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  مقدمة

والحقـوق االقتـصادية    . من فصل أجزائه عـن بعـضها الـبعض         وال يك   ومترابطاً  متكامالً  واحداً تعتبر حقوق اإلنسان جسماً   
 التي ال تعد فقط مجرد طموحات أو أهداف يتم تحقيقها تـدريجياً مـع مـرور                 هذه الحقوق واالجتماعية والثقافية هي جزء من      

ورهـا،  وبغض النظر عـن درجـة تط      .  فبموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الدول التزامات عاجلة، وأخرى آجلة           ؛الزمن
 في ذلك مراجعـة قوانينهـا       اوالثقافية بم يتعين على الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء بالحقوق االقتصادية واالجتماعية            

كما يجب على الدول أن تكفل عدم وجود تمييز، سواء كان مباشـراً أو غيـر                . وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك هذه الحقوق      
 وعلى الحكومات أن تعمل على تنظيم سلوك األفراد والشركات وغيرهم مـن الفـاعلين غيـر    ،وقمباشر، في تحقيق هذه الحق  

   1.التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق اإلنسان
 تم إهدار   ،2000في ظل االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول                

 وذلك من خالل قتل األبرياء، واالعتقاالت التعسفية، وهـدم المنـازل، وتجريـف              ،الفلسطيني حقوق المواطن    ومصادرة كافة 
 ،الحصار، والقيود المفروضة على تنقل المواطنين في كـل مكـان          اإلغالق و كما تضمنت انتهاكات حقوق اإلنسان      . األراضي

 وكثيرا مـا يفـرض علـى        ،البعضل اإلسرائيلي عن بعضها     فهناك مدن وقرى وأحياء بكاملها فصلتها متاريس قوات االحتال        
 وحتى إذا استطاعوا االنتقال فإن نقاط التفتيش العسكرية وإجراءات إغالق بعض الطرق تجعـل التنقـل                 ، حظر التجول  سكانها

  .صعبا ويستغرق وقتا طويال وتكتنفه األخطار
وال شـك أن مـسألة حريـة التنقـل          . تي ليست لها ما يبررهـا      الكثير من هذه القيود إلى مستوى العقوبات الجماعية ال         ترتقي

 ولكن القيود المفروضة علـى حريـة        ،والحرمان تشكل عنصراً أساسياً من العمل التقليدي في مجال الحقوق المدنية والسياسية           
ن هـذه القيـود     أ إذ   ،والسيما قدرتهم على كسب الرزق    , التنقل ذات تأثير عميق في حقوق الفلسطينيين االقتصادية واالجتماعية        
  . ونقل المنتجات والخدمات, تحد بصورة بالغة من القدرة على االنتقال إلى مكان العمل والعودة منه

 والذي أدى بدوره إلى تـدهور حقـوق المـواطن           الفلسطيني، هذه اإلجراءات التعسفية هي انهيار االقتصاد        النتيجة لكل كانت  
 حيث تفشى الفقر، وانتشرت ظاهرة البطالـة، وانخفـض دخـل األسـرة              ،واالجتماعية السيما الحقوق االقتصادية     ،الفلسطيني

  .الخ...وإنفاقها، وارتفعت نسبة اإلعالة
.  للجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة، وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربيـة           "انسحاب" من   2005ما شهده العام    م موعلى الرغ 

ل اإلسرائيلي عن تلك األراضي ما تزال قائمة، السيما أن تلك القوات الزالت تـسيطر               إال أن المسؤولية القانونية لقوات االحتال     
على أجواء ومياه وحدود قطاع غزة، وبالتالي فإن المسؤولية عن السكان الفلسطينيين وتوفير كافة احتياجاتهم يقع على عـاتق                   

  .قوات االحتالل اإلسرائيلية
   أهمية التقرير-

نطاق عمل مركـز الميـزان      ( حاولة رصده لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة        تنبع أهمية التقرير من م    
  وذلك من خالل عدد من المؤشرات ذات العالقة، والتي من خاللها يتم الوقوف على مدى إعمال هذه الحقوق                    ،)لحقوق اإلنسان 

  . والتعرف بشكل خاص على مواطن الضعف والخلل، محاولة لتداركها
 هذه الحقوق على وجـه      اكما أن هذا التقرير يسعى لبيان حجم المخصصات المالية التي تصرف للوزارات التي تغطي خدماته              

 الحقوق من عدمه، محاولة من مركز الميزان لحقـوق       ه إلعمال هذ  تالخصوص وذلك للتعرف على مدى كفاية هذه المخصصا       
مالية تتالءم مع االحتياجات الفعلية للوزارات المعنية لـضمان تقـديم           اإلنسان الضغط على الحكومة في تجاه تخصيص موارد         

  .اإلنسانلمواطنين بالشكل المطلوب الذي يتفق قدر اإلمكان مع المعايير الدولية لحقوق لالخدمات 

                                                 
  http://ara.controlarms.org/library/Index/ARAPOL340092005  منظمة العفو الدولية،  1
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  الفصل األول

  األوضاع السكانية

 :مقدمة

كمـا   . لحقوق اإلنسان والذي يضمن كرامة اإلنسان وخـصوصيته       يشكل الحق في السكن المالئم، أحد أهم الركائز األساسية          
 وعليه فإن الحـق      .تماعية والثقافية  أداة هامة إلعمال حقوق اإلنسان األخرى المدنية والسياسية وكذلك االقتصادية واالج           يعتبر

 وفي هذا إشارة إلى أن مـدلول  في السكن المالئم يتعدى شكل المبنى المادي، ليشمل عالقة اإلنسان في المجتمع الذي يعيش فيه       
 السكن ال ينحصر فقط في الجدران والسقف، بل يتجاوزه إلى المدلوالت النفسية واالجتماعية التي ترتب شـكل العالقـة بـين                    
المستفيد من السكن والوسط المحيط به، ومن ثم هناك عالقة وطيدة بين تمتع الفرد بالحق في سكن مالئم وآمن، ومدى الـدور                      

  1.الذي تعكسه تلك العالقة على الخريطة االجتماعية واالقتصادية والتنموية
 مـن   ا  والثقافية وغيرهم   صادية واالجتماعية   خاص بالحقوق االقت  ال كفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي          وعليه

  . الدولية لحقوق اإلنسان الحق في السكن المالئمالقوانين والمعايير
  :وللتعرف على واقع األوضاع السكانية في قطاع غزة يمكن اإلشارة إلى مايلي

  :ةسكانيالمؤشرات ال

 في ضوء ندرة وشح الموارد الطبيعية المتاحـة، إال أن           يعتبر العنصر البشري في الضفة الغربية وقطاع غزة الثروة الحقيقية         
 االحـتالل   تعود بشكل رئيسي لممارسات قـوات     الضفة الغربية وقطاع غزة تواجه تحديات صعبة في مجال التنمية السكانية            

ار وتقطيـع    والمتمثلة باإلغالق والحـص    صاعدت منذ اندالع انتفاضة األقصى     والتي ت  ، ضد المواطنين الفلسطينيين   اإلسرائيلي
 أوضـاع اقتـصادية      مـن   عن هذه الممارسات   جوما نت  أوصال األراضي الفلسطينية والتحكم في الموارد الطبيعية بشكل عام        

ويضاف إلى هذه الممارسات وما نتج عنها، تحد آخر يقف أمام التنمية الـسكانية والمتمثـل فـي                  . واجتماعية بالغة الصعوبة  
  .  ا في األراضي الفلسطينية ال سيما في قطاع غزةمعدالت النمو السكاني المرتفعة جد

  وإلى أين تتجه وذلك من خالل استقراء هذه المؤشـرات          ، التعرف على األوضاع السكانية     يمكن من خالل المؤشرات السكانية   
  2على النحو التالي
  الموقع والمساحة

، و هـو  2 كـم 365بحدودها الحالية ) س، رفحشمال غزة، غزة، الوسطى،  خانيون( فظاته الخمساتبلغ مساحة قطاع غزة بمح   
 كـم   45، يبلـغ طولـه      ا وضـيق   طويال شكل مستطيال يجزء من السهل الساحلي الفلسطيني الواقع جنوب غرب فلسطين حيث           

   3. كم12 كم في القسم الشمالي ويصل إلى أكبر عرض جنوبا بحوالي5.7وعرضه 
 خاصة في ظل التعداد السكاني المرتفع، الذي جعل من قطاع غزة       تزيد صغر مساحة قطاع غزة من صعوبة األوضاع السكانية        

  .مالئمالأعلى كثافة سكانية في العالم وهذا بدوره يؤثر سالبا على التمتع بالحق في السكن 
  السكان والكثافة السكانية

                                                 
  http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/4/paee4.html .دنيا األمل إسماعيل، المسكن الجماعي ووضع النساء في قطاع غزة  1
  

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/moshratskan.html  المؤشرات السكانية، 2
، ص 1998ي محافظات غزة، الجزء األول، السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، غزة، فلسطين، فبراير  المخطط اإلقليم 3

21.  
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 الفلسطينية وهـشاشة االقتـصاد   تمثل الكثافة السكانية هاجسا كبيرا لدى المهتمين بقطاع اإلسكان، انطالقا من محدودية الموارد   
 باريس االقتصادية منذ نشأة الـسلطة       ةيده باتفاقي يالفلسطيني والذي ارتبط قصريا باالقتصاد اإلسرائيلي طوال فترة االحتالل وتق         

  .الفلسطينية، حيث أثر ذلك سلبا على إعمال الحق في السكن
المنطقة وهذا يعني أنه كلما اتسعت المـساحة    محددة ومساحة تلك عالقة نسبية بين عدد سكان منطقةتعتبر الكثافة السكانية إن

  .السكانية الكثافة انخفضت
فعشية حـرب   . تغيرت الكثافة السكانية في قطاع غزة بفعل مجموعة من الظروف تعود بشكل أساسي إلى االحتالل اإلسرائيلي               

لف نسمة بعد الحرب مباشرة، تزايد الـسكان         أ 354 ألف نسمة، انخفض إلى      455 كان عدد سكان قطاع غزة نحو        1967عام  
هـذا  . 2005 نسمة عند منتـصف      1472333 ألف نسمة،  ثم إلى       748400 إلى نحو    1993زيادة طبيعية ليصل عددهم عام      

يعني أن عدد سكان القطاع قد تضاعف نحو أربع مرات خالل الثمانية والثالثين عاماً الماضـية، وقـد بلـغ معـدل الكثافـة                        
فعلى سبيل المثال بلغت الكثافة الـسكانية        1، في العالم   كثافة سكانية  أعلىقطاع غزة   من  ، مما يجعل    2كم/  نسمة 4033 السكانية

  السكانية في القطـاع    الزيادة جاءت   2،2كم/ نسمة 134- التي تعد من الدول ذات الكثافة السكانية األعلى في العالم            -في الصين 
 – 1997فـي األعـوام     % 4.52و% 3.97 التي تراوحت بين     للنمو السكاني الت  سكان أعلى معد  المعظمها طبيعية، إذ سجل     ب

2005.3  
  :وللتعرف على واقع الكثافة السكانية في قطاع غزة من الضروري اإلشارة إلى مايلي

  20054توزيع عدد سكان قطاع غزة حسب المحافظات الخمس لمنتصف عام 

 عدد السكان المحافظة

 281727 شمال غزة

 516882 زةــغ

 213057 الوسطى

 285613 خانيونس

 175054 حــرف

 1472333 المجموع

ليهـا محافظـة    ت ثم   غزة،ليها محافظة شمال    ت،  غزة هي األكبر من حيث عدد السكان      يالحظ من الجدول السابق أن محافظة       
  .الوسطى، فمحافظة خانيونس، وتأتي محافظة رفح في المرتبة األخيرة من حيث عدد السكان

زع سكان القطاع في المحافظات السابقة على عدد من التجمعات السكانية، وفيما يلي عدد السكان في بعـض التجمعـات             ويتو
، حيث سنشير إلى المخيمات الفلسطينية التي أنشأت في أعقاب تهجير الفلـسطينيين وطـردهم مـن                 السكانية في قطاع غزة   

  . وقيام دولة إسرائيل عليها1948أراضيهم عام 
  20055الالجئين في مخيمات الالجئين في قطاع غزة لمنتصف العام توزيع 

 عدد السكان سنة اإلنشاء اسم المخيم

 94646 1948 مخيم جباليا

                                                 
  http://withdraw.sis.gov.ps/arabic/gaza38.htmlالهيئة العامة لالستعالمات  1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%862  
  3 الهيئة العامة لالستعالمات،  مرجع سابق

  المرجع السابق4 
   المرجع السابق5
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 89085 1949 مخيم الشاطئ

 65763 1948 مخيم النصيرات

 37027 1949 مخيم البريج

 24789 1949 مخيم المغازي

 12253 1949 مخيم دير البلح

 50173 1949 مخيم خانيونس

 61275 1949 مخيم رفح

   
 واحتالل األراضـي الفلـسطينية وتهجيـر        1948ت في أعقاب حرب العام      أ في قطاع غزة ثمانية مخيمات لالجئين أنش       أنشئت

يعد مخيم جباليا أكبر المخيمات من حيث عدد السكان، يليه مخيم الشاطئ، ثم مخيم النصيرات، ثم مخيم رفح، يليه                   . سكانها منها 
  . مخيم خانيونس، ثم مخيم المغازي، و أخيرا مخيم دير البلح الذي يعد األقل تعدادا للسكان بالنسبة للمخيمات األخرى

