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  :دراســة عن 
  
  

قــــع او.. الالجئـون الفلسطينيـون يف قطــاع غزة 
  وحتـــديات

  
  )  م ٢٠١٢حتي ینایر الالجئین في قطاع غزة لعام  حیاة سة تحلیلیة لواقع وظروفادر ( 

  

  
  دادـــــــــإع

  ة ـــأبو دی محمد الءـــع
  ماجستیر في شئون وأوضاعباحث و 

  نالالجئین الفلسطینیی

  
  

  م٢٠١٢
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قــــع ا و.. الالجئـون الفلسطينيـون يف قطــاع غزة 
  ديات ــــوحتـــ

  إعــــداد                                                                   
  زقوتعـــالء محمد أبو دیـــة 

  : ةــــــوع الدراســـــف موضــــــتعری
اتجاهات التغییر في أوضاع الالجئین   سنحاول من خالل هذه  الدراسة ، مسایرة       

كونهم   ٢٠١٢مرورا بالحرب اإلسرائیلیة على غزة  حتى ینایر  ، الفلسطینیین في قطاع غزة
 ً و تعتمد ،  دوا مأساته نتیجة طردهم من وطنهممن الشعب الفلسطیني وشه اً هام ایمثلون جزء

ضاع الالجئین الفلسطینیین والخاصة بأو  - م ٢٠١١حصائیات لعام اإلهذه الدراسة على آخر 
داخل وخارج المخیمات من حیث النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة  -بقطاع غزة

والتعلیمیة ، لتوضیح مراحل التطور واالنحسار، والعوامل المؤثرة على أوضاعهم ، باإلضافة 
وء على إلى دور المؤسسات الدولیة والوطنیة في تنمیة وتحسین أوضاعهم مع إلقاء الض

أوضاعهم داخل المخیمات المتداعیة لإلفصاح عن واقعهم وخاصة بعد الحرب والحصار 
  .والذي ال زال مستمر أثرا وواقعاً 

  :ة ـــــالدراس أهمیة
نتباه لواقع الالجئین والتعبیر عن معاناتهم االقد تسهم هذه الدراسة وغیرها في لفت        

 ً ً سواء محلی یة الالجئین في حیز الضوء حتى ال تنسى ألن معاناة ا و في إبقاء قضا أو دولی
  .ال تزال مستمرة ١٩٤٨الالجئین منذ عام 

الالجئین في قطاع غزة في ظل الحصار  ةمعانا تسلیط الضوء علي قد تسهم الدراسة في  -
سواء من المجتمع الدولي أو  أوضاعهمبغیة إیجاد الحلول المناسبة لتحسین  ،و عظم المشكلة

  .العربي
  
  :ةــــول من الدراســالمأم –
على الالجئ  أن تكشف الدراسة عن الظروف والعوامل التي تركت آثاراً  من المتوقع        

المتراكمة للحرب الصهیونیة على غزة  اآلثارالفلسطیني سیما في قطاع غزة متمثلة في 
  ... .وغیرها  وأضراره النفسیة واالجتماعیة وسنوات الحصار  الفلسطیني وكذلك االنقسام
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  :ة ــــمنهج الدراس
الباحث علي المنهج التحلیلي لیتمكن من تفسیر و تحلیل األسباب والنتائج اعتمد         

اإلحصائیة والمعطیات لفترة الدراسة والمعتمدة على نتائج المسوح المیدانیة، باإلضافة إلى 
عتماد على التقاریر السنویة لوكالة باإلضافة إلى اال ،النتائج األولیة للتعداد السكاني العام 

وما یتصل بمجال الخدمات الوضع الصحي والتعلیمي واالقتصادي ة بشأن الغوث الدولی
قع الالجئین ما قبل اهذا باإلضافة للمنهج المقارن لتقییم واقع الالجئین بین و  المتنوعة

ء عن المنهج ناغوال یمكن االست،  م٢٠١٢الحصار وما وصل إلیه حالهم حتي مطلع عام 
وذلك لعرض موضوع الدراسة حسب أحداثه المثبتة  إلعداد الدراسة ، التأصیلي التاریخي

  .ضمن التسلسل الزمني والتاریخي 
  محـــاور الدراســـــة - 

  )السكاني والسكني ( االجتماعي الواقـع الدیمجرافي : المحور : اوًال 
زة وأعداد الالجئین داخل وخارج ویشمل هذا المحور توصیف لمخیمات قطاع غ        

المخیمات مع توضیح آخر مستجدات الواقع السكني والسكاني ومشاریع اإلسكان ، والكثافة 
    .، والنمو السكاني  السكانیة

  :االقتصادي والمعیشي : ور ــالمح: ا ً ـــــثانی
من  المسبوقة رویمثل هذا المحور أهم المحاور ألنه یشكل سلسلة القیود اقتصادیة غی      

مما كان له اكبر األثر  ، قبل االحتالل وذلك خالل فرض الحصار المطبق علي قطاع غزة
 واالنهیارات لكل مقومات االقتصاد الفلسطیني علي زیادة الضیق المعیشي واالقتصادي 

 الزراعي ، واآلثار المتراكمة علي المستوي المعیشي لالجئ الفلسطیني  –التجاري – الصناعي
  .ن حیث معدالت الفقر والبطالة وم

  ةــالصحي والصحـة العامـ: المحور: ثالثــــًا 
یضاحلبحث هذا المحور  یتطرق      ٕ   : الظروف الصحیة لالجئین من عدة  ركائز وهي  وا

، وعدد الشهداء والمرضي  ونوهي بمثابة مجمل ما تأثر به الالجئ:  الصحـة العامـة -١
ثر الحصار علي طبیعة الرعایة أفي قطاع غزة  كثر انتشاراً وباإلضافة إلي األمراض األ

  . أو الخاصةأو الحكومیة  اونرو األالصحیة المقدمة لالجئین سواء من 
ویهتم هذا المحور بطبیعة الواقع البیئي المحیط بحیاة الالجئین وخاصة  : الصحة البیئیة -٢

ً  في المخیمات واستعراض ألهم المخاطر البیئیة المترتبة عن ا بسنوات الحرب األخیرة ومرور
  .في القطاع المخاطر التي ال تزال تهدد حیاة ومعیشة الالجئین وانتهاء بالحصار 



 ٤

مع اإلشارة إلي مصادر  ا المحور أیضا بالصحة الغذائیة ،ویهتم هذ:  الصحـة الغذائیـة -٣
  .لغذائي األمن اباإلضافة إلي الموضوع األهم وهو  "فاقناأل "توفیر الغذاء وأهمها

النفسیة لالجئین  الصحة ویمثل هذا المحور التأثیرات العمیقة على:  الصحـة النفسیـة -٤
من مجریات األحداث والواقع المعیشي  تأثرًا  األكثر الشریحةوبالتحدید علي جمیع المستویات 

   .، مع اإلشارة إلي الواقع النفسي العام  األطفالوهم 
  ميـــلیور التعــالمح: رابعـــــًا 

الغوثیة والحكومیة  -الجهات المشرفة علي تعلیم الالجئین :  لمؤسسات التعلیمیةا - ا
  .والشعب  آخر اإلحصائیات الخاصة بعدد المؤسسات وعدد الطالب واستعراضواألهلیة 

 العوامل واألسباب ویمثل الوقوف علي أهم  : العوامل المؤثـرة على تطور تعلیم الالجئیـن -٢
  . تطویر التعلیم من الناحیة الكمیة والنوعیة والمهنیةلي المؤثرة ع

وسوف تشتمل الدراسة علي أهم النتائج والتوصیات التي :  اتـــــج والتوصیــــم النتائـــــأه
ستتوصل لها الدراسة للوقوف علي األسباب والمؤثرات وعوامل اإلخفاق واالرتقاء بواقع 

  .واقعهم  سلبًا فيببة الجهات المتس إليالالجئین باإلضافة 
  

  الباحث 
  
  

 مالحظة هامة : 
ومعتمدة لدي  ضمن المنهج العلمي للبحوث وموثقة حقوق الدراسة محفوظة لدي الباحث

.فلسطینیة  جهات رسمیة   
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  :ة ـــــالدراســة ــــمقدمـــ
ن نشیر أن األغلبیة العظمي م أنالحدیث عن سكان قطاع غزة یفترض  عند         

استمرار وهذا ما یدفعنا للقول أن أمر  ، ثلث السكان ألنهم یشكلون السكان هم من الالجئین
ن هذه الممارسات تضاف إلي سلسلة أضد الالجئین و  ههو موج ة، خیر الحصار والحرب األ

في الوقت الذي قطاع غزة لهم ئفي موقع لجو  الجرائم الموجهة ضد الالجئین وقضیتهم
حیث لظروف التي مرت علیهم وعلى القضیة الفلسطینیة برمتها، من ا فیه أصعب ونیواجه

  .تجویع التشرید و القتل و الو  واإلغالق حصارال
فمن الواضح أن واقع الالجئین یسیر ضمن منحدر منظم ومدروس من قبل        

المخططین له والراعین لهذا االنحدار حتى وصل الالجئ إلي واقع مزري بمعني الكلمة 
  . ةدرجة ممكنكبر ألم ینل حق العودة وال حتى الحمایة وقلصت اإلغاثة إلي  بحیث أنه

الذي ینذر بكارثة محققة تضاف إلى الكوارث الكثیرة التي ألمت بالالجئین  األمر    
تبقي قضیة  حتى وبقوة لطرق هذا الموضوعوهذا مما یدفعنا دوما كباحثین  الفلسطینیین،

تنسي قضیتهم وظروف معیشتهم القاسیة بین طیات  ال وحتىالالجئین في حیز الضوء 
فمن  الفلسطینیةن قضیتهم تمثل لب القضیة المتزاحمة والمتراكمة أل واألخبار األحداث

  . اهللا  بإذنینالوا حق العودة  حتىتبقي قضیتهم عنوان سابق لكل العناوین  أنالمفترض 
ر من وطنه وأرضه قبل أربعة هج أنفما شهده الالجئ الفلسطیني في قطاع غزة منذ      
ن عاما للنكبة ال یمكن بأي حال من األحوال أن یدون بمئات الدراسات ، الن معاناته یوست

  .من الوطن  له لمجرد بقائه وصموده في الجزء المتبقي مستدیمة
لإلبقاء علي خارج الوطن لدفعه وال یمل وال یكل االحتالل من جهد في محاولة اقتالعه      

 األمنالدولة واستحالل كامل األرض الفلسطینیة ، ودفع الالجئین للهجرة للبحث عن  یهودیة
، فمارس االحتالل  األرضالحیاة ضمن ظروف طبیعیة كبقیة شعوب  أوسبل الرزق  أو

تدمیر وحرب استهدفت الشجر والحجر والبشر ، خالل تاریخ مستمر جمیع الوسائل من قتل و 
أصبح الجمیع في قطاع غزة یتساءلون إلي المعیشي حتي  قمع استمرار للحصار والتضیی

باالنهیار وأصبحنا نحتاج   مناحي الحیاة مهددة فكل ؟؟متى سوف یستمر هذا الحصار
لسنوات عدیدة للنهوض مره أخرى و معالجة تداعیات الحصار االقتصادیة واالجتماعیة 

ً  دت من تفاقم الواقع، كل ذلك تواكب مع ظروف عربیة ومحلیة زا النفسیةالصحیة و و  ،  سوء
وغیاب المشاریع االعماریة و  وحالة االنقسام الفلسطیني ، الداخلیةفاالنشغال العربي بالقضایا 

قع ومستقبل الالجئ اآثار في غایة الصعوبة علي و  بالمجمل خلفت ، التنمویة والداعمة
واتسعت شریحة أسر  ازدیاد مستوي الفقر والبطالة فترتب علیهاالفلسطیني في قطاع غزة ، 
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للهرولة وراء المساعدات اإلنسانیة  ملتدفعهللخلف  مدت عجلة التاریخ تعود بهفب، الفقر المدقع
  .دني تفكیر بالمستقبل أدون ،  مویومه مكیفیة توفیر قوت أطفاله موأصبح كل همهالغوثیة 
محاور رئیسیة عدة  في قطاع غزة من خالل قع الالجئین الفلسطینییناو یمكن تقییم و       

 ومدي كفایتها قیاسا لهم طبیعة الخدمات المقدمة لظروف معیشتهم وفي ضوءتمثل مقیاس 
  .التطورات المرتبطة بواقعهم و  احتیاجاتهم المعیشیةب

  
  عـــــــالواق:  أوال

  )السكاني والسكني  ( الدیمجرافياعي و ــاالجتم
  

المؤشرات التي یمكن من خاللها  تعتبر األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة من        
التعرف على تطور المجتمعات ورقیها، وذلك من خالل توفیر أفضل الخدمات للمواطنین، 
والتي ربما تكون في كثیر من األحیان مدعاة للتباهي والنجاح لبعض القیادات الحاكمة في 

حیث إرتبط النجاح ولكن األمر مختلف بالنسبة لواقع الفلسطیني بقطاع غزة، ب. معظم البلدان
 ةواالجتماعی االقتصادیةبمدى تدمیرها للقطاعات  والتباهي للقیادات اإلسرائیلیة الحاكمة،

  . الفلسطینیة ،مع االستبقاء ألدنى مستویات الحیاة المعیشیة
حتي بعد االنسحاب من  لذلك كانت لتلك السیاسات المتراكمة خالل سنوات االحتالل و     

المباشر على إیجاد تغیرات دیمجرافیة واقتصادیة وسیاسیة شكلت في قطاع غزة ، األثر 
توزعوا في والذین مجملها الخصائص العامة للسكان في قطاع غزة، وخاصة الالجئین منهم 

عیش في تجمیع أنحاء القطاع، فمنهم من أقام داخل المخیمات الثمانیة، وهناك أعداد أخرى 
قبل االحتالل، اإلسكان الفي مشاریع المدن والقرى و  ومنهم من التحق بالسكن تي أنشئت من ِ

في عهد السلطة الوطنیة الفلسطینیة والتي بادرت  بإنشاء  أنشئتبالمشاریع اإلسكانیة التي 
لحل مشكلة الضائقة السكنیة والتي  ودولي العدید من مشاریع اإلسكان بدعم وتبرع عربي

  .یعاني منها مجمل سكان القطاع 
زة، هو شریط بري ضیق على شاطئ البحر المتوسط، یحتضن أكثر من قطاع غف       

كیلومتر مربع فقط وهي  ٣٦٠وتغطي غزة مساحة من األرض تبلغ . ملیون شخص ١,٥
  .بالسكان في العالم تعتبر واحدة من أكثر األماكن اكتظاظاً 
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  لالجئین الواقع السكاني : اوًال 
أي  1,217,519ما تعداده   م٢٠١٢ي كانون أول في القطاع حت بلغ تعداد الالجئین       

علي نسبة زیادة أوهي % ٢,٤وبلغت معدل الزیادة السنویة ،  سكان القطاعثالثة أرباع 
من %    23.7وبذلك یشكل الجئین القطاع، سكانیة بین أوساط الالجئین في مواقع شتاتهم 

الجئ  526,891لما أن ع،  ٢٠١٢اقع الشتات حتي بدایة عام عدد الالجئین بمو  إجمالي
 ومن إجمالي الجئي القطاع % ٤٣ا نسبته مالزالوا قاطنین في المخیمات الثمانیة و یشكلون 

المخیمات هي األسوأ حاًال بین فلسطیني الضفة والقطاع ربما ألن تعتبر أوضاع سكان 
ني تعاومعظمها ، بصفة مؤقتة و تدهورت أحوالها عبر الزمن تأنشئ،ُ معظم هذه المخیمات

، خاصة في ضوء الزیادة انقص الخدمات الصحیة والتعلیمیة المقدمة من األونرو  من
 خارج المخیماتالقاطنین  نالالجئی ألعداد ستعراضاوفیما یلي ، االسكانیة المطردة كما أسلفن

 ونسبة الكثافة السكانیة داخل المخیمات  الجغرافي لقطاع غزة، متدادالاعلى  هاداخلو  الثمانیة
   :حسب الجدول التاليوذلك 

  )  ١( جدول رقم 

  م٢٠١١توزیع أعداد الالجئین داخل المخیمات وخارجها في قطاع غزة حتي ابریل 
  

 المخیمات  المنطقة
داخل 
  المخیم

خارج 
  المجموع  المخیم

مساحة المخیم 
  ٢٠١١ بالدونم

نسبة الكثافة 
  داخل المخیمات

  ٧٦  ١٤٤٨ 218,050 107,903 110,147 جبالیا جبالیا
  ١١٨  ٧٤٧ 201,406 112,961 88,445 الشاطئ الرمال
  ___  ____ 156,179 156,179 - ---- الزیتون

 النصیرات
 67,638 النصیرات

36,988 139,334 
١١٥  ٥٨٩  

  ٧٢  ٤٧٨ 34,708 البریج

 دیر البلح
 21,470 دیر البلح

52,761 100,302 
١٦٢  ١٣٢  

  ٤٧  ٥٤٨ 26,071 المغازي
  ١٢٩  ٥٦٤ 207,949 135,372 72,577 خانیونس خانیونس

  ٧٧  ١٣٦٤ 194,299 88,464 105,835 رفح رفح

مخیمات  المجموع
٨عدد  526,891 690,628 1,217,519 ٩٠  ٥٨٧٠  

  : العدید من المحاور والمعطیات  ) ١( رقم یمكن االستدالل من خالل الجدول 
  : ف المخیمات ــتوصی –أ 
والـذي یقـع إلـى الشـمال  ،الالجئین الثمانیة في قطاع غزةهو أكبر مخیمات :  ـم جبالیـاـمخی -

الجـئ مسـجل یعیشـون  110,147الـي حـوكما أن  ،من غزة بالقرب من قریة تحمل ذات اإلسم
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، وبـذلك فهـو مكـتظ . كیلومتر مربع ١,٤في المخیم الذي یغطي مساحة من األرض تبلغ فقط 
وتــأثر المخــیم بشــكل . یســة للقــاطنین فیــهبالســكان بدرجــة كبیــرة، وهــذا یعــد أحــد أهــم الهمــوم الرئ

كبیر بسبب الحصار المفروض على غـزة مـن حیـث الحظـر المفـروض علـى مـواد البنـاء والتـي 
  .تسببت في نقص المساكن

 كبر مخیم ویقع إلى الجنوب من غزة بالقرب من الحدود المصریةأوهو ثاني :  حـــمخیـم رف -
من أكثر المخیمات وقت كان المخیم واحدا ً وفي ذلك ال، ١٩٤٩وقد تأسس المخیم عام  ،

ومع مرور السنین، انتقل اآلالف .بالسكان من بین المخیمات الثمانیة في قطاع غزة اكتظاظاً 
من الالجئین من المخیم إلى المشروع اإلسكاني القریب في تل السلطان، األمر الذي جعل 

ان المخیم في األصل مالذا لما وك. المخیم ال یكاد یمكن تمییزه عن المدینة المحاذیة له
 ، وهو الیوم مسكناً ١٩٤٨الجئ فروا من األعمال العدائیة لحرب عام  ٤١,٠٠٠مجموعه 
وتعد الكثافة السكانیة العالیة مشكلة رئیسیة حیث یعیش الالجئون . الجئ105,835لحوالي  

  .في مساكن مكتظة في شوارع ضیقة للغایة
هم من حیث الكثافة السكانیة ویعرف مخیم لث واألوهو المخیم الثا:  مخیـم الشاطئ -

