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مقدمة:
الثاني  تشرين  في  السنوية  مراجعته  إطار  في  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  القطري  المتحدة  األمم  فريق  ناقش 
2011، التطورات الخطيرة والتحديات اإلنسانية التي تواجه الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة. كما أطلقت 
المتحدة، ضمن برنامج عملها، دراسة تهدف لمعرفة ما سيبدو عليه قطاع غزة كمكان صالح للعيش بحلول عام  األمم 
2020. وتسعى نتائج الدراسة، بناء على المعطيات المتاحة حاليًا،إلى تسليط الضوء على القضايا والمتطلبات اإلنسانية 

واالجتماعية والتنموية الهائلة التي تحتاج إلى معالجة وحل، بصرف النظر عن السياق السياسي.

كما تقدم الوثيقة التالية لمحة عامة عن التحديات الراهنة واالتجاهات السائدة في غزة، وتقدم من خالل رؤية أسرة األمم 
المتحدة العاملة في األرض الفلسطينية المحتلة نظرة استشرافية لثماني سنوات حتى عام 2020. وتستند الدراسة كذلك 
على ثروة من األدبيات المتوفرة سواء داخل األمم المتحدة أو من خارجها، حيث تم إدراج المجموعة الواسعة من المصادر 
المستخدمة كهوامش في ملحق رقم واحد. ونحّث القارئ الذي يسعى للحصول على معلومات أكثر تعمقاً وتحلياًل على 

االطالع على األدبيات ضمن المراجع في الملحق الثاني.

التنموية  لالتجاهات  المدى  بعيدة  واالنعكاسات  اآلثار  على  الضوء  تسليط  في  الدراسة  لهذه  العامة  األهداف  وتتمثل 
واالجتماعية الحالية، والتحديات التي تؤثر على قطاع غزة، وزيادة الوعي بها محليًا ودوليًا، وإفادة البرامج اإلستراتيجية 

لألمم المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة.

أساس  على  توجيهية  مشورة  تقدم  ال  أنها  كما  السياسية،  األحداث  تطور  حول  توقعات  أو  رأي  أي  الوثيقة  تقدم  وال 
سيناريوهات سياسية مختلفة، وتفترض الوثيقة ضمنًا وجود عملية سالم تفضي في نهاية المطاف إلى حل دولتين ذات 

سيادة، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سالم ووئام.

ماكسويل غيالرد
المنسق المقيم للشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة،

نيابة عن فريق األمم المتحدة القطري في األراضي الفلسطينية المحتلة

27 آب 2012
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حوالي  إلى  غزة  سكان  عدد  سيرتفع   ،2020 عام  بحلول 
نسمة  مليون  حوالي1.6  مع  مقارنة  نسمة  مليون   2.1
الكبير  السكاني  النمو  معدل  وسيضيف  حاليًا.  تعدادهم 
بذلك 500.000 شخص الى منطقة سكنية مقيدة بالفعل 

وحضرية بصورة كبيرة.

والمياه  كالكهرباء  األساسية  التحتية  البنى  والتكاد 
تكفي  والبلدية  االجتماعية  والخدمات  الصحي  والصرف 
يجب  حيث  المتنامية،  السكان  تزايد  احتياجات  لمواكبة 
مضاعفة تزويد الكهرباء لتلبية الطلب بحلول العام 2020، 
وسيستحيل إصالح الضرر في المياه الجوفية الساحلية ما 
هناك  وستكون  فورية،  تصحيحية  إجراءات  اتخاذ  يتم  لم 
حاجة إلى مئات من المدارس الجديدة والتوسع في الرعاية 
الصحية لسكان غالبيتهم من الشباب، كما أن هناك حاجة 

اآلن إلى بناء عشرات اآلالف من الوحدات السكنية. 

ويعتبر اقتصاد غزة اقتصادًا حضريًا، يعتمد بصورة كبيرة 
الناس.  وحركة  االتصاالت  وخدمات  المكثفة،  التجارة  على 
وال تزال المنطقة معزولة خصوصًا منذ العام 2005، وهذا 
قاباًل  يكون  لن  اقتصادها  أن  البعيد،  المدى  على  يعني، 
للحياة في ظل الظروف الراهنة على وجه التحديد. وتبقى 
غزة صامدة عن طريق التمويل الخارجي واقتصاد األنفاق 

غير القانوني.

عليه  كانوا  مما  أسوأ  وضع  في  يعيشون  غزة  أهل  زال  ال 
الناتج المحلي  في التسعينيات على الرغم من الزيادة في 
الثالث  السنوات  مدى  على  للفرد  الحقيقي  اإلجمالي 
على  وتؤثر  مرتفعة  البطالة  نسبة  فإن  كذلك  الماضية. 
الناتج  نمو  المتوقع  ومن  خاص.  بشكل  والشباب  النساء 
في  فقط  متواضع  بشكل  ولكن  للفرد  اإلجمالي  المحلي 
الصعب على سكان غزة  القادمة، مما يجعل من  السنوات 
وستصبح  مضى1.  وقت  أي  من  أكثر  كريمة  حياة  تأمين 

التحديات أكثر حدة خاصة إذا استمر الوضع السياسي الراهن 
على حاله. وحتى لو تحسنت الحالة السياسية بشكل كبير 
خالل السنوات المقبلة، فإن القضايا المشار إليها في هذه 

الدراسة ستبقى بحاجة إلى معالجة وعلى وجه السرعة.

الضغط  يستوجب  مؤخرًا،  المحرز  بالتقدم  االعتراف  ومع   
السكاني والتدهور في البنية التحتية وجود نمو اقتصادي 
بعيد األمد ومستدام وواسع النطاق يعتمد على تجارة السلع 
البنى  توفير  ضمان  الضروري  من  وسيكون  والخدمات. 
الصحي  والصرف  المياه  )وبشكل خاص  األساسية  التحتية 
الصحة  )خاصة  االجتماعية  الخدمات  وتحسين  والكهرباء( 
والتعليم(. ولكون غزة مأهولة بشكل كبير وال تتوفر فيها 
المساحة الكافية لمزيد من النمو المستقبلي، فإنها تحتاج 
تعتمد  كما  العالم.  مع  اتصال  وعلى  مفتوحة  تكون  ألن 
وجود  على  المستقبل  في  فلسطينية  دولة  قيام  إمكانية 
تواصل مناسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح 
لجميع  المتوسط  األبيض  البحر  إلى  الوصول  بإمكانية 

سكان األرض الفلسطينية المحتلة.