 الجـئ   75.4،  حيث تبلغ الكثافة السكانية في المخيمات       هاعدد السكان في المخيمات على وجود اكتظاظ سكاني هائل في         يؤشر  
داد يوما بعد يوم ، وبالتالي فان نصيب الفرد من المساحة المذكورة في تراجع نتيجـة                نم الواحد وهذا االكتظاظ السكاني يز     وللد

  1. يولد الكثير من الضغط النفسي واالجتماعي واالقتصادي األمر الذيللزيادة في عدد الالجئين 
  التركيبة العمرية للسكان

مجتمعات، فالمجتمع الفتي يحتاج إلى موارد وإمكانيـات        تؤثر التركيبة العمرية للسكان على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لل        
 علـى عكـس    ،اقتصادية قادرة على استغالل الطاقات الكامنة وتوظيفها باتجاه تنمية وتطوير المجتمع علـى كافـة األصـعدة                

  ال سـيما أن    ،عية كبار السن مما يؤثر سلبا على األوضاع االقتصادية واالجتما         من فيها التركيبة العمرية     تغلبالمجتمعات التي   
  .  نسبة اإلعالة االقتصادية من يرفعذلك

 سنة  14-0الفئة العمرية   من  التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة يبين أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد                
% 2.6كانـت    بينما   ، سنة 64 – 15فئة العمرية من    لل% 48.3من مجمل السكان، و   % 49.1 حوالي   2005في منتصف عام    

   2. سنة فما فوق65للفئة من 
تعكس التركيبة الفتية للسكان في القطاع مدى الحاجة الستيعاب الطاقات الكامنة في هـؤالء الـشباب واسـتغاللها بالـشكل                    

 فتـدهور االقتـصاد     ،المطلوب بما يؤدي إلى مردود إيجابي على االقتصاد الفلسطيني، على عكس ما هـو موجـود حاليـا                 
 بل على العكـس أدى  ،لسكان في القطاع  لوعدم وجود فرص عمل كافية أدى إلى عدم االستفادة من التركيبة الفتية             الفلسطيني  

  . الحصول على السكنعلى هذا عالوة على عدم قدرة الشباب ،إلى تفاقم مشكلة البطالة والفقر ورفع نسبة اإلعالة االقتصادية
   :ةـالخصوب

زيادة عدد السكان، وبالنسبة لمعدل الخصوبة في فلسطين وفي قطـاع غـزة             النساء في   تفاع معدالت الخصوبة عند     يساهم ار 
 فـي العـام     6.6 الخصوبة في قطاع غـزة       لعلى وجه الخصوص فإنه مرتفع جدا إذا ما قورن بدول أخرى، حيث بلغ معد             

مثيله على الصعيد اإلقليمي     وهذا المعدل يفوق كثيرا      4.7،4 حيث بلغ معدل الخصوبة      2003 وهو أعلى منه في العام       20043

                                                 
  .2005 يحي ملكة، نتائج عمل دراسة حول األوضاع الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، غزة الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين، 1

 .4/8/2005، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  4/8/2005سكان قطاع غزة عشية اإلخالء اإلسرائيلي2  
3  Ministry of Health , Health status in Palestine , Annual Report 2004 , Gaza ,Palestine , Aug, 2005, p8  
  10، ص 2004، يوليو 2003الصحي في فلسطين  مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، الوضع - وزارة الصحة4
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 ويرجع السبب في ارتفاع مستويات الخصوبة إلـى الـزواج المبكـر             1. 3.4فعلى سبيل المثال يبلغ  في مصر         ،3.3البالغ  
 لتعرضهم للقتل بفعل العدوان     ةخاصة بين اإلناث، والرغبة في اإلنجاب خاصة في ظل الخوف الشديد من فقدان األبناء نتيج              

األراضي الفلسطينية والذي اشتد منذ اندالع انتفاضة األقصى، هذا باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في               اإلسرائيلي على   
  .المجتمع الفلسطيني
  :المواليد و الوفيات

). إذ أن الفرق بينهما يعطي معدل الزيادة الطبيعيـة للـسكان          (يعتبر معدل النمو السكاني محصلة معدالت المواليد والوفيات         
 مرتفع ويفوق معدالت معظم دول العـالم، بـسبب اتـساع      - كما سبقت اإلشارة إليه      -عدل النمو السكاني في قطاع غزة       وم

  .الفرق بين معدلي المواليد والوفيات لكل ألف من السكان
سمة فـي    ن 1.000 لكل   30.8 في قطاع غزة من      ) نسمة في سنة معينة    1.000عدد المواليد لكل     (ارتفع معدل المواليد الخام   

  .449873، حيث بلغ عدد المواليد الجدد في القطاع 2004 نسمة في العام1.000 لكل 33.6 إلى 20032العام 
  4. يعود ارتفاع عدد المواليد الخام في القطاع باألساس إلى ارتفاع معدالت الخصوبة و االرتقاء بالرعاية الصحية للطفل

 لكل ألف نسمة 3.3بلغ  ) نسمة في سنة معينة1000الخام هو عدد الوفيات لكل معدل الوفيات  (وبالنسبة لمعدل الوفيات الخام
  5. لكل ألف نسمة5.28 بلغ الذي 2003 عن العام ضانخف  وهذا يعني أنه2004في العام 

  ،ي إن االنخفاض في معدل الوفيات الخام والذي يقابله ارتفاع في عدد المواليد في قطاع غزة  يزيد من معدل النمو الـسكان                     
وبالتالي يزيد من الكثافة السكانية في القطاع األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد المحدودة جدا في القطاع ومنها                    

  .السكن
  حاالت الزواج والطالق

اج هـو    و يعتبر الـزو          الزواج والطالق في المجتمع بعوامل عديدة منها االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          تتتأثر حاال 
 بينما يعد الطالق هو نهاية هذه األسرة والحكم علي أفرادهـا فـي              6بداية تكوين األسرة التي رعتها المواثيق الدولية بالحماية       

كما تؤثر الزيادة فـي إعـداد حـاالت         .  وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المجتمع         ،كثير من األحيان بالتفكك والضياع    
  .ب على الوحدات السكنية مما يزيد من مشكلة السكن في القطاعالزواج على الزيادة في الطل

  20057أعداد حاالت الزواج والطالق للعام 

  طالق  زواج  المحكمة  م

  355  1611  غزة  1

  148  1096  الشمال  2

  116  824  دير البلح  3

                                                 
  UNDP http://www.pogar.org/arabic/countries/gender.asp?cid=13 ,،فلسطين :المرأة في الحياة العامة 1
  4، مرجع سابق، ص 2003لوضع الصحي في فلسطين  مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، ا- وزارة الصحة2 
  10، ص2005، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، أغسطس 2004 -  المؤشرات الصحية فلسطين3
  . انظر الفصل الخاص باألوضاع الصحية في هذا التقرير4

.9ميزان لحقوق اإلنسان، غزة فلسطين، ص التقرير السنوي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة، مركز ال   5  
، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسـية        ةوجوب منح األسر  "  على 10/1يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالمادة          6   

ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، اعتمـد وعـرض للتوقيـع              انظر العهد الدول  ....." في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة       
يناير /  كانون الثاني  3: تاريخ بدء النفاذ   1966ديسمبر  / كانون األول  16ألف، المؤرخ في    2200والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة         

  .27وفقا للمادة 1976
  . فلسطين-، المجلس األعلى للقضاء الشرعي، غزة2005 الزواج والطالق لعام   إحصائية أعداد حاالت 7
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  211  1635  خان يونس  4

  210  716  بني سهيال  5

  75  1409  رفح  6

  173  1824  الشجاعية  7

  172  1234  يخ رضوانالش  8

  124  784  النصيرات  9

  154  1118  جباليا  10

  1738  12251  المجموع  *

  20041 حالة زواج عن العـام  151 حالة بزيادة قدرها 12251، 2005 حاالت الزواج في قطاع غزة للعام     دبلغ مجموع عد  
 حالة  78 حالة بزيادة    1738الق في القطاع     حاالت الط  عدد حالة، بينما بلغ مجموع      12100الذي بلغ فيه عدد حاالت الزواج     

 إلى  أن تؤدي من شأن الزيادة في أعداد حاالت الزواج        . 1660 الذي وصل فيه عدد حاالت الطالق        20042طالق عن العام    
سـلبية  ع نسبة الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، بينما تؤدي الزيادة في أعداد حاالت الطالق إلى آثار اجتماعية  افترااحتمال  

ترجع حاالت الطالق في العديد من األحيان في قطاع غزة إلى سوء األحوال المعيشية الناجمة عـن تـردي                   . على المجتمع 
 20الوضع االقتصادي، كما يعود البعض منها إلى ظاهرة الزواج المبكر، حيث تشكل الفئة العمرية الذي تقل أعمارهم عـن                    

  3.ععام أكثر من ربع حاالت الطالق في القطا
  )كناالمس(  السكنية اتالوحد

إن السكن ال ينحصر فقط في أربعة جدران وسقف، بل يتجاوزه إلى المدلوالت النفسية واالجتماعية التي ترتب شكل العالقـة                    
بين المستفيد من السكن والوسط المحيط به، ومن ثم فهناك عالقة طردية بين تمتع الفرد بالحق في سكن مالئم وآمن، ومـدى                      

 الذي تعكسه تلك العالقة على الخريطة االجتماعية واالقتصادية والتنموية، ومن هنا تنبع أهمية التزام المجتمع بتـأمين                  الدور
  4.حماية هذا الحق

هي مبنى أو جزء من مبنى أصال لسكن أسرة واحدة، و له باب أو مدخل مستقل أو أكثر مـن                    "  بأنها   تعرف الوحدة السكنية  
دة السكنية غيـر معـدة أصـال    أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحمدخل يؤدي إلى الطريق  

وقد تكون الوحدة السكنية مـشغولة      . ، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو للعمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية              للسكن
  5".بأسرة واحدة أو أكثر

، أما الوحـدات    %88.6 للسكن فقط بواقع     135.015 وحدة سكنية، منها     152.421زة  يبلغ عدد الوحدات السكنية في قطاع غ      
 وحدة أي حوالي    1.425، وبالنسبة للوحدات المخصصة للعمل فقط فهي        %0.4 بواقع   656المخصصة للسكن والعمل عددها     

  وحدة 7.778ضافة لوجود   ، هذا باإل  %5.0 سكنية مغلقة بواقع     ة وحد 7.547من إجمالي عدد الوحدات، كما أن هناك        % 0.9
  6%.5.1سكنية خالية بنسبة تصل إلى 

                                                 
  . فلسطين-، المجلس األعلى للقضاء الشرعي، غزة2005إحصائية أعداد حاالت الزواج والطالق لعام 1  
  . فلسطين-، المجلس األعلى للقضاء الشرعي، غزة2005إحصائية أعداد حاالت الزواج والطالق لعام 2 
  .10رير السنوي حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المرجع السابق ص  التق3

.، مرجع سابققطاع غزةدنيا األمل إمساعيل، املسكن اجلماعي ووضع النساء يف   4  
19 فلسطني، ص –، النتائج األساسية، رام اله 2003مسح ظروف السكن . 2004 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  5  

  324 فلسطني، ص –رام اهللا ". 6"رقم. كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 6
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  كثافة السكن

.  يؤدي اكتظاظ األفراد داخل المساكن إلى مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلبا عليهم وعلـى المجتمـع بأسـره                  
يسكنون في الوحدة السكنية علـى      وتعرف كثافة السكن بأنها عدد األفراد في الغرفة، وتحسب بقسمة عدد أفراد األسرة الذين               

،  في حـين     )1.9 (2004 في قطاع غزة للعام      ∗ وقد وصل متوسط كثافة السكن      1.عدد الغرف التي يسكن فيها أفراد األسرة      
  . غرفة3.5بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن

  20042التوزيع النسبي ألسر حسب كثافة السكن في العام 

  النسبة  كثافة السكن

  8.3  1أقل من 

1.00 – 1.99  40.9  

2.00 – 2.99  33.3  

3+  17.5  

  100  المجموع

  1.9  متوسط كثافة السكن

 من واقع الجدول أعاله يتضح حجم الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة حيث بلغت نسبة األسر التي تسكن فـي وحـدات                      
 فرد  2.99-2.00من األسر تسكن في     % 33.3 يوجد   ، كما %17.5سكنية ذات كثافة سكنية ثالثة أفراد فأكثر للغرفة الواحدة          

  . فرد للغرفة الواحدة1.99-1.00منها تسكن في % 40.9للغرفة الواحدة، بينما أغلبية األسر حوالي 
  الخدمات المرتبطة بالسكن

تـاح لجميـع   وينبغـي أن ت . مسكن المالئم بعض المرافق األساسية الالزمة للصحة واألمن والراحة والتغذيةلل يجب أن تتوفر 
مكانية الحصول بشكل مستمر على الموارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفـة،            إالمستفيدين من الحق في السكن المالئم       

صحاح والغسل، ووسائل تخزين األغذية، والتخلص مـن النفايـات،          والطاقة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة، ومرافق اإل      
  3.ئوتصريف المياه، وخدمات الطوار