ویقع المخیم على شاطئ البحر األبیض المتوسط في مدینة ". ئالشاط"الشاطئ أیضا باسم 
لى الشمال من رصیف المیناء في غزة ٕ وفي البدایة، استضاف مخیم الشاطئ  .غزة وا

. ألخرى في فلسطینالجئ من الذین فروا من اللد ویافا وبئر السبع والمناطق ا ٢٣,٠٠٠
یسكنون جمیعهم في بقعة ال تزید الجئ  88,445ألكثر من  ا ً والمخیم الیوم یعد مسكن

متر مربع فقط وتمتاز الشوارع واألزقة في المخیم بأنها ضیقة للغایة  كیلو ٠,٥٢مساحتها عن 
  .في أغلب األحیان، وتعتبر المنطقة من بین أكثر األماكن اكتظاظا بالسكان في العالم

 المغازي –دیر البلح ( وهي المتبقیة والواقعة في وسط القطاع هي :  المخیمات الوسطي -
ویعتبر  -فهي مخیمات صغیرة الحجم إلي حد ما من حیث المساحة ) النصیرات  – البریج –

ولكنها أیضا ذات كثافة عالیة جدا وتعاني  -مخیم دیر البلح من اصغر مخیمات القطاع 
وتحتوي المخیمات الوسطي في مجملها علي ن األزمة السكانیة المتفاقمة كبقیة المخیمات م

  .الجئ  ١٤٩٨٨٧
  : خارج المخیمات  –ب 

قد بلغ   ٢٠١١أن عدد الالجئین خارج المخیمات لعام  ) ١( یتضح من خالل الجدول رقم       
مجمل السكان  من% ٥٦.٨أي علي بقلیل من نسبة السكان الالجئین داخل المخیمات أوھي  690,628
هذه الزیادة في النسبة   وتعتبر م٢٠١٠لعام % ٥٣.٢فیما بلغت النسبة بالقطاع ، الالجئین 

المباشر بالضائقة السكنیة بالمخیمات مما نتج عنها  االرتباططبیعي للزیادة السكانیة مع مؤشر 
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سكان أو من الالجئین لاللتحاق إما بمشاریع اإل٢٠١٠و  ٢٠٠٩ما بین األعوام  % ٣.٦خروج 
ضمن الالجئین خارج المخیمات  107,903األحیاء المحیطة بالمخیمات ، ویالحظ أیضا أن  

منطقة بلدة جبالیا وشمال قطاع غزة وبیت الهیا ومشروع الشیخ زاید ، فیما توزعت أعداد أخري 
في وسط وشرق قطاع غزة ضمن منطقة الرمال والزیتون وضمن حي الشیخ  ٢٦٩١٤٠بلغت 

أما في وسط قطاع غزة احد األحیاء السكنیة التي أنشئت ضمن مشاریع اإلسكان ، رضوان وهو
وقد توزعوا ما بین مشاریع اإلسكان الجدیدة  ٨٩٧٤٩فقد بلغ عدد الالجئین خارج المخیمات 

 ٢٢٣٨٣٦تعداد الالجئین القاطنین في جنوب قطاع غزة ، فیما بلغ  والنصیرات ودیر البلح 
انیونس ورفح وضمن مشاریع اإلسكان التي أنشئت مؤخرًا من قبل الجئ وذلك ضمن منطقة خ
  .العربیة والدولیة مشاریع اإلسكان السلطة الفلسطینیة وضمن 

  : الكثافة السكانیة  – ج
ازدادت الكثافة السكانیة في كل مخیمات قطاع غزة بمقارنة سنة اإلنشاء لكل مخیم مع         

الواضح لالرتفاع هو زیادة السكان فوق مساحة محددة م ، ولعل السبب المباشر و ٢٠١١سنة 
جدًا ومخصصة لتلك المخیمات،  فهناك زیادة كبیرة في السكان وثبات في المساحة أدى إلى 

   :حسب الشكل التالي حدوث تلك الكثافة العالیة 
  

  )  ١(  شكل رقم 
  .توضیح تدریجي لمستوي الكثافة السكانیة في مخیمات قطاع غزة 
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 )١(رقم  یمكن تقسیم الكثافة السكانیة في مخیمات قطاع غزة وحسب بیانات الجدول     
  :إلي أربع درجات  ) ١(والشكل رقم 

الدونم ، ویمثل هذا النوع من /نسمة ١٦٠مخیمات تتراوح الكثافة السكانیة فیها أكثر من  - ١
وهي أكبر مخیمات القطاع من حیث )  دیر البلح (وهو   الكثافة مخیم واحد في قطاع غزة

  .م٢٠١١في ذلك إلي تراجع ونقصان مساحته حتي عام  الكثافة السكانیة، ویرجع السبب 
الدونم ویمثل هذا النوع من /نسمة ١٣٠ -١١٥مخیمات تتراوح الكثافة السكانیة فیها من  - ٢

  ).یونسخان  –النصیرات  -الشاطئ  (الكثافة كل من مخیمات 
الدونم ویمثل هذا النوع من /نسمة  ٧٧- ٧٠مخیمات تتراوح الكثافة السكانیة فیها من  - ٣

  ).رفح  –البریج  –جبالیا (الكثافة كل من مخیمات 
الدونم ویمثل هذا النوع من الكثافة /نسمة ٤٥مخیمات تتراوح الكثافة السكانیة فیها اقل من  - ٤

لمخیمات في قطاع غزة من حیث الكثافة السكانیة ، وذلك وهو أقل ا) المغازي ( مخیم واحد هو 
  بسبب زیادة مساحته وقلة عدد سكانه مقارنة بباقي مخیمات القطاع  
قیاسًا للدونم / نسمة  ٩٠وبالمجمل یمكن اعتبار أن متوسط الكثافة لجمیع المخیمات بلغت 

  . ٢٠١١منتصف عام  القائمة علیها حتيبعدد الالجئین داخل المخیمات والمساحة الكلیة 
في  الكثافة السكانیة أنمعطیات مركز اإلحصاء الفلسطیني  فقد أشارتوضمن نفس السیاق 

، وتعد هذه الكثافة  كم/فرد  4,429لتصل  ٢٠١١ذروتها مع نهایة عام  بلغت قطاع غزة
  غایة في الخطورة ومنافیة للظروف والمقاییس الدولیة 

  
  اإلسكان  ومشاریعالواقـع السـكني : ثانیا 
م في أعقاب الهجرة ولم یجر علیها أي ١٩٤٨تلك المخیمات عام  تمنذ أن أنشأ       

أو تخطیط دیمجرافي وسكني ال من قبل وكالة الغوث وال علي المستوي الحكومي كي  ةهیكل
یتناسب مع ظروف الزیادة السكانیة المتراكمة ومع محدودیة المساحة لتلك المخیمات فنجد أن 

ن یعانون ظروف معیشتها القاسیة ومساكنها المكتظة والمنافیة للظروف والمقاییس الالجئی
وسكنیة تفتقر لسبل المعیشة الصحیة من حیث  ةالصحیة المناسبة فأصبحت تشكل كتلة بشری

التهویة والمنافع العامة والشوارع الضیقة ومیاه المجاریر التي تعم الشوارع وخاصة مع فصل 
مختلطة والملتصقة بالمساكن وانعدام أماكن اللعب لألطفال واألرصفة الشتاء واألسواق ال

الضیقة والتي تشكل في مجملها مخاطر حقیقة علي المستوي الصحي والنفسي للسكان 
  .الالجئین 
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الواقع السكني ظل یراوح مكانه مطابقًا للسنوات السابقة والتي  أن ال شك فیهومما          
كانون األول  ٢٧لتي نفذها االحتالل اإلسرائیلي في الفترة الحرب األخیرة  وا أعقبت
و إتالف ما یقرب من تدمیر  إليوالتي أدت ٢٠٠٩كانون الثاني  ١٧م وحتي ٢٠٠٨دیسمبر

الحصار المستمر والقیود المفروضة علي مع تعثر خطط االعمار بسبب مسكن  ٦٠,٠٠٠
 اآلالف عشرات إلى باإلضافة هذا، البنیة التحتیة والمؤسسات إلصالح   مواد البناء  إدخال

 المهجرة األسر من اآلالف یجبر مما ،  اإلصالحات إجراء تنتظر التي األخرى من المساكن
   اإلنسانیة المعونات على واالعتماد غیر مستقرة أوضاع في العیش على

 رانیةونتیجة لهذا الدمار الذي أصاب مئات المنازل والوحدات السكنیة والمنشآت العم       
إعادة بناء وترمیم المساكن ب، بدأت األونروا ) م ٢٠١١ –م ٢٠٠٠( في الفترة ما بین أعوام 

والمباني التي هدمتها سلطات االحتالل في قطاع غزة ومخیماته في المواقع السكنیة نفسها 
ولكن بشرط أن تكون غیر معرضة لخطر التدمیر أو التجریف مرة أخري من قبل جیش 

ً على تقییماالحتالل اإل ال على  بوكالة الغوثالجهات المختصة  وشروط سرائیلي وبناء ٕ ، وا
  .المتضرر انتظار وحدة سكنیة ضمن مشاریع إسكانیة في مواقع أخري 

كما أن الهدف األساس والمحدد لمشاریع إعادة اإلسكان الطارئة التي نفذتها وكالة         
جئین والمتضررین خاصة بعد انتفاضة األقصى الغوث الدولیة هو توفیر سكن بدیل ألسر الال

م وبعد الحرب اإلسرائیلیة األخیرة على مناطق عدیدة من قطاع غزة بعد العام ٢٠٠٠عام 
  .م  ٢٠٠٨

وقد وفرت سلطة األراضي الفلسطینیة التابعة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة األراضي       
ریر الرسمیة أن السلطة الفلسطینیة وفرت ما السكنیة الالزمة لتلك المشاریع ، حیث أفادت التقا

دونما من األراضي السكنیة معظمها تم تخصیصها في جنوب قطاع غزة   ٢٢١٤.٧مساحته 
وذلك بهدف إقامة مشاریع إعادة إسكان لصالح المتضررین من قطاع غزة ، باإلضافة إلي 

ي محافظتي رفح دونما لمشاریع إسكان أخري تتركز معظمها في أراضي المحررات ف ١٢٠٠
  . كما هو موضح بالشكل التالي  ،وخان یونس 
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  ) ٢( شكل رقم 
  مشاریع اإلسكان العامة التي تنفذها  األونروا في قطاع غزة

  )م ٢٠١١ –م ٢٠٠٥( للفترة من 
  

  
 مشاریع أربعة بإنشاء قامت الدولیة الغوث وكالة أن ) ١(  یتضح من الشكل رقم       
 تلك وتقع م ،٢٠٠٠عام  االقصي انتفاضة اندالع بعد وذلك غزة ظاتمحاف في إسكانیة

إقامة كل من مشروع  تم خان یونس محافظة ففيورفح  محافظات خان یونس في المشاریع
إسكان الفخاري إلي الشرق من المحافظة وكذلك مشروع إسكان خان یونس غرب حي األمل 

عرف بمشروع ُ إسكان بدر في منطقة تل السلطان  ، أما في محافظة رفح فتم إنشاء ما ی
لي الشمال الغربیة والمشروع الرابع والمعروف باإلسكان السعودي والواقع في محافظة رفح إ

  من إسكان بدر 
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ومن الجدیر ذكره أن كل من المشروع السعودي بمحافظة ورفح ومشروع إسكان خان      
وذلك بسبب اإلغالق والحصار یونس المعرف بالحي اإلماراتي ، لم یتم استكمالهما بعد 

م ومنع  ٢٠٠٥االقتصادي اإلسرائیلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أواخر العام 
  . دخول مواد البناء واإلنشاءات

من الوحدات المقررة في مشاریع إعادة اإلسكان التي % ٢٣و لم یتم تنفیذ سوي        
م بالشروع في تنفیذ المراحل األولي ٢٠١١لعام تنفذها األونروا ، علما أن األونروا بدأت بعد ا

من تلك المشاریع المتبقیة بعد أن سمحت سلطات االحتالل اإلسرائیلي بإدخال مواد البناء 
  .لصالح مشاریع األونروا بقطاع غزة 

قد بلغ فمتوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنیة لأما بخصوص الكثافة        
أما فیما یتعلق بنسبة األسر التي تعیش  ، غرفة في مخیمات األراضي الفلسطینیةفردًا لل ١.٧

في وحدات سكنیة ذات كثافة سكانیة مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة فقد بلغت 
أیضًا بیانات مركز اإلحصاء وتشیر  ، أسرة في مخیمات قطاع غزة% ١٢.٢هذه النسبة  

تسكن في  ، من األسر في مخیمات قطاع غزة% ٥٥.٢أن  إلى م٢٠١١الفلسطیني لعام 
  . ٢م١٢٠مساكن مساحتها اقل من 

حد الهموم أمن  أصبحتالسكن في قطاع غزة  أزمة أنویمكن القول وبكل وضوح  
خالل السنوات  األزمةالتي یعاني منها سكان القطاع وخاصة الالجئین ، وقد تفاقمت هذه 

ومما زاد ، والتي تسببت بتدمیر آالف المساكن  األخیرةوالحرب بفعل الزیادة السكانیة  األخیرة
والشقق السكنیة من عام  األراضي بأسعارهو االرتفاع الحاد  األزمة وصعوبة حلهامن ثقل 
مع محدودیة  من المتر الواحدلث% ٨٠- ٦٠ منبحیث بلغت الزیادة  م٢٠١١ – م٢٠٠٩

  .الدخل وزیادة البطالة 
عائق كبیر أمام التوسع السكني األفقي وأصبح السبیل ، ة باألسعاروتمثل هذه الزیاد      

هو التوسع الراسي من خالل التوجه لشراء الشقق السكنیة مما زاد من ارتفاع أسعارها أیضا 
لشدة الطلب علیها مع قلة أعداد المباني الناشئة بسبب الحصار وعدم دخول مواد بناء كافیة 

نتیجة طبیعیة   البیوت السكنیةالرتفاع في قیمة األراضي و ولم یكن البناء مساكن جدیدة ،
، مع  بسبب زیادة الطلبومتوازیة للنمو االقتصادي وزیادة مستوي الدخل إنما هو خلل ناشئ 

، كل ذلك إلنشاء مشاریع سكنیة بسبب تعثر البناء بسبب الحصارإیجاد حلول  إمكانیة  عدم
مل سكان القطاع والسكان الالجئین في مما شكل أزمة سكنیة حقیقیة عاني منها مج

  المخیمات خاصة 
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  ادي والمعیشيــــــــع االقتصـــــــــالواق: ًا ـیـثان
  

  الواقع االقتصادي والمعیشي العام: اوًال 
من خالل مجمل الواقع  قتصادىإلایمكن التعرف علي وآقع الالجئین الفلسطینیین         

للعام الخامس علي التوالي  الحصار ستمرارا معقطاع غزة  العام والذي عاني منه قتصادىإلا
 الفعلي اإلجمالي المحلي الناتج في سنویاً  نمواً  المحتلة الفلسطینیة األراضي سجلتبحیث 
 اإلصالحات عن باألساس نتج ما وهو ، 2011 لسنة األول النصف في بالمائة 10 بمقدار

 وعلى .غزة في األنفاق اقتصاد وتنامي العام، لإلنفاق المانحین ودعم الفلسطینیة، السلطة في
 في ینحصر یزال وال السابقة السنوات في كان مما أبطأ النمو كان المعطیات، هذه من الرغم

  . العام القطاع مثل التجاریة، غیر القطاعات
، النمو هذا عتبارا یمكن بالنتیجة ال         التجاریة غیر القطاعات على واعتماده  مستدامًا
  سنة في متوقع هو مما أقل كانت والتي المانحین، من المعونات على الشدید االعتماد برزی

 الموارد إلى الوصول من تحد التي اإلسرائیلیة بالقیود مخنوقاً  فیبقى الخاص القطاع أما 2011
ً  المحتلة الفلسطینیة األراضي ترى فلن الدولي، للبنك ووفقا .واألسواق  إال الخاص للقطاع إحیاء

 سیقلل مما الضریبیة القاعدة في نمو یحدث أن یمكن فقط وحینها القیود، هذه ترفع أن بعد
لى،  الخارجیة المساعدات على االعتماد ٕ  وغزة الغربیة الضفة ستظل ذلك، یحین أن وا

ویرجع ذلك للقیود االقتصادیة  ، المساعدات تدفق انخفاض عند بالغ بشكل للضرر معرضتین
لطة الفلسطینیة عامة وعلي قطاع غزة بشكل خاص والذي بدأ منذ عام المفروضة علي الس

والخسائر االقتصادیة  الناجمة عن العدوان العسكري الهمجي األخیر ضد قطاع غزة م ٢٠٠٧
وبلغ  ملیار دوالر  ١.٩الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  تقدیرات بلغت حسب والتي
 جة العدوان وبناء على التقریر األولي الصادر منالمنشآت االقتصادیة التي تضررت نتی عدد

بأكثر من  م٢٠٠٩المجلس ألتنسیقي لمؤسسات القطاع الخاص في شهر فبرایر من العام 
منشأه  ٤٣٢منشأه اقتصادیه حیث بلغ عدد المنشآت التي تضررت بشكل جزئي  ٧٠٠

  .القتصادیة منشأه موزعة على مختلف القطاعات ا ٢٦٨تضررت بشكل كلي  والمنشات التي
 جداً  محدود عدد باستثناء محظوراً  الخام المواد أصناف من العدید یزال  إستیراد ال فیما      
 سوى غزة قطاع إلى یدخل لم ، ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني تشرین ففي .نطاق أضیق وفي منها،
 شاحنة، ٢٧٠٠ إلى ٢٠٠٩ سنة من العشرة األولى األشهر خالل انخفض كما ، شحنة ٥٧٩

 الداخلة الحموالت عدد كان إذ بخمس مرات، للحصار السابقة األشهر في كان مما أقل أي
 روتیني بشكل یجري كما في الشهر، شاحنة ١٢٣٠٠ المتوسط في یبلغ الفترة تلك في غزة إلى
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 البرامج وتعلیق تنفیذ تأخیر یسبب مما والتنمویة، اإلنسانیة للتدخالت المواد الالزمة دخول منع
  الحیویة

وفي نفس السیاق ونتیجة طبیعیة للحصار المستمر علي قطاع غزة للعام الخامس         
تعمل بنصف طاقتها  مغلقة أومن مصانع قطاع غزة % ٨٣ علي التوالي فال تزال ما نسبته

من % ٩٥إغالق  إلي أديمما  ،بسبب انعدام المواد الخام والقدرة علي التصدیر  اقل أو
منشأة صناعیة  ٣٩٠٠مصنع من مجموع  ٣٧٠٠یقارب من  ماأي المنشآت الصناعیة 

إغالق  باإلضافة إلي %.  ٢٠وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجیة ال تزید عن 
 ٤٥و تضم المنطقة الصناعیة  ١٩٩٩منطقة غزة الصناعیة والتي بدأ العمل فیها في عام 

  .عامل  ٢٥٠٠مصنعا وكانت تشغل ما یزید عن 
 القیود علي ك یأتي ضمن سیاسة الحصار المفروضة علي قطاع غزة وأبرزها كل ذل        
 القطاع لبقاء تلزم التي األساسیة والمواد والمعدات السلع یشمل بما بشدة، الواردات دخول