التي  القضايا  أهم  من  جملة  على  الوثيقة  هذه  وتركز 
ستزداد  والتي  غزة،  ألهل  اليومية  الحياة  سير  في  تؤثر 
الوضع  يتحسن  لم  إذا  وأكثر  أكثر  المقبلة  السنوات  في 
الغربية،  والضفة  غزة  بين  )االنقسام  الراهن  السياسي 
االحتالل واإلغالق، واستمرار الصراع العنيف(. ويرد وصف 
المتحدة  لألمم  سنوي  النصف  التقرير  في  التحديات  هذه 
روتيني  وبشكل  المختصة،  اإلرتباط  لجنة  الى  المقدم 
أكثر في ايجاز األمم المتحدة الشهري المقدم الى مجلس 
األمن. وباختصار، يبقى إنهاء اإلغالق على قطاع غزة في 
سياق قرار مجلس األمن21860، وانتعاش القطاع والتنمية 
االقتصادية بعيدة األمد، في صلب األهداف األساسية لألمم 

المتحدة.

ملخص
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معبر إيريز
بيت الهيا

جباليابيت حانون
مدينة غزة

مغلق
منذ كانون ثان 2010

دير البلح

خان يونس

مصر
رفح

معبر صوفا (مغلق)

معبر رفح

معبر كيرم شالوم

 مفتوح ستة أيام في األسبوع لحركة عدد من
 األشخاص والذين يسمح لهم بالعبور, بما

 يشمل موظفو المساعدات, الحاالت المرضية
 واالنسانية الفلسطينية والتجار الفلسطينيين

مغلق منذ حزيران 2007
 حزام النقل مغلق منذ آذار 2011

 مغلق منذ أيلول 2008

 مفتوح خمسة أيام في األسبوع أمام
 مفتوح ستة أيام في األسبوع أمام حركة عدد من حركة البضائع المسموح لها بالعبور

 األشخاص المسموح لهم بالعبور, بما يشمل
الحاالت المرضية واالنسانية الفلسطينية

معبر
معبر مغلق

المنطقة المحظورة

منطقة بها خطورة عالية

المنطقة البحرية المحظورة
الحد السابق للمنطقة البحرية

المحظورة
الخط األخضر (خط الهدنة عام 1949)

المناطق السكنية

مخيمات الالجئين

منطقة محظورة
1 ميل بحري

التوقعالمؤشر
االقتصاد- الناتج المحلي 
1273 دوالر أمريكي في 2015، أقل مما كان عليه في التسعينياتاإلجمالي الحقيقي للفرد

2.13 مليون نسمة في 2020، حوالي 500000نسمة أكثر مما هو عليه االنالسكان – الحجم

 5835 شخص لكل كم² في 2020السكان – الكثافة

قد تصبح غير صالحة لالستعمال بحلول عام 2016 وسيستحيل إصالح اإلضرار التي لحقت المياه - المياه الجوفية
بها بحلول عام 2020

260 مليون متر مكعب في عام 2020، بزيادة قدرها حوالي ٪60 عن الوقت الحاليالمياه – الطلب

هناك حاجة إلى 250 مدرسة إضافية اآلن و 190 أخرى بحلول عام 2020التعليم – المدارس

هناك حاجة إلى 800 سرير إضافي بحلول 2020 للمحافظة على مستوى الخدمة الحاليالصحة – أسرّة المشافي

هناك حاجة إلى 1000 طبيب و 2000 ممرض إضافي بحلول 2020الصحة –الطاقم الطبي

ما الذي يخبئه المستقبل لغزة3

المتحدة  األمم 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 

2012 تموز  المناطق التي یحظر على الفلسطينيين في قطاع غزة الوصول إليها  
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1. االقتصاد:
القيمةالمؤشر

1327 دوالر امريكي )بحسب التسعيرة الثابتة للدوالر األمريكي الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في عام 1994
عام 2004(4

1165 دوالر أمريكي )بحسب التسعيرة الثابتة للدوالر األمريكي الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في عام 2011
عام 2004(5

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في عام 2015 )على أساس 
سيناريو النمو المنخفض لصندوق النقد الدولي( 

1273 دوالر أمريكي )بحسب التسعيرة الثابتة للدوالر األمريكي 
عام 2004(6

%729 معدل البطالة في عام 2011

األسر التي تعاني أو تلك المعرضة النعدام األمن الغذائي في 
عام 2011

%60 )بما في ذلك %44 من األسر تعاني من انعدام األمن 
الغذائي(8
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فإن  مؤخرًا  طرأ  الذي  االقتصادي  النمو  من  الرغم  على 
وضع سكان غزة اآلن، وفي المتوسط، أسوأ مما كان عليه 
كبير  بشكل  االقتصاد  نطاق  توسع  9لقد  التسعينيات.  في 
الناتج  في   19% بنسبة  حقيقية  زيادة  مع   2011 عام  في 
المحلي  للناتج   23% المحلي اإلجمالي للفرد وزيادة بنسبة 
اإلجمالي.10 ونتج هذا النمو بصورة رئيسية من التوسع في 
يكن  ولم   ،11)  2011 في   119% )بحوالي  اإلنشاءات  قطاع 
االقتصاد.  في  إنتاجية  أكثر  قطاعات  في  النمو  ناتجًاعن 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الفرد  نصيب  فإن  ذلك،  ومع 
الثابتة  التسعيرة  دوالر)بحسب   1165 بلغ  قد   2011 عام 
88٪ فقط  يعادل  ما  2004(12، وهو  األمريكي في  للدوالر 
من مستوى العام 1994و61٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
مستوى  يشكل  أن  يمكن  ال  الغربية13.  الضفة  في  للفرد 
فقط   9% يعادل  ما   ( االقتصاد  في  المنخفض  االستثمار 
اإلنشاءات  اإلجمالي، معظمه في قطاع  المحلي  الناتج  من 
المستقبل14.  اقتصادي مستدام في  لنمو  أساسًا  السكنية( 
وزيادة  اإلنتاجية،  القطاعات  في  التوسع  شأن  من  أن  كما 
االستثمار اإلنتاجي واتاحة مرور الصادرات لدول اخرى، بما 
فيها إسرائيل، والتبادل مع الضفة الغربية أن يكون ضروريًا 

لتأمين نمو اقتصادي طويل األمد.

وتماشيًا مع التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، فقد 
أواخر  في  عليه  كانت  عما  ارتفاعًا  البطالة  سجّلت معدالت 
في  طرأ  الذي  التحسن  من  بالرغم  وذلك  التسعينيات15، 
 29% غزة  في  البطالة  نسبة  بلغت  األخيرة، حيث  السنوات 
في عام 2011 وما زالت تتنامى منذ ذلك الحين16. وتأثرت 
النساء والشباب بشكل خاص حيث بلغ معدل البطالة بين 
النساء %47 في الربع األول من عام 201217، وبلغ %58 بين 

من تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة18.