ال يمكن الحديث عن التمتع بالحق في السكن المالئم دون توفر هذه المرافق ذات االرتباط الوثيق بهذا الحق والذي يعد نقصان                     
أحدها انتهاكا للحق في السكن، وللتعرف على واقع بعض الخدمات المرتبطة بالسكن في قطاع غزة من الضروري اإلشـارة                   

  :إلى مايلي
 العامةقرب السكن من الخدمات   -  أ

مكانية االستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفـال             إ أن يتيح موقع السكن   يجب  
حيث يمكن لتكاليف الوقت والمال، التي تترتب على التنقل بين المسكن وموقع العمـل أن               ،  وغير ذلك من المرافق االجتماعية    

وبالمثل، فان المساكن ينبغي أن ال تبنى في مواقع ملوثة أو في مواقـع              .  األسر الفقيرة  تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات    
                                                 

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/mfahem.html املفاهيم واملصطلحات، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين1
  .ة معينة على جمموع عدد الغرف اليت يشغلها األفراد يف هذه األسرة حتسب متوسط كثافة السكن بقسمة جمموع األفراد لفئ∗

  328، مرجع سابق، ص "6"رقم. كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  2
، جمموعة التعليقات العامة املتعلقة بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية 1991 من العهد الدويل ، الدورة السادسة 11/1التعليق العام الرابع، احلق يف السكن املالئم املادة 3  

  29 فلسطني ص -غزة والثقافية،مركز امليزان حلقوق اإلنسان،



 12

، هذا عالوة على أنه يجب أن تتوفر الميـاه النقيـة والطاقـة          قريبة جدا من مصادر التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة          
  1.بصورة دائمة

  .السكن، خاصة وإن كانت هذه الخدمات تقدم بالشكل المطلوب مالئمةقرب السكن من الخدمات العامة مؤشر هام على مدى 

%) 87.9( كم   1بلغت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تسكن في مساكن تبعد عن أقرب مواصالت رئيسية أقل من                  
وعـن أقـرب    %) 62.2(وعن أقرب مركز صـحي    %) 64.7(وعن أقرب عيادة طبيب   %) 77(وعن أقرب مدرسة ابتدائية     

  2).22.1( حكومي أو خاص مستشفى
فإن الخدمات التعليمية   , الخدمات العامة في األراضي الفلسطينية يشوبها القصور بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال ال الحصر             

 والذي يؤدي بدوره إلى التكدس الشديد للطالب داخـل          سيشوبها الكثير من القصور سواء على صعيد النقص في عدد المدار          
 3.الخ.... النقص الحاد بالتجهيزات المدرسية صعيد علىأو ,فترةلى عمل المدرسة ألكثر من ويؤدي إ, الفصل

، هـذا باإلضـافة   )المستشفيات(فإن هناك نقص في عدد مراكز الرعاية الصحية األولية والثانوية          , وبالنسبة للخدمات الصحية  
  4.والممرضينللنقص الحاد في تجهيزاتها الطبية وفي مدى كفاية األسرة واألطباء 

 )صرف صحي، مياه، كهرباء(اتصال السكن بالشبكات العامة   - ب

، أمر ضروري إلعمال الحق في السكن المالئم، حيـث  )صرف صحي، مياه، كهرباء  ( يعتبر اتصال السكن بالشبكات العامة      
  .ال يوجد إمكانية للعيش في مسكن ال تتوفر له هذه الظروف

من السكان % 99.3 ، بينما هناك 2004خالل العام   % 63.4كة صرف صحي فقد بلغت      فيما يتعلق بنسبة األسر المتصلة بشب     
وبلغت كميات المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية في العـام نفـسه   . يحصلون على مياه الشرب الرئيس من شبكة عامة   

  5.%99.3مة وقد بلغت نسبة األسر المتصلة بالكهرباء من خالل شبكة عا. شهر/ ألف متر مكعب412.6
صـرف صـحي، وميـاه،      (تشير اإلحصائيات السابقة إلى وجود نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية متصلة بالشبكات العامـة               

وهذا مؤشر إيجابي، لكن من الضروري اإلشارة إلى جودة هذه الخدمات وكفايتهـا، حيـث يـشوبها العديـد مـن                 ) وكهرباء
ه والكهرباء، فبالنسبة لمياه الشرب تعاني األراضي الفلسطينية بشكل عام وقطـاع            اإلشكاليات، خاصة فيما يتعلق بخدمات الميا     

غزة على وجه الخصوص من نقص وتلوث حاد في هذا المورد، وبالنظر إلى االستهالك الحالي للمياه لألغـراض المختلفـة                    
من الخزان الجوفي فإن نصيب الفـرد       العام والتي تنتج جميعها     / مليون متر مكعب   150والمقدر بحوالي   ) المنزلي ، الزراعي  (

 في  6).للفرد/اليوم/ لتر 150(اليوم وهذا أقل بكثير مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية            / لتر 80يصل إلى حوالي    
) يـوم /لتر800( وتزداد بمقدار الضعف للمستوطن لتصل) يوم/لتر400( حين يصل نصيب الفرد اإلسرائيلي من المياه حوالي     

 أما بالنسبة لنوعيـة الميـاه المنتجـة وصـالحيتها           7".أن الفرد اإلسرائيلي يستهلك خمسة أضعاف المواطن الفلسطيني       بمعنى  
لتر بل يصل في كثير     / ملجم 250لالستخدام اآلدمي والمنزلي فإن معظم إن لم يكن جميع اآلبار يزيد تركيز الكلوريد بها عن                

    .لتر/ ملجم250ير من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية لتر وهذا أعلى بكث/ ملجم500من األحيان إلى 

                                                 
  31، مرجع سابق ص.... جمموعة التعليقات العامة املتعلقة بالعهد الدويل1
 .26- 25ص مرجع سابق، ، 2004اجلهاز املركزي لإلحصاء،  2
 http://www.rchrs.org/journal/journa2j22.htm.هديل رزق القزاز، احلق يف التعليم بني الواقع والطموح 3
  . أنظر األوضاع الصحية يف الفصل الثالث من هذا التقرير4
  .، مرجع سابق4/8/2005اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 5 
   2005 ،املياه الفلسطينية، غزة، فلسطني أمحد اليعقويب، مصادر املياه يف قطاع غزة، سلطة  6

  http://www.alkrama.com/arshif/006/03/report/report418.htmاخلزان اجلويف يتعرض السترتاف حقيقي يضعف قدرته على االستمرار 7 
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 و الذي يعد من العناصر الهامة في نوعية المياه كمرجع لمدى صالحية المياه لالستخدام اآلدمـي                 -كما أن عنصر النترات      
لى معدالت عالية جداً تفوق      يزداد تركيزه بصورة واضحة في المياه الجوفية حيث وصل تركيزه إ           -وخاصة ألغراض الشرب  

فإن الغالبية العظمى مـن آبـار       ) لتر/ ملجم 50(أضعاف الموصى به عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية ألغراض الشرب            
 ممـا يعـد     1.لتـر / ملجم 400الشرب في قطاع غزة تتميز بتركيز عالي من النترات ويصل في بعض المناطق إلى أكثر من                 

 الماء الذي كفلته المواثيق و المعاهدات واإلعالنات وغيرها من المعايير الوليـة الراعيـة لحقـوق                 انتهاكا صريحا للحق في   
  .اإلنسان

 90 إلـى    80وبالنسبة لخدمة الكهرباء فإن الطاقة الموجودة في قطاع غزة ال تكفي لتغطية االستهالك، فاالحتياجات بحـدود                 
 200 من خالل شراء الكهرباء من إسرائيل، فاالحتياج بغزة أصبح           110 إلى   100ميجاوات من خالل محطة التوليد وحوالي       

  2.ميجاوات، قبل القيام بأي من عمليات التوسع االقتصادي والتطوير خاصةً بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
  حجم األضرار في قطاع المباني

 أو كليـة خـالل      ةية والمؤسسات سواء بصورة جزئي    قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتدمير آالف المنازل والمحالت التجار        
الخمسة أعوام الماضية، ونجم عن هذه االعتداءات التعسفية تشريد آالف السكان وفقدان العديد منهم ممـن دمـرت مـصادر                    

  .رزقهم لسبل عيشهم
  

                                                 
  املياه يف قطاع غزة، سلطة املياه الفلسطينية، مرجع سابق أمحد اليعقويب، مصادر 1

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/interview/details.asp?name=11329،2 المركز الصحفي الدولي  
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  20051حجم األضرار التي تم حصرها في قطاع المباني خالل العام 

  القيمة بالدوالر

  حــرف  خانيونس  الوسطى  زةــغ  ل غزةشما  المحافظة

  العدد  اسم المشروع
القيمة 

  التقديرية
  العدد

القيمة 

  التقديرية
  العدد

القيمة 

  التقديرية
  العدد

القيمة 

  التقديرية
  القيمة التقديرية  العدد

العدد 

  اإلجمالي

إجمالي 

  التقدير

  3757931  5787  2025478.93  2889  718827  1828  151199  125  243943.52  295  618484.4  650  منازل بحاجة إلى ترميم

  1107271  352  630000  330  12000  10  -    300000  7  50271  5  منازل أضرار بالغة

  21632.5  13  -  -  -  -  1199  1  -  -  215333.5  12  محالت تجارية

  188519.17  88  58983.5  18  67287.67  47  2521  5  5248  5  54479  13  مؤسسات عامة

  85836130  3759  48700000  2335  15574811  729  3617331  135  9771357  252  8172631  308  هدم كلي

  238297  177    -  238297  177  -  -  -  -  -  -  مناطق خط التماس

  587924.1  19    -  587924.1  19  -  -  -  -  -  -  عمارات ومباني سكنية

  91932604  10195                      اإلجمالي العام

  

                                                 
  15 فلسطين، ص-، الجزء األول المحافظات الجنوبية، وزارة األشغال العامة واإلسكان، غزة2005ح وإعادة إعمار البيوت والمرافق المدمرة، التقرير السنوي  برنامج ترميم و إصال 1
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، حيث بلغ العدد اإلجمـالي      2005ضرر الذي لحق في قطاع المباني خالل العام         ل أعاله يتضح حجم ال    من واقع الجدو  
 دوالر وهذا دليل واضح على كبر حجم األضـرار رغـم            91932604 مبنى، بتكلفة إجمالية     10195لحجم األضرار   

ر لحـق   ، ويشير الجدول إلى أن الحجم األكبـر مـن األضـرا           2005الهدنة المعلنة من الجانب الفلسطيني منذ فبراير      
بمحافظة رفح وهذه إشارة واضحة إلى ضراوة وشراسة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على هذا المخيم، حيث بلـغ                 

 دوالر، بينما بلغ حجم المنـازل التـي     2025478.93 منزال بتكلفة تقديرية     2889عدد المنازل التي بحاجة إلى ترميم       
دوالر، أما عدد المؤسسات العامة المتضررة فقد وصل عددها         63000 منزال بتكلفة تقديرية     330تضررت بشكل بالغ    

 مبنى بتكلفة تقديريـة     2335 دوالر، بينما بلغ عدد المباني التي هدمت كليا          58983.5 مؤسسة بتكلفة تقديرية     18إلى  
اجة يلي محافظة رفح من حيث حجم األضرار، محافظة خانيونس والتي بلغ عدد المنازل التي بح              .  دوالر 48700000

 10، بينما وصل عدد المنازل المتضررة أضرارا بالغـة إلـى            718827 منزال بتكلفة تقديرية     1828إلى ترميم فيها    
 مؤسـسة عامـة تـضررت وبلغـت قيمـة األضـرار             47 دوالر، كمـا أن هنـاك        12000منازل بتكلفة تقديرية    

دوالر، كما بلغ عدد المبـاني     15574811  مبنى هدمت كليا بتكلفة تقديرية     729 دوالر، كما يوجد     67287.67التقديرية
دوالر، وبالنسبة لعدد   238297 مبنى بتكلفة تقديرية وصلت إلى       177التي لحقت بها األضرار في مناطق خط التماس         

.  دوالر 587924.1 عمارة و مبنى سكنيا بتكلفة تقديرية      19العمارات والمباني السكنية المتضررة فقد وصل عددها إلى         
 650يونس من حيث حجم األضرار محافظة شمال غزة حيث بلغ عدد المنازل التي بحاجة إلى ترميم                 يلي محافظة خان  

 منازل بتكلفة تقديريـة     5 دوالر، كما وصل عدد المنازل التي تضررت ضررا بالغا           618484.4منزال بتكلفة تقديرية    
دوالر، 215333.5حاال بتكلفة تقديريـة      م 12 دوالر، أما بالنسبة للمحالت التجارية المتضررة فقد بلغ عددها           50271

 مبنى هدمت   308 دوالر، كما أن هناك      54479 مؤسسة بتكلفة تقديرية       13بينما بلغ عدد المؤسسات العامة المتضررة       
  . دوالر8172631كليا بتكلفة تقديرية 

 295لى ترميم   يلي محافظة شمال غزة من حيث حجم األضرار محافظة غزة، حيث وصل عدد المنازل التي بحاجة إ                
 منـازل بتكلفـة تقديريـة    7 دوالر، كما بلغ عدد المنازل المتضررة أضرارا بالغة   243943.52منزال بتكلفة تقديرية    

