
ً
 11.89 ( 43) شهريا

 6.11 ( 43)متوسط العجز الشهري من الوقود ملحطة التوليد )مليون لتر(  

 91,250* ( 111)احتياج الغاز السنوي )طن( 

 78,070 (73)إجمالي الغاز السنوي املستورد )طن( 

%17.07 ( 111)( 73)نسبة العجز السنوي من الغاز    

 (105( )74)م  2021الكميات املتاحة من البترول خالل العام   −

 الصنف

 لتر/

الكميات 

 الواردة 

االحتياجات 

 الكلية
 مقدار العجز 

نسبة 

 تغطية

% 42.41 45,175,113 78,445,113’ 33,270,000 بنزين  

% 85.57 22,640,226 156,890,226’ 134,250,000 سوالر   

 %0.00 1,307,419 1,307,419’ 0 كيروسين 

% 85.56 13,180 91,250 78,070 غاز/ طن   

سوالر  

 صناعي
3,480 ’199,371,744 199,368,264 0.002% 

 

 88" الكهرباء الفلسطيني مجلس تنظيم قطاع 
ً
 للتيار الكهربائي يوميا

ً
 ."% من األسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني انقطاعا

املناخ واالمن  قسم األبحاث في برنامج تغير 

 القومي في إسرائيل 

غزة إلى جودة الكهرباء واملياه وفشل معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان،   قطاعافتقار  إن

 ستؤدي إلى تسريع مرور البكتيريا واألمراض وسط الفلسطينيين 

درت خسائر قطاع الطاقة بسبب " املكتب اإلعالمي للحكومة في قطاع غزة  
ُ
 " مليون دوالر أمريكي 15ب  2021على قطاع غزة في مايو  العدوانق

 

  م 2021 أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال الطاقة 

 العدد املشروع العدد املشروع العدد املشروع

وخزانات وقود  توفير مولدات كهربائية  46 مشاريع الطاقة الشمسية 11 اإلنارة اتمنة   6 

 1 توعية بيئية عن الطاقة البديلة   27 توفير وقود ملولدات الكهرباء  5 إعادة تأهيل شبكة الكهرباء 
 

   أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال الطاقة 

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

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

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

 توفير الطاقة للزراعيين وأصحاب املشروعات التجارية الصغيرة  توفير االشتراكات املنزلية لذوي الدخل املحدود  بناء خزانات وقود ملحطات التوليد

 ك.ف 220تأهيل محطة التحويل الغربية وإعادة تشغيلها على نظام   كهرباءمولدات  توفير اإلنارة اتمنة

 الطاقة الشمسية للمستشفيات واملرافق الحيوية  عن بعد لشبكة التوزيع  واملراقبةاستكمال نظام التحكم  تأهيل شبكة التوزيع القائمة
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 املخلفات 
 

مؤتمر األمم املتحدة املعني 

 1979بالبيئة عام 

 في ظروف عيش كريمة، في ظل بيئة ذات نوعية جيدة تسمح له بأن يعيش حياة : (1املادة )
ً
 أساسيا

ً
إن لإلنسان حقا

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

أهداف التنمية املستدامة 

 العاملية

بها إلى أدنى حد، وخفض نسبة ميا  املجاري غير  وقف إلقاء  (: 3.6الهدف )  النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسر 

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

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

 

    واقع املخلفات 

   املؤشرات األساسية املقارنة −

 البند/املنطقة م. 
 قطاع غزة

(44) 

 االحتالل اإلسرائيلي
(89()94)(96) (112) 

 >1,757,888.12 + 30,000 واألراض ي الزراعية )كوب( التخلص من امليا  العادمة في األودية  1

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

  + 100,000 التخلص من امليا  العادمة على طول الساحل في شمال ووسط وجنوب غزة )كوب( 3

 >14,794.52 +  400 التخلص العشوائي للنفايات الصناعية والبلدية )طن/يوم(  4

  ال يوجد مراقبة للظروف األمنية  النفط املزمن  تسرب 5

  ال يوجد مراقبة للظروف األمنية  حوادث تسرب النفط  6

  االستخدام املكثف للمبيدات واألسمدة الكيماوية  7
ً
 طن  ˚ 7.5-6 مرتفع جدا

40% نسبة امليا  العادمة التي يتم معالجتها 8  %93  
 

 املؤشرات املحلية الهامة   ▪

 (44) جهة جمع النفايات الصلبة لألسر −

 نسبة البند م. 

 %85 هيئة محلية )بما يشمل مجالس النفايات الصلبة( 1

 %5 ال يوجد خدمة جمع نفايات 2

  %10 وكالة الغوث 3

 (44)ومعالجتها  طريقة التعامل مع النفايات الصلبة بعد جمعها مباشرة −

 نسبة عدد البند م. 

 %19.51 طن/ يوم  400 التخلص العشوائي من قبل الهيئات املحلية 1

 %2.44 طن/ يوم  50 التخلص العشوائي من قبل األفراد  2

  %78.05 طن/ يوم 1,600 الطمر في املكبات الصحية املعتمدة 3
 

 

 

  م 2021أهم إنجازات الجمعيات وبعض املؤسسات املانحة املرصودة في مجال املخلفات 

 العدد املشروع  العدد املشروع  العدد املشروع 

 15 التأهيل البيئي للمناطق امللوثة  4 توفير وصيانة حاويات قمامة  2 محطات معالجة النفايات 

توفير  ليات ومعدات خاصة بالنفايات  10 توفير خدمات النظافة

 الصلبة  

 3 إعادة تدوير املخلفات  10

  أهم مجاالت التدخل املطلوبة في مجال املخلفات 

 محطات معالجة امليا  العادمة إعادة تدوير النفايات الصلبة تحسين نظم إدارة النفايات السائلة والصلبة والخطرة  

 املكافحة الحيوية لآلفات  حاويات ومكبات النفايات والحشرات الضارةالحد  من تعرض السكان للمواد 

 التوعية والتعليم البيئي   إعادة تأهيل وادي غزة   نتاج غاز امليثان من النفايات الصلبةإ

 

 

 

 يواجهون أزمة مياه ومرافق صحية حادة" " أطفال غزة  يونيسيف 
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 مراجع األهداف املستدامة واألهداف الوطنية
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