أحد  زال  وما  غزة  قطاع  على  المفروض  الحصار  وكان 
استعادة  على  االقتصاد  مقدرة  لعدم  الرئيسية  األسباب 
وزارة  وتقدر  عام192000.  قبل  عليها  كان  التي  مستوياته 
في  تسبب  الحصار  أن  الفلسطينية  الوطني  االقتصاد 
خسائر أو تعطيل النمو بقيمة 1.9 مليار دوالر أمريكي في 

عام 201020.

والتي  المصبوب”  “الرصاص  إسرائيل  عملية  وخالل 
استمرت من كانون األول من عام 2008 إلى كانون الثاني 
 6268 ب  جسيمة  أضرار  الحاق  تدميرأو  تم   ،2009 لعام 
دفيئة  تدمير 186  تم  أو جزئي21؛ كما  منزل بشكل كامل 
ارتطام  الناجمة عن  الحفر  931 من  زراعية، وتم تسجيل 
كذلك  الجامعات  وتكبّدت  والحقول22،  الطرق  في  القذائف 
خسارة بلغت قيمتها 25 مليون دوالر أمريكي23، إضافة إلى 
يزيد  وما  والماعز  واألغنام  األبقار  من  رأس   35750 قتل 
تدمير  تم  كما  األخرى24؛  والطيور  الدجاج  من  مليون  عن 
المزروعة25. وبذلك فقد تسببت عملية  األراضي  %17 من 
مليون   181 مجموعه  ما  بتكبد  المصبوب«  »الرصاص 
دوالر أمريكي كخسائر مباشرة و88 مليون دوالر أمريكي 
نجم  كما  غزة26.  في  الزراعة  لقطاع  األمد  بعيدة  كتكلفة 
وتسببت  الركام،  من  طن   600000 حوالي  تكدس  عنها 
وتكبد  أمريكي27؛  دوالر  مليون   44 بلغت  بيئية  بخسائر 
المياه والصرف الصحي خسائر  تصل إلى 6 مليون  قطاع 

دوالر أمريكي28.

الثانية  االنتفاضة  بداية  منذ  الواردات  تراجعت  وقد 
القيود  بسبب  تقريبًا  الصادرات  وتوقفت   ،2000 عام 
المفروضة29.وما زال الحظر على نقل البضائع الى الضفة 
األسواق  باعتبارها  إسرائيل،  إلى  والصادرات  الغربية 
التقليدية لبضائع غزة، ساريًا مع وجود بعض االستثناءات 
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يتم تهريب مئات السلع بشكل 
غير قانوني عبر األنفاق
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ضمن  الغربية  الضفة  إلى  غزة  من  التمور  نقل  قبيل  من 
على  المفروضة  القيود  وتزيد  المتحدة.  لألمم  مشروع 
الواردات والصادرات من عدم االستقرار، فضاًل عن رفعها 
التنافسية  القدرة  يقوض  مما  والنقل،  اإلنتاج  لتكاليف 
لمنتجات غزة المعدّة للنقل للضفة الغربية أو للتصدير إلى 
االستثمار. إضافة  ما يقلل من فرص  بلدان أخرى30، وهو 
من  سيكون  واإلغالق،  االحتالل  أمد  طال  كلما  ذلك،  إلى 

الصعب إعادة البدء باألعمال التجارية من جديد31.

على  تعتمد  فهي  كبير  الى حد  منطقة حضرية  وألن غزة 
ذاتيًا.  االكتفاء  عليها  الصعب  ومن  والخدمات  السلع  تجارة 
على  غزة  اقتصاد  يعتمد  المفروضة،  القيود  وبسبب 
المساعدات الخارجية، واقتصاد األنفاق )سيتم بحثه أدناه(  
ويمكن  المالية32.  التحويالت  من  اليها  يرد  ما  الى  اضافة 

القول أن النمو االقتصادي الراهن ال يبدو مستدامًا.

الزراعة دورًا مهمًا ولكنه محدود في غزة، حيث من  تؤدي 
الفراولة  من  صغيرة  كميات  لتصدير  يكون  أن  الصعب 
أي  أوروبا،  إلى  االغلب  في  والبندورة،  والكرز  والورود 
يرتبط  كما  العام.  االقتصادي  الوضع  على  جوهري  تأثير 
مستقبل الزراعة ارتباطًا وثيقًا بمدى القدرة على الحصول 

بنفس  ويرتبط  الكافية33.  والكمية  بالنوعية  المياه  على 
القدرأيضًا مع الوصول إلى األراضي التي أصبحت محدودة 
المغلقة  والمناطق  العازلة  المنطقة  بوجود  فقط  ليس 
أن  يمكن  السياق،  بالتطورالحضري. وفي هذا  أيضًا  وإنما 
واإلنتاج  المحاصيل  زراعة  على  الحضرية  الزراعة  تساعد 
المياه. ال بد من إجراء  الترشيد في استهالك  الحيواني مع 
ما يمكن  للحصول على صورة أوضح حول  تقييم مناسب 
والزراعة  للدخل  المدرّة  المنزلية  المحاصيل  به  تسهم  أن 

الحضرية في اقتصاد غزة على المدى المتوسط.

اقتصاد األنفاق

حالة  من  بالتعافي  الرسمي  االقتصاد  يستمر  بينما 
على  وللتحايل  الظل34.  اقتصاد  ازدهر  عميق،  انكماش 
اإلغالق على قطاع غزة، يجري تهريب السلع بصورة غير 
إلى غزة عبر مئات األنفاق. وتتفاوت  قانونية من مصر 
التقديرات حول عدد األنفاق وعدد العاملين فيها وكمية 
السلع المهربة من خاللها، في ظل عدم وجود معلومات 
االمر  سلطات  األنفاق  اقتصاد  ويفيد  بشأنها35.  موثوقه 
الواقع في غزة والتي، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، 

» تحصل على حصة كبيرة من الفوائد« منها36.
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المساعدة الغذائية:
أهل غزة
يتساعدون معًا

األمن الغذائي وسبل كسب الرزق

الغذائي،  األمن  انعدام  من  غزة  سكان  من  كثير  يعاني 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى غياب السبل االقتصادية 
أكثر من كونه نقصًا في الغذاء. وتعاني أكثر من نصف 
األسر في غزة إما من انعدام األمن الغذائي )%44( أومن 
االعتبار  في  األخذ  مع  حتى   ،37)16%( له  عرضة  كونها 
مليون   1.1 يقارب  لما  لألغذية  المتحدة  األمم  توزيع 
شخص، والذي يعدّ تطورًا على مدى السنوات السابقة38. 
وتنفق األسر بمعدل يقارب %50 من دخلها على الغذاء39. 
من  شكاًل  تتلقى  األسر  من   80% حوالي  أن  الى  ويشار 
السكان  من  يعيش39%  حين  في  المساعدات40،  أشكال 
للفرد.  الدخل  مستويات  تدني  جرّاء  الفقر41  خط  تحت 
كبير  حد  الى  حضرية  منطقة  في  أنه  نتذكر  أن  ويجب 
وذات كثافة سكانية عالية فإن االكتفاء الذاتي من الغذاء 
التجارة  على  دوما  كهذا  إقليم  سيعتمد  خيارًا.  يعدّ  ال 
نتيجة  محدودة  كلها  وتظل  العمال،  وحركة  والخدمات 
لإلغالق42. وبذا ستبقى مستويات انعدام األمن الغذائي 

عالية طالما استمر اإلغالق. 