 دوالر، أما عن المباني التي تعرضـت      5248 مؤسسات عامة تضررت بتكلفة تقديرية       5 دوالر، بينما هناك     300000
  . دوالر9771357لفة تقديرية  مبنى بتك252للهدم الكلي فقد وصل عددها إلى 

 منـزال   125 فهي أقل المحافظات تضررا، حيث بلغ عدد المنازل التي بحاجة إلى ترميم              ىأما بالنسبة لمحافظة الوسط   
بينما وصل عدد المحالت التجارية المتضررة محال تجاريا واحـدا بتكلفـة تقديريـة              .  دوالر 151199بتكلفة تقديرية   

 دوالر، كمـا بلـغ عـدد        2521 مؤسسات بتكلفة تقديرية     5المؤسسات العامة المتضررة     دوالر، كما بلغ عدد      1199
  .  دوالر3617331 بتكلفة تقديرية 135المباني التي هدمت كليا أيضا 

  زات على صعيد األبنية والمرافقنجااإل

الحـتالل اإلسـرائيلي    وات ا ق  التي أحدثتها      العديد من مشاريع ترميم و إصالح األضرار       إنجاز 2005تم خالل العام    
  .  العديد من المنازل  للحاالت االجتماعيةعلى صعيد األبنية و المرافق، ، يضاف إلى ذلك ترميم و إصالح

  ).مة واإلسكاناوزارة األشغال الع( الترميم وإصالح األضرار في قطاع المباني

ل األحمر اإلماراتي، ودولـة الـصين، و        قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان وبالتمويل من البنك اإلسالمي والهال         
الصناديق العربية، ومؤسسة التعاون، ووزارة المالية الفلسطينية بإنجاز العديد من مشاريع ترميم و إصالح األضـرار                

 منزال، إضافة إلى ترميم و إصالح أضرار    2161 حيث تمكنت الوزارة من ترميم و إصالح         ،في محافظات قطاع غزة   
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 دوالر أمريكي، كذلك إصالح وترميم أضرار مدرسـة شـهداء           6037886.2ة إجمالية وصلت إلى     برج فلسطين بتكلف  
  . دوالر214669.4جباليا، ومؤسسات عامة أخرى بتكلفة إجمالية بلغت

 منزال وإعادة بناء مقر حفـظ النظـام         94وبالنسبة إلعادة بناء المنازل التي هدمت كليا تمكنت الوزارة من إعادة بناء             
  . دوالر2179341.8لح بتكلفة إجمالية بلغت بدير الب

  1: موزعة حسب محافظات قطاع غزة كما يلياإلنجازات

  2005شمال غزة لعام / انجازات مديرية أشغال و إسكان محافظة

 القيمة بالدوالر

  القيمة حسب العقد  التمويل  اسم المشروع  م

  165237.5  البنك اإلسالمي   في بيت حانونمنزال126إصالح أضرار   1
  5278  البنك اإلسالمي  إصالح أضرار مدرسة شهداء جباليا  2
  34955.6  الهالل األحمر اإلماراتي   منازل في الشمال10إصالح أضرار   3
  51406  البنك اإلسالمي   في بيت الهيا منزال62إصالح أضرار   4
  47047.42  البنك اإلسالمي   في جباليا منزال51إصالح أضرار   5
  37250.7  البنك اإلسالمي   في بيت الهيا منزال56إصالح أضرار   6
  52360  وزارة المالية   في جباليا منزال52إصالح أضرار   7
  49436  وزارة المالية   في بيت الهيا منزال55إصالح أضرار   8
  110544.32  البنك اإلسالمي   منازل في الشمال5إعادة بناء   9

لتي أنجزتها وزارة األشغال العامة واإلسكان تتعلق فـي إصـالح           يتضح من واقع الجدول أعاله أن معظم المشاريع ا        
أما بالنسبة للمنـازل    .  إلصالح أضرار مدرسة شهداء جباليا     ة باإلضاف  منزال 412األضرار، حيث تم إصالح أضرار      

  . منازل فقط5التي قامت الوزارة بإعادة بنائها فقد وصلت إلى 
سيتم مالحظـة     2صره من أضرار  بح شمال غزة مع ما قامت الوزارة        عند مقارنة ما أنجزته الوزارة من مشاريع في       

 تتـوزع   مبنـى  988الفجوة بصورة واضحة لصالح حجم األضرار، حيث بلغ حجم األضرار الكلي في قطاع المباني               
 بالغة، و محالت تجاريـة متـضررة، ومؤسـسات عامـة            اعلى منازل بحاجة إلى ترميم، و منازل متضررة أضرار        

  . اني هدمت كليامتضررة، ومب
 295ويشير الجدول أيضا إلى أن أكثر جهة ممولة للمشاريع هي البنك اإلسالمي، حيث تم تمويل إصـالح أضـرار                    

 بينمـا   ، منـازل  5 مشروع إصالح مدرسة شهداء جباليا، كما قام البنك اإلسالمي أيضا ببناء             باإلضافة لتمويل منزال،  
  . منازل10ومول الهالل األحمر اإلماراتي مشروعا واحدا إلصالح .  منزال107مولت وزارة المالية إصالح أضرار 
  20053غزة لعام /  مديرية أشغال و إسكان محافظةإنجازات

  القيمة حسب العقد  التمويل  اسم المشروع  م

  7065  البنك اإلسالمي  إصالح إضرار منزل عبد اهللا سمور  1

                                                 
10 المرجع السابق، ص     1  

  .15، ص2005المدمرة، التقرير السنوي  برنامج ترميم و إصالح وإعادة إعمار البيوت والمرافق   انظر حجم األضرار في قطاع المباني، 2
  12 المرجع السابق، ص 3
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  8028  الهالل األحمر  غزة/ توريد اسكوريت  2
  205295  البنك اإلسالمي   مؤسسات عامة غزة الشمالإصالح  3
  78985  البنك اإلسالمي   منزال109إصالح أضرار   4
  16935  البنك اإلسالمي  إصالح أضرار برج فلسطين  5
  73827 البنك اإلسالمي   منزال85إصالح أضرار   6
  86868  البنك اإلسالمي   منزال135إصالح أضرار   7
  26400  هالل األحمرال   منزال22إصالح أضرار   8
  177865  البنك اإلسالمي   منزال320إصالح أضرار   9

  38907  وزارة المالية   منزال20إصالح أضرار   10
  4625101  المنحة الصينية   منزال21إصالح أضرار   11
  106418.9  البنك اإلسالمي   منازل في غزة5إعادة بناء   12

 مشاريع منها تـم مـن خاللهـا         9 مشروعا   12اإلسكان قامت بإنجاز  يشير الجدول أعاله أن وزارة األشغال العامة و       
، ومشروعان يتعلقان بتوريد اسكوريت، و إصالح مؤسسات عامة، بينما يوجد مـشروع              منزال 713إصالح أضرار   

  . منازل5واحد فقط متعلق ببناء 
جازه علـى صـعيد إصـالح       نبإ في المنازل في محافظة غزة مع حجم ما قامت الوزارة            1 عند مقارنة حجم األضرار   

  .المنازل المتضررة سيتبين أنه يوجد انجازات كبيرة للوزارة في هذا المجال
، حيث  مبنى 252لكن التقصير يتعلق بإعادة بناء المباني التي تم هدمها كليا والتي وصل عددها في محافظة غزة إلى                  

  . منازل فقط5ه هو ؤما تم بنا
 مشاريع تم من خاللها إصالح أضـرار        8نك اإلسالمي الجهة األولي الممولة بواق       وبالنسبة لجهة التمويل فقد شكل الب     

.  منازل 5، و إصالح أضرار مؤسسات عامة، و إصالح أضرار برج فلسطين، هذا باإلضافة إلعادة لبناء                 منزال 650
، كمـا قامـت     ال منز 22يليه الهالل األحمر الذي مول مشروعين تم من خاللهما توريد اسكوريت، و إصالح أضرار               

  . منزال21، و مولت المنحة الصينية مشروع إصالح أضرار  منزال20وزارة المالية بتمويل مشروع إصالح أضرار 
  20052الوسطى لعام /  مديرية أشغال و إسكان محافظةإنجازات

  القيمة بالدوالر

  القيمة حسب العقد  التمويل  اسم المشروع  الرقم

  48435.2    ة الماليةوزار   منزال120ًأضرار إصالح   1
  190114.84  البنك اإلسالمي   دير البلح-إنشاء مقر حفظ النظامإصالح   2

  
 فقط ، واحد    عينمن واقع الجدول أعاله يتضح أن وزارة األشغال العامة واإلسكان أنجزت في محافظة الوسطى مشرو              

، ومشروع آخر ممـول مـن البنـك          وهذا المشروع ممول من وزارة المالية       منزال 120منها متعلق بإصالح أضرار     
  .اإلسالمي متعلق بإنشاء مقر حفظ النظام في دير البلح

                                                 
  15، ص2005 برنامج ترميم و إصالح وإعادة إعمار البيوت والمرافق المدمرة، التقرير السنوي   انظر حجم األضرار في قطاع المباني،1
  13-12 المرجع السابق، ص 2
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 التي لحقت في المباني في محافظة الوسطى، سيتم مالحظـة أن هنـاك              1وعند مقارنة هذه االنجازات بحجم األضرار     
ت التجارية، و المؤسـسات      هذا باإلضافة إلصالح أضرار المحال      إلى إصالح  العديد من المنازل التي ما زالت بحاجة      

  .العامة ، كما أنه يوجد العديد من المباني التي هدمت كليا وتحتاج إلى إعادة بناء
  2 2005سخانيون/  مديرية أشغال و إسكان محافظةإنجازات

    القيمة بالدوالر

 مـشاريع، حيـث     7يتضح من واقع الجدول أعاله أن وزارة األشغال العامة واإلسكان أنجزت في محافظة خانيونس               
عاون، كمـا تـم      بتمويل من المالية العربية، و منزلين بتمويل من مؤسسة الت          283 منزال،   285قامت بإصالح أضرار    

إصالح أضرار مبنى الشؤون االجتماعية بتمويل من وزارة المالية، كما قمت الوزارة أيضا وبتمويـل مـن حكومـة                   
يتضح من هـذه اإلحـصائيات ضـعف      .  منازل، بينما قامت وزارة المالية ببناء منزل واحد فقط         4الصين بإعادة بناء    

  .  مع حجم األضرار التي لحقت في قطاع المباني في المحافظةانجازات الوزارة في محافظة خانيونس وذلك مقارنة
  20053رفح /  مديرية أشغال و إسكان محافظةإنجازات

  القيمة بالدوالر

  القيمة حسب العقد  التمويل  اسم المشروع  الرقم

  البنك اإلسالمي   منزال288إصالح أضرار   1
2654.7  

   مناقصة مفتوحة
  60263.39  لماليةوزارة ا   منزال127إصالح أضرار   2
  979500  -   على أراضي حكومية منزال45بناء   3
  690000  -   على أراضي خاصة منزال34بناء   4

  
 4من خالل الجدول أعاله يتضح أن ما قامت به وزارة األشغال العامة واإلسكان من انجازه في محافظة رفـح هـو                      

 127 منها ممول من البنـك اإلسـالمي، و        288،   منزال 415مشاريع فقط ، مشروعان منها متعلقان بإصالح أضرار         
 ، منـزال  79لكن الذي يالحظ على انجازات الوزارة رغم عدم كفايته هو قيام الوزارة ببناء              .  من وزارة المالية   مموال

                                                 
  15، ص2005إصالح وإعادة إعمار البيوت والمرافق المدمرة، التقرير السنوي  برنامج ترميم و   انظر حجم األضرار في قطاع المباني،1 

  14-13 المرجع السابق ص 2
  14 المرجع السابق، ص   3

  القيمة حسب العقد  التمويل  اسم المشروع  م
  58242.62  المالية العربية   منزال283إصالح   1
  11352  مؤسسة التعاون  إصالح أضرار منزل شكري األغا  2
  19594.22  مؤسسة التعاون  إصالح أضرار منازل خانيونس  3
  4096.4  وزارة المالية  إصالح أضرار مبنى الشؤون االجتماعية  4
  45000.4  وزارة المالية   منزال122إصالح أضرار   5
  74763.79  حكومة الصين   منازل في خانيونس4إعادة بناء   6

  وزارة المالية  بناء منزل إبراهيم أبو جزر  7
28000   

  شيكل توريد مواد
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ه من منازل   ؤ أراض خاصة، وهو أكبر بكثير من حجم ما تم بنا          ىمنزال عل  34 على أراض حكومية، و      منزال منها 45
ولكن يضل ما أنجز على صعيد محافظة رفح  من إصالح ألضرار، و إعادة              . فظات األخرى في قطاع غزة    بكل المحا 

  .  بقطاع المباني في محافظة رفحالتي لحقت 1بناء منازل أقل من المستوى المطلوب وأقل بكثير من حجم األضرار
  المشاريع التي تابعتها وزارة األشغال العامة واإلسكان

 بمتابعة العديـد مـن      2005عامة لألبنية والمرافق التابعة لوزارة األشغال العامة واإلسكان خالل العام           قامت اإلدارة ال  
  :أهمهاالمشاريع على صعيد األبنية 

قام الفريق الفني في اإلدارة بإعداد معظم المخططات والوثائق الخاصة بكافـة            :  مشروع الحي اإلماراتي في رفح     -1
 بعد توقيع االتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلـة بـوزارة األشـغال              2004عام  عناصر المشروع في بداية ال    