وتقدیم  األساسیة العامة التحتیة البنیة وصیانة الحیاة قید غزة على في والصناعي التجاري 
 التجاري المعبر - كارني معبر على المفروض اإلغالق أعقاب ،ففي الحیویة الخدمات
 متوسط عدد ضاانخف مما أدي إليواالستبدال عنه بمعبر كرم أبو سالم  -لغزة  الرئیسي
ویوضح الجدول التالي حجم الواردات حاد  بشكل غزة إلى البضائع الواردة  شحن حموالت

  . م ما قبل الحصار ٢٠٠٧و لعام بالمقارنة بشهر یونی ٢٠١١للشهور األخیرة من عام 
  ) ٢( رقم  جدول

 مقارنة ٢٠١١لعام  األخیرة الشهور خالل القطاع إلى الواردة البضائع شاحنات عدد یوضح
  2007في یونیو الحصار فرض قبل بعددها

  
  البیان

قبل   
الحصار  

یونیو 
٢٠٠٧  

  یونیو 
٢٠١١  

  یولیو 
٢٠١١  

  أغسطس
 ٢٠١١  

سبتمبر 
٢٠١١  

  أكتوبر 
٢٠١١  

  فمبرنو 
 ٢٠١١  

  155  110  138  145  143  147  570  الیومي الشاحنات معدل
 مقارنة الیوم المعدل نسبة

  2007 قبل  الیومي بالمعدل
١٠٠%  %25.78  %25.08  %25.43  %24.21  %19.29  %27.1  

  415  460  432  425  427  423  00  الیومیة الواردات في العجز
 الواردات في العجز نسبة

  الیومیة
%0  %74.22  %74.92  %74.56  %75.79  %80.71  %72.9  

         



 ١٦

 كبیر بشكل انخفض الواردات الشهري إجمالي، أن  یتضح من خالل الجدول السابق        
 سالم كمعبر أبو معبر كرم تشغیل أنوهذا ما یؤكد  2007   سنة قبل ما مستویات عن

 أربعة من تورد انتالتي ك القطاع سكان احتیاجات بكافة یفي غزة لن لقطاع وحید تجاري
 المزاعم التي تدعیها سلطات االحتالل بشأن البیانات تلك تدحضكما  ،تجاریة معابر

 قطاع إلى بمرورها المسموح الشاحنات عدد بمضاعفة والسماح الحصار، تخفیف إجراءات
السكان   احتیاجات أدنى تلبي وال متدنیة الفعلیة القطاع واردات نسبة زالت ما غزة حیث

عما % ٨٠ – ٧٢.٩هالكیة ، بحیث تراوحت نسبة العجز في الواردات الیومیة من االست
  .كانت علیه ما قبل الحصار 

أن هناك سیاسة حصار ثابتة اإلحكام ویمكن االستدالل  أیضاویتضح من الجدول        
ضمن الحد األدنى  ٢٠١١األخیرة لعام  للشهورعلیها من خالل ثبات حجم الواردات 

 تنحصروخاصة مواد البناء الضروریة إلعادة االعمار فیما السكان في قطاع غزة  حتیاجاتال
 الحكومیة لألنشطة اإلسرائیلي المنسق علیها یوافق التي  الدولیة بالمشاریع المتاحة البناء مواد
 تستهلك عملیة خالل من المشروع بدء قبل الموافقة هذه على الحصول ویتم ، المناطق في

على )ملیون دوالر أمریكي إلدخال السلع إلى غزة  ٧.١، دفعت األونروا  ٢٠١١في سنة (- ت الكثیر من الوق
 بواسطة الحاویات ، دائرة المشتریات ، األونروا غزة)ملیون دوالر أمریكي قبل الحصار  ١.٥بالمقارنة مع ( منصات نقالة

، وهذا مما یشكل الخاص للقطاع وال تتاح المحددة المشاریع إلى مباشرة اللوازم نقل یتم ثم -)
، وعرقلة القیام بأي مشاریع بنیویة إعاقة كبیرة لدخول المساعدات المقدمة لالجئین في القطاع

  .   أو أساسیة أو إنسانیة لالجئین الفلسطینیین في قطاع غزة

 سلطات زالت ما ، و مشددة قیود منأیضًا   تعاني بالصادرات فهي ال تزال یتعلق فیماو       
 في المصنعة المنتجات أنواع تصدیر كافة على شامالً  حظراً  تفرض اإلسرائیلي اللاالحت
 تشدید منذ وذلك الغربیة وفلسطین المحتلة ، الضفة إلى في ذلك بما الخارج، إلى غزة قطاع
وتشیر المعطیات الواردة   ، 2007 یونیو / حزیران في غزة لقطاع التجاریة المعابر إغالق

من إجمالي الصادرات فقط % ١٥.٢لإلحصاء ، فقد تم تصدیر  عن الجهاز المركزي
هذا وذلك بسبب القیود المفروضة علي المعابر والحدود  ،العالم الخارجي إليالفلسطینیة 

 جداً  محدودة كمیاتبحث سمح فقط ب باإلضافة للقیود المشددة علي نوعیة المنتجات المصدرة
 ضربت فادحة خسائر إلى الصادرات ظرح استمرار وأدى ، األرضي والتوت الزهور من

 سوق على بضائعها تسویق في تعتمد كانت التي تلك االقتصادیة خصوصاً  القطاعات معظمب
 إلى وتعرض معظمهم منتجاتهم، تصدیر من منعهم جراء ،وفلسطین المحتلة الغربیة  الضفة
  .  المنشآت هذه معظم إغالق إلى أدت كبیرة ، خسارة
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الفلسطیني خسائر اقتصادیة مباشره في قطاعات اإلنتاج  االقتصاد كبد كل ذلك مما        
 ثر سلبا على أداءأ مما، الخ … راعة والصناعة والعمالة الخارجیة والز  واالستثمار والتجارة

 والنفسیة ومضاعفة المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة، االقتصاد ومعدالت نموه 
  . والتعلیمیة

 األنفاق قتصادإ شكل على قانوني اقتصاد غیر الحصار ستمرارامع  مقابل نشأال في       
والذي یشكل فائدة اقتصادیة كبیرة لبضع مئات من ، مع مصر غزة قطاع حدود تحت الممتدة

 من أنواع توفیر إمكانیة یتیح إذ األشخاص علي حساب االقتصاد الكلي للفلسطینیین،
ن أخرى، قةبطری كانت لتتوفر ما التي البضائع ٕ مضخمة  بأسعار تعرض ما كثیراً  كانت وا

 -علیها قوخاصة عند محاوالت السلطات المصریة إغالق تلك األنفاق أو التضیی للغایة
هذا عالوة علي عدم الرقابة - % ١٠٠إلى %  ٣٠ارتفاع جنوني باألسعار بنسبة تتراوح من 

 ذلك اعتبار شكل بأي یمكن ال و فاقالكافیة لمقاییس الجودة لتلك البضائع التي ترد عبر األن
عن البضائع الواردة من خالل المعابر التجاریة والرقابة الرسمیة وحسب  یغني حیویاً  بدیالً 

ال  األنفاقن طبیعة البضائع الواردة عبر ألالمقاییس واالتفاقیات الدولیة للبضائع الواردة ، 
لب علیها الطابع التجاري الربحي ، یغ أنبناء علي مقاییس الحاجة السكانیة بقدر ما  تأتي

باالعتبارات مستوي الصالحیة والجودة للمستهلك ، وبسبب ظروف نقلها الغیر  األخذدون 
، فیما ال  من خالل األنفاقطبیعة وجودة الكثیر من المنتجات والبضائع الواردة  تتأثرطبیعیة 

الطبیعیة  الوارداتشح  بسبب أخريالمستهلك سوي قبولها لعدم وجود أي بدائل  أمامیبق 
   .والحصار المستمرالمعابر الرسمیة  إغالق نتیجة

حیث تم تدریجیًا تقلیص المنطقة التي  أیضاولم تقتصر التعدیات علي البر بل والبحر        
ونتیجة لذلك انخفض معدل العمل ، م  ٢٠٠٩بحریة  لعام  أمیال ٣یسمح بها للصید إلي 

 ٣٤٠٠ إليالصیادین الذین الزالوا یمارسون مهنة الصید  حیث بلغ عدد% ٦٦ إليبالصید 
مصادر الدخل لمجمل سكان لشكل استنزاف حقیقي لالقتصاد و ی، وهذا م ٢٠١٠حتي مایو 

   . تحدیداً  الن هذه المهنة تعتبر أساسیة لهم ولسكان المخیمات ونالقطاع ومنهم الالجئ

  :.مع استمرار الحصار  ثر وضوحاً أهم النتائج االقتصادیة والتي باتت أكویمكن تلخیص 
البنیة الهیكلیة لالقتصاد، تتجسد في انخفاض مساهمة القطاعات  تشویه كبیر في -

في الناتج المحلي اإلجمالي، لصالح األنشطة المنخفضة ) الزراعة الصناعة،( اإلنتاجیة
 .األجور اإلنتاجیة والمتدنیة

 . إلى القطاع غیر المنظم انتقال أعداد كبیرة من العمال من القطاع المنظم  -
 .الخارج إلى االستثمار في ونخر اآل یدة إلى البلدان المجاورة، ولجوءانتقال منشآت عد  -
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 .حدوث هجرة أصحاب الكفاءات إلى الخارج  -
لدى  أنماط االستهالك أدى إلى تغیر إكراهي مریر في( االرتفاع المتوالي لألسعار  -

 ).دوداألسر الفلسطینیة من أصحاب الدخل المح
االنهیار المتواصل في البنیة االقتصادیة لقطاع غزة ، سواء بالنسبة للموارد المادیة  -

منها عن العمل % ٩٠الضعیفة تاریخیا ، أو بالنسبة للمنشات الصناعیة التي توقف أكثر من 
، وكذلك األمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدیر بصورة شبه كلیة ، إلى 

ور المریع في قطاع اإلنشاءات و التجارة والخدمات في سیاق التراجع الحاد جانب التده
، إلى جانب إفالس العدید من الشركات في قطاع مسبوقةللواردات والصادرات بصورة غیر 

مؤسسة  ١٥٤٨٣إلى  ٢٠٠٧مؤسسة عام  ١٧٧٩٦غزة حیث هبط عدد المؤسسات من 
 % . ١٣بنسبة انخفاض 

 ة للدول المجاورة للبحث عن االستقرار السیاسي واالقتصاديهروب رؤوس األموال المحلی
 .توقف العمل في توسیع المناطق الصناعیة الحرة والعدید من المشاریع االستثماریة  -
وباإلضافة لكل التحدیات االقتصادیة الكبیرة المترتبة عن سنوات الحصار هناك العدید      

والمعیشیة والتي الزال یوجهها مجمل سكان قطاع  من األزمات والتحدیات والعذابات الیومیة
   :غزة ،  وتأتي ضمن نتائج اإلغالق والحصار ومنها 

     ة الوقود ـــأزم -١
 فيالمنهجي  التخفیض بدأت سلطات االحتالل٢٠٠٧ أكتوبر/األول منذ تشرین       
 وذلك السوالر،و  والنفط الطهي وغاز غزة في لمحطة الكهرباء الصناعیة المحروقات إمدادات

حدوث  إلى ذلك مما أدي ."معادیة أرض" أنها على لغزة االحتالل أعقاب إعالن في
مدادات الكهرباء في النطاق وواسعة متكررة انقطاعات ٕ  الصرف وخدمات المیاه األساسیة وا
  .الصحي

 المخصص " عوز ناحل"  معبر إغالق بعد تهاحد وازدادت وقد بدأت أزمة الوقود      
-سالم أبو معبر كرم عبر لتمر الوقود من القطاع واردات وتحویل القطاع، إلى الوقود لتورید

 البیانات وتشیر، الطهي غاز وتحدیداً  -غزة بكمیات كافیة قطاع إلمداد فنیاً  مجهز غیرال
 إلى بتوریدها المحتلة السلطات سمحت التي الطهي غاز كمیات أن م٢٠١١عام  خراألو 

 وهي غاز، طن 49,780 بدخول سمحت حیث السكان، احتیاجات بأدنى تفِ  لم غزة قطاع
، الغاز من القطاع احتیاجات من % 33 تشكل محدودة میاتك  طن 350 والتي تبلغ یومیًا

 ً  من نفاذه إلى الطهي غاز من القطاع إمدادات تقلیص أدى صیفًا كما طن 200 و شتاء
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 المحطات في الفارغة سطواناتاال ذلك جراء وتكدست .مرات عدة والتوزیع التعبئة محطات
  .منه  جدیدة كمیات بتورید السماح بانتظار

 ) البنزین من محدودة كمیات بدخول سوي فلم یسمح أما فیما یتعلق بالمحروقات       
 نحو إلى تصل كانت التي ، القطاع احتیاجات من 1 %عن تقلكمیة  وهي، لتر  638,000
، لتر 120,000  المسموح الوقود إمدادات بتقلیص المحتلة الحربیة اتالسلط قرار قبل یومیًا

 مادة من لتر 2,519,000  بنحو القطاع إمداد تمكما  2007 أكتوبر في للقطاع بدخولها
 الوارد وقودلل التقلیص قرار قبل القطاع واردات من  1.31%الكمیة هذه شكلت وقد السوالر،

وبحثا ونتیجة للعجز المتراكم والر یومیًا ،لتر من الس350,000    نحو تبلغ والتي القطاع إلى
 على -األنفاق عبر تهریبه یتم الذي الوقود لشراء سكان القطاع أیلجعن الحلول المؤقتة 

 سكان أن غیر الواردة المحدودة الكمیات عن الناجم العجزلسد  الفلسطینیة المصریة الحدود
 مصر من نقله لتعذر وذلك هي،الط غاز من الواردات في مستمرة أزمة من یعانون القطاع

   .عبر األنفاق  نقله عن الناجمة األخطار بطبیعة تتعلق فنیة ألسباب وذلك األنفاق، عبر
  انقطاع الكهرباءأزمة  -٢

 مجمل سكانمنها یعاني  تعتبر أزمة انقطاع الكهرباء من أكبر الهموم الیومیة التي        
االقتصادیة و  السكاناد من معاناة مما ز ، أكثر من خمس سنوات  ومنذ قطاع غزة

ساعة حسب  ١٢ساعات إلى  ٨الكهرباء یومیا من انقطاع  بحیث یتم االجتماعیة و النفسیة 
وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في الشوارع  ، حجم األحمال و الضغط على الشبكة

مالیة التي یتحملها أصحاب إضافة إلى األعباء ال التجاریة مما أدي لقلة الحركة التجاریة لیالً 
  . المحال التجاریة نتیجة شراء السوالر و صیانة المولدات

أما على صعید القطاع الصناعي أدي انقطاع التیار الكهربائي لزیادة تكلفة اإلنتاج و       
انخفاض الطاقة اإلنتاجیة للمصانع وتلف العدید من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائیة 

فة إلى تكالیف صیانة الماكینات و اآلالت و األجهزة االلكترونیة نتیجة تكرار هذا باإلضا
   .األعطال و عدم انتظام التیار الكهربائي

ولم یكن حال القطاع الزراعي باألحسن حیث أدي انقطاع التیار الكهربائي إلى توقف       
وعات المختلفة وتعرض وعدم توفر المیاه الالزمة لري المزر ، مئات آبار المیاه عن العمل

العدید من المحاصیل الزراعیة للتلف، بسبب توقف اآلالت التشغیلیة كما تأثرت مصانع 
  . التعلیب والفرز والتي تعتمد على التبرید بشكل كبیر

كما أثر انقطاع الكهرباء على عمل مزارع الدواجن وعملیات اإلنتاج والتفریخ ،       
منتجات األلبان، وأدى إلى تلف العدید من األدویة  ومطاحن القمح واألعالف ومصانع
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أما على الصعید االجتماعي فالعدید . البیطریة واللقاحات التي تحفظ في مستودعات األدویة
لعدم جودة  المواطنین لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء إما نتیجة لسوء االستخدام أو من

للتخزین الخاطئ للسوالر و  نتیجة وأیة فیها تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحمایة الكاف
، هذا باإلضافة إلي  أو حروق بحاالت اختناق كما أن العدید من المواطنین أصیبوا، البنزین 

تشغیل المولدات الكهربائیة علي أسقف البیوت وفي الشوارع التلوث الصوتي والبیئي من جراء 
  .العامة

      أزمـــة السفر :  -٣
 وقد الحدودي، رفح معبر عبر للخارج السفر في الراغبین سكان القطاع معاناة تواصلت      

 العدد نتیجة للسفر، مسبق موعد وحجز التسجیل، إلى السفر في ونالراغب احتاج المواطنون
، بسفره المسموح المحدود  عمل على تحسینات المصریة إدخال السلطات من الرغم على یومیًا

  3 دام إغالق فبعد - 2011 مایو أواخر وفيم  2010 یونیو ةبدای في الحدودي رفح معبر
 اإلنسانیة لم یسمح فیها دخول األفراد من معبر رفح البري سوي للحاالت المرضیة  سنوات
 مقاعدهم فقدان على شارفوا الذین الطلبةو  المرضى، وهم المواطنین، من محددة فئات ومرور

 وظائفهم یفقدون وربما إجازتهم انتهاء موعد ترباق الذین ونوالعامل الجامعات في الدراسیة
 مایو شهر أواخر المصریة في السلطات أعلنت فیما - المنتهیة  اإلقامات وأصحاب وأعمالهم
 تشغیل ساعات زیادة شملت الحدودي، رفح معبر على بعض التحسینات إدخال  2011

،  5 الساعة إلي صباحاً  9 من الساعة المعبر ً  إلى الفلسطینیین دخول آلیة وتطبیق مساء
 للمعبر اإلسرائیلي االحتالل سلطات قبل إغالق بها المعمول لآللیة وفقا المصریة األراضي

 وأعمارهن، بمختلف الفلسطینیات السیدات إعفاء على تنص والتي، م2006 حزیران في
 طبیة، التتحوی على ونالحاصل والمرضى عاماً  40 من واألكثر عاماً  18 من الذكور أقل

 على الحصول بشرط اإلقامات والخارج وأصحاب المصریة الجامعات في ونالدارس الطالبو 
 ممن الفلسطینیین مئات نإف مراكز التسجیل للسفر لمتابعة ووفقاً  ، مسبقة دخول تأشیرة
 وقد المعبر، على االزدحام بسبب سفرهم، تأخر قد التسهیالت شملتها الفئات التي إلى ینتمون

 على مستمرة إلجراء تعدیالت إدارته ودفع المعبر، عمل في اإلرباك نم حالة ذلك خلق
 خارج إلى یسافروا أن الناس من بإمكان المزید أصبح أنه لیات التسجیل ومعآالسفر و  مواعید
 قبل ما مستویات عن تنخفض تزال ال السفر حركة أن رفح، إال معبر خالل من غزة قطاع

  . الحصار 
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    نالخاص بالالجئی عیشي واالقتصاديالمستوي الم: ثانیًا 
 لمعدالت وتراكمیةفي قطاع غزة زیادة غیر مسبوقة العام فرز الواقع الكارثي أقد ل    

 فئة أیة بین هي أعلي مما وتعتبر )٢٤ – ١٥( الشباب بین البطالة وخاصة التي برزت
 بارز انخفاض ثم حدو ٢٠٠٩مع نهایة عام  األونروا أجرته للفقر مسح نتائج تبرز أخري كما

 الالجئین ثلث یقارب ما أو الجئ، ٣٢٥.٠٠٠أن  یقدر إذ ، المعیشیة األوضاع في
األساسیة  احتیاجاتهم تلبیة على قادرین وغیر" المدقع الفقر " تحت خط یعیشون المسجلین،