وفي نفس الوقت ما زالت القيود المفروضة على الوصول 
بثالثة  الصيد  منطقة  وتحديد  الزراعية  األراضي  إلى 
أميال بحرية من الساحل تشّكل تحديات لسكان غزة. وال 

17٪ من  إلى  الوصول  ااّل بصعوبة  يستطيع سكان غزة 
األراضي المحاصرة والتي تشكل نسبة االرض الزراعية 
منها %35، وذلك بسبب وقوعها ضمن “المنطقة العازلة” 
أو في المنطقة شديدة الخطر التي يصعب الوصول اليها 
لوقوعها بالقرب من السياج الذي يفصلها عن إسرائيل43. 
كما ال يستطيع أكثر من 3000 صياد الوصول إلى 85% 
من المناطق البحرية المتفق عليها في اتفاق أوسلو عام 
كبير  السمك بشكل  تراجع صيد  لذلك،  199544.ونتيجة 

القيود  أّثرت  عام،  وبشكل  اإلغالق45.  على مدى سنوات 
شخص   178000 على  والبحر  البر  على  المفروضة 
يشّكلون %12 من سكان غزة46، وتسببت لإلنتاج الزراعي 
وصيد األسماك بخسائر سنوية تقدربحوالي 76.7 مليون 

دوالر أمريكي47.

من المحتمل أن تزدهر صناعة صيد األسماك إذا ما ازيلت 
بحرية.  أميال  بثالثة  الصيد  مسافة  تحدّد  التي  القيود 
فرص  توّفر  أن  يمكن  الداخلية  األسماك  تربية  أن  كما 
المتوسط  المدى  على  للبروتين  رخيص  ومصدر  عمل 
وبينما  لألسماك.  البحري  الصيد  تكمّل  لكونها  اضافة 
يستند النمو االقتصادي واسع النطاق على قطاعات غير 
استمرار  ظل  في  القريب  المدى  وعلى  فإنه  الزراعة، 
جاهزًا  مصدرًا  يقدم  أن  السمك  لصيد  يمكن  اإلغالق، 

للبروتين لغذاء أهل غزة48.
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 يحظر الصيد في مناطق
تبعد 3 اميال بحرية عن الشاطئ
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بشكل  فقط  ولكن  غزة  اقتصاد  ينمو  أن  المتوقع  من 
البياني  الشكل  ويوضح  القادمة.  السنوات  في  متواضع 
غزة  في  للفرد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تطور  أدناه 
)تم   2004 لعام  األمريكي  للدوالر  الثابت  السعر  بحسب 
من  بيانات  إلى  استنادًا  وذلك  التضخم(  بسبب  تعديله 
وسيناريوهات  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز 
الدولي  النقد  صندوق  من  والمنخفضة  المرتفعة  النمو 
للفترة الواقعة بين 2012- 2015. ويقدر سيناريو النمو 
المنخفض معدل النمو السنوي للناتج اإلجمالي المحلي 
الحقيقي للفرد ب%4 إلى %5، أماسيناريو النمو المرتفع 

قيود  وتخفيف  للتجارة  كبير...  “تسهيل  على  والمبني 
الرتفاع  ونظرًا   .10%49 إلى   9% من  النمو  فيقدّر  أخرى” 
الناتج  فإن   ،3.37% ب  السنوي  السكاني  النمو  معدل 
سنوي  بمعدل  سينمو  للفرد  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 
النمو  لسيناريو  طبقًا  فقط   1.5% و   0.6% بين  يتراوح 
إلى %6.6 وفقًا لسيناريو  المنخفض، وبما نسبته 5.7% 
النمو المرتفع50. أما التوقعات حتى عام 2020 فال تتوفر 
النسبي  المستوى  انخفاض  احتمال  من  وبالرغم  حاليًا. 
النعدام األمن الغذائي، فإن الزيادة السكانية االجمالية قد 
تعني زيادة في العدد الكلي لألشخاص الذين يحتاجون 

مساعدات.

7

Real GDP per capita in Gaza
Sources: PCBS 20 March 2012, IMF 2012
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2. النمو السكاني و التحضر:

القيمةالمؤشر
1.64 مليون نسمةعدد السكان في عام 2012

2.13 مليونتوقع عدد السكان عام 2020

4505 نسمة لكل كم²توقع الكثافة السكانية عام 2012

5835 نسمه لكل كم²توقع الكثافة السكانية لعام 2020

839000  )%51 من إجمالي عدد السكان(األطفال من عمر 0 17- سنة في عام 2012

1029000) %48 من إجمالي عدد السكان(توقع عدد األطفال من عمر 0 17- سنة لعام 2020 

489000 )%30 من إجمالي عدد السكان؛ %53 من عدد السكان الشباب من عمر 15 - 29 سنة في عام 2012
الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة( 

614000 )%29 من إجمالي عدد السكان؛ %50 من عدد السكان توقع الشباب من عمر 15 – 29 سنة لعام 2020 
الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة (

غزة بحاجة إلى 71,000 وحدة 
سكنية جديدة
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مليون  إلى1.6  تصل  عالية  سكانية  بكثافة  غزة  وتمتاز 
سكانها  نصف  كم²52،  لكل  شخص  بمعدل4505  نسمة 
على  ويتوزعون  الالجئين53،  من  وثلثيهم  األطفال  من 

مساحة تبلغ 365 كم²54.