إلـى تـوفير     مليون دوالر، ويهدف     17 المشروع   تبلغ قيمة منحة  . العامة واإلسكان وجمعية الهالل األحمر اإلماراتي     
 2005العمل فقط حتى شهر مـايو       استمر   وقد   ، أسرة بال مأوى بسبب االعتداءات اإلسرائيلية      616 إلىوحدات سكنية   

  .ةحيث توقفت عملية إعداد باقي المخططات والوثائق بسبب بعض العقبات اإلداري
قام الرئيس محمود عباس والشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان بتاريخ            :  مشروع مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان        -2
أنقاض ما كان يعرف سابقا بمستوطنة موراج في رفـح           بوضع حجر األساس لمدينة الشيخ خليفة على         8/10/2005

  . مليون دوالر100بتمويل من دولة اإلمارات منحة الشيخ خليفة بن زايد وقيمتها 
 تقع شمال مدينة رفح، لتتسع ألكثر من        التيالمخططات الخاصة بإنشاء المدينة     وزارة األشغال العامة واإلسكان       أعدت

، تشتمل على   ا دونم 1056دمرت بيوتهم في جنوب قطاع غزة، تبلغ مساحة المدينة           ألف مواطن من الذين هجروا و      25
  .2 م120 وحدة سكنية، معدل مساحة الوحدة 3500

  . وزارات إلى مباني مجمع الوزارات4،  2005انتقلت خالل العام :  استكمال مشروع مجمع الوزارات-3
 علـى تمويـل عـدد مـن     2005 األخير من العام خالل الربعUSAID وافقت ال USAID :   مشاريع منحة ال-4

المشاريع في قطاعات مختلفة من بينها مشروعين قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان بإعدادهما وهما مشروع البنية                
  .التحتية لحي الندى، ومشروع استكمال البنية التحتية لحي الشروق

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم التمويـل الـالزم لرزمـة مـن             ): التمويل الذاتي ( برنامج المشاريع الحكومية الطارئة    -5
المشاريع الطارئة في مختلف المناطق بما يغطي كافة القطاعات التنموية وذلك بتمويل من موازنة صندوق االسـتثمار                 

 عيـادات   9 من بينها    2005خالل شهر ديسمبر    ا   مشروع 15الفلسطيني، وقد قام الفريق الفني في اإلدارة العامة بتدقيق          
  .صحية ومبان تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

 وحدة سكنية بتمويل مـن      200 إلنشاء   UNDPالمشروع هو عبارة عن مقترح تقدم به ال         : ي مشروع الحي اليابان   -6
  .حددالماليابان، وقد قام مهندسو اإلدارة بعمل عدة مقترحات وبدائل بما يتماشى مع شروط المنحة والسقف المالي 

  )وكالة الغوث( الترميم وإصالح األضرار في قطاع المباني

ترميم وإصالح العديد من المباني في محافظات قطاع غزة، سواء علـى صـعيد              بقامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين      
  .ترميم وإصالح المباني الناتجة عن االعتداءات اإلسرائيلية أو على صعيد الحاالت االجتماعية

                                                 
  15، ص2005 برنامج ترميم و إصالح وإعادة إعمار البيوت والمرافق المدمرة، التقرير السنوي   انظر حجم األضرار في قطاع المباني، 1
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 ببناء العديد من المنازل لألسر التي فقدت مأواها بسبب االعتداءات اإلسـرائيلية،             2005غوث خالل العام  القامت وكالة   
 دوالر ، هذا باإلضـافة      4.639.310.55 أسرة، بتكلفة      327 وحدة سكنية إليواء     300حيث قامت وكالة الغوث ببناء      

  .  دوالر901.198.77لتكلفة البنية التحتية التي وصلت إلى  
بالنسبة للمنازل التي بنتها الوكالة أو قامت بإصالحها للحاالت االجتماعية في محافظات قطاع غـزة، فقـد قامـت     أما  

 دوالر، كما قامت وكالة الغـوث أيـضا       649.109 أسرة بتكلفة إجمالية وصلت إلى       40 إليواء    منزال 40الوكالة ببناء   
  1. دوالر403.798.05إجمالي تكاليف بناءها  أسرة، بلغت 445 خاصة ب  منزال321بإعادة إصالح وترميم 

  2005 لعام وزارة األشغال العامة واإلسكانموازنة 

بالرغم من حجم المنح التي تقدمها العديد من الدول لتطوير قطاع اإلسكان في األراضـي الفلـسطينية، إال أنـه مـن                      
ا دورا بالغ األهمية فـي تطـوير قطـاع          المفترض أن تلعب المخصصات المالية لوزارة األشغال العامة واإلسكان أيض         

 على أرض الواقع، حيث تعاني المخصصات المالية للـوزارة مـن          إال أن األمر مختلف   اإلسكان باألراضي الفلسطينية،    
نقص شديد ال يتناسب مع حجم الحاجة وحجم األموال التي يحتاجها قطاع اإلسكان لتطويره وإعادة إعمـار مـا دمـره                     

من المساكن  %) 2 (يتجاوزوزارة األشغال العامة واإلسكان باإلضافة للمجلس الفلسطيني لم          وفرته    ما  أن   إذ ،االحتالل
  . في محافظات غزة

من الموازنة العامة   %) 0.52(مليون دوالر، أي    ) 11.503(،  2005وزارة األشغال العامة واإلسكان للعام      موازنة  بلغت  
  .مليون دوالر) 2.220(والبالغة 

من موازنة الوزارة، وبلغـت النفقـات التـشغيلية         %) 80(مليون دوالر أي حوالي     ) 9.241(األجور  بلغت الرواتب و  
، وبلغـت   %)5(ألف دوالر، أي حـوالي      ) 672(، وبلغت النفقات التحويلية     %)9(مليون دوالر، أي حوالي     ) 1.047(

  ).%4.7(ألف دوالر، أي حوالي ) 542(النفقات الرأسمالية والتطويرية 
صات ال تتناسب إطالقاً مع الحاجة الماسة للمساكن في األراضي الفلسطينية حيث بلغت نسبة األسـر التـي                  هذه المخص 

بينما بلغت نسبة األسر التي ليس لديها قـدرة         %)  83.4(تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم حوالي           
ألف وحدة سكنية خالل العقد     ) 30(كما أن هناك حاجة إلى       2)%71.8(مادية على بناء وحدات سكنية خالل العقد القادم         

   3.القادم
 2005من إجمالي المخصصات المالية لوزارة األشغال العامة واإلسكان حيث بلغت عام            %) 95(النفقات الجارية   تشكل  

 يمكن أن تفي    من موازنة الوزارة، وهذا يؤشر على أن هذه الموازنة ال         %) 80(كما تشكل الرواتب واألجور     ) 10.961(
بحاجة قطاع اإلسكان خاصة وأنها تعد موازنة رواتب وأجور في الدرجة األولى حيث شكلت النصيب األكبر من هـذه                   

  . الموازنة
من إجمالي موازنة  %) 4.7(أما عن النفقات الرأسمالية و التطويرية فهي ال تكاد تذكر في الموازنة حيث شكلت ما نسبته                 

لي رغم الحاجة الماسة لتطوير قطاع اإلسكان، وبناء العديد من الوحـدات الـسكنية ليـتم                الوزارة وهو أقل مخصص ما    
استيعاب الزيادة والكثافة السكانية العالية في قطاع غزة على وجه الخصوص، هذا عالوة على الحاجة إلى إعادة بنـاء و              

  .ترميم وإصالح العديد من البيوت التي تم تدميرها خالل انتفاضة األقصى 

                                                 
1  House Demolition & shelter Rehabilitation in 2005, Chief, Field Relief & Social Services Programme, G, UNRWA,7/3/2006.  
  32، مرجع سابق، ص 2003مسح ظروف السكن . 2004اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  2 
  http://www.pcbc.gov.ps/news/dayofpopulation.pdf اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  3



 21

ي ظل االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع وما نجم عنه من زيادة بقعة األرض فـإن هنـاك حاجـة لزيـادة                      ف
 عليه فإن الواقع الراهن يفـرض باتجـاه       . المخصصات المالية للوزارة لتطوير قطاع اإلسكان في ضوء هذه المستجدات         

ة واإلسكان، وذلك لتمكينها هي والجهات المعنيـة بقطـاع          زيادة المخصصات المالية لوزارة األشغال العام     ب الشديدالدفع  
  . اإلسكان من تطويره بالشكل المطلوب

  
  

  الخالصة

واالجتمـاعي  , والـسياسي , تنبع من الواقع الجغرافي   , تشير األوضاع السكانية في قطاع غزة إلى وجود مشكلة إسكانية         
بط باالحتالل اإلسرائيلي الذي دمر اآلالف من المـساكن         فالواقع السياسي للشعب الفلسطيني مرت    , الذي يعيشه قطاع غزة   

ومع أن وزارة األشغال العامة واإلسكان قامت بإعادة إصالح وترميم العديد من المنـازل إال أنـه                 -وشرد ساكنيها منها    
في تـوفير    ا عالوة على إغالقه المتكرر للمعابر والذي سبب في كثير من األحيان شح            -تبقى العديد من المنازل المدمرة    

مواد البناء التي تستخدم في بناء المساكن والبنية التحتية، هذا باإلضافة لفقدان آالف العمال لعملهـم، ممـا أدى لتفـشي                     
  .ظاهرتي الفقر والبطالة األمر الذي مس قدرة العديد من المواطنين على حيازة المسكن المالئم

فبالرغم من التوسع في بناء المـساكن منـذ قـدوم           , ية واالحتياجات  كما أنه ال يوجد توازن بين مقومات التنمية اإلسكان        
 خاصة في ظل الزيادة السكانية المرتفعة حيث وصل         ،السلطة إال انه ظل دون المستوى المطلوب بكثير وال يلبي الحاجة          

خـالل  هذا يعني أن عدد السكان قد تضاعف نحو أربع مرات  . 2005 نسمة عند منتصف     1472333عدد سكان القطاع    
كثافة أعلى    يمثل  قطاع  من ، مما يجعل  2كم/  نسمة 4033 الثمانية والثالثين عاماً الماضية، وقد بلغ معدل الكثافة السكانية        

 تمثل المشكلة الرئيسية لهذا القطاع خاصـة منـذ         اإلسرائيلي  االحتالل  قوات تاعتداءا بالرغم من أن  و ، في العالم  سكانية
 حيـث بلغـت موازنـة وزارة         تمثل سببا آخرا لذلك،    قلة موارد التمويل لقطاع اإلسكان     أن   األقصى إال اندالع انتفاضة   

من الموازنـة العامـة والبالغـة       %) 0.52(مليون دوالر، أي حولي     ) 11.503(،  2005األشغال العامة واإلسكان للعام     
كبير فـي شـبكات البنيـة        القصور والنقص ال   إلىكما أدى غياب التخطيط الحضري واإلقليمي       . مليون دوالر ) 2.220(

  . في القطاعة تدهور األوضاع السكاني والتحتية
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  لفصل الثاني

  األوضاع االجتماعية

  مقدمة

ترتبط األوضاع االجتماعية ارتباطا وثيقا باالقتصاد وقدرته على توفير مستلزمات الحياة األساسية للمواطنين من عمـل                
  .ورعاية وضمان اجتماعي يوفر لهم العيش الكريم

 سوء األوضاع االجتماعية في األراضي الفلسطينية مرتبط بشكل مباشر باالستقرار السياسي واالقتصادي،             تحسن أو إن  
 التـي تـضمنت الحـصار واإلغـالق     نفبعد اندالع انتفاضة األقصى واإلجراءات اإلسرائيلية المجحفة بحق الفلسطينيي  

 من سوء األوضاع االجتماعية في      تمل داخل الخط األخضر زاد     من الع  نلألراضي الفلسطينية، ومنع العمال الفلسطينيي    
  .األراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكس ذلك على نمط وحياة السكان فيها

 تحليل  التي تتناول، مؤشرات  عدد من ال  ولقياس مدى تحسن أو تدهور األوضاع االجتماعية في قطاع غزة سنتطرق إلى             
بطالة، ووضع المعابر في القطاع، وأسعار المستهلك، واألجور، واإلعانة والفقـر،           واقع القوى العاملة والعمال وحجم ال     

ودخل األسرة وإنفاقها، ثم سنتطرق إلى إمكانية صمود االقتصاد الفلسطيني واستراتيجياته في مواجهة الحالة االقتصادية               
أولويات حاجة األسـر، والتأمينـات      وة،  الخانقة التي تعيشها األراضي الفلسطينية، حيث سنشير إلى المساعدات اإلنساني         

  .االجتماعية في فلسطين، ودور موازنة وزارة العمل و الشئون االجتماعية في هذا الصمود
  القوى العاملة

تواجه القوى العاملة الفلسطينية تحديات كبيرة، حيث انعكست األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية علـى واقـع            
 الحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية دورا رئيسيا في التأثير على واقع القوى العاملة، حيـث                فلعب ،الطبقة العاملة 

 العمال للعمل داخل األراضي الفلـسطينية،       توجه هؤالء  من العمل داخل الخط األخضر إلى        نأدى منع العمال الفلسطينيي   
ة، مما خلق وضعا صعبا أثر بشكل مباشر على ارتفاع          إال أن سوق العمل الفلسطيني ال يتسع لهذا الكم من األيدي العامل           