 وبالتالي الرسمي خط الفقر تحت اآلن یعیشون آخرین ٣٥٠.٠٠٠  أن إلى باإلضافة للغذاء،
  . الدنیا الحدود في كریمة حیاة األساسیة لعیش المتطلبات بعض إلى یفتقرون

الخاصة بالواقع  م٢٠١٢ومطلع عام  م٢٠١١النتائج النهائیة لنهایة عام  أكدتفیما      
المعیشي لالجئین في قطاع غزة تفاقمًا تراكمي في تدني المستوي المعیشي وزیادة الفقر 

  :ذلك من خالل الجدول التالي الغذائي ویمكن توضیح  األمنوانعدام 
  .م٢٠١١جدول یوضح المستوي المعیشي لالجئین في قطاع غزة  حتي نهایة عام 

   )  ٣(  الجدول رقم
  ٢٠١١حتي نهایة % النسبة   الوصف

  %٧٠  في قطاع غزة یعتمدون علي مساعدات األونروا ئونالسكان الالج
  %٣٣.٨  معدل البطالة 

  % ٤٧.٩    مدقعفقر  في الذین یعیشون السكان
 المعرضین النعدام أو الغذائي األمن یفتقرون إلى الذین السكان نسبة
  الغذائي األمن

٦٣%  

  الجئ ١٠٦٠٠٢  عدد حاالت العسر الشدید من الالجئین 
 % 46 مع بالمقارنة العاملة القوى في% ٣٧  2011 سنة من األول النصف القوى العاملة في مشاركة الالجئین 

  الالجئینلغیر %  ٥٠و 
العدید من المؤشرات الدالة علي طبیعة الواقع  ابقـــح من خالل الجدول الســیتض          

  : االقتصادي والمعیشي لالجئین في قطاع غزة وهي 
روا من الالجئین یعتمدون في تلبیة احتیاجاتهم ومعیشتهم علي مساعدات األون% ٧٠أن   -١

ألف شخص یعتمدون  ٣٢٥فهناك ما یقارب من  -النقدیة أو التموینیة أو حتي  سواء الغذائیة
وتعتبر هذه النسبة في غایة األهمیة  - ة المقدمة لهم من األونروا علي المساعدات النقدی

وعجز السلطة علي مساعدة واحتواء كمؤشر علي ضعف الواقع االقتصادي في قطاع غزة 
بسبب انعدام االقتصادي شریحة كبیرة من السكان وهي معرضة لالنكشاف االجتماعي و 

في حال تقلیص الخدمات  الخطورةعلي مدي  أیضاهذه النسبة  وتأكد ،الدخل وزیادة البطالة 
من  األخیرةالسنوات الخاصة باالونروا وهو ما یتم بالفعل وبشكل تدریجي وملحوظ خالل 
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ي بدعو  ، لبعض الشرائح والتي كانت تتلقي تلك المساعدات اإلعاشةخالل تقلیص حصص 
  . المانحةمن الدول  األونروانقص التمویل المقدم لمؤسسة  أوالضائقة المالیة 

 ٢٠١١ السنة من األول النصف في في أوساط الالجئین بالمائة 33.8 البطالة معدل بلغ -٢
 73,875 حوالي بینهم ومن عمل، بدون غزة في شخص ألف 116 من أكثر أن یعني مما

، ونروا  إلي أن نسبة مشاركة الالجئین في القوي العاملة لم كما تشیر إحصائیات األ الجئًا
بین  والفقر البطالةاتساع دائرة  لغیر الالجئین مما ترتب علیه % ٥٠بالمقارنة مع % ٣٧تتجاوز 

  .قطاع غزة يالجئ

واإلنتاجیة ، واقتصار العمل في  ةنهیار القطاعات االقتصادیا إليویعود السبب في ذلك  
  .ئف الخدماتیة وضمن نطاق الحاجة الغالب علي الوظا

 األونروا بدء بعدو ،  % ٤٧.٩الفقر المدقع في أوساط الالجئین كما بلغت نسبة  – ٣

 تحدید من تمكنت الماضیتین، السنتین مدى على الفقر قیاس عالمات تحدید بنظام بالعمل

 .الیوم في دوالر 1.60 یساوي الذي المدقع الفقر خط تحت یعیشون إضافي الجئ 200,000

 شخص 300,000 جانب إلى ، 300,000 إلى الكلي العدد زاد الحاالت من الجدید العدد وهذا

، وبلغت عدد حاالت العسر  الیوم في دوالرات 4 البالغ المطلق الفقر خط تحت یعیشون آخر
الجئ وهي تعتبر أكثر الحاالت تصنیفًا من حیث الحاجة وانعدام لمستوي  ١٠٦٠٠٢الشدید 
  . الدخل

، یعیشون تحت خط الفقر%  ٨٠ إليبین سكان القطاع  العامةفیما وصلت النسبة          
أصبحوا یعتمدون  دوالر یومیا في غزة وان قرابة ملیون فلسطیني ٢قدر معدل دخل الفرد  فیما

یشهده وهذا من شانه أن یشكل واقع في غایة الضیق لم  ، الدولیة والمحلیةعلى المساعدات 
  . من قبل قطاع غزة 

  الواقـــــــــع الصحي: ا ــــــثالث
یعتبر تقدیم الخدمات الصحیة وظیفة لها أهمیتها في المجتمع الفلسطیني، مما توجب        

للرقى والتطور  اعنوان اعتبرتللمحافظة على صحة وسالمة اإلنسان، كما  هاضرورة توفر 
والعنایة واحترامهم هدف تقدیر مواطنیها ستومدعاة للمباهاة عند العدید من المجتمعات، التي ت

أما بالنسبة للمجتمع الفلسطیني في قطاع غزة، والذي افتقر لتلك المواطنة  .بصحتهم العامة
الصحیة، والخدمات الدولیة المرهونة بالمساعدات  اإلحتالللسیاسات  اً أصبح رهینفالحقیقیة، 

جة لخدمات ومستویات صحیة علیا الدولیة المقدمة، في وقت كان المجتمع الفلسطیني بحا
ستمرار وجوده فقط، بل إلمكانیة صموده في الربما أكثر من غیره من المجتمعات لیس 

مواجهة االحتالل حتى إسترداد حقوقه المسلوبة، وألنه في نزیف دموي وصحي دائم منذ جثم 
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الالجئین  الصحیة، وتحدیدًا منذ هجرة المشكالتمن جمیع  يعانوهو یاالحتالل على أرضه 
جعل لتلك الخدمات أهمیة یجمیع أشكال العذاب، مما ل ویخضعم، ١٩٤٨الفلسطینیین عام 

لتردى  واالقتصادیة ةاآلثار الجانبیة اإلجتماعیوالحد من  لسد حاجاتهم الصحیة، كبرى،
  .قطاع غزة فياألوضاع الصحیة المتفاقمة 

  
 :ة العامـةیالصحـ األوضاع - أوًال 
بعملیة  عضویة بصورة ترتبط شمولیة عملیة هيو  أساسي، حق عامةال الصحة إن      

 الحلقات ترابط إطار في المجتمعیة والتنمیة االقتصاديو  االجتماعي السیاسي النهوض
والعدالة  القانون بسیادة محكوم سیاسي نظام إطار وفي الداخلیة، واألهداف والعالقات

العامة  الصحة تطبیقات تحقق شروط یوفر الذي المناخ هو ذلك الفرص، وتكافؤ االجتماعیة
للسكان  الصحیة الخدمات من الكافي القدر یحقق بما الحلقات، مترابطة شمولیة كعملیة
ا، ً ا، الفقیرة وللشرائح عموم ً الدولیة  المواثیق نصوص إلى نشیر السیاق هذا وفي خصوص
أساسي  حق هو طنللموا الصحة حق أن على أكدت والتي ، الصحیة الرعایة بحقوق الخاصة

 من العدید خطتها ضمن أدرجت قد الفلسطینیة، السلطة أن المفارقة،و  اإلنسان حقوق من
 أن إال ، والقطاع الضفة في والمستشفیات الصحیة باألوضاع الخاصة البنیة التحتیة مشاریع

 تلك تحقیق دون حالت التي والعراقیل المعوقات من للعدید تتعرض هذه المشاریع تنفیذ
 .لمشاریعا

فلم یكن الواقع الصحي العام أحسن حاًال بل هو امتداد لواقع الحصار والحرب        
 األوضاع تعرضت حیث وتواصل لواقع الالجئین المزري والمتراكم في االنحدار والتراجع ،

 على الصهیوني الحصار بسبب والمعاناة للمرضى التردي من المزید إلى القطاع في الصحیة
 أو المعدات أو األدویة في النقص المرضى بسبب من المئات وفاة إلى أدى الذي غزة قطاع
  .الخارج  في للعالج السفر من منعهم
 وتتراوح إلیها، الوصولخاللها  من یمنع السكان عازلة منطقةكما فرض االحتالل       

صابة باستشهاد المنطقة هذه متر، وتتسبب 1500 إلى 300 من مساحتها ٕ من سكان العدید  وا
الالزمة للسكان القاطنین في  واإلرشادیةكما أنها تحول دون وصول الخدمات الصحیة  القطاع

 من بالمائة 12 حوالي أي – شخص ألف 178 /منها ب رونالمتضر  یقدر تلك المناطق و
 التي التجریف واالجتیاحات وعملیات الجویة الغارات أن كما – غزة قطاع السكان في مجموع

ً  تشكل تهدیدااالحتالل  قوات بها تقوم  فمع نهایة عام  ، المدنیین للسكان خطیراً  صحیاً ◌
 2010 سنة في شهید 35 مع بالمقارنة  – فلسطینیاً  مدنیاً   50 األعمال هذه قتلت ، م2011
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 في سنة 1612 إلى 2010 سنة في 1549 من السنة، خالل أیضا وارتفعت اإلصابات .
2011  .  
البحث عن  إليالجائر والمستمر علي سكان القطاع لجأ السكان وبسبب الحصار         

علي طول الحدود  ٢٠٠٦منذ مطلع عام  أنشئتبدائل ولو أكثر خطورة فكانت األنفاق التي 
اهر خطورة علي حیاة العاملین بین قطاع غزة ومصر والتي أصبح العمل بها من أكثر الظو 

 ٢٠٠٩بدأ العمل بها وسجل عام  أننذ شهید م ١٥١عدد الشهداء  إجماليبحیث بلغ  بها
بحیث  ٢٠١٠من مجمل عدد الشهداء ویلیه عام % ٣٧كبر عدد من الشهداء بحیث بلغ أ

شهید من سكان رفح وذلك بسبب قصف األنفاق  ١٩شهید منهم  ٣٧بواقع % ٢٤.٥شكل 
  .من قبل االحتالل أو ألسباب خاصة بانهیار تلك األنفاق أو االختناق

  
   :مات الطبیة و العالجیة  الخد -ثانیًا 

 ثالث جهات رئیسة على تقدیم الخدمات الصحیة لالجئین في قطاع غزة، كل تشرف        
تقدیم الخدمات بكجهة رئیسة  اختصت األونرو فمثال احسب موقعه من حیث األهمیة،  منها

 أولخاصة والجهات االمتمثلة بالسلطة الفلسطینیة الجهات الحكومیة تقدم حین  علىلالجئین 
الخدمات الطبیة  أهمیة وتأتي ونالالجئ بما فیهمالخدمات لجمیع السكان دون إستثناء  األهلیة

 نلالجئیعلى العیادة الطبیة التي تقدم الخدمات الطبیة  ةشرفمالغوثیة بالنسبة لالجئین كونها 
زیع ، ویحق للمرضى الحصول على األدویة مجانًا وتم تو ااألونرو المسجلین ضمن سجالت 

تلك العیادات على جمیع المخیمات، وهى مجهزة بمختبر طبي لفحص الحوامل وقسم خاص 
وهناك أقسام لرعایة  للتطعیم ضد األمراض الساریة والمعدیة وقسم آخر لإلسعاف األولي

  .األمومة 
من السكان الالجئین % ٨٢أن  ٢٠١١وتجدر اإلشارة هنا وحسب اإلحصائیات لعام       

ثم تأتي الخدمات ،  وبشكل أساسي یعتمدون علي الخدمات الصحیة الغوثیةفي قطاع غزة 
توفر المستشفیات والفحوصات الطبیة في المرتبة الثانیة بالنسبة لالجئین كونها الحكومیة 

  والجراحیة وهي غیر متوفرة ضمن الخدمات الغوثیة ، 
طبیة تغیرت معه بسبب الحصار ونقص األدویة واألجهزة الولكن مع تغیر الظروف     

إمكانیات االختیار للمرضي الراغبین بالعالج وأصبح االختیار موجه للجهات التي یمكنها أن 
  الصالحة للعمل  توفر الدواء ولدیها األجهزة
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  ٢٠١٢وفیما یلي استعراض ألعداد الزیارات المرضیة للعیادات الغوثیة حتي ینایر   
مقارنة بعدد السكان  ةیئو المع احتساب النسبة مأي ما قبل الحصار  ٢٠٠٧ومقارنتها بعام 

  :حسب الجدول والشكل التالي الالجئین 
  

  ) ٤(  الجدول رقم 
 ینایر  ٢٠١٢ینایر  – ٢٠٠٧دیسمبر من مجموع زیارات المرضي الالجئین في قطاع غزة 

  ویة للزیارات قیاسًا بأعداد الالجئینئمع تحدید النسبة الم
  % النسبة لعدد الالجئین  المرضي ات الزیار  عدد  العــــــــــام

أي ما  ٢٠٠٧ /دیسمبر مجموع زیارات المرضي السنویة 
  ٣٥٧٧٥٦٧  قبل الحصار

١٠٤٨١٢٥  
341.3  

  1,106,195  4,325,465  2009    السنویة المرضى زیارات مجموع
٣٩١  

  1,167,361  4,587,461  2010 السنویة المرضى زیارات مجموع
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  1,217,519  4,383,785  2011 السنویة المرضى زیارات مجموع
٣٦٠  

   ) ٢( شكل رقم 
  )٢٠١١-٢٠٠٧(نسبة زیارات المرضي للعیادات الغوثیة قیاسًا بعدد الالجئین من عام 
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 للعیادات الغوثیة  زیارات المرضي أنالسابق والشكل یتضح من خالل الجدول         
بشكل كبیر قیاسا بعدد الالجئین الكلي بحیث بلغ عدد الزیارات  تضاعفقد  األخیرة لألعوام

عدد  إجماليمن  %٣٩٣ زیارة سنویة وهو یعادل 4,587,461  إلي ٢٠١٠المرضیة للعام 
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ومن المالحظ أیضا أن االعتماد علي العیادات الطبیة الغوثیة ازداد  الالجئین في القطاع
ویرجع ذلك % ٥٠بنسبه م  ٢٠٠٧صار لعام عما هو قبل الح خیرةألاخالل السنوات 

لضعف الخدمات الطبیة الحكومیة بشكل حاد نتیجة نقص األدویة والمعدات الطبیة الالزمة 
لمجانیة الخدمات العالجیة التي  أیضا األمر إیعاز، ویمكن نتیجة الحصار وآثاره المتراكمة 

وزارة الصحة في قطاع غزة  أصدرتفقد  – قیاسا بالتكلفة العالجیة الحكومیة األونرواتقدمها 
 العالجیةعلي زیارات المرضي  ةإضافیالعدید من القرارات من شانها فرض رسوم 

لتقدیم الخدمة  كشرطوما تتطلبه من ضرورة توفر للتامین الصحي  -والفحوصات الطبیة 
یة العالجیة في المستشفیات والعیادات العامة ، وهذا ما لم یتوافق مع الظروف االقتصاد

تر سبیل لها فلم كبیرة من أسر الالجئین والمصنفة ضمن حاالت الفقر المدقع ،  لشریحة
  .سوي التوجه للعیادات الغوثیة لتلقي الخدمات العالجیة والمراجعات الطبیة 

باالعتدال والتراجع  ونمن قبل الالجئ الغوثیةفیما عادت نسبة االعتماد علي المراكز   
بسبب التحسن الطفیف للخدمات الصحیة  %٣٦٠إلي  لتصل م٢٠١١مع نهایة عام 

والتسهیالت الخاصة بمعبر رفح و  واألدویةدخول العدید من قوافل المساعدات  بعدالحكومیة 
، باإلضافة إلي بروز نشاط التي أتاحت للمرضي من إمكانیة السفر والعالج بالخارج 
ویة بواسطة التبرعات وتوزیعها المؤسسات الطبیة و الخیریة والتي تمكنت من استحضار األد

الغوثیة  المؤسساتأداء بأسعار رمزیه مثل الهالل األحمر الفلسطیني ، وهذا ال ینفي تراجع 
الصحیة والتي تأتي ضمن سیاستها العامة نحو تقلیص خدماتها بحجة الضائقة المالیة ، 

الهائل  مع الكم رئیسیةقلة عدد المراكز الصحیة الغوثیة ال هوقلق بهذا الشأن ومما یدعونا لل
بعض المركز إلي  مركز باإلضافة ٢١والتي لم تتجاوز  ،من عدد الزیارات المرضیة

 وحدات متنقلة  ١٠مركز لتقدیم خدمات صحة األسنان وتشتمل علي  22( التخصصیة مثل 
مركز لتقدیم الخدمات  ٢٠و مركز لتقدیم خدمات رعایة األم والطفل وتنظیم األسرة  ٢١و 

   الملحقة بتلك المراكز  المختبراتباإلضافة إلي ) جیة لمرضي السكري وضغط الدم العال
 1,043 في المراكز الغوثیة لم یتجاوز لونكما أن إجمالي عدد موظفي الصحة العام  
الزیارات المرضیة  لحجمنه أن یؤثر علي تقدیم خدمات ممیزة وكافیة أفهذا من ش ، موظف

  .مكانیات واألعداد المتواضعة من الموظفین الضخمة من الالجئین بهذه اإل
ما یقدم من الخدمات الصحیة الغوثیة لالجئین ،إال أن تلك المراكز الصحیة كل فرغم       

كانت وال تزال تحتاج إلى المزید من التحسینات بغرض توسیع طاقة استیعابها ورفع مستوى 
أدخلت تلك ال تحسینات، تبقى هناك حاجة ملحة معداتها وتطویر مهارات موظفیها وحتى لو ُ
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 إلى إنشاء مستشفى مجهز باألسرة للتخفیف عن الالجئین معاناة العالج الغیر مجاني ،
  .والخاص 
من الخدمات  - حاالً  أفضلوالتي لم تكن  -  الخدمات الحكومیة إلي وباإلشارة  

سجلین لدى نقابة الم األطباء البشریین معدل أن إلى 2010 أشارت بیانات العامالغوثیة  فقد 
هناك ن جانب آخر فان م طبیبًا ، 3.2 من السكان في قطاع غزة ١,٠٠٠ لكل هواألطباء 

، ویعتبر هذا مؤشر لنقص من السكان في قطاع غزة لنفس العام ١,٠٠٠ة لكل /ممرض ٣.٨
مما یؤثر علي طبیعة ومستوي الخدمة  أعداد الطواقم الطبیة العاملة في القطاع الصحي

  .لمرضي وخاصة في حال حدوث أي طارئ المقدمة ل
 ٢٥أن عدد المستشفیات العاملة  م٢٠١٠جانب آخر، أشارت البیانات المتوفرة للعام  من     