نقصًا  تواجه  كثيفة،  حضرية  منطقة  غزة  أصبحت  وقد 
 71000 بحوالي  يقدر  السكنية  الوحدات  عدد  في  حاليًا 
المناطق  نسبة  بلغت   ،2000 عام  وفي  سكنية55.  وحدة 
إلى %95.5 في  %94، مع زيادة متوقعة تصل  الحضرية 
كبير  بشكل  يعتمد  غزة  قطاع  يجعل  مما   ،201556 عام 
يقوم  أن  ينبغي  الذي  الوقت  في  الخارجي،  العالم  على 
اقتصاده على أساس حضري قوي، األمر الذي من شأنه أن 
يلقي بأعباء كبيرة على البنية التحتية العامة والخدمات. 
للتوسع  استخدامها  يمكن  التي  األراضي  شح  كمايؤدي 
اإلسكان،  تكلفة  وزيادة  ثمنها  تضخم  إلى  العمراني 
صعوبة  من  ويزيد  المنازل،  على  الحصول  يصعّب  مما 
استمالك األراضي لصالح الخدمات والبنية التحتية العامة 
إاّل من خالل ضوابط حكومية صارمة. وفي نفس الوقت، 
سيكون االتصال السليم مع الضفة الغربية مهمًّا القامة 
دولة فلسطينية متصلة بحيث يستطيع المواطنون التنقل 
بين المنطقتين. إن النقص في مساحات األراضي، والذي 
يزداد في ظل القيود المختلفة، يتطلب تخطيطًا محكمًا 
وتنظيمًا فعّااًل لضمان أن تكون غزة، بالرغم من الكثافة 
على  للتغلب  وذلك  للعيش،  مالئمًا  مكانًا  السكانية، 
االجتماعي،  والتوتر  الصحي،  غير  السكاني  االكتظاظ 

وانعدام االمن.

النمو  معدل  على  تستند  مختلفة  تنبؤات  على  وبناء 
السكاني الحالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان 
في غزة 2.13 مليون نسمة بحلول عام 202057، و 2.76 
مليونًا بحلول عام 202858، األمر الذي سينتج عنه كثافة 
وصل  وقد  كم².  لكل  شخص   7562 إلى  تصل  سكانية 
معدل النمو السكاني السنوي في غزة عام 2011 أعلى 
معدل  ارتفاع  بسبب  %3.37،وذلك  بنسبة  مستوياته 
 ،2010 عام  في  امرأة  لكل  أطفال   4.9 البالغ  الخصوبة 
أن  المتوقع  ومن  الغربية59.  الضفة  في   3.8 مع  مقارنة 
النمو السكاني في غزة بصورة معتدلة  ينخفض معدل 

ليصل إلى %2.99 بحلول عام 202060.

بالمزيد  السكان  عدد  في  الحتمية  الزيادة  وستتسبب 
معقولة  بأسعار  المساكن  على  للحصول  المعيقات  من 
والخدمات بما فيها الكهرباء والماء ومعالجة مياه الصرف 
للبالغين  الكبير  والعدد  السكاني  النمو  أن  كما  الصحي. 
القادمة  السنوات  في  العاملة  للقوى  سينضمون  الذين 
القوى  حاجات  لتلبية  االقتصاد  نمو  ضرورة  أيضًا  يعني 

العاملة المتزايدة.

تضخم شريحة الشباب

إضافة إلى التحديات الناجمة عن النمو السكاني بشكل 
على  شابة  منطقة  أكثر  باعتباره  غزة  قطاع  فإن  عام، 
مستوى العالم سيواجه تحديات اضافية. يشكل من هم 
%51 من عدد السكان  وسط  18 سنة حوالي  تحت سن 
توقعات بأن تنخفض نسبتهم ولكن فقط بشكل طفيف 
غزة  قطاع  ويحتل   .202061 عام  بحلول   48% لتصل 
المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أعلى نسبة 
وعالوة  14 سنة62.  إلى   0 بين   اعمارهم  تتراوح  سكان 
من  الشباب  نسبة   ( الشباب«  »شريحة  فإن  ذلك،  على 
 15 فوق  هم  لمن  الكلي  المجموع  إلى  سنة   )29  -15(
سنة من السكان( تعتبر كبيرة بصورة استثنائية، وتبلغ 
نسبتها حوالي %53 )ومن المتوقع ان تنخفض إلى 50% 

في عام 2020(63.

اإلعالة  نسبة  أن  أولها،  عديدة:  األمرانعكاسات  لذلك  إن 
البطالة  بارتفاع معدالت  في غزة عالية جدا64، وتتفاقم 
وتدنّي معدّالت االنخراط في القوى العاملة )خاصة بين 
شريحة  التساع  يكون  أن  الممكن  من  ثانيًا،  النساء(. 
هؤالء  يبلغ  فعندما  سلبية.  وأخرى  إيجابية  آثار  الشباب 
الشباب سن العمل، سيستفيد االقتصاد من زيادة العدد 
في العمالة مما يسهم في خلق عوائد. ولذلك، ثمّة حاجة 
لتدريب الشباب واكسابهم مهارات مناسبة عالية الجودة. 
وعلى العكس من ذلك، إذا لم يوفر االقتصاد فرصًا في 
في  تتمثل  سلبية  انعكاسات  ستتولد  الهجرة،  منع  ظل 
منافذ  بوصفها  والتطرف  والعنف،  االجتماعي،  التوتر 
محتملة لعدم وجود آفاق ذات مغزى. وهذا هو سيناريو 
بشكل  واالقتصادي  السياسي  الوضع  يتغير  لم  ما  غزة 

جوهري. 
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القيمةالمؤشر 
242 ميغاواطالسعة الحالية إلمدادات الكهرباء

350 ميغاواطذروة الطلب على الكهرباء في عام 2011

550 ميغاواطذورة الطلب على الكهرباء لعام 2020

3.البنية التحتية األساسية

الكهرباء

بحلول عام 2020 سيزداد  
الطلب على الكهرباء إلى 
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للتيار  منتظمًا  انقطاعًا  غزة  في  الفلسطينيون  يواجه 
الكهربائي بسبب العجز في تلبية الطلب على الكهرباء. 
والمنازل  الخاصة  الشركات  على  االنقطاع  هذا  ويؤثر 
العادمة  المياه  معالجة  ومحطات  الصحية  والخدمات 
والمدارس. ويعتمد كثير من هذه المنشآت على مولدات 
الطاقة الكهربائية االحتياطية. ويتلقى قطاع غزة معظم 
احتياجاته من الطاقة الكهربائية، أي 120 ميغاواط، من 
محطة  تنتجها  ميغاواط   100 الى  باالضافة  إسرائيل، 
توليد الكهرباء الوحيدة الموجودة في غزة65، اضافة الى 
استيراد 22 ميغاواط من مصر66. وفي الظروف المثالية، 
242 ميغاواط في حين تقدّر ذروة  يحصل القطاع على 

الطلب على الكهرباء ب 350 ميغاواط67.