  .نسبة البطالة
    .ةوينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطال)  فأكثرا عام15(تشمل القوى العاملة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

في الربع  %) 39.7 (795,000  من  2005ارتفعت نسبة المشاركين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية في العام            
 وارتفعـت مـرة أخـرى فـي الربـع الثالـث لتـصل إلـى                 2في الربع الثـاني،   %) 41.2(833.000 إلى   1األول،

 في حين كانت نسبة المشاركين      3%).40.3 (830.000، بينما انخفضت في الربع الرابع لتصل إلى       %)41.7(850.000
 وبالنـسبة لقطـاع غـزة،       4) .%43.5 (2000لث من العـام     في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية في الربع الثا        

فـي الربـع األول، إلـى     %)36.6(254.000 من 2005انخفضت نسبة المشاركين في القوى العاملة في القطاع لعام 
، ثـم عـادت     )37.1(264.000في الربع الثاني، بينما ارتفعت في الربع الثالث بشكل طفيف إلى            %) 36.5(257.000

  5).36.4(262.000خرى في الربع الرابع لتصل إلى وانخفضت مرة أ

                                                 
المؤتمر الصحفي حول نتـائج مـسح       . 2005، الربع األول    )  آذار   –كانون ثاني   ( دورة  : مسح القوى العاملة  . 2005،يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين    1

  5 فلسطين،ص–رام اهللا . القوى العاملة
  5، مرجع سابق، ص2005، الربع الثاني)2005 حزيران، –يسانن( دورة: مسح القوى العاملة  . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2

المؤتمر الصحفي حول نتـائج     . 2005، الربع الرابع    )   كانون أول     –تشرين أول   ( دورة  : مسح القوى العاملة  . 2005،يجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين   ال3 
  10 فلسطين،ص–رام اهللا . مسح القوى العاملة

.            2005، الربـع الثالـث      2005، الربـع الثالـث      )2005 أيلـول ،     –تمـوز   ( دورة: مسح القوى العاملة     . 2005 الفلسطيني،   لجهاز المركزي لإلحصاء   ا 4
  .5 فلسطين،ص–رام اهللا

  .5الربع األول، والثاني، و الثالث، والرابع، المراجع السابقة،ص: مسح القوى العاملة.2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 5
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ففي حال )  فأكثرا عام15(التغيرات التي تطرأ على حجم القوى العاملة يتبع التغير في حجم الفئة العمرية في سن العمل             
ـ     . ها يطرأ انخفاض على القوى العاملة     انزيادة هذه الفئة تزيد القوى العاملة وفي حال نقص          سكانيةلذلك رغم الزيـادة ال

 في عدد السكان في األراضي الفلسطينية إال أن نسبة القوى العاملة انخفضت في ما بـين الربـع                   المرتفعة المستمرة و 
، حيث نتج عن االعتداءات اإلسرائيلية على       2005 وهو قبل اندالع انتفاضة األقصى و بين العام          2000الثالث من العام    

دت اإلجـراءات    كمـا أ   .) فأكثر ا عام 15(وهم في معظمهم من الفئة العمرية       األراضي الفلسطينية سقوط آالف الشهداء      
بإغالق المعابر أمام حركة األفراد و البضائع إلى فقدان آالف العمال داخل الخط األخضر لعملهـم،                اإلسرائيلية المتمثلة   

م المستوردة من إسـرائيل ممـا       عالوة على تدهور األنشطة االقتصادية المحلية التي تعتمد في معظمها على المواد الخا            
ـ القطاعتبعه ذلك من ارتفاع نسبة البطالة في      أدى إلى توقف العديد من األعمال و ما         ون، ولهذه األسباب أصبح المواطن

  . يوجهون أبنائهم للتعليم و استكمال دراساتهم الجامعية حيث ال يوجد بديل عن التعليم فالعمل لم يصبح متوفر لديهم
  العاملون

 الحقوق التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث             من الحق في العمل     ريعتب
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتـع بـشروط                " تنص المادة السابعة منه على أن       

  1"…عمل عادلة ومرضية
  .نة اإلسرائيلية المتمثلة بإغالق أسواق العمل اإلسرائيلية في وجه العمال الفلسطينييإن هذا الحق يتأثر مباشرة بالسياس

، حيث وصل العدد    %)12.0( بمعدل   2005ارتفع عدد العاملين بشكل ملحوظ مابين الربع األول والربع الثاني من العام             
بلغت الزيـادة فـي عـدد    %) . 6.5(ارتفع في قطاع غزة بمعدل     .  ألف في الربع األول    586 ألف مقارنة ب     656إلى  

 آالف شخص وانتقل    8انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالي       وبالمقابل   ألف عامل    11العاملين في قطاع غزة حوالي      
اتجه االرتفاع في عدد العاملين إلى .  آالف من حالة عدم مشاركة في القوى العاملة إلى حالة مشارك في القوى العاملة             3

موزعة بالتساوي مابين عاملين لحسابهم أو أعضاء أسرة غير مدفوعي األجـر            % 47و  % 41نسبة  القطاع الحكومي ب  
مـن العـاملين   % 53واحتل قطاع التجارة المرتبة األولى في التشغيل حيث شـغل      . والباقي توزعوا إلى حاالت أخرى    

 (اركة النساء بشكل ملحـوظ مـن      كما ارتفعت نسبة مش   %). 23(ويليه قطاع الصناعة    %) 24(الجدد ويليه قطاع البناء     
 ألف عامل من قطاع غزة في الوقت الذي لم يتجـاوز            2 كما شغل سوق العمل اإلسرائيلي حوالي        )% 9.4إلى  % 8.6

  2005.2 عامل في الربع األول 500عددهم 
لف عامـل فقـط،      حيث ارتفع العدد بمقدار أ     2005ارتفع عدد العاملين بصورة طفيفة ما بين الربع الثاني والثالث للعام            

 ألف  187 آالف عامل، ليصبح العدد      8وارتفع العدد في قطاع غزة إلى       .  ألف عامل في الربع الثالث     657ليصبح العدد   
  . ألف108 ألف إلى 114من جهة أخرى انخفض عدد العامالت الفلسطينيات من . عامل

ث بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تـشغيل          حي ،لتوزيع النسبي لألنشطة االقتصادية لم يطرأ أي تغيير       فيما يتعلق با  
  %.17.5 والفنادق م، يليه قطاع المطاع%21.4، يليه قطاع التجارة %50.1في قطاع غزة بنسبة وصلت إلى 

مقابل انخفاض نسبة العـاملين     % 66.6إلى  % 65.3من جانب آخر ارتفعت في قطاع غزة نسبة المستخدمين بأجر من            
كما انخفضت نـسبة العـاملين فـي إسـرائيل          .ما بين الربع الثاني والثالث    % 22.0ى  إل% 23.1لحسابهم الخاص من    

  3.والمستوطنات في القطاع إلى ألف عامل في الربع الثالث مقارنة مع ألفي عامل في الربع الثاني

                                                 
   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مرجع سابق 1
  6، مرجع سابق،ص2005الربع الثاني) 2005حزيران،-نيسان(دورة: مسح القوى العاملة  . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2 

  .6، مرجع السابق،ص2005الربع الثاني) 2005أيلول،--تموز(  دورة:مسح القوى العاملة  . 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3
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لربـع الثالـث،    عدد العاملين في األراضي الفلسطينية في الربع الرابع فقد انخفض بشكل كبير عنه في ا              أما فيما يتعلق ب   
 قطاع غزة بمقدار ألف     العاملين في بينما ارتفع عدد    .  ألف عامل  632 ألف عامل، ليصبح العدد      25حيث انخفض بمقدار    

 يعود االرتفاع في عدد العاملين في قطاع غزة في الربع الرابع من العـام               . ألف عامل  188عامل، ليصبح عدد العاملين     
لتنقل أكبر لألفراد والبضائع بين محافظات القطاع، كما تم تشغيل          اث أصبح حرية     حي "االنسحاب اإلسرائيلي " إلى   2005

أما عن عدد العامالت الفلسطينيات فقد انخفض       ،  الخ....العديد من العمال في الدفيئات الزراعية في المستوطنات المخالة        
  . عاملة ألف101 ألف إلى 108من 

 التوزيع النسبي لهذه األنشطة، حيث كان القطاع األكثر تـضررا           ىتغير عل  طرأ   فقدبالنسبة لتوزيع األنشطة االقتصادية     
بين الربعين الثالث والرابع لعـام      % 15.5إلى  % 17.5هو قطاع التجارة والمطاعم والفنادق حيث انخفضت النسبة من          

ـ                 %11 أي بانخفاض نسبته   2005 ى ، من جهة أخرى بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تـشغيل حيـث وصـلت إل
49.2.%  

مقابل انخفاض نسبة العاملين كأعضاء أسرة      % 69.4إلى  % 66.6من جانب آخر، ارتفعت نسبة المستخدمين بأجر من         
  .2005ما بين الربع الثالث والرابع لعام % 6.5إلى % 8.5غير مدفوعي األجر من 

  2005.1ع الرابع لعام  الربيأما عن عدد عمال القطاع في إسرائيل والمستوطنات فلم يتجاوز األلف عامل ف
  البطالة

تشكل البطالة في األراضي الفلسطينية التحدي األكبر للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة البطالة في  صـفوف الـشباب                  
  .الذين يمثلون النسبة العظمى من إجمالي السكان إضافة إلى إجمالي النشيطين اقتصاديا

 المتراجع وعدم القدرة على تحقيق معدالت متقدمة من النمو االقتـصادي،            إن تفاقم أزمة البطالة نظرا للواقع االقتصادي      
ووقوع السلطة الفلسطينية في دائرة العجز المتراكم للموازنات العامة وتزايد الديون الداخلية والخارجية، وذلـك بفعـل                 

ي، وتقييد االقتصاد الفلـسطيني     مجموعة من العوامل والتي أهمها تبعية االقتصاد الفلسطيني المطلقة لالقتصاد اإلسرائيل          
أدى كل ذلك إلى تفاقم سوء األوضـاع االقتـصادية وبالتـالي االسـتقرار              .  الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي    تباالتفاقيا

 .االجتماعي

 وفقا للتعريف الموسع للبطالة والذي يقوم على احتساب عدد العاطلين عن            -بلغت نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية       
فـي  % 31.7 –مل، بإضافة األفراد خارج القوى العاملة، بسبب اليأس من البحث عن عمل إلى العاطلين عن العمل                 الع

في الربـع   % 28.4من ثمة عادت وارتفعت إلى      . في الربع الثاني  % 26.5، وانخفضت إلى  2005الربع األول من العام     
في الربـع   % 20.2في حين كانت تمثل نسبة البطالة       %. 29.4الثالث، وارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى          

  . 2000الثالث من العام 
 وهم األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدا فـي أي             - نسبة األفراد الذين لم يعملوا و بحثوا عن عمل،           وصلت

ث عنه بإحدى الوسائل أو الطـرق       نوع من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين وقادرين على العمل و قاموا بالبح             
  -مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء و األقارب، أو غيـر ذلـك مـن الطـرق                  : التالية
في الربع الثاني، ثم عادت وارتفعت النـسبة        % 21.2انخفضت نسبتهم إلى    . 2005في الربع األول من العام      %  26.3
% 10.0في حين كانت النسبة     % 23.8 ارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى        في الربع الثالث، و   % 22.7إلى  

  .األقصى اندالع انتفاضة ل ما قبي، أ2000في الربع الثالث من العام 
                                                 

، مرجع 2005الربع الرابع ) 2005 كانون أول،-تشرين أول(دورة: مسح القوى العاملة  . 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 1
  .6سابق، ص
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في الربـع  % 30.2، وانخفضت النسبة إلى %34.0، 2005بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة في الربع األول من العام         
في الربع الرابع   % 28.2، واستمرت باالنخفاض لتصل إلى      %29.0 أخرى في الربع الثالث إلى       الثاني، وانخفضت مرة  

ويليهـا محافظـة    % 35.2احتلت محافظة دير البلح في الربع الثاني أعلى نسبة للبطالة والتي وصلت إلـى               . من العام 
%) 34.4(لة حيث وصـلت إلـى       أما في الربع الثالث احتلت محافظة شمال غزة أعلى نسبة بطا          %). 34.7(خانيونس  

، و في الربع الرابع عادت واحتلت محافظة دير البلح أعلى نسبة بطالة في القطاع بنسبة                %)33.9(ويليها محافظة رفح    
  %.34.5يليها محافظة شمال غزة % 37.9

إال أن  ،  الربع األول بالرغم من انخفاض نسبة البطالة في قطاع غزة إلى حد ما في الربع الثاني والثالث والرابع عنه في                   
فـي  % 22.6والتي بلغت النسبة فيهـا      . هذه النسبة تظل مرتفعة جدا حتى بالمقارنة مع نسبة البطالة في الضفة الغربية            

  1. في الربع الرابع21.8في الربع الثالث، و% 19.9في الربع الثاني، و% 17.2، و2005الربع األول للعام 
  2%سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الفئات العمرية   15معدل البطالة بين القوى العاملة 