ً في رَّة  قطاع غزة، في حین بلغ مشفى سریر لكل  ١.٣بمعدل أي  سریرًا  ٢,٠٤٥عدد اَألسِ
  .مركز  ١٣٤ ةفي قطاع غز  اكز الصحیة العامةمر ال كما بلغ عدد مواطن،  ١,٠٠٠

وبالمجمل فقد أبدت جمیع تلك المراكز الطبیة عجزها في مواجهة الواقع الصحي       
ما  والتي خلفتم علي قطاع غزة ٢٠٠٨كانون األول دیسمبر ٢٧من حرب  انطالقاً والطارئ 
صابة أكثر من  ٤٥٠شهید ومن بینهم  ١٤٥٠یزید عن  ٕ شخص كما تسبب  ٥٢٠٠طفل وا

ضحیة إما بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر للعالج في  ٥٠٠الحصار إلي وفاة 
هذا عالوة  ، وعدم إمكانیة عالجهم بالداخل لقلة اإلمكانیات والخبرات الطبیة الكافیةالخارج 

ما أن یتم اعالنه من قبل علي اآلثار الكبیرة للحصار علي المستوي الطبي والعالجي ومنها 
، وفي مقدمتها أدویة أصناف دوائیة في غایة األهمیة نفاد   وزارة الصحة بقطاع غزة عن

األمراض النفسیة، ومرضى الدم، وعالج الكبد الوبائي، وحلیب تخصصي أمراض السكر و 
باإلضافة إلي النقص في المستهلكات والمهمات الطبیة ، منها مهمات القسطرة  ،لألطفال

كل ذلك مما  ،لكیماوي، وخیوط جراحیةالتشخیصیة، والقسطرة العالجیة، ومستلزمات العالج ا
  علي تلبیة احتیاجات السكان بقطاع غزة الخدمات العالجیة  وكفاءة  افقد السكان الثقة بكفایة

االحتالل في التضییق والحصار علي منع المرضي من العالج  أمعنكما        
) ایریز ( نون معبر بیت حا إغالقالقدس من خالل  أوبالمستشفیات داخل فلسطین المحتلة 

تسمح بمرور فئات محدودة،  ةوضمن قیود مشدد ةقلیل أعدادباستثناء وعدم السماح للمرضي 
) ٣ المواطنون العرب حملة الجنسیة اإلسرائیلیة) ٢المرضى من ذوي الحاالت الخطیرة؛ : هي

مال التجار ورجال األع) ٥ ن في المنظمات الدولیة اإلنسانیةالعاملو ) ٤ الصحافیون األجانب
سفر تلك الفئات وسط قیود مشددة، و المسافرون عبر معبر الكرامة، وتتم إجراءات تنقل و ) ٦

تتخللها ساعات انتظار طویلة في معظم األحیان، ووفقًا لما أفادت به هیئة االرتباط المدني 
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في وزارة الشؤون المدنیة، فقد أغلقت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائیلي المعبر في وجه 
  . م٢٠١١في شهر نوفمبره الفئات إغالقًا تامًا لمدة عدة أیام هذ

  مقارنة بعددهم قبل فرض ٢٠١١لعام جدول بعدد المرضى الذین سمح لهم بالسفر 
  )   ٥(  جدول رقم ٢٠٠٧الحصار في یونیو 

 النسبة المئویة العـــــدد بالسفرعدد المرضي المسموح لهم 

 ١٠٠% ٥٠ ٢٠٠٧  عدد المرضى قبل الحصار یونیو
 ٥٢%  ٢٦  ٢٠١١    عدد المرضى خالل شهر یولیو

 ٣٥% ١٨ ٢٠١١عدد المرضى خالل شهر أغسطس
 ٤٤% ٢٢ ٢٠١١عدد المرضى خالل شهر سبتمبر 
 ٤٤% ٢٢ ٢٠١١عدد المرضى خالل شهر أكتوبر 
 ٤٠% ٢٠ ٢٠١١عدد المرضى خالل شهر نوفمبر 

  
هادفة لتقلیص عدد المرضى سیاسة  هناكبالجدول أن  یتضح من البیانات السابقة        

كما في مستشفیات القدس والضفة الغربیة،  أو فلسطین المحتلة المسموح بعالجهم داخل
واصلت  منع المصابین بأمراض فقدان البصر وبتر األعضاء، من اجتیاز معبر بیت حانون 

نما للوصول إلى المستشفیات لتلقي العالج، بدعوى أن حاالتهم ال تحتاج إلى  ٕ إنقاذ حیاة، وا
وقد أغلق المعبر أمام مرضى القطاع المحولین إلى المستشفیات . یحتاجون إلى تجوید حیاتهم

خالل شهر نوفمبر  أیام بشكل تام ٦اإلسرائیلیة أو الفلسطینیة في الضفة الغربیة لمدة 
مح بمرور ٢٠١١ ُ ،  ٢٠مرضى، بمعدل  ٦٠٣، بینما فتح المعبر جزئیًا وس مریض یومیًا

معدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خالل النصف الفقط من  ٤٠%یمثل ذلك و 
  . ٢٠٠٦األول من العام 

  
  الصحـة البیئیـة: ثالثًا 

حربًا حقیقیة ضد البیئة بكل ما في  شن االحتاللن إلیس من المبالغ في القول          
، وذلك لتفریغ المناطق الكلمة من معنى، بهدف قتل كل أشكال الحیاة ، في قطاع غزة 

یعتبر الواقع البیئي هو األشد صعوبة واألكثر خطورة علي لذلك  وحمل السكان على الهجرة،
والتي ال  القطاععلي  ةخیر وخاصة بعد الحرب األ ، صحة كل كائن حي یعیش في قطاع غزة

 االحتاللخدام أجراها باحثون إیطالیون عن استات فلقد كشفت دراس، تزال أثارها البیئیة باقیة 
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ًا تحوي مواد سامة ومسرطنة، ً واألخطر من  في عدوانه على قطاع غزة ألسلحة محرمة دولی
وعلى رأسها الیورانیوم المنضب، وذلك من  ذلك هو إمكانیة بقائها لسنوات طویلة في البیئة ،

خالل إجراء عینات على جثامین عدد من الشهداء الذین سقطوا في القصف اإلسرائیلي 
ماریو باربیري : وأجرى الدراسة ثالثة باحثون، هم. اطنین فلسطینیین بعد انتهاء العدوانومو 

، )جامعة السابیانسا(، وماوریزیو باربیري )جامعة جیناوا(وباوال ماندوكا ) جامعة روما(
ا  ١٥عینة من  ١٨بالتعاون مع مؤسسة جزیال اإلیطالیة وشملت الحصول على  ا وجریحً شهیدً

ا غالبیتهم من  ٩٥دوان على غزة، باإلضافة إلى عینات من شعر من ضحایا الع ً فلسطینی
  .نساء حوامل في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان ٧األطفال وبینهم 

ا ثقیالً، من أبرزها الیورانیوم بنسب أعلى  ٣٠وأثبتت نتائج الدراسة وجود       ً ا سام ً عنصر
، إضافة إلى مواد أخرى مسببة للسرطان بكثیر من معدالتها الطبیعیة في أجساد المفحوصین

مثل األرزنك والكادمیوم والزئبق والكروم والنیكل، والكوبات والفانیدیم والنحاس والنیكل، عالوة 
األلومونیوم والزئبق : على مواد تؤدي إلى تسمم األجنة والجینات وتشوه في نمو األجنة، مثل

لفانیدیم واألرزنك والكوبالت واللیثیوم والزنك والماغنسیوم الیورانیوم والكرومو الكادمیوم وا
ل فحص العینات، وجود معادن تؤثر على الهرمونات واكتشف الباحثون من خال،  والنحاس

الجنسیة وتؤدي إلى اإلصابة العقم للرجال والنساء وتؤثر على الخصوبة والقدرة على 
اإلنجاب، ومن بینها الیورانیوم واأللومونیوم والباریوم واألرزنك والكادمیوم والكروم والكوبالت 

   .والقصدیر والنحاس والرصاص والزئبق والنیكل والفانیدیوم
قیود  إلى غزة المتآكلة في البیئیة التحتیة البنیة تحسین إلى الرامیة الجهود كما تعرضت       

 وتوزیعها المیاه إنتاج كفاءة عملیات انخفاض إلى أدى مما ،المستمر الحصار بسبب 
 الكافیة و  المأمونة المیاه إلى الوصول على السكان قدرة الصلبة وتراجع النفایات من والتخلص
التي  ویوضح الجدول التالي األضرار والمخاطر البیئیة  ،المناسبة  الصحي الصرف وخدمات

  .في غزة  ونیواجهها الالجئ
   )  ٦(  جدول رقم 

  بیانات المیاه والصرف الصحي والصحة البیئیة
  أو األعدادالنسبة   بیانات توضح المیاه والصرف الصحي

 الباعة من النوعیة سیئة لى میاهع والحاصلون, المتضررون السكان
  .الخاص  القطاع في

  منهم  890,561
 )إناث 434,484

  % ٣١  العادمة  المیاه بشبكات المشمولین غیر غزة سكان
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 یتم التي جزئیا المعالجة أو المعالجة غیر المجاري میاه لترات عدد
   الیوم في البحر في تصریفها

  ملیون ٩٨

في غزة ال تلبي اإلرشادات المقبولة دولیا مما یعرض  من الحوض المائي الجوفي% ٩٠
  ملیون ونصف نسمة إلي مخاطر صحیة غیر مقبولة  

                                           
   )  ١(  صورة رقم                                           

  
  م٢٠١١) أرشیف األونروا ( غزةتتدفق في البحر المتوسط علي شاطئ بحر  یرصورة لمیاه المجار  

واجهها یالعدید من الصعوبات والتحدیات التي  ) ٦( یتضح من خالل الجدول رقم        
في الحصول علي حیاة صحیة بیئیة مناسبة فمع تلوث المیاه وشدة ملوحتها یلجأ  ونالالجئ
صالحة للشرب من میاه القطاع غیر % ٩٠ن شرائها من مراكز تنقیة المیاه أل إلين و الالجئ

كما أظهرت المعطیات  بسبب التلوث بالمبیدات ومیاه المجاریر وعدم معالجتها بالشكل الكافي ،
من % ٤٧.٢أن  ٢٠١١لعام  مركز اإلحصاء المركزي الفلسطیني  اإلحصائیة الصادرة عن

األسر في األراضي الفلسطینیة تعتبر المیاه جیدة، وتتباین هذه النسبة بشكل كبیر على 
 وأن ، في قطاع غزة% ٥.٣في الضفة الغربیة مقابل % ٧٠.٩وى المنطقة حیث بلغت مست

تدني هذه النسبة في قطاع غزة یعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المیاه وبسبب المیاه 
  . العادمة وعدم وجود ضبط لمیاه الشرب من قبل الهیئات المحلیة في قطاع غزة

 غیر رالمجاری میاه منیومیا  ملیون لتر٩٨ من یتراوح ما ضخهذا باإلضافة إلي 
على  اصحی اخطر مما یشكل شكل و  ، المجاور لغزة البحر في جزئیاً  المعالجة أو المعالجة

السابحین والمستجمین باإلضافة إلى تلوث األسماك والتي تعتبر مصدر غذائي رئیس 
  . للفلسطینیین في قطاع غزة
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ة غزة، وتحدیدًا مخیمات الشاطئ ودیر البلح وبصفة خاصة فإن الشواطئ المقابلة لمدین
الرئیسیة، لذلك فإن نوعیة میاه البحر  یروالنصیرات، تعتبر ملوثة من مصبات شبكات المجار 

المناطق هي أقل من المعاییر المعتمدة للسباحة اآلمنة، عالوة على الروائح  هذهقرب 
داخل تلك المخیمات، مما  اتر م ١٠٠ – ٥٠ مدىوالتي یمكن الشعور بها إلى  منها المنبعثة

، وعلى مجمل سكان قطاع غزة، والذین هاشكل مخاطر كبیرة، على الالجئین القاطنین فی
 البیئیة المخاطر مستوى من یرفع مما ان وحید لالستجمامكیعتمدون على ساحل البحر كم

 " . ١" علي السكان الالجئین ، كما هو موضح بالصورة رقم والصحیة 
% ٦.٦الصحة البیئیة وخاصة المخیمات فال تزال بآخري وفیما هو مرتبط  ومن جهة     

من مساكن الالجئین في مخیمات قطاع غزة غیر متصلة بمرافق الصرف الصحي علما أن 
مما  ، بالقطاع األونرواهذه النسبة لم تتغیر منذ سنوات بسبب عدم معالجة األمر من قبل 

اختالط میاه الشرب بمیاه الصرف ومیاه المجاریر  شكل هذا األمر مخاطر حقیقیة ناجمة عن
   .وخاصة بعد الحصار وصعوبة معالجة میاه الصرف الصحي 

 هو م ٢٠١١خالل عام  داألخیرة وازداومما أضیف من صعوبات خالل السنوات         
المنبعثة من مولدات الكهرباء المنتشرة في شوارع  ةتلوث كافة أجواء القطاع بسبب األدخن

قطاع  لتشكل ظاهرة جدیدة تضاف للظواهر السلبیة في حیاة سكان القطاع وقد بدت هذه ال
الظاهرة للتعویض عن االنقطاع المتكرر والمستمر في بعض األحیان للكهرباء عن السكان 
بسبب نقص الوقود الكافي لتشغیل محطة الكهرباء أو لحاجتها للصیانة مع عدم توفر 

بسبب تعرض % ٦٠یث أن محطة تولید الكهرباء تعمل بقدرة اإلمكانیات بسبب الحصار بح
وعدم السماح بدخول بدیل، إضافة لتقلیص كمیات الوقود الالزم  اإلسرائیليلقصف لمعداتها 
من وأكثر خطورة أ، وهذا یدعوا السكان للبحث عن بدائل حتي لو كانت اقل  ) ١( لتشغیلها 

استخدام المولدات الكهربائیة والتي تعمل  علي صحتهم العامة وعلي البیئة بشكل عام مثل
   .بالسوالر والبنزین  

وما  فلقد أفرزت سنوات االحتاللهذا باإلضافة إلي ظروف مساكن المخیمات البیئیة      
شكل مخاطر كبیرة على صحة  خلق واقع بیئي غیر صحي تالها من حرب وحصار إلي

لالجئ الفلسطیني في المخیمات غیر السكان، فمن خالل الشروط البیئیة لمكان معیشة ا
ن متوسط عدد تبین أو مالئمة وذلك من حیث ضیق المساحة واالزدحام الشدید للمنازل ال

، مع عدم توفر التهویة وقلة المطابخ شخص ٦ – ٥األشخاص لكل منزل یصل إلى 
                                                

 – ٣ – ٢٤،منشورة بتاریخ  ) ألف یوم علي الحصار ( اللجنة الشعبیة لمواجهة الحصار ،دراسات وأبحاث ،   - ١
  م غزة ، فلسطین٢٠١٠
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ن المنفصلة، باإلضافة إلى األخطار الصحیة الناجمة عن األبنیة المتداعیة ذات الجدرا
اإلسبستوس المضر  الزال بعضها منباإلضافة إلى أسقف المنازل والتي ، المشبعة بالرطوبة 

  . بالصحة العامة
  الغذائي األمنو  الصحـة الغذائیـة

، حیث إن الجنین یتغذى        إن من األسس الصحیة لتغذیة األطفال هو تغذیة األم أوًال
ألم الحامل من حیث نوعیة الغذاء ونظامه، من دمها، ولذلك من المفترض االهتمام بغذاء ا

ولد طفل ذو صحة جیدة، وكذلك الحال  ىحت ُ یكتمل البناء الصحي قبل الوالدة وبالتالي ی
بالنسبة لألطفال وخصوصًا في السنوات األولى من حیاتهم، فهم بحاجة إلى التوازن النوعي 

 في الموالید عدد یاق فقد بلغوضمن نفس الس للغذاء وذلك من حیث المواد الغذائیة األساسیة
  إناث % 48.6 و ذكور % 51.4 ) حي مولود ( 57.808  ٢٠١١غزة لعام  قطاع

من أهم أولویات األونروا لتوفیر الصحة الغذائیة ،  المناسب لهم یعتبر توفیر الغذاءلذلك ، 
 األرزالحلیب و ف على مراكز التموین التابعة لها، والتي تقدم ااإلشر  وذلك من خالل

والبقولیات والطحین ومواد تموینیة أخرى حسب التبرعات والهبات الغذائیة المتوفرة التي تصل 
 و ماإلشراف الدائم على حالة تغذیة الالجئین وحمایته هذا باإلضافة إلي ، إلى مخازنها

الدراسة وتالمیذ  ما قبل سن أيأكثر الفئات حساسیة من الالجئین  - خاصة الرضع واألطفال
ویتم ذلك من خالل مراقبة وزن   - ، وبعض الفئات األخرى س والحوامل والمرضعاتالمدار 

  . األطفال الذین یستفیدون من خدمات مستوصفات صحة الطفل
كمًا ونوعا خالل السنوات األخیرة وذلك بسبب الحصار هذه الخدمات تقلصت ولكن       

ثیرا وهو التقلیصات المستمرة والقیود علي إدخال المساعدات الغوثیة وهناك سبب أكثر تأ
  .والسنویة لعمل األونروا ذاتها وادعائها المستدیم بنقص الموارد المالیة الخاصة بها 

 سنوات، 5 منذ المفروض اإلسرائیلي الحصار عن الناتجة المتردیة األوضاع تحول فیما      
 السكان تمتع لغذائيا األمن تحقیق ویتطلب،  غزة قطاع لسكان الغذائي األمن یتحقق أن دون
 الغذائیة احتیاجاتهم تلبي ومغذیة وآمنة كافیة أغذیة على الحصول بإمكانیة األوقات جمیع في

 ما للناس یتوفر ال وعندما ،والصحة النشاط موفورة حیاة یعیشوا يأ الغذائیة أذواقهم وتناسب
 اقتصادیة أو اجتماعیة أو مادیة معوقات نتیجة الغذاء على الحصول إمكانیات من یكفي

  . الغذائي األمن انعدام یحصل
 وغیر الغذائیة المواد على اإلنفاق ارتفاع تكالیف ولألسباب االقتصادیة واالجتماعیة و      

علي الغذاء  محصوله إمكانیةالفقیرة في  األسر لدى التدبر استنزاف آلیات ازدادت الغذائیة
بالمائة  63 لتصل إلي غزة قطاع في ن الغذائينسبة فقدان األم مما أدي إلي ارتفاع،  المالئم
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م أي بزیادة سنویة  ٢٠١٠للعام% ٦٠.٥م  بینما بلغت ٢٠١١للعام  الالجئین أوساطفي 
 األمن منعدمي غزة قطاع سكانمن مجمل % ٧١ فیما بلغت النسبة العامة ، % ٢.٥
 صحتهم أجل من نیةاإلنسا من الوكاالت المقدمة الغذائیة المساعدات على ویعتمدون ،ئيالغذا

 ویعتمدون ،عامًا  18 سن دون األطفال من منهم% ٦٥ واألخطر من ذلك هو أن وسالمتهم
ومن  ،  وسالمتهم صحتهم أجل من اإلنسانیة الوكاالت من المقدمة الغذائیة المساعدات على

م م من تقدی٢٠١١ابرز تلك الوكاالت اإلنسانیة هي األونروا والتي استطاعت مع نهایة عام 
الجئ  –ألف شخص  ٣٢٥ألف أسرة أي ما یقارب من  ٦٥ -ل مساعدات مالیة طارئة 