الكهرباء  الطلب على  ازداد   ،2005 و   1999 وبين عامي 
انخفضت  قد  الزيادة  هذه  أن  رغم  سنويًا   10% بمعدل 

الكهرباء  توزيع  شركة  وتتوقع  األخيرة68.  السنوات  في 
 550 إلى  ليصل  الكهرباء  على  الطلب  ارتفاع  غزة  في 
ميغاواط بحلول عام 2020، أي أكثر من ضعف ما يقدم 
حاليًا69. ومع ذلك، هناك حاجة إلى حلول قصيرة المدى 
المستوردة،  والكهرباء  الوقود  كمية  زيادة  في  تتمثل 
قبيل  من  الطاقة  إمدادات  لزيادة  المدى  طويلة  واخرى 
تحسين نظام توزيع الطاقة لمنع فقدانها، وزيادة معدالت 
تحصيل رسوم الكهرباء، وبناء القدرات في مجال الطاقة 
القدرة  لديه  الساحلي في غزة  الغاز  إن حقل  المتجددة. 
على توفير جميع احتياجات الطاقة للقطاع وتوفير موارد 
لذا  الغاز70.  من  الفائض  بيع  خالل  من  للتنمية  مهمة 

ينبغي تطوير هذا المصدر.

كما أوضحت التقارير الصادرة عن البنك الدولي وبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة، فإن اوضاع المياه والصرف الصحي 

10
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القيمةالمؤشر
%10نسبة المياه الجوفية الصالحة للشرب

2016العام الذي قد تصبح فيه المياه الجوفية غير صالحة لالستخدام

كمية المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا التي يتم 
90000 متر مكعب لكل يوم أو 33 مليون متر مكعب سنوياضخها

يتم ضخ 90000 متر 
مكعب يوميًا من مياه 

المجاري إلى البحر
Ph

ot
o 

by
 JC

To
rd

ai

جداول  وجود  عدم  ومع  غزة خطيرة.  في  للفلسطينيين 
مياه دائمة وشح كمية األمطار، تعتمد غزة بشكل كلي 
تتجدد  والتي  الساحلية71،  الجوفية  المياه  على  تقريبًا 
الخليل  جزئيًا من األمطار والجريان السطحي من جبال 
بكمية  المخزون  هذا  مياه  تجدد  يتم  الشرق،حيث  في 

تتراوح بين 50 إلى 60 مليون متر مكعب سنويًا72.

الجوفي،  المخزون  من  للمياه  الحالي  االستخراج  إن 
الطلب  لتلبية  مكعب  متر  مليون   160 سنويًاب  والمقدر 
تناقص  ومع  بكثير73.  ذلك  تجاوز  قد  الحالي،  الكلي 
مستويات المياه الجوفية تتسرب المياه من البحر األبيض 
تسبب  مما  الجوفي74،  المخزون  الى  المجاور  المتوسط   
بالتالي في رفع مستويات الملوحة عن مستوى المعايير 
الصالحة  للمياه  العالمية  الصحة  منظمة  حددتها  التي 
الجوفية  المياه  طبقة  تلوث  مع  ذلك  وتزامن  للشرب. 

المياه والصرف الصحي:

بالنترات الناجمة عن التحكم في مياه المجاري والصرف 
الصحي وأسمدة الري في األراضي الزراعية75.

الحاضر غير  الوقت  الجوفية في  المياه  %90 من  وتعتبر 
توفرالمياه  فإن  وبالتالي  معالجة76.  دون  للشرب  صالحة 
الصالحة للشرب أصبح محدودًا لمعظم سكان غزة، حيث 
بلغ متوسط استهالك يتراوح بين 60 إلى 70 لتر للفرد 
في اليوم )وبحسب الموسم(، وهو أقل من المعدل الذي 
حددته منظمة الصحة العالمية ب 100 لتر للفرد يوميًا77.

ومن الممكن أن تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة 
لالستعمال في عام201678، وسيستحيل إصالح اإلضرار 
برنامج  202079.ويوصي  عام  بحلول  بها  لحقت  التي 
األمم المتحدة البيئي بضرورة الوقف الفوري الستخراج 
المياه من الطبقات الجوفية، وذلك ألن الطبقة الجوفية 

11
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هناك حاجة كبيرة لالستثمار 
في مجال المياه والبنى التحتية 

لشبكات الصرف الصحي
U
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إتخاذ  مع  وحتى  وضعها80.  لتستعيد  قرونًا  ستستغرق 
تعافي  فإن  المياه  استخراج  بوقف  العالجية  اإلجراءات 
نفسه،  الوقت  وفي  عقودًا.  سيستغرق  الجوفية  المياه 
على  الطلب  ازدياد  الفلسطينية  المياه  سلطة  تتوقع 
المياه العذبة ليصل 260 مليون متر مكعب للسنة بحلول 
معدالت  عن   ٪60 حوالي  تبلغ  بزيادة  أي   ،202081 عام 

االستخراج الحالية من طبقة المياه الجوفية.

الصحي  الصرف  مياه  أو  العادمة  المياه  معالجة  إن وضع 
ليس أفضل حااًل، في الوقت الذي توجد فيه حاجة ماسة 
لالستثمارات ضخمة في مرافق المعالجة والبنية التحتية 
المرتبطة بها لتلبية الطلب الحالي، ناهيك عن االحتياجات 
معالجة  يمكن  الراهن،  الوقت  وفي  المستقبلية. 
الصحي،  الصرف  مياه  من  فقط   25% ترشيح  وإعادة 
في  لالستخدام  اليوم  في  مكعب  متر  حوالي30000  أي 
يتم  كما  الزراعة.  أنواع  وبعض  الخضراء  المساحات 
تصريف حوالي 90000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف 
األبيض  البحر  إلى  جزئيًا  المعالجة  أو  الخام  الصحي 
المتوسط المجاور والمنطقة المجاورة له )أي حوالي 33 
مليون متر مكعب في العام(82، مما يخّلف تلوثًا ومخاطر 

على الصحة العامة ومشاكل في صناعة األسماك. 

جديدة  محطات  وترميم  إلنشاء  جاريًا  العمل  يزال  ال 
الحالي  في  الطلب  لتلبية  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة 
الجهود  هذه  تحتاج  ولكن  سواء.  حد  على  والمستقبلي 
إلى تسريع. ففي الوقت الحاضر، ينتج قطاع غزة حوالي 
44 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا83، 
وهو مرشح لالرتفاع ليصل 57 مليون متر مكعب سنويًا 

بحلول عام 202084.

الفلسطينية  المياه  القريب، توصي سلطة  المدى  وعلى 
المياه  استعمال  وإعادة  البحر  مياه  تحلية  حجم  بتقليل 
الحلول بعيدة  أما  الزراعية85.  المعالجة خاصة لألغراض 
ألهل  الصحي  والصرف  النظيفة  المياه  لتحدّيات  األمد 
غزة فتشمل إقامة محطات لتحلية مياه البحر على نطاق 
واسع86، واستكمال توزيع منشآت معالجة الصرف الصحي 
بشكل استراتيجي87، وإنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه 
في  بالجملة  الشبكات  هذه  وتوفير  الصحي88،  والصرف 
وإنشاء  الصحية،  الرعاية  ومراكز  والمدارس  المنازل 
على  قادرًا  يكون  والصلبة  الطبية  النفايات  إلدارة  نظام 

تلبية احتياجات السكان89.