  العمر
  آذار/ كانون الثاني

2005  

  حزيران/نيسان

2005  

  أيلول/تموز

2005  

  كانون/تشرين أول

  2005أول

15-19  60.2  39.6  37.8  45.1  

20-24  48.0  47.5  44.0  44.3  

25-29  31.0  26.4  28.4  27.8  

30-34  29.6  25.1  20.6  17.5  

35-39  27.2  25.0  26.9  22.2  

40-44  26.3  25.9  24.7  24.1  

45-49  33.3  27.1  29.2  28.5  

50+  26.3  25.7  19.1  19.9  

  28.2  29.0  30.2  34.0  المعدل العام

 

 كانت تتركـز فـي   2005تشير النتائج من واقع الجدول أعاله، أن أعلى نسبة للبطالة في الربع األول والرابع من العام         
تليها الفئة العمرية   . في الربع الرابع  %) 45.1(في الربع األول، و   %) 60.2( سنة حيث بلغت     19-15الفئة العمرية بين    

في الربع الرابع، بينما تركـزت أعلـى نـسبة          %) 44.3(في الربع األول، و   %) 48.0( سنة والتي بلغت     24-20بين  
علـى  %) 44.0(و  %) 47.5(ث بلغـت     سنة حي  24-20للبطالة في الربع الثاني والثالث في الفئة العمرية الشبابية بين           

في الربع الثالث وتعود النـسبة      ) %37.8( في الربع الثاني و    %)39.6(  حيث بلغت  19-15التوالي، تليها الفئة العمرية     

                                                 
  5المرجع سابق، ص 1 
حول مسح القوى العاملة، الربع األول، والثاني، والثالث، مرجع . 2005ركزي لإلحصاء  في الجدول من واقع إحصائيات الجهاز المت البيانا 2

  .سابق
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 سنة في جزء منها إلى النسبة العالية لخريجي المعاهد والجامعات الـذين             24-20المرتفعة للبطالة في الفئة العمرية بين       
  .ص عمل عند التخرج فراال يجدو

  1% سنة فأكثر في قطاع غزة حسب سنوات الدراسة 15معدل البطالة بين القوى العاملة 

 آذار/ كانون الثاني  سنوات الدراسة
2005  

  حزيران/نيسان

2005  

  أيلول/تموز

2005  

  كانون/تشرين أول

  2005 أول

0  28.8 30.2  9.4  17.2  

1-6  40.3  18.1  30.4  32.6  

7-9  35.6  24.4  29.6  27.5  

10-12  35.0  26.9  29.7  27.4  

13+  28.5  28.0  28.1  27.7  

  28.2  29.0  30.2  34.0  المعدل العام

 بين األفراد   2005تشير نتائج الجدول أعاله أن أعلى نسبة بطالة حسب سنوات الدراسة كانت في الربع األول من العام                  
 سنة فأكثر، في حين كانت أعلى       13ألفراد الذين تلقوا تعليم      سنوات وأقل نسبة بطالة كانت ل      6-1 من   االذين تلقوا تعليم  

 يزيـد   ا وأقل نسبة بطالة كانت من نصيب من تلقوا تعليم         ،اتعليمنسبة للبطالة في الربع الثاني بين األفراد الذين لم يتلقوا           
فراد الذين تلقوا تعليم مـن       الربع الثالث والرابع كما في الربع األول بلغت أعلى نسبة للبطالة بين األ             ي وف .سنة 13عن  

  . سنوات، بينما بلغت أقل معدالت البطالة في الفئة التي لم تتلق تعليم1-6
يتضح من نسب البطالة لألفراد حسب سنوات الدراسة أن هناك ارتفاع بشكل عام في نسب البطالـة  لجميـع الفئـات،                      

ى العمالة خاصة متدني المستوى التعليمي والذين عادة        ويعود ذلك لإلجراءات اإلسرائيلية المتعلقة بالحصار واإلغالق عل       
ما يعملون داخل الخط األخضر، كما أن عمل هذه الفئة يعتمد على وجود البضائع والمواد التي تأتي عبر المعابر، ممـا                     

  .يؤثر إغالق قوات االحتالل لها بشكل مباشر على عمل هذه الفئة
ن الفئات التي تلقت تعليما أعلى يعود إلى عدم قدرة السلطة الفلـسطينية فـي                فان ارتفاع نسبة البطالة بي     ،من جهة ثانية  

خلق فرص عمل كافية، حيث يتجه المتعلمون للعمل في وظائف حكومية، بينما تتجه الفئات األقل تعليمـا للعمـل فـي                     
ى جهد عضلي مثـل     القطاع الخاص، والذي يبقى يشكل األساس الستيعاب هؤالء العمال خاصة األعمال التي تحتاج إل             

  .قطاع البناء والمصانع
إن البطالة في مقتبل الحياة العملية للشباب قد تلحق ضررا دائما بفرصهم في العمل والدخل مستقبال، وتـرتبط بطالـة                    

 إسـتراتيجية لذلك فـالمطلوب إيجـاد      . الشباب بإدمان المخدرات والجريمة، األمر الذي يرتب تكاليف اجتماعية باهظة         
  .  البطالة في صفوف الشبابواضحة تجاه

                                                 
حول مسح القوى العاملة، الربع األول، والثاني، والثالث، . 2005 في الجدول من واقع إحصائيات الجهاز المركزي إلحصاء تالبيانا 1 

  .والرابع، مرجع سابق
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   المعابر في قطاع غزة-

 تشكل حرية حركة األفراد والبضائع، بين قطاع غزة وكل من الضفة الغربية وإسرائيل باإلضافة إلى العالم الخارجي،                 
ـ               ا وجوهري ا أساسي امتطلب صاد  لتفعيل عجلة االقتصاد داخل القطاع والحد من حالة التدهور االقتصادي الذي يعيـشها اقت

  .قطاع غزة على وجه الخصوص
، يعـد معبـر كـارني    )المنطار، رفح البري، صوفا، ناحل عوز/يرز، كارني  إ(وجد في قطاع غزة خمسة معابر هي        ي

حيث قلت أهميـة    . من وإلى قطاع غزة   )  والواردات   الصادرات( المعبر الرئيسي الذي يستوعب عمليا معظم البضائع        
فاضة األقصى، خاصة معبر إيرز التي أصدرت القـوات اإلسـرائيلية خـالل انتفاضـة               المعابر األخرى بعد اندالع انت    

  . األقصى قرارا بإيقاف عملية التصدير واالستيراد منه وتحويلها إلى معبر كارني
أما معبر صوفا فهو مخصص لمواد البناء السيما الحصمة، ومعبر نحل عوز مخصص فقط الستيراد الوقـود ومعبـر                   

من %) 15(صص لعملية االستيراد من الخارج، عن طريق مصر حيث تبلغ حجم الواردات من خالله               رفح التجاري مخ  
  1.جمالي العام للوارداتاإل

على وجه الخصوص، سـلبياً علـى        وإغالق المعابر ،  أثرت السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية بشكل عام       
 مشددة على حركة األفراد والبضائع بين شطري الوطن في الـضفة        الحياة االقتصادية، حيث قامت إسرائيل بفرض قيود      
باإلضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مـع العـالم           . الغربية وقطاع غزة، وبين تلك األراضي وإسرائيل      

واد الخـام   األمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات االقتصادية بشكل مباشر وكبير، وكان لمنع وصول الم              . الخارجي
ومستلزمات اإلنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها، األثر البالغ فـي انخفـاض القـدرة                   
اإلنتاجية بطاقتها المعتادة، و أدى إلى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة ورفع نسبة اإلعالة االقتصادية داخل القطـاع علـى                   

 . المزيد من التدهور لالقتصاد الفلسطيني الوليد والضعيف أصالوجه الخصوص األمر الذي أدى إلى 

شكلت القيود المفروضة على الحركة وإغالق المعابر والحدود، سبباً رئيسياً في تدهور األنـشطة اإلنتاجيـة، وتوزيـع                  
، وأدت هذه   البضائع وشملت الخسائر االقتصادية في المدى القصير انخفاض دخل المزارعين والتجار وأصحاب األعمال            

السياسة إلى فقدان آالف العاملين داخل الخط األخضر لعملهم، حيث بلغ عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط األخـضر                  
 انخفـض هـذا     ،ألف عامل ) 57(  و بلغ عدد عمال قطاع غزة داخل الخط األخضر         1999 ألف عامل في العام      )134(

، حيث منعـت إسـرائيل      2005سطيني، وانخفض بشكل حاد عام      عامل فل ) (26,700 ليصل إلى    2004العدد في العام    
 آالف  6بلغ نصيب قطاع غـزة مـنهم        .  من العمل داخل الخط األخضر     نولفترات طويلة ومتواصلة العمال الفلسطينيي    

  .هذا باإلضافة إلى فقدان آالف العمال أيضا لعملهم داخل األراضي الفلسطينية. 2عامل
واسعة من األنشطة االقتصادية التي تضم الزراعة، الصناعة، اإلنشاءات، والتجـارة            هذا بدوره انعكس على مجموعة      

  والمواصالت والخدمات بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة) الداخلية والخارجية(
  3 عدد أيام اإلغالق والفتح للمعابر في قطاع غزة-

ع غزة بشكل متكرر، حتى بعد تنفيذ خطـة فـك            بإغالق معابر قطا   2005قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام       
 التي وقعت بـين الجـانبين الفلـسطيني         -اتفاقية المعابر أن   كما   ،االرتباط وخروج هذه القوات من القطاع في سبتمبر       

                                                 
  .4ص .2005على الحقوق االقتصادية بقطاع غزة، غزة مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يوليو ) ارالمنط( أثر إغالق معبر كارني  1
  .2004، السنة 11 المؤشرات االقتصادية، المراقب االقتصادي ماس، العدد 2
  .زات من عدد أيام السنةمالحظة يخصم أيام العطل واألجا.  جمعت المعلومات بواسطة البحث الميداني، غزة ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان3
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 والتي تنص على االستمرار في فتح المعـابر أمـام حركـة             1-2005 رفي الخامس عشر من شهر نوفمب      واإلسرائيلي
الجـداول  توضح   .بقيت إشكالية إغالق المعابر قائمة     حيث   ،لم تر حيز النور و ظلت حبرا على ورق         األفراد والبضائع 

  .أدناه عدد أيام اإلغالق والفتح للمعابر في قطاع غزة
  

  2005كارني خالل العام –عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر المنطار 

 عدد األيام حالة المعبر

 98 مغلق

 257 مفتوح

 10 مفتوح جزئيا

  
  2005 إيرز خالل العام –عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر بيت حانون 

 عدد األيام حالة المعبر

 88 مغلق

 173 مفتوح

 36 مفتوح جزئيا

  64 فتح للحاالت اإلنسانية

  3 فتح لألجانب والصحفيين

 
  2005عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر رفح البري خالل العام 

 امعدد األي حالة المعبر

 86 مغلق

 154 مفتوح

 121 مفتوح جزئيا

  1  باتجاه واحد

  
  31/10/2005 وحتى 2005عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر صوفا منذ بداية عام 

 عدد األيام حالة المعبر

 259 مغلق

 45 مفتوح

                                                 
  http://www.alquds.com/tdocs.php?id=borders.html  القدس ة صحيف1
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   أسعار المستهلك-

تيجة لألوضاع االقتصادية الصعبة التـي      تؤثر أسعار السلع والخدمات بشكل كبير على قدرة المستهلك على الشراء، ون           
األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة    على  تعيشها األراضي الفلسطينية فإن ارتفاع أسعار المستهلك تؤدي إلى آثار سلبية            

  .للمواطن الفلسطيني حيث ترتفع على سبيل المثال نسبة اإلعالة االقتصادية والفقر، وينخفض إنفاق األسرة
، إذ ارتفع   2004 مقارنة بالعام    2005خالل  % 74.3تهلك في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره       سجلت أسعار الـمس  

 خـالل العـام   68.141 مقارنة بــ  97.641إلى ) 100=1996األساس  لسنة(الرقم القياسي العام ألسعار الـمستهلك 
العـام   مقارنـة مـع  % 00.3عاً مقـداره   الذي شهد ارتفا2004يعتبر أكبر مما كان عليه العام  ، وهذا االرتفاع2005
2003.1  

، وهـذا  2004عن العام % 71.1مقداره  2005وبالنسبة لقطاع غزة فإن أسعار الـمستهلك سجلت ارتفاعاً خالل العام 
، وأسـعار   %69.4، وأسعار الـمشروبات والتبغ بنسبة      %5.40يعود إلى ارتفاع أسعار كل من نفقات الـمسكن بنسبة        

 ،%84.0، وأسعار الـمواد الغذائية بنـسبة  %44.1، وأسعار الرعاية الصحية بنسبة %2.67 ت بنسبةالنقل واالتصاال
الترفيهية، واألقمشة والـمالبس  ، في حين سجلت أسعار كل من السلع والخدمات%81.0وأسعار خدمات التعليم بنسبة 

 مقـداره  2005نوعة انخفاضـاً خـالل   والـسلع والخـدمات الــمت    واألحذية، واألثاث والسلع والخدمات الـمنزلية،
  .2004على التوالي مقارنة بالعام  %51.0، و52.0%، 47.1%،82.4%