  .للخطر ونیفتقرون  لألمن الغذائي ومعرض
 مستویات ارتفاع مع الطویل المدى على الغذائي األمن انعدام یرتبط ألطفالل وبالنسبة       

 وفقر اإلسهال مثل حیةص ظروف تنتج ذلك إلى وباإلضافة ،النمو وتوقف الحاد التغذیة سوء
 النظیفة والتغذیة المیاه على الحصول عدم استمرار عن الناتج الحدید نقص بسبب الدم

  . المتوازنة 
أن نسبة األطفال الذین یعانون من نقص الوزن  الصحیة  ةریر السنویاالتق توأظهر        

% ٣.٧(وكانت محافظات شمال غزة ودیر البلح وغزة هي األعلى % ٢.٩بلغت نحو 
  .على التوالي، مقارنة بباقي المحافظات %) ٢.٤و% ٣.٥و

 فقر معدالت أن بغزة، اإلنسان أرض جمعیة مدیر الوحیدي الدكتور عدنان أفاد كما        
 الجوار، مؤكداً  دول في مثیالتها مرتفعة، وتفوق غزة قطاع في األطفال بین الوزن ونقص الدم
 .العمر من الخامسة دون هم لمن وتتزاید والجنس، مریةالع الفئات حسب تختلف المعدالت أن

 القطاع في األطفال لدى "أ" فیتامین مثل الدقیقة الغذائیة العناصر نقص معدل أن وأضاف
 معدل % 27 و 4.1 % یبلغ " د " المباشر لفیتامین النقص ومعدل ،% 22 من أكثر یبلغ

في  المضطردة الزیادة هو األمر يف ما أخطر أن الوحیدي .د وأضاف .المباشر غیر النقص
 عاماً  16 ال مدى على % 14 نحو إلى %8 من معدالته ارتفعت حیث الغذائي، التقزم نسب

 في المضطردة النسب الوحیدي وعزا ،% ٧٠الدم  فقر أمراض نسبة أن مؤكدًا على الماضیة،
 إلي 50 %بین ما تتراوح غزة قطاع في الخامسة دون األطفال لدى الدم وفقر التغذیة سوء

  .  اإلسرائیلي الحصار بسبب غزة قطاع في والبطالة الفقر معدالت ارتفاع
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  الصحـة النفسیـة
 والعملیات االقتصادي واالنهیار الحصار فیه بما غزة، قطاع في السائد المناخ إن       

 ضغطال لهذا یمكنعند األطفال و  هائال نفسیاً  ضغطاً  سببقد وفقدان األمن العسكریة،
 الالإرادي، والتبول بالخوف، الشدید باإلحساس یتسبب أن القریب، المدى على النفسي،
ذا، المفرط والنشاط التهیج، وسرعة النوم، واضطرابات األكل، واضطرابات التركیز، وضعف ٕ  وا

 ظهورب البعید المدى على تأثیراتها تتضمن أن فیمكن عالج، بدون الحاالت هذه تركت
   .الرشد مرحلة في خطیرة عصبیة ومشاكل المراهقة مرحلة في للمجتمع معادیة سلوكیات

 في واالرتفاع المحافظة التأثیرات وتزاید والبطالة الفقر القضایا هذه تفاقم في ویساهم      
  . والضیق السكني وانعدام مراكز الترفیه .االجتماعي النوع على القائم العنف
-النفسیة من المشكالت عدداً  الحرب أعقاب في یتأجر  التي التقییمات أبرزت وقد      

 في الالإرادي والتبول واألرق البالغین في أوساط واالكتئاب الخوف ذلك في بما االجتماعیة،
 الحرب المجتمعیة بعد النفسیة للصحة غزة برنامج أجراه مسح في فقد تبین ،األطفال أوساط
ً  تسبب أن یمكنها صادمة ا ألحداثتعرضو  قد األطفال من العظمى الغالبیة أن مباشرة  أذى
 من جانب قسري الحتجاز تعرض أو المنازل، تدمیر شهد من فمنهم .النفسیة لصحتهم بالغاً 

القصف ، كل ذلك مع تعثر معظم المشاریع  أثناء بیته في علق أو اإلسرائیلیین، الجنود
فسي للحرب وخاصة عند والبرامج سواء الدولیة أو المحلیة  الهادفة للتخفیف عن األثر الن

أن أكثر وحین الحدیث عن األطفال البد أن نذكر  ،شریحة األطفال أو حتي النساء والبالغین 
جبروا أن یكونوا أیتاما وهم في أشهرهم أألف یتیم بغزة حرموا من اللعب واللهو و  ٢٢من 

 أصبح صدیقاً  وأصبحوا یعانون من الكبت والحرمان الذي، " أبي و أمي"فقدوا كلمة ، األولى 
لهم في غزة فیما أضیف إلیهم ألف وخمسمائة یتیم بعد الحرب اإلسرائیلیة األخیرة على  حمیماً 
   . القطاع

من % ٥١أن  بعض الدراسات في مجال الصحة النفسیة في قطاع غزةتشیر نتائج و     
رین على قاد غیرمنهم % ٤٧األطفال لم تعد لدیهم الرغبة في المشاركة في أیة نشاطات وأن 

منهم یعانون من أمراض سوء التغذیة إلى % ٤٨أداء الواجبات المدرسیة والعائلیة، وأصبح 
انتشار ظاهرة  ومما هو ملفت لالنتباه منهم% ٦١جانب بروز عالمات الخوف والقلق على 

التسول المباشر وغیر المباشر بصورة غیر مسبوقة وخاصة بین األطفال دون الخامسة عشر 
زة وخانیونس ورفح بعد أن فقدوا بهجة الحیاة نتیجة الحصار والفقر وسوء التغذیة في شوارع غ

م أن ٢٠١١، فیما تشیر اإلحصائیات األخیرة لوكالة الغوث األونروا لعام في المناطق الفقیرة 
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یشعرون % ٨٠و،  األوقاتفي أغلب  أوحیانا بالتوتر أبغزة یشعرون  األطفالمن % ٨٠
   .لب الوقت بالحزن أحیانًا أو اغ

الخطیرة على العاطلین  النفسیة واالجتماعیة بروز المؤشرات السلبیةهذا باإلضافة إلي        
عن العمل بسبب فقدانهم لألمن االجتماعي ونظرتهم السوداویة وفقدانهم الثقة باآلخرین و 

ن تراجع اضطرابهم النفسي والسلوكي وتزاید حدة توترهم العائلي ، وما یؤدي إلیه كل ذلك م
القیم األخالقیة والتربویة في األسرة وتدهور العالقة بین األب واألبناء مع تزاید حالة االكتئاب 
النفسي لدى األب أو المعیل الرئیسي، وهي حالة طبیعیة حین یعجز األب العاطل عن تأمین 

ته احتیاجات أسرته وأطفاله ویشعر بفقدانه لقیمته االجتماعیة كأب مما یؤثر في عالق
  . باآلخرین 

  الواقـــــــع التعلیمي: ًا ـــــرابع
الشك أن العلم هو المحور الرئیس في تطور الشعوب وتقدمها، فهو یساعد على           

تقدم المجتمعات ورقیها، فالمجتمعات المتحضرة تهتم اهتمامًا كبیرًا بالتعلیم في شتي 
لیسیروا قدمـًا إلى  ساسي في حیاة الالجئین،المستویات والمراحل، لهذا لعب التعلیم الدور األ

كتسب التعلیم أهمیة خاصة لدى الشعب الفلسطیني الذي شرد عن أرضه عام اولقد ،  األمـام
م، ألنهم اعتبروه السبیل لبناء مستقبل أیسر لهم، وذلك ألنهم حرموا من حقوقهم ١٩٤٨

فأقبلوا علیه لیعبروا عما في  ، هرالطبیعیة، فأصبح التعلیم ثروتهم الوحیدة لبناء مستقبل زا
أنفسهم من طاقات ومواهب محاولُة منهم في التخفیف عن أنفسهم، لتذلیل الصعاب التي 

  . یعیشون فیها
  الجهات المشرفة علي تعلیم الالجئین  - اوًال 
جرافیة لسكان القطاع، والتي أفرزت و نظرًا لظروف القطاع االستثنائیة، والطبیعة الدیم     
ثالث جهات رئیسة  مالسكان األصلیون والالجئون، فلقد أشرفت علیه: ان من السكان وهمفئتی

  : وهى التعلیمیة  لتقدیم الخدمات
  الحكومیة أي السلطة الفلسطینیة  -
  الجهات الدولیة أي وكالة الغوث -
  . الجهات الخاصة أو األهلیة -

لیمیة متتالیة، مدتها إثنتا عشرة ویمر الطالب خالل تحصیله المدرسي بثالث مراحل تع      
عام، وتبدأ بست سنوات في المرحلة االبتدائیة ویلیها ثالث سنوات في المرحلة اإلعدادیة، ثم 
یتبعها المرحلة الثانویة ومدتها ثالث سنوات، ویخضع اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى إلجتیاز 
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أربع سنوات، أو مرحلة التعلیم امتحانات رسمیة، ثم یلیها مرحلة التعلیم الجامعي ومدتها 
  .المتوسط أو الدبلوم ومدته سنتان 

ویمكن تحدید عدد المدارس والشعب وعدد الطالب حسب إشراف كل جهة حسب الجدول 
                            : التالي

  )    ٧(  دول رقم ــــالج
  زةــــاع غة في قطة والخاصـــة الغوثیــــداد المدارس الحكومیـــأعور ــــتط

  م٢٠١٢ – ٢٠١٠ة ـــوام الدراسیــــلألع
  طــــــــــالب  شعـــــــــــب  مــــــــــدارس  المرحلة

        ٢٠١١/  ٢٠١٠ـــــــــــــــــــــام الدراسي  ـالعــــ      
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      ٢٠١٢/  ٢٠١١ العـــــــــــــــــــــام الدراسي     

26  أساسیة
3  

243  37  543  3975  5935  442  10352  143848  217605  9619  371072  

13  ثانویة
4  

0  11  145  2243  0  237  2480  85825  0  6060  91885  

  462957  15679  217605  229673  12832  679  5935  6218  688  48  243  397  المجموع

/  ٢٠١١للعام الدراسي  ي قطاع غزةیمكن تقسیم المدارس ف ومن خالل الجدول السابق
  :على النحو التالي وعدد المدارسحسب الجهات المشرفة  ٢٠١٢

  .من إجمالي مدارس قطاع غزة% ٥٧.٧تشكل  مدرسة و)  ٢٤٣ ( المدارس الحكومیة – ١
  .من إجمالي مدارس قطاع غزة% ٣٥.٣والتي تشكل  مدرسة ) ٢٤٣(  المدارس الغوثیة -٢
  .من إجمالي مدارس القطاع أي  %٧وهى تشكل مدرسة ) ٤٨( المدارس الخاصة–٣

 قد ازداد بفارق عشرة مدارس م٢٠١١إجمالي عدد المدارس للعام  أنویتضح أیضا         
مدرسة  ٦٧٨ بلغتمدرسة بینما  ٦٨٨عن العام الدراسي السبق بحیث بلغت عدد المدارس 

تالئم مع الزیادة في أعداد الطالب وتعتبر هذه الزیادة محدودة جدًا وال ت،  ٢٠١٠في العام 
فیما )  458617(  ٢٠١٠العام بحیث بلغ عدد الطالب في الزیادة السكانیة ،  وطبیعة
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الكثافة المدرسیة والصفیة وبالتالي  یسببوهذا مما )  462957( وصل عدد الطالب إلي 
  .یؤثر علي جودة التعلم واالستیعاب لدي الطالب 

من إجمالي شعب مدارس % ٤٨.٤٦لمدارس الحكومیة اليكما بلغت نسبة الشعب في ا
 -  الشعب إجماليمن % ٤٧.٢٥ األونروا لتصل إليالقطاع وتقاربت معها الشعب بمدارس 

مدارس جدیدة مع  ةوتأتي هذه الزیادة بعدد الشعب لدي المدارس الغوثیة بسبب افتتاح خمس
تم افتتاح خمس مدارس جدیدة ، في ( –ولم تكن في العام السابق  ٢٠١٢/   ٢٠١١العام الدراسي 

مدرسة  -عدة مناطق من ضمنها المناطق النائیة لتعالج مصدر القلق للتجمعات السكانیة هناك ، هذه المدارس هي 
 ٤٥ومدرسة معن ، وحسب بیانات األونروا یوجد هناك  –مدرستان في النصیرات ومدرسة الفخاري  –الریاض في رفح 

،   ٢٠١١،أخبار االنروا ، سبتمبر . ٢٠١٣/  ٢٠١٢متوقع االنتهاء منها مع العام الدراسي مدرسة في طور اإلنشاء و 
من الشعب تحت إشراف % ٥.٢٩  أننشیر إلي  أنویبقي   -) المكتب اإلعالم ، األونروا غزة

من مجمل عدد الطالب الالجئین ضمن % ٤٨.١، كما بلغت نسبة اإلناث الجهات الخاصة 
  المدارس الغوثیة 

في  %٤.٧ بلغت قد نسبة األمیة أنفیما یتعلق بالخصائص التعلیمیة یبقي أن نشیر و   
، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بین الذكور 2011  سنة فأكثر في العام ١٥األفراد لعمر 

  .لإلناث% ٧.٤و% ٢.١واإلناث، فبلغت بین الذكور 
  

  العوامل المؤثـرة على تطور تعلیم الالجئیـن: ثانیًا 
عند الحدیث عن واقع تعلیم الالجئین یجب التعرف علي أهم المعیقات لتطور تعلیم        

  : الالجئین في قطاع غزة  وهي علي النحو التالي 
  الكثافـة الصفیـة:  اوًال 

ومنشآت  مدارسمع نقص التمویل لتوفیر  ال تزال مشكلة الكثافة الصفیة وخصوصاً       
وتشیر إحصائیات وزارة التربیة والتعلیم العالي للعام  مرالحصار المست بسببإضافیة، 

ن هناك أمدرسة من إجمالي المدارس الحكومیة تعمل بنظام الفترة الواحدة و  ٧٩م أن ٢٠١٢
    .أو المناوبات المزدوجة النظام   تعمل بنظام الفترتین مازالت% ٨٠.١٠مدرسة أي  ٣١٨
 ألونروا االبتدائیة واإلعدادیة ،مدارس امن % ٩٠وضمن نفس السیاق هناك حوالي        

  . معظمها تعمل بنظام الفترتین، األمر الذي یجعل الطالب یحصلون على تعلیم مختصر
كما بلغ متوسط عدد الطالب في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث وخاصة اإلناث  

وخصوصا مع الالجئین طالب كل ذلك شكل عائق كبیر أمام تطور تعلیم  ٤٢إلي  ٤٠قرابة
 ، وهذا األمر یستدعي بناءوالغرف الصفیة  الزیادة في عدد الطالب ومحدودیة عدد المدارس
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 على حل مشكلة العشرات، إن لم یكن المئات من المدارس، التي یمكن لها أن تساعد أیضاً 
  .من الالجئین البطالة في صفوف خریجي الجامعات

  ممارسـات االحتالل: ثانیًا 
تطویر التعلیم من الناحیة  عرقلة سلطات االحتالل تستهدف دوماضح أن ومن الوا     

إلبقاء سكان القطاع على هیئة مجموعة من العمال الغیر المهرة  الكمیة والنوعیة والمهنیة
بغیة تشجیع الشباب على مغادرة البالد كخطوة من سلسلة خطوات تتبعها السلطات لتفریغ 

باإلضافة إلى الحد من النمو الفكري بین أبناء المجتمع األراضي الفلسطینیة من سكانها، 
والتي من شانها أن تؤدى إلى ازدیاد الشعور بالهویة الوطنیة واالنتماء والتماسك االجتماعي 

واالحتالل م  ٢٠١١/ ٢٠١٠بدأ العام الدراسي  فعندما، والى التصدي لالحتالل ومناهضته 
 والمواد الحیویة اللوازم دخول ردات مما اثر علي المعابر ووضع قیود علي الوا إغالق یواصل

 غزة العالي خارج التعلیم إلى الفلسطینیین الطلبة وصول وتقیید لقطاع التعلیم األساسیة
 ملحوظ انخفاض إحداث في ذلك ساهم وقد وحرمانهم من الدراسة بجامعات الضفة الغربیة 

 الكتب لطباعة الالزم الورق لتشمل ودامتدت القی ، كماغزة  طلبة بین األداء األكادیمي في
 أجهزة الحاسوب وكذلك األساسیة، التعلیمیة المواد ورزم للمقاعد، واألخشاب الالزمة المدرسیة

   .المقدمة التعلیمیة الخدمات جودة بالغة على و هذا مما كان له تأثیرات ،
ر والعنف وال تساعد كما تسبب االحتالل من خالل ممارساته من خلق بیئة تتمیز بالفق      

بأي شكل من األشكال على التحصیل الدراسي، فالحصار ثم الحرب مع استمرار الحصار 
والبطالة المتفاقمة والواقع االقتصادي والمعیشي والصحي والنفسي المتردي والذي اثر والزال 

  .یؤثر علي مستوي وعقول الطالب بدل التركیز بواقعهم التعلیمي
الالجئین الملتحقین  الطالب لدىالتعلیمي تحدیًا كبیرًا أمام التطور  مما شكل اوهذ     

 ١٠٨، بلغ معدل الفقر المدقع في  ٢٠١١ - ٢٠١٠فترة السنتین  ففي األونروا  بمدارس
هناك نسبة  وكانت ،بالمائة أو أكثر ٤٠مدرسة  ١٩بالمائة، وبلغ في  ٣٠أكثر من  مدارس

یكافحون لتلبیة الحد األدنى من  التاسع الذینكبیرة من الطلبة في الصف األول وحتى 
عن اإلناث بنسبة  ، فیما یتأخر الطلبة الذكورالالزمة الستمرار مسیرتهم التعلیمیة المعاییر

األوالد معدالت أعلى من اإلصابات  كما توجد لدى ،بالمائة في مستویات التحصیل ١٠
إن جمیع هذه القضایا، یضاف . فتیاتإلى عشرة بالمقارنة مع ال ساوي واحدت بنسبة  المدرسیة

لتقدیم المزید من الدعم  معدالت التسرب المدرسي المقلقة، تؤكد أن هناك حاجة واضحة إلیها
  . المركز في مجال التعلیم
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  عدم توافق وتجانس الواقع اإلداري: ثالثًا 
دارس من خالل االطالع علي الواقع التعلیمي والسیاسات المتبعة سواء في الم       

الحكومیة أو الغوثیة یتضح وجود سیاستان متباینتان مما افرز وآقع من عدم التكیف والرضي 
عن سیاسة القائمین والمنفذین لتلك السیاسات االداریه وبدي هذا األمر أكثر وضوحا في 

 والغوثيالقرارات واألوامر والخطة المتبعة الغیر موحدة في كل من جهاز التعلیم الحكومي 
لغاءها ومن قرار عدم الضرب  والتي ٕ تختص بالطالب والمعلم وذلك مثل احتساب مواد وا

وامتحانات التفوق أو التمیز ، في مقابل إضعاف موقف المعلمین وتعریضهم للمسائلة ألهون 
األسباب في المدارس الغوثیة وغیرها من القرارات والتي هي مخالفة وغیر مطبقه في المدارس 

قة لینتهي األمر بواقع غیر متجانس في التعبیر عن سیاسة  التعلیم الحكومیة بنفس المنط
لبناء جیل موحد في بلد واحد وخصوصا أن من الالجئین هم طالب ضمن المدارس 