المؤشرات  بعض  مقارنة  فيه  يمكن  الذي  الوقت  وفي 
الدخل،  ومرتفعة  متوسطة  الدول  مع  غزة  في  الصحية 

12
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4.الخدمات االجتماعية:

القيمةالمؤشر
أسرّة مشافي إضافية بحلول عام 2020 للحفاظ على المستويات 

حوالي 800 )بناءًا على تنبؤات عدد السكان(الحالية للخدمة

أكثر من 1000الحاجة ألطباء إضافيين بحلول عام 2020

أكثر من 2000الحاجة لممرضات إضافيات بحلول عام 2020

 ،2010 عام  ففي  الجودة.  لتحسين  حاجة  هناك  تبقى 
سرير،   2047 فيها  مستشفى   25 غزة  قطاع  في  كان 
1000 شخص90، باإلضافة  أي ما يعادل 1.3 سرير لكل 
إلى العيادات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية 
األولية. وفي ظل وجود 3530 طبيب في عام 2010 فقد 
بلغ معدل األطباء لكل 1000شخص 2.3 طبيب )مشابه 
معدل  بلغ  ممرض/ة،   5910 وجود  ومع  لقبرص(91، 
)مشابه  شخص92   1000 لكل  ممرض   3.9 الممرضات 
لجورجيا(93. إن معظم المرافق الصحية غير قادرة على 
تقديم خدمات آمنة وكافية مما يستدعي إعادة تأهيلها 

وتطويرها94.

لكل   23 الوالدة  حديثي  األطفال  وفيات  معدّل  بلغ  وقد 
لنيكاراغوا(96.  )مشابهة  نسبة  حي95وهي  مولود   1000
بوصول  اإلسرائيلية  السلطات  سماح  من  الرغم  وعلى 
بعض اإلمدادات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، إاّل 
انقطاع  جرّاء  الطبية  للمعدات  متكررة  أعطااًل  هناك  أن 
التيار الكهربائي وعدم نقاء المياه وعوامل أخرى. ولهذا 
إلى  العديد من المرضى  السبب وألسباب أخرى، يضطر 
خارج  الطبية  المشاكل  من  كبير  لعدد  عالج  عن  البحث 

الصحة

غزة، وهو أمر ليس باليسير بسبب اإلغالق97.

الدقيقة، وخاصة نقص  الغذائية  العناصر  ال زال نقص 
موجودًا  واألطفال  الحوامل  لدى  الدم  وفقر  الحديد 
إجراء  حاليًا  ويتم  غزة.  قطاع  في  مرتفعة  بمستويات 
دراسة شاملة حول ضحايا نقص العناصر الغذائية، األمر 
من  للحد  المستقبلية  اإلجراءات  تحديد  في  يفيد  الذي 

نقص التغذية. 

وأسرّة  وممرضات  ألطباء  ماسة  حاجة  هناك  ستكون 
وطبقًا  المتزايد.  السكاني  النمو  لمواجهة  إضافية 
الحفاظ  فإن  السكاني،  للنمو  الحالية  المعدالت  لتوقعات 
على المعدل الحالي 1.3 سرير طبي لكل 1000 شخص 
في قطاع غزة سيتطلب إضافة 800 سرير إضافي بحلول 
عام 2020 بإجمالي 2800 سرير. وبالمثل، فإن الحفاظ 
 1000 لكل  والممرضين  لألطباء  الحالي  المعدّل  على 
شخص، يستوجب رفع عدد األطباء من1000 إلى 4900 
 8200 إلى   2000 من  الممرضين  عدد  وزيادة  طبيب، 

بحلول عام 2020.
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القيمةالمؤشر
558000 98أطفال في سن المدرسة ما بين )18-6( سنة في عام 2012

673000 99توقع أطفال في سن المدرسة ما بين )18-6( سنة في عام 2020 

250 مدرسةنقص عدد المدارس في غزة اآلن 

190 مدرسة من ما مجموعه 440 مدرسةمدارس إضافية مطلوبة حتى عام 2020

 %85نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين

غزة بحاجة إلى 440 مدرسة 
جديدة بحلول العام 2020
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يعتبر أهل غزة مجتمعا متعلمًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة 
الذين يجيدون القراءة والكتابة %96 في عام 2011 )93% 
ومع  رسمية100.  إلحصاءات  وفقًا  للرجال(  و98%  للنساء 
الوظيفية قد تكون بدرجة أقل،  ذلك، فإن نسبة األمية 
وثمة حاجة إلى إجراء إعادة تقييم لتحديد الثغرات. وبلغ 
عدد األطفال الذين كانوا ملتحقين بالمدارس في السنة 
نصفهم  طفل،  حوالي450000   2010/2011 الدراسية 
الثانوية  بالمدارس  االلتحاق  معدل  وانخفض  إناث101. 
إلى %79 )%84 لإلناث و %74 للذكور الذي يبدو أنهم أكثر 

عرضة لمغادرة المدرسة بحثًا عن عمل(102.

لاللتحاق  العالية  المعدالت  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
يشكل  التعليم  نوعية  على  الحفاظ  زال  بالمدارس،ال 

التعليم

تحديًا كبيرًا، وذلك يعود جزئيًا إلى نقص عدد المدارس، 
بنظام  تعمل  مدرسة   677 مجموع  من   85% أن  إذ 
ما  عادة  الدراسية  الساعات  فإن  وبالتالي،  الفترتين103. 
طالبًا   36 معدله  ما  ويتشارك  المقرّر،  من  أقل  تكون 
األطفال  من  فقط   30% ويذهب  الواحد.  الصف  غرفة 

الصغار إلى رياض أطفال مرخصة104.
التدريب التقني والمهني

التدريب  نظام  وضع  في  تراجعًا  الراهن  الوقت  شهد 
حالة  والمهني في غزة105، حيث يشهد  التقني  والتعليم 
من التصدّع وتدنّي مشاركة القطاع الخاص. وينبغي أن 
يحصل الشباب في غزة على مستويات عالية من التعليم 
والتدريب وفقًا للمعايير الدولية مما يمّكنهم من تحسين 
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القيمةالمؤشر
نسبة المساعدات االجتماعية من إجمالي إنفاق األسرة-األسر 

األشد فقرًا )2009(
11031%

نسبة األسر التي استفادت من نموذج واحد على األقل من 
التحوالت االجتماعية )2009(

11171%

الحماية االجتماعية

التدريب  زال  وال  المحلية.  األسواق  في  العمل  معايير 
بسبب  محدودًا  الجامعات  كحال  حاله  والمهني  التقني 
الضفة  إلى  غزة  طالب  سفر  على  المفروضة  القيود 

الغربية أو إلى أي مكان آخر.

التوقعات

الزدياد  استجابًة  المدارس  عدد  لزيادة  اآلن  حاجة  هناك 
القادمة.  السنوات  المدرسة خالل  عدد األطفال في سن 
ومن المتوقع زيادة عدد األطفال في سن المدرسة ليصل 
673000 طفاًل بحلول عام 2020106، بمعدل 14000 كل 
عام. ويوجد حاليًا عجز في عدد المدارس يصل إلى 250 
مدرسة في غزة107. وبناًء على أعداد المدارس المطلوبة 
دراسات  وتوقعات  مطلوبة(   250 و  موجودة   677( اآلن 
المدرسة،  سن  في  األطفال  عدد  حول  السكان  أعداد 
سيكون هناك حاجة إلى 190 مدرسة أضافية بحلول عام 

2020، أي ما مجموعه 440 مدرسة بحاجة للبناء108.

التعليم  وبيئة  نوعية  تتطلب  البعيد،  المدى  وعلى 
)بما  المناهج  وجعل  الصفية  الغرف  في  النقص  تلبية 

في  األطفال  الحتياجات  تستجيب  الدراسية(  الكتب  فيها 
الحياتية.  المهارات  بتعليم يستند على  بتزويدهم  غزة، 
المعلمين  تدريب  مجال  في  أكبر  استثمار  هذا  ويتطلب 
جودة  وتطوير  توسيع  ينبغي  كما  التربوي.  واإلشراف 

التعليم الجامعي.

الثقافة والتراث الثقافي:

إدراكًا ألهمية صون وتعزيز التراث الثقافي الفلسطيني 
الفلسطينية  السلطة  أعدت  والقادمة،  الحاضرة  لألجيال 
قائمة أولية من عشرين موقعًا للتراث الثقافي والطبيعي، 
قدّمتها مؤخرًا إلى مركز التراث العالمي التابع لليونسكو. 
في  القائمة  تلك  في  الواردة  المواقع  من  أربعة  وتقع 
هيالريون  القديس  دير  عامر/  أم  تل  وهي:  غزة  قطاع 
وادي  وأراضي  القديمة  التجارة  وطرق  أنثيدون،  وميناء 

غزة الرطبة الساحلية109.

إجراءات  باعتباره  االجتماعي”  “الضمان  تعريف  يمكن 
الصحة  خدمات  على  الحصول  زيادة  الى  تهدف  عامة 
وللفئات  بل  فحسب  للفقراء  ليس  والتغذية،  والتعليم 

المهمّشة اجتماعيًا112.

ولمواجهة المستويات العالية من الضعف والفقر وانعدام 
األمن الغذائي في غزة، تم وضع عدد كبير من المبادرات 
المتواصلة  الجهود  وأصبحت  التنفيذ.  موضع  االجتماعية 
لتحسين استهداف برامج الحماية االجتماعية والتحويالت 
من مصادر  هامًا  والعينية( مصدرًا  )النقدية  االجتماعية 
من   ٪16 حوالي  يمّثل  ما  وهو  األسر،  لغالبية  الدخل 
مجموع االستهالك المنزلي الكلي و %31 بين األسر األشدّ 

فقرًا113.

مساعدات  يحتاجون  الذين  األشخاص  عدد  وسيبقى 
الوضع  لم يتحسّن  إذا  2020 مرتفعًا  اجتماعية في عام 
على  اعتمادًا  للوضع  بسيط  االقتصادي.وباستقراء 
ظل  في  يظهرأنه   ،3% بنسبة  الفقر  معدل  تقليص 
 0.6% بين  يتراوح  نمو  بمعدل  منخفض  نمو  سيناريو 
أال  يتوقع  العام،  في  المحلي  اإلجمالي  للناتج  و1.5% 
إاّل بشكل طفيف  الفقر بين سكان غزة  ّتنخفض نسبة 
في السنوات المقبلة114. ويشير هذا الطرح إلى أن نسبة 
ستبقى  اجتماعية  حماية  يحتاجون  الذين  غزة  سكان 
عالية في العقد القادم ما لم يتم تخفيف القيود التجارية 

الحالية وقيود أخرى115.
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في ظل غياب إجراءات عالجية فعّالة ومستدامة وبيئة سياسية مواتية، ستزداد حدة التحديات الحالية التي تواجه سكان 
غزة خالل السنوات القادمة حتى عام 2020، وهي الفترة التي سيتم فيها إضافة نصف مليون شخص آخر إلى عدد السكان 

الحالي المقدر ب 1.6 مليون نسمة.

لن  إذ  اآلن،  عليه  هي  مما  أسوأ  ستكون   2020 عام  في  غزة  لسكان  اليومية  الحياة  فإن  القبيل،  هذا  من  إجراء  وبدون 
يتاح فعليًا الحصول على مصادر للمياه الصالحة للشرب، وستستمر معايير الرعاية الصحية والتعليم بالتراجع، وسيصبح 
الفقراء  عدد  على  تغير  يطرأ  ولن  السكان  ألغلبية  المنال  بعيدة  أمنية  معقولة  بأسعار  للجميع  الكهرباء  على  الحصول 
والمهمّشين اجتماعيًا والمرتفع أصاًل وأولئك الذي يعتمدون على المساعدة االجتماعية بحلول عام 2020، بل وعلى األرجح 

سوف يزداد.

ولضمان أن تصبح غزة  مكانًا مالئمًا للعيش في عام 2020، يتوجب تسريع وتكثيف الجهود الجبارة التي يبذلها الفلسطينيون 
وشركاؤهم في قطاعات كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، لمواجهة جميع الصعوبات.

من الضروري أن يكون بمقدورسكان غزة ممارسة جميع حقوق اإلنسان األساسية التي هي من حقهم. ويجب أن يكونوا 
الحاضر؛ وأن  الوقت  التي تلمّ بهم في  العنف  العيش بأمن وسالم والتمتع بحياة خالية من مختلف أشكال  قادرين على 
للمساءلة  للحكومة يخضعون  المناسبة والتعليم والسكن؛ وانتخاب ممثلين  الصحية  الرعاية  يتمكنوا من االستفادة من 
ويتسمون بالعدالة واإلنصاف والنزاهة، والتمّكن من الوصول للعالم الخارجي ألغراض تعليمية ودينية، وطبية وثقافية 

وتجارية وغيرها.

األمن  حالة من  ومنتجة في ظل  حياة كريمة وصحية  الفلسطيني في غزة من عيش  الشعب  تمكين  ينبغي  باختصار، 
والسالم، حاليًا وفي المستقبل.

الخالصة:
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