  .الحكومیة في نفس المنطقة التعلیمیة  
  

 ة المتبعةــالمنـاهـج والخط: رابعًا 
الوضع یزداد سوءا  لمشكلة تتفاقم وأنیجمع الكثیر من المعلمین والمعلمات على أن ا         

إلى عدم مطابقة تنفیذ  على صعید تدهور المسیرة التعلیمیة في مختلف جوانبها ویعزون ذلك
الظروف الصعبة ویوضح بعض المعلمین  الخطة التي أقرتها الوكالة على الواقع في هذه

یر من األحیان ثفي ك مأننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل تعلیم الطالب ولكننا نصطد(بقولهم 
أدل على ذلك  بضخامة المعلومات في المنهاج ونقص الحصص الدراسیة المخصصة ولیس

بالخطة التعلیمیة في  مادتي اللغة االنجلیزیة والمواد االجتماعیة ناهیك أیضا عن التزامنا
واء أعتبا ر للطالب س إنهائها في وقت زمني محدد وهذا یجبرنا على اإلسراع فیها دون أي

قوى جدا ویتناسب مع التطور في  أن المنهج( كما قال البعض منهم ) إذا كان فهموا أم ال 
مكانیات كبیرة موضحا أن الخطة  العلم لكنه في نفس الوقت یحتاج إلى ظروف مناسبة ٕ وا
منها أهمیة وضرب مثاال على ذلك  التعلیمیة راعت مواد على حساب مواد أخرى لیس أقل

الذي زاد الطین بلة نوعیة األسئلة  جلیزیة والمواد االجتماعیة وأضاف أنمادتي اللغة االن
بنوع من المرارة أنظر إلى نتائج الفصل السابق  وعدم تناسبها مع الفروق الفردیة للطلبة وقال

  فیف المواد الدراسیة في المناهج أعادة صیاغة الخطة وتخ وهذا یؤكد ویدعم ما نطالب به من
إعطاء الطالب مساعدة إضافیة من خالل  األونرواتحاول جة ذلك، ومن أجل معال     

  :مشروع مدارس التمیز، ویشمل ذلك
  وجبات غذائیة  -
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  برامج تعلیمیة صیفیة  -
  حصص إضافیة في الموضوعات الصعبة  -
 مواد مساندة بهدف تبسیط المنهاج  -

ها أبعاد تراكمیة وعمیقة الن لالمشكلة في غایة الصعوبة والتعقید  ومع كل ذلك تبقي      
وتبقي الضرورة ملحة لتحسین واقع والرتباطها بالواقع االجتماعي واالقتصادي والبیئة المحلیة 

یجاد خطط تعلیم الالجئین وخاصة في المخیمات الثمانیة الموجودة في القطاع ٕ  ومشاریع وا
إلزالة معیقات هلیة وان تأخذ باالعتبار مشاركة البیئة المحلیة واألأكثر موضوعیة وواقعیة 

   . تعلیم الالجئین واقع تطویر
      والعاليم الجامعي ــمشكالت التعلی: خامسًا 

  :ة ـــــــالبطال  -أ
ما زال النظام التعلیمي ال یستطیع أن یخرج العمالة المناسبة الحتیاجات سوق العمل      

لتحقیق مرونة للعمالة طویر برامج تدریبیة لت، هناك حاجات، ف وفق دراسات وخطط معدة
لتكون قادرة على التجاوب مع التغیرات التكنولوجیة التي قد تتطلب االنتقال بین القطاعات 

خالل % ٤٥.٥معدل البطالة بین الخریجین الشباب  ت فیهبلغ، في وقت  اإلنتاجیة المختلفة
في زیادة نسبة والتي تسببت  المتحدةوهناك العدید من العوامل ،  ٢٠١١الربع األول من عام 

  :وهي علي النحو التالي  في قطاع غزة  بین الخریجین الجامعینالبطالة 
عدم وجود سیاسات تحدد الحاجات لحجم القوي العاملة وخصائصها وتوزیعها لتحدد  -١

السیاسات التعلیمیة والتدریبیة الالزمة لتحقیق التوازن بین العرض والطلب علي القوي 
  .العاملة من الخریجین 

وف البطالة العالیة المتراكمة عبر السنوات مما زادت من ضعف الفرص أمام ظر  -٢
  .الخریجین الجدد في الحصول علي وظائف 

أو حتي ضعف القدرة االستیعابیة لسوق العمل في قطاع غزة علي استیعاب الخریجین  -٣
 تنافسالالشامل لمعظم القطاعات االقتصادیة مما زاد من الشبه التعطیل  بسببجزء منهم 

ً  المحدودة الوظائف على   . تعلن عنها أو لم یتم اإلفصاح عنها للعامة التي تلك سواء
من قبل المؤسسات الحكومیة والغوثیة ،  في معظم األحیان اإلعالن الداخلي للوظائف -٤

للموظفین الداخلیین لعدم وظائف بحیث أصبح دارج في اآلونة األخیرة اإلعالن عن طلب 
دة من الموظفین علي المیزانیة ، وهذا من شانه أن یبقي أعداد البطالة في إضافة أعداد جدی

  .أوساط الخریجین یراوح مكانه  



 ٤١

أسواق العمل العربیة للخریجین  وبسبب الحصار المطبق علي القطاع حال دون فتح -٥
مع تفعیل صندوق التشغیل في  ، الخریجین ضمن عقود لفترة محددة الستیعابالفلسطینیین 

  . لدان العربیة والتي تم االتفاق على إنشائه في القمة العربیة االقتصادیة في الكویتالب
حالة االنقسام الداخلي وأثره على اعتماد  من مكما ابدي العدید من الخریجین استیائه

الشهادات الجامعیة العلیا من حملة الماجستیر والدكتوراة حیث االختالف في الوصول إلى 
زارتي التعلیم العالي في رام اهللا وغزة مما أثر سلبیا على الخریجیین من المعادالت بین و 

حملة الشهادات العلیا ،  وعدم تمكنهم من الحصول على المعادالت العلمیة ،ومن الطبیعي 
جدًا في مثل هذه الظروف تدهور النمط الثقافي التربوي في معظم المؤسسات التربویة 

 ً   تهاء بالجامعاتمن المدارس وان التعلیمیة بدء
هي أهلیة باستثناء جامعة واحدة  القطاعویرجع السبب في ذلك أن معظم الجامعات في  

سیاسات خاصة بها في قبولها للموظفین الجدد ، بحكومیة وبالتالي تحتفظ كل جامعة لنفسها 
،  مع غیاب السیاسة العامة للتعلیم العالي الفلسطیني بسبب حدوث حالة االنقسام الفلسطیني

وهذا من ووجود أكثر من وزارة للتعلیم العالي ، مما أدي لعدم وجود سیاسة موحدة اتجاههم ، 
  . عدمؤ الفرص و البطالة بین الخریجین بسبب عدم تكاف في  أزمات و زیادة حدوث أنهش
  الرسوم الجامعیة  –ب 

 ألبنائهمیرها من خالل محاولة توف اآلباءتشكل الرسوم الجامعیة وزر ثقیل علي كاهل        
وزیادة والحصار وزیادة البطالة  األزماتفي مراحل التعلیم الجامعي ، وخصوصًا من تفاقم 

الفقر ، وخصوصًا بین أوساط الالجئین واألسر المعسرة منها ، مما یشكل عائق أمام العدید 
الدخل  من الطالب في االستمرار في مواصلة التعلیم والتوجه لمساعدة أسرته ووالدیه لتوفیر

علي معدل لها قیاسًا بدول أالمناسب لهم ، وما هو ملفت لالنتباه أن الرسوم الجامعیة بلغت 
أننا لم نصل بعد لمجانیة التعلیم أو علي األقل رمزیة الرسوم كما هو سائد  اً الجوار علم

 ١٥صل متوسط قیمة الساعة الدراسیة للتخصصات اإلنسانیة إلي یبحیث  ، بالدول المحیطة
دینار  ٤٥ – ٣٠دینار فیما تصل قیمة الساعة المعتمدة للتخصصات العلمیة إلي   ٢٠ –

وعلي صعید الدراسات العلیا یالحظ أیضا أن تكلفة الدراسة للماجستیر تعادل ما یقارب من 
بالجامعات  أو الوافدین دینار وهو یقارب المبلغ المدفوع للطالب األجانب ٦٠٠٠ -٥٠٠٠

لف المصریین سوي ثلث هذا المبلغ إلتمام دراسة الماجستیر في المصریة ، فیما ال یك
   االرتفاع واالختالف في قیمة الرسوم الجامعیة هو  الجامعات المصریة الحكومیة ، والسبب في

عدم وجود جامعات حكومیة بالقدر الكافي بقطاع غزة سوي جامعة واحدة وهي جامعة  -١
  . االقصي



 ٤٢

 .  الخاصة لجامعات الداخلیة حالة الحصار وزیادة الطلب علي ا  -٢
 الجامعیة  تعدد وزارات التعلیم العالي وعدم وجود سیاسة موحدة وخاصة في قیمة الرسوم -٣

  . ، التي أثارت اهتمام الطالب وهمومهموغیرها من القضایا  للطالب  وشروط القبول
  

  :ات ـــة والتوصیــــنتائـج الدراس
 يثلهم من الالجئین ألنهم یشكلون ث ان قطاع غزةمن منطلق أن األغلبیة العظمي لسك      

السكان وهذا ما یدفعنا لتأكید أن أمر الحصار والحرب االخیره هو موجة ضد الالجئین وان 
هذه الممارسات تضاف إلي سلسلة الجرائم الموجهة ضد الالجئین وقضیتهم في موقع 

ییر في أوضاع الالجئین لذلك سعت الدراسة للكشف عن اتجاهات التغ ، لجوءهم قطاع غزة
كونهم   ٢٠١٢الفلسطینیین في قطاع غزة ، مرورا بالحرب اإلسرائیلیة على غزة  حتى ینایر 

اعتمدت و یمثلون جزء هام من الشعب الفلسطیني وشهدوا مأساته نتیجة طردهم من وطنهم ، 
قطاع م والخاصة بأوضاع الالجئین الفلسطینیین ب٢٠١١الدراسة على آخر إحصائیات لعام 

غزة داخل وخارج المخیمات من حیث النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة ، 
لتوضیح مراحل التطور واالنحسار، والعوامل المؤثرة على أوضاعهم ، یجب التأكید علي 

  :المحاور التالیة كأهم نتائج للدراسة 
  

  )السكاني والسكني ( ور الدیمجرافي ــــالمح: اوًال 
أي  1,217,519ما تعداده   ٢٠١٢بلغ تعداد الالجئین في القطاع حتي كانون أول  -

  .ثالثة أرباع سكان القطاع 
علي نسبة زیادة سكانیة بین أوساط الالجئین أوهي % ٢,٤وبلغت معدل الزیادة السنویة  -

إجمالي عدد الالجئین بمواقع من %    23.7في مواقع شتاتهم وبذلك یشكل الجئ القطاع
الجئ الزالوا قاطنین في المخیمات  526,891علما أن ،  ٢٠١٢لشتات حتي بدایة عام ا

  من إجمالي الجئي القطاع% ٤٣الثمانیة و یشكلون ما نسبته 
علي بقلیل أوهي  690,628قد بلغ   ٢٠١١كما أن عدد الالجئین خارج المخیمات لعام  -

مجمل السكان الالجئین فیما من % ٥٦.٨أي من نسبة السكان الالجئین داخل المخیمات 
م وتعتبر هذه الزیادة في النسبة  مؤشر طبیعي للزیادة ٢٠١٠لعام % ٥٣.٢بلغت النسبة 

ما % ٣.٦نیة بالمخیمات مما نتج عنها خروج االسكانیة مع ارتباط المباشر بالضائقة السك
حیاء من الالجئین لاللتحاق إما بمشاریع اإلسكان أو األ٢٠١٠و  ٢٠٠٩بین األعوام  

  .المحیطة 
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للدونم الواحد / نسمة ١٦٢نسبة كثافة سكانیة في مخیم دیر البلح لتصل إلي ى علأوبلغت  -
  .للدونم الواحد / نسمة  ٤٧قل معدل للكثافة وسجل أفیما شكل مخیم المغازي 

من الوحدات % ٢٣ونتیجة للحصار والقیود علي إدخال مواد البناء لم یتم تنفیذ سوي  -
مشاریع إعادة اإلسكان التي تنفذها األونروا في جنوب القطاع، علما أن األونروا المقررة في 

م بالشروع في تنفیذ المراحل األولي من تلك المشاریع المتبقیة بعد أن ٢٠١١بدأت بعد العام 
  سمحت سلطات االحتالل اإلسرائیلي بإدخال مواد البناء لصالح مشاریع األونروا بقطاع غزة

بسبب العملیات  إعادة بناء بحاجة إلى غزة في منزل لالجئین ٦٧٠٠  أنب فیما یقدر - 
 قبل للتدمیر تعرضت ١٤٠٠ وة خیر الحرب األ أثناء تدمیرها تم ٢٣٠٠ منها العسكریة ،

 وغیر صحیة للسقوط آیلة تعد المخیمات في منزل ٣٠٠٠ و الرصاص المصبوب عملیة
اعمار بسبب الحصار المستمر ، فالواقع  ، ولم یتم لحتي اآلن أي.بناء إعادة إلى وتحتاج

   .السكني الدیمجرافي هو األسوأ حاال بسبب الحصار والحرب 
 ١.٧لمتوسط عدد األفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنیة قد بلغ أما بخصوص الكثافة  -

 فردًا للغرفة في مخیمات األراضي الفلسطینیة أما فیما یتعلق بنسبة األسر التي تعیش في
وحدات سكنیة ذات كثافة سكانیة مزدحمة ثالثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه 

من األسر % ٥٥.٢وتشیر البیانات إلى أن . أسرة في مخیمات قطاع غزة% ١٢.٢النسبة ، 
  .٢م١٢٠قل من أتسكن في مساكن مساحتها  ،في مخیمات قطاع غزة

ت من احد الهموم التي یعاني منها سكان أن أزمة السكن في قطاع غزة أصبح كما  -
القطاع وخاصة الالجئین ، وقد تفاقمت هذه األزمة خالل السنوات األخیرة بفعل الزیادة 
السكانیة والحرب األخیرة والتي تسببت بتدمیر آالف المساكن ، ومما زاد من ثقل األزمة 

 – ٢٠٠٩ة من عام وصعوبة حلها هو االرتفاع الحاد بأسعار األراضي والشقق السكنی
لثمن المتر الواحد مع محدودیة الدخل وزیادة % ١٠٠- ٧٠بحیث بلغت الزیادة من  ٢٠١١
  . البطالة 
  الواقـــــــــع االقتصــــــــادي والمعیشي: ثانـیـًا 

كنتیجة طبیعیة للحصار المستمر علي قطاع غزة للعام الخامس علي التوالي فال تزال ما  -
ع قطاع غزة مغلقة أو تعمل بنصف طاقتها أو اقل بسبب انعدام من مصان% ٨٣نسبته 

من المنشآت الصناعیة أي % ٩٥مما أدي إلي إغالق ، المواد الخام والقدرة علي التصدیر 
منشأة صناعیة وباقي المصانع العاملة  ٣٩٠٠مصنع من مجموع  ٣٧٠٠ما یقارب من 

  %. ٢٠تعمل بطاقة إنتاجیة ال تزید عن 
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لغزة  الرئیسي التجاري المعبر - كارني معبر على المفروض إلغالقا أعقاب ففي -
 شحن حموالت انخفاض متوسط عدد واالستبدال عنه بمعبر كرم أبو سالم مما أدي إلي

حاد بحیث تراوحت نسبة العجز في الواردات الیومیة من  بشكل غزة إلى البضائع الواردة 
  .عما كانت علیه ما قبل الحصار % ٨٠ – ٧٢.٩

فیما أوضحت الدراسة أن هناك سیاسة حصار ثابتة اإلحكام ویمكن االستدالل علیها من  -
ضمن الحد األدنى الحتیاجات السكان  ٢٠١١خالل ثبات حجم الواردات لشهور األخیرة لعام 

  .في قطاع غزة وخاصة مواد البناء الضروریة إلعادة االعمار 
 سلطات زالت ما، و  مشددة قیود منأیضًا   تعاني بالصادرات فهي ال تزال یتعلق وفیما -

 في المصنعة المنتجات أنواع تصدیر كافة على شامالً  حظراً  تفرض اإلسرائیلي االحتالل
 تشدید منذ وذلك الغربیة وفلسطین المحتلة ، الضفة إلى في ذلك بما الخارج، إلى غزة قطاع
وتشیر المعطیات الواردة   ، 2007 یونیو / حزیران في غزة لقطاع التجاریة المعابر إغالق

من إجمالي الصادرات الفلسطینیة % ١٥.٢عن الجهاز المركزي لإلحصاء ، فقد تم تصدیر 
  .إلي العالم الخارجي 

ولم تقتصر تعدیات االحتالل علي البر بل والبحر أیضا حیث تم تدریجیًا تقلیص المنطقة  -
م ونتیجة لذلك انخفض معدل العمل  ٢٠٠٩أمیال بحریة  لعام  ٣التي یسمح بها للصید إلي 

 ٣٤٠٠حیث بلغ عدد الصیادین الذین الزالوا یمارسون مهنة الصید إلي % ٦٦بالصید إلي 
، وهذا مما شكل استنزاف حقیقي لالقتصاد ومصادر الدخل لمجمل سكان  ٢٠١٠حتي مایو 

  ن هذه المهنة تعتبر أساسیة لهم ولسكان المخیماتالقطاع ومنهم الالجئین أل
ستمرار الكنتیجة طبیعیة  قانوني غیرنشوء اقتصاد  أن هناكالدراسة  تبین من كما -

 إمكانیة یتیح إذ ،مع مصر غزة حدود تحت الممتدة األنفاق قتصادإ وهو علي شكل الحصار
ن أخرى، بطریقة كانت لتتوفر ما التي البضائع من أنواع توفیر ٕ  تعرض ما كثیراً  كانت وا

- % ١٠٠إلى %  ٣٠ارتفاع جنوني باألسعار بنسبة تتراوح من  -مضخمة للغایة  بأسعار
 ال و هذا عالوة علي عدم الرقابة الكافیة لمقاییس الجودة لتلك البضائع التي ترد عبر األنفاق

عن البضائع الواردة من خالل المعابر  یغني حیویاً  بدیالً  ذلك اعتبار شكل بأي یمكن
  . ییس واالتفاقیات الدولیة للبضائع الواردةالتجاریة والرقابة الرسمیة وحسب المقا

 بخصوص التحدیات الیومیة والمعیشیة التي واجهها السكان في قطاع غزة وال زالت أما -
  : هي  و قائمة

 49,780 بدخول سلطات االحتالل  سمحت ٢٠١١فحتي نهایة  عام  : أزمـــة الوقود -١
یومیًا ، أما  الغاز من القطاع احتیاجات من % 33 تشكل محدودة كمیات وهي غاز، طن



 ٤٥

 لتر  638,000البنزین من محدودة كمیات بدخول ىسو  فیما یتعلق بالمحروقات فلم یسمح
 لتر 2,519,000  بنحو القطاع إمداد القطاع  وتم احتیاجات من 1 %عن كمیة تقل وهي
لیص التق قرار قبل القطاع واردات من  1.31%الكمیة هذه شكلت وقد السوالر، مادة من

  للوقود
ساعة  ١٢ساعات إلى  ٨من  بحیث یتم  انقطاع الكهرباء یومیاً :  أزمة انقطاع الكهرباء -٢

حسب حجم األحمال و الضغط على الشبكة ، وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في 
المواطنین لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء لسوء  الشوارع في قطاع غزة فالعدید من

 لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحمایة الكافیة فیها و نتیجة أواالستخدام 
و بحاالت اختناق  كما أن العدید من المواطنین أصیبوا، للتخزین الخاطئ للسوالر و البنزین 

  .نشوب حرائق 
 رفح معبر عبر للخارج السفر في الراغبین سكان القطاع معاناة تواصلت أزمـــة السفر  -٣

 للسفر، مسبق موعد وحجز التسجیل، إلى السفر في الراغبین احتاج المواطنون وقد دي،الحدو 
، بسفره المسموح المحدود العدد نتیجة  المصریة إدخال السلطات من الرغم على یومیًا

 2011 مایو أواخر وفي 2010 یونیو بدایة في الحدودي رفح معبر عمل على تحسینات
   .الحصار  قبل ما مستویات عن فضتنخ تزال ال السفر حركة كما أن

ومطلع عام م  ٢٠١١مع نهایة عام  األونروا أجرته الذي للفقر مسحال نتائج أظهرت كما -
ً أن هناك الخاصة بالواقع المعیشي لالجئین في قطاع غزة  ٢٠١٢ في تدني  اتفاقمًا تراكمی

  : لتالیة ا المؤشراتمن خالل  الغذائي المستوي المعیشي و الفقر وانعدام األمن
من الالجئین یعتمدون في تلبیة احتیاجاتهم ومعیشتهم علي مساعدات % ٧٠أن   -١

ألف  ٣٢٥فهناك ما یقارب من   -األونروا سواء الغذائیة أو التموینیة أو حتي النقدیة 
  . شخص یعتمدون علي المساعدات النقدیة المقدمة لهم من األونروا

 ٢٠١١السنة  من األول النصف في ي أوساط الالجئینبالمائة ف 33.8 البطالة معدل بلغ -٢
 73,875 حوالي بینهم ومن عمل، بدون غزة في شخص ألف 116 من أكثر أن یعني مما

،، كما تشیر إحصائیات األونروا  إلي أن نسبة مشاركة الالجئین في القوي العاملة لم  الجئًا
  . لغیر الالجئین% ٥٠بالمقارنة مع % ٣٧تتجاوز 

 بالعمل األونروا بدء و بعد%  ٤٧.٩غت نسبة الفقر المدقع في أوساط الالجئین كما بل -٣
 تحدید من تمكنت الماضیتین، مدى السنتین على الفقر قیاس عالمات تحدید بنظام

 في دوالر 1.60 یساوي الذي المدقع الفقر خط یعیشون تحت إضافي الجئ 200,000
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 جانب إلى ، 300,000 إلى الكلي لعددا رفع الحاالت من الجدید العدد وهذا .الیوم
  .الیوم  في دوالرات 4 البالغ المطلق الفقر خط تحت یعیشون آخر شخص 300,000

الجئ وهي تعتبر أكثر الحاالت تصنیفًا  ١٠٦٠٠٢وبلغت عدد حاالت العسر الشدید  -٤
  . من حیث الحاجة وانعدام لمستوي الدخل

  
  الواقـــــــــع الصحي: ثالثــــــا 

 مساحتها علي صعید الصحة العامة ونتیجة لفرض االحتالل منطقة عازلة وتتراوح -
صابة باستشهاد المنطقة هذه متر، وتتسبب 1500 إلى 300من ٕ  العدید من سكان القطاع وا

كما أنها تحول دون وصول الخدمات الصحیة واإلرشادیة الالزمة للسكان القاطنین في تلك 
 من بالمائة 12 حوالي أي – شخص ألف 178 /ا بالمتضررون منه یقدر المناطق و

  غزة  قطاع السكان في مجموع
االحتالل  قوات بها تقوم التي التجریف واالجتیاحات وعملیات الجویة الغارات أن كما -

 ً  األعمال هذه قتلت ، م2011 المدنیین ، فمع نهایة عام  للسكان خطیراً  صحیاً تشكل تهدیدا 
 أیضا وارتفعت اإلصابات . 2010 سنة في شهید 35 مع بالمقارنة  – فلسطینیاً  مدنیاً   50
  في سنة 1612 إلى 2010 سنة في 1549 من السنة، خالل

وبسبب الحصار الجائر والمستمر علي سكان القطاع لجأ السكان إلي البحث عن بدائل  -
ین علي طول الحدود ب ٢٠٠٦ولو أكثر خطورة فكانت األنفاق التي أنشئت منذ مطلع عام 

قطاع غزة ومصر والتي أصبح العمل بها من أكثر الظواهر خطورة علي حیاة العاملین بها  
اكبر  ٢٠٠٩شهید منذ أن بدأ العمل بها وسجل عام  ١٥١بحیث بلغ إجمالي عدد الشهداء 

بحیث شكل  ٢٠١٠من مجمل عدد الشهداء ویلیه عام % ٣٧عدد من الشهداء بحیث بلغ 
شهید من سكان رفح وذلك بسبب قصف األنفاق من قبل  ١٩ شهید منهم ٣٧بواقع % ٢٤.٥

  .االحتالل أو ألسباب خاصة بانهیار تلك األنفاق أو االختناق 
توصلت الدراسة إلي أن زیارات المرضي للعیادات الغوثیة  : وبخصوص الصحة العالجیة  -

غ عدد الزیارات بعدد الالجئین الكلي بحیث بل لألعوام األخیرة قد تضاعف بشكل كبیر قیاساً 
من إجمالي عدد % ٣٩٣زیارة سنویة وهو یعادل  4,587,461إلي   ٢٠١٠المرضیة للعام 

الالجئین في القطاع ومن المالحظ أیضا أن االعتماد علي العیادات الطبیة الغوثیة ازداد 
ویرجع ذلك % ٥٠م بنسبه  ٢٠٠٧عما هو قبل الحصار لعام  ةخیر خالل السنوات األ
الطبیة الحكومیة بشكل حاد نتیجة نقص األدویة والمعدات الطبیة الالزمة لضعف الخدمات 

لمجانیة الخدمات العالجیة التي  نتیجة الحصار وآثاره المتراكمة ، ویمكن إیعاز األمر أیضاً 
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تقدمها األونروا قیاسا بالتكلفة العالجیة الحكومیة ، فیما عادت نسبة االعتماد علي المراكز 
%  ٣٦٠م لتصل إلي ٢٠١١لالجئین باالعتدال والتراجع مع نهایة عام الغوثیة من قبل ا

بسبب التحسن الطفیف للخدمات الصحیة الحكومیة بعد دخول العدید من قوافل المساعدات 
واألدویة والتسهیالت الخاصة بمعبر رفح و التي أتاحت للمرضي إمكانیة السفر والعالج 

  .بالخارج 
عدد المرضى المسموح بعالجهم داخل فلسطین المحتلة   فیما قلصت سلطات االحتالل  -

فقط من المعدل الذي كانت تسمح به  ٤٠%بمعدل  أو في مستشفیات القدس والضفة الغربیة
  . ٢٠٠٦السلطات المحتلة خالل النصف األول من العام 

  
  : إليتوصلت الدراسة : وفیما یتعلق بالصحة البیئیة  -
حة للشرب بسبب التلوث بالمبیدات ومیاه المجاریر من میاه القطاع غیر صال% ٩٠ -١

  وعدم معالجتها بالشكل الكافي
 المعالجة أو المعالجة غیر المجاري میاه من یومیاً ملیون لتر ٩٨ من یتراوح ما ضخ -٢

على السابحین والمستجمین  اً صحی اً شكل مما یشكل خطر و  ، المجاور لغزة البحر في جزئیاً 
  . للفلسطینیین في قطاع غزة يماك والتي تعتبر مصدر غذائي رئیسباإلضافة إلى تلوث األس

من مساكن الالجئین في مخیمات قطاع غزة غیر متصلة بمرافق % ٦.٦ال تزال  -٣
الصرف الصحي علما أن هذه النسبة لم تتغیر منذ سنوات بسبب عدم معالجة األمر من قبل 

  األونروا
 سیئة على میاه والحاصلین , لمتضررونا السكان )إناث 434,484منهم   890,561 -٤

  .الخاص  القطاع في الباعة من النوعیة
م  هو تلوث ٢٠١١ومما أضیف من صعوبات خالل السنوات األخیرة وازداد خالل عام  -٥

المنبعثة من مولدات الكهرباء المنتشرة في شوارع القطاع   ةكافة أجواء القطاع بسبب األدخن
  ظواهر السلبیة في حیاة سكان القطاعلتشكل ظاهرة جدیدة تضاف لل

بالمائة في  63 أوضحت الدراسة أن : الغذائي  وفیما هو متعلق بالصحـة الغذائیـة واألمن -
من % ٧١أوساط الالجئین یعانون من فقدان األمن الغذائي ، فیما بلغت النسبة العامة 

 المقدمة الغذائیة اتالمساعد على ویعتمدون الغذائي األمن منعدمي غزة قطاع مجمل سكان
 منهم% ٦٥واألخطر من ذلك هو أن وسالمتهم  صحتهم أجل من اإلنسانیة من الوكاالت

  .عامًا  18 سن دون األطفال من
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 بسبب ارتفاع 50 %غزة قطاع في الخامسة دون األطفال لدى  الدم، وبلغت نسبة فقر -
  .اإلسرائیلي  الحصار بسبب غزة قطاع في والبطالة الفقر معدالت

  
  الواقـــــــع التعلیمي: رابعـــــًا 

  :هناك ثالث جهات تشرف علي التعلیم في قطاع غزة وهي 
  الحكومیة أي السلطة الفلسطینیة  -
  الجهات الدولیة أي وكالة الغوث -
  .الجهات الخاصة أو األهلیة -

فة حسب الجهات المشر  ٢٠١٢/  ٢٠١١یمكن تقسیم المدارس في قطاع غزة للعام الدراسي 
  :وعدد المدارس على النحو التالي

  .من إجمالي مدارس قطاع غزة% ٥٧.٧تشكل  مدرسة و)  ٢٤٣( المدارس الحكومیة  – ١
  .من إجمالي مدارس قطاع غزة% ٣٥.٣مدرسة  والتي تشكل ) ٢٤٣( المدارس الغوثیة  -٢
  .أي من إجمالي مدارس القطاع % ٧مدرسة وهى تشكل ) ٤٨(المدارس الخاصة –٣
م قد ازداد بفارق عشرة مدارس عن ٢٠١١تضح أیضا أن إجمالي عدد المدارس للعام وی -

مدرسة في  ٦٧٨مدرسة بینما بلغت  ٦٨٨العام الدراسي السبق بحیث بلغت عدد المدارس 
، وتعتبر هذه الزیادة محدودة جدًا وال تتالئم مع الزیادة في أعداد الطالب وبفعل  ٢٠١٠العام 

فیما وصل عدد )  458617(  ٢٠١٠حیث بلغ عدد الطالب في العام الزیادة السكانیة ، ب
وهذا مما یسبب الكثافة المدرسیة والصفیة وبالتالي یؤثر علي )  462957( الطالب إلي 

  .جودة التعلم واالستیعاب لدي الطالب 
من إجمالي شعب مدارس % ٤٨.٤٦كما بلغت نسبة الشعب في المدارس الحكومیة الي -

 -من إجمالي الشعب  % ٤٧.٢٥بت معها الشعب بمدارس األونروا لتصل إلي القطاع وتقار 
وتأتي هذه الزیادة بعدد الشعب لدي المدارس الغوثیة بسبب افتتاح خمس مدارس جدیدة مع 

من الشعب % ٥.٢٩ولم تكن في العام السابق إلي أن   ٢٠١٢/   ٢٠١١العام الدراسي 
  . تحت إشراف الجهات الخاصة 

  من مجمل عدد الطالب الالجئین ضمن المدارس الغوثیة % ٤٨.١نسبة اإلناث  كما بلغت -
% ٤.٧سنة فأكثر  ١٥وفیما یتعلق بالخصائص التعلیمیة فقد بلغت نسبة األمیة لألفراد  -

، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بین الذكور واإلناث، فبلغت بین 2011 في العام 
  لإلناث% ٧.٤و% ٢.١الذكور 
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مدرسة من إجمالي المدارس الحكومیة تعمل بنظام الفترة الواحدة وان هناك  ٧٩ن كما أ -
  .  ال تزال تعمل بنظام الفترتین% ٨٠.١٠مدرسة أي  ٣١٨

من مدارس األونروا االبتدائیة واإلعدادیة ، معظمها تعمل بنظام % ٩٠هناك حوالي  -
  الفترتین، األمر الذي یجعل الطالب یحصلون على تعلیم مختصر

كما بلغ متوسط عدد الطالب في الصف الواحد في مدارس وكالة الغوث وخاصة اإلناث  -
طالب كل ذلك شكل عائق كبیر أمام تطور تعلیم الالجئین وخصوصا مع  ٤٢إلي  ٤٠قرابة

  الزیادة في عدد الطالب ومحدودیة عدد المدارس والغرف الصفیة
لدى الطالب الالجئین الملتحقین بمدارس ومما شكل تحدیًا كبیرًا أمام التطور التعلیمي  -

مدارس  ١٠٨، بلغ معدل الفقر المدقع في  ٢٠١١ - ٢٠١٠األونروا  ففي فترة السنتین 
  بالمائة أو أكثر ٤٠مدرسة  ١٩بالمائة، وبلغ في  ٣٠أكثر من 

كما توجد . بالمائة في مستویات التحصیل ١٠فیما یتأخر الطلبة الذكور عن اإلناث بنسبة  -
األوالد معدالت أعلى من اإلصابات المدرسیة، بتناسب یساوي واحد إلى عشرة بالمقارنة لدى 

  .مع الفتیات
ومن أجل معالجة ذلك، تحاول األونروا إعطاء الطالب مساعدة إضافیة من خالل مشروع  

  :مدارس التمیز، ویشمل ذلك
  وجبات غذائیة  -١
  برامج تعلیمیة صیفیة  -٢
  وعات الصعبة حصص إضافیة في الموض -٣
 مواد مساندة بهدف تبسیط المنهاج  -٤

بلغت فیه معدل البطالة بین الخریجین الشباب  كالت التعلیم الجامعي والعاليوبخصوص مش
  ٢٠١١خالل الربع األول من عام % ٤٥.٥

ضعف القدرة االستیعابیة لسوق العمل في قطاع غزة علي استیعاب الخریجین أو حتي  -
 عطیل الشبه الشامل لمعظم القطاعات االقتصادیة مما زاد من التنافسجزء منهم بسبب الت

ً  المحدودة الوظائف على   .تعلن عنها أو لم یتم اإلفصاح عنها للعامة  التي تلك سواء
اإلعالن الداخلي للوظائف من قبل المؤسسات الحكومیة والغوثیة ، بحیث أصبح دارج في  -

للموظفین الداخلیین لعدم إضافة أعداد جدیدة من  اآلونة األخیرة اإلعالن عن طلب وظائف
الموظفین علي المیزانیة ، وهذا من شانه أن یبقي أعداد البطالة في أوساط الخریجین یراوح 

  .مكانه  
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 - تشكل الرسوم الجامعیة وزر ثقیل علي كاهل اآلباء من خالل محاولة توفیرها ألبنائهم -
تفاقم األزمات والحصار وزیادة البطالة  مع -سات العلیاالدرا وأ في مراحل التعلیم الجامعي ،

وزیادة الفقر ، وخصوصًا بین أوساط الالجئین واألسر المعسرة منها ، مما یشكل عائق أمام 
العدید من الطالب في االستمرار في مواصلة التعلیم والتوجه لمساعدة أسرته ووالدیه لتوفیر 

جود جامعات حكومیة بالقدر الكافي بقطاع غزة عدم و ، كل ذلك مع   الدخل المناسب لهم
  .سوي جامعة واحدة وهي جامعة االقصي 

  
  ات الدراسةـــــــــتوصی

لكل فرد أو  أتوجهوعلیة  .....جلیا قع الالجئینامن خالل الدراسة والنتائج اتضح و   
  :بالقول   مسئول مؤسسه خاصة أو حكومیه محلیة أو دولیه

ولحین عودته  ووطنه فقد أرضة سمه الجئ فلسطینيإنسان أن هناك في قطاع غزة إ -١
العوامل األساسیة من حیث بالعالم  إنسانیعیش ضمن مستویات معیشة أي  أنمن حقه 

  واألمن  والبیئة المناسبةوالكهرباء والماء النقي والغذاء اآلمن والعالج والتعلیم  ، السكن الكریم
واالنحدار الناجم عن  الجئ من الدمارالعمل الدءوب من أجل انتشال الضرورة  -٢

عتقد أنه بمقدور كل الجهات المعنیة مساعدة الالجئ من خالل ، توحید أو ، االحتالل الغاشم 
نهاءالجهود  ٕ یجاد رؤیة موحدة إلعادة حالة  وا ٕ قطاع غزة وتوفیر  اعماراالنقسام الفلسطیني وا

وصحیًا ، ویكفیه ما یحدثه االحتالل من  اقتصادیًا واجتماعیًا وتعلیمیاً بیئة معیشیة مناسبة له 
حتالل لإلجهاز علیه ومحو قضیته بإنهاء إللأال یترك سبیل  فیجب، عدوانیة غاشمة بحقه 

ألنه الوحید الشاهد علي قضیته أو إرغامه علي الرحیل وطمس هویته كالجئ ،وجوده حیاته و 
  .ووجوده یمثل رمزًا للمطالبة بعودته ألرضة بإذن اهللا 

اعدة الالجئ في جمیع النواحي ومضاعفة الجهود الخدماتیة المقدمة من األونروا بدال مس -٣
  .من تقلیصها 

لدراسات ا تهمهم، ، بحیث ضرورة وجود باحثین وكتاب مختصین بشئون الالجئین -٤
إلبراز معاناة الالجئین في شتي  البحثیة أكثر من الجوانب النظریة والمقاالت اإلنشائیة ،

   .. .الن قضیة الالجئ هي جوهر القضیة الفلسطینیة  ،النواحي 
  
  

  ةـــــــــهت الدراســـانت
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  الدراسةتوضیحیة خاصة بمفاهیم 
ماجستیر في شئون وأوضاع   - باحث فلسطیني من قطاع غزة : عالء أبو دیة زقوت  -

  .لمجال، ویعمل علي اعداد رسالة الدكتوراة ضمن نفس ا الالجئین الفلسطینیین في قطاع غزة
 -  والخاصة  ٢٠١٢م حتي ینایر ٢٠١١تعتمد هذه الدراسة علي آخر إحصائیات لعام

بأوضاع الالجئین الفلسطینیین بقطاع غزة داخل وخارج المخیمات من حیث النواحي االقتصادیة 
  واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة،مع إلقاء الضوء علي واقعهم داخل المخیمات وخارجها 

  - یعكس . هو التكلفة الدنیا للغذاء الذي یلبي االحتیاجات التغذوي لألفراد : ر المدقعخط الفق
 .هذا المقیاس باألساس التكلفة الكلیة الحتیاجات استهالك الغذاء

 - باألمن یقصد بأنه الغذائي األمن والزراعة للغذاء العالمیة المنظمة تعرف: الغذائي  األمن 
 على الغذاء للحصول البشر لكافة واالجتماعیة واالقتصادیة زیائیةالفی اإلمكانیة توفر الغذائي
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