 يرجـع  .2000 مقارنة بالعـام  2005خالل العام % 90.8ارتفاعاً بلغ  كما أن أسعار الـمستهلك في قطاع غزة سجلت
الـذي يعـد المعبـر    ) كارني( معبر المنطاراالرتفاع في أسعار المستهلك في جزء كبير منه إلى إغالق المعابر، خاصة 

 حيث أدى إغاق المعابر إلى النقص الحاد في السلع والخدمات، ممـا سـاهم فـي                 ،عالرئيسي الستيراد وتصدير البضائ   
 في  وتأخيرها في حجز البضائع     اإلسرائيلية اإلجراءات ساهمت   ارتفاع أسعارها نظرا لزيادة الطلب عليها، من جهة ثانية        

  .جار بتحميل الزيادة في التكلفة على المستهلكاضطرار الت
 األسـرة،  إلى تفاقم مشكلة الفقر في القطاع، كما يؤدي أيضا إلى تخفيض إنفاق               يؤدي  االرتفاع في أسعار المستهلك    إن 

  2.ةهذا عالوة على رفع نسبة اإلعالة االقتصادي
  ورـــاألج

 يؤدي ارتفاع األجور إلى زيادة القدرة على اإلنفـاق وبالتـالي            ترتبط األجور ارتباطا وثيقا بالقدرة على اإلنفاق، حيث       
  .زيادة القدرة على إشباع الحاجات والعكس صحيح، وهذا بدوره ينعكس على مجمل األوضاع االجتماعية

 بشكل طفيف لمعدل األجر اليومي الصافي للمستخدمين بأجر في قطاع غزة مابين الربع األول               ∗ارتفعت القيمة االسمية  
 انخفـضت  2005 وفي الفترة مابين الربع الثاني والثالث للعـام  3.شيكل 60.7 شيكل إلى59.8 من 2005ثاني للعام وال

 شيكل في الربع الرابع، في حين بلـغ         66.4 شيكل، بينما عادت وارتفعت لتصل إلى        59.9 شيكل إلى    60.7القيمة من   
 في قيمة األجور إلى تفاقم مشكلة الفقر وارتفاع حجم          ضا أدى االنخف  2000.4شيكل في الربع الثالث للعام      50.4المعدل  

                                                 
  .1ص  فلسطين،-، رام اهللا22/1/2006جدول غالء المعيشة، صدر في . 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،1 
  .3ص سابق،جدول غالء المعيشة، المرجع ال. 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2
 والخدمات بعين االعتبار على عكس القيمة الحقيقية لألجور وهي التي تؤشر على ما يمكن شراؤه عالقيمة االسمية لألجور التي تحسب دون أخذ أسعار السل∗ 

  .فعال من السلع والخدمات
  .6، مرجع السابق،ص2005الربع الثاني) 2005حزيران،-نيسان( دورة: مسح القوى العاملة. 2005المركزي لإلحصاء الفلسطيني، لجهاز  ا3
، مرجع 2005، الربع الثالث )2005 أيلول ، –تموز ( دورة: مسح القوى العاملة  . 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 4

  .6ص.سابق
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عـن العـام    % 1.17 من ارتفاع في أسعار المستهلك بنـسبة       2005اإلعالة االقتصادية خاصة في ضوء ما شهده العام         
2004.  

   اإلعالة والفقر-

خاصة في قطاع غزة وذلك      ، يرتفع عدد األفراد الذين يعملون ويعيلون غيرهم ممن ال يعملون في األراضي الفلسطينية            
كما أن التركيبة الفتية للسكان في القطاع ترفع من نسبة اإلعالة إذ بلغت نسبة األفراد في                . لتفشي ظاهرتي البطالة والفقر   

تحسب نسبة اإلعالة االقتصادية بتقسيم عدد الـسكان        .   من مجمل عدد السكان    1%49.1 سنة   14 – 0الفئة العمرية من    
  . على عدد العاملينبمن فيهم العاملين

، انخفـضت   6.3الربع األول    على النحو التالي،     2005 األراضي الفلسطينية في العام      يبلغت نسبة اإلعالة االقتصادية ف    
، وارتفعت مرة أخرى فـي      5,8، ثم عادت وارتفعت بصورة طفيفة في الربع الثالث لتصل إلى             في الربع الثاني   5.7إلى

  . 2000 في الربع الثالث من العام 4.8ينما كانت ب.  6.2الربع الرابع لتصل إلى
، في الربع الثاني ، وانخفضت 7.7 في الربع األول ، انخفضت إلى8.2 وبلغت نسبة اإلعالة االقتصادية في قطاع غزة،
  2 .5.9 في القطاع 2000بينما بلغت اإلعالة في الربع الثالث لعام . 7.5 مرة أخرى في الربع الثالث والرابع لتصل إلى 

 فـي األراضـي     2005 فـي العـام      ∗ن خط الفقر المكافئ   ع أجورهم الشهرية     تقل بلغت نسبة المستخدمين بأجر، الذين    
، في الربع الثاني، بينما ارتفعت في الربع الثالث لتصل إلـى            %56.6في الربع األول، انخفضت إلى      % 58الفلسطينية،  

في حين كانت النسبة في الربع الثالث مـن العـام           %. 53.5 ، لكنها عادت وانخفضت في الربع الرابع لتصل إلى        57%
2000 )43.5. (%3  

  دخل األسرة 

 بالرفاه االجتماعي واالقتصادي، وقدرتها على العيش في ظل واقع          ةيعتبر دخل األسرة مؤشرا هاما على تمتع هذه األسر        
  .اجتماعي مقبول بعيدا عن الحاجة إلى المساعدات

  .بالغ النقدية والعينية التي تحصل عليها األسرة شهريا أيا كان مصدرها يمثل دخل األسر جميع الم
% 53.9هناك العديد من األسر في األراضي الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خالل انتفاضة األقصى، فقد فقدت                    

في الربع الثـاني،    % 62.6 وارتفعت هذه النسبة إلى      دخلها، أكثر من نصف     2005من األسر في الربع األول من العام        
 في حين بلغـت     ،%51.6، وانخفضت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى        %57.4ثم انخفضت في الربع الثالث إلى       

فـي الربـع األول، و   % 57.7نسبة األسر في قطاع غزة التي فقدت أكثر من نصف دخلها خالل انتفاضـة األقـصى        
انخفضت النسبة بـصورة طفيفـة فـي الربـع الثالـث لتـصل              في الربع الثاني، في حين      % 65.6ارتفعت النسبة إلى  

  .4%64، لكنها عادت وارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى %58.3إلى
 يؤثر االفتقاد من الدخل على سبل عيش المواطن بالسلب حيث يؤثر على حجم إنفاقه على السلع والخدمات فمن شـأن                    

  . ي إلى نقص في حجم إنفاق الفرد واألسرةالزيادة في حجم المفتقد من الدخل أن يؤد

                                                 
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/population/number-5.html، 4/8/2005سكان قطاع غزة عشية اإلخالء اإلسرائيلي 1 
  .الربع األول والثاني والثالث و الرابع، مرجع سابق: مسح القوى العاملة. 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2
 شيكل 1934 شيكل شهريا، الربع الثالث و الرابع، 1850 شيكل شهريا، الربع الثاني 1850الربع األول ( 2005 خط الفقر المكافئ للعام ∗

  . شيكل شهريا1622ً، 2000ألسرة مكونة من بالغين و أربعة أطفال، بينما بلغ خط الفقر المكافئ في الربع الثالث من العام وهذا ) شهريا
  . المرجع السابق3
ة  الدورة الثاني-مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية. 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 4

   .5 فلسطين، ص-، رام اهللا2005، والرابعة عشر، و الخامسة عشر رعشر، والثالثة عش
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   إنفاق األسرة-

يعتمد حجم إنفاق األسرة على الدخل المتاح إلشباع حاجاتها، وهذا يعني أن عدم وجود الدخل الكافي لألسرة من شأنه أن                    
ة التـي يعيـشها     و نتيجة لألوضاع االقتصادية الصعب    ,   في قدرتها على اإلنفاق وبالتالي على إشباع حاجاتها        ايؤثر سلب 

المواطنين في األراضي الفلسطينية، خفضت األسر في األراضي الفلسطينية نفقاتها على الحاجـات األساسـية خـالل                 
من األسر في الربع الثـاني،      % 48.7من األسر في الربع األول،      % 58.2 بواقع   2005 الماضية عن العام     12الشهور  

األسر في الربع الرابع، وبالنسبة لقطاع غزة بلغت نـسبة تخفـيض            من  % 47.8من األسر في الربع الثالث،      % 51.0
من األسر في الربع    % 47.0من األسر في الربع الثاني ، و      % 43.7من األسر في الربع األول،      % 54.4األسر لنفقاتها   

  .من األسر في الربع الرابع% 52.2الثالث، و 
  1% الماضية في قطاع غزة 12ل الشهور نسبة األسر التي خفضت نفقاتها على الحاجات األساسية خال

  رـالمؤش
  آذار/ كانون الثاني

2005  

  حزيران/نيسان

2005  

  أيلول/تموز

2005  

كانون /تشرين أول

  2005أول 

نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على الحاجات * 

  : الماضية12األساسية خالل الشهور 
        

  89.0  91 92.4 94.3   الغذاء-

  97.2 99.0 96.7 99.1   المالبس-

  61.4 67.8 71.6  74.9   التعليم-

  69.9 67.2 82.5 84.6   الصحة-

  78.9  80.9 93.2 85.9   المسكن-

نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها على المواد * 

  :الغذائية
      

  89.0 97.8  98.9 99.1   كمية اللحوم-

  98.2 96.2  97.7 99.2   كمية الفواكه-

  96.2 97.3 96.8 99.3   نوعية الطعام-

  84.6 89.8 90.7 97.1   كمية الحليب-

  85.3 77.5 88.8 99.1   كمية الطعام-

 إلى تخفيض نفقات األسـر علـى         بشكل كبير   سوء األحوال المعيشية في القطاع أدى      أنمن واقع الجدول أعاله يتضح      
، و  %91.0، و   %92.4 و    ، 2005من األسر في الربـع األول مـن العـام           % 94.3حاجاتهم األساسية، حيث قامت     

كما يتـضح أيـضا مـن    . من األسر في الربع الثاني والثالث والرابع على التوالي بتخفيض نفقاتها على الغذاء  % 89.0
  .الجدول التخفيض الكبير في اإلنفاق على، المالبس، والتعليم، والصحة، والسكن
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من األسـر فـي     % 99.3لى نوعية الطعام بواقع     كما أن هناك انخفاض واضح في نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها ع           
من األسر فـي    % 96.2من األسر في الربع الثالث، و       % 97.3من األسر في الربع الثاني، و       % 96.8الربع األول، و    

من األسـر   % 99.1جم نفقات األسر على كمية اللحوم بواقع،        حالربع الرابع، فعلى سبيل المثال كان هناك انخفاض في          
. من األسـر  % 89.0من األسر في الربع الثالث، و       % 97.8من األسر في الربع الثاني، و     % 98.9ول، و في الربع األ  

  .، كمية الفواكه، وكمية الحليب، وكمية الطعامىعل كما كان هناك انخفاض واضح في إنفاق األسر
  إمكانيات صمود االقتصاد الفلسطيني

 االجتماعية الحالية بعدة عوامل أهمها اسـتراتيجيات الـصمود          يرتبط صمود االقتصاد الفلسطيني في مواجهة األوضاع      
االقتصادي، والمساعدات اإلنسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني، وأوليـات حاجـات األسـر، والتأمينـات واإلعانـات                 

  االجتماعية في فلسطين، ودور موازنة وزارة الشئون االجتماعية في هذا الصمود
  دي استراتجيات الصمود االقتصا-

 12اعتمدت األسر الفلسطينية في صمودها االقتصادي ومواجهتها الحالة االقتصادية المتدهورة والخانقة خالل الـشهور               
 الدخل الشهري، تخفيض النفقات، تأجيل دفع الفواتير، االستدانة مـن           :ي على عدة مصادر وه    2005الماضية عن العام    

  .  بيع مجوهرات مصاغ الزوجةأفراد، الحصول على مساعدة من األهل واألصدقاء،
  1% الفلسطينية في قطاع غزة االقتصادي لألسراستراتيجية الصمود 

  

  رـالمؤش
  آذار/ كانون الثاني

2005  

  حزيران/نيسان

2005  

  أيلول/تموز

2005  

كانون /تشرين أول

  2005أول 

  39.2  37.8  42.6  37.1   الصمود أكثر من سنةعنسبة األسر التي تستطي* 

ر التي تعاني من وضع اقتصادي نسبة األس* 
   كيف ستوفر حاجاتها األساسيةفخطير وال تعر

10.1 13.2 10.9  11.3 

  52.2 47.0 43.7 54.4  .نسبة األسر التي انخفضت نفقاتها* 

نسبة األسر حسب المصادر التي اعتمدت عليها *

  : شهر الماضية12في الصمود اقتصاديا خالل 
        

  88.1  83.9  90.0  79.0  ة الشهري االعتماد على دخل األسر-

  51.7 46.9  45.5  54.4   تخفيض النفقات-

  69.2 73.0  64.7 65.8   تأجيل دفع الفواتير-

  64.7 61.1  59.3 67.4   االستدانة من أفراد-

  24.5 22.5 32.7 27.1   الحصول على المساعدة من األهل واألصدقاء-

  30.6 34.2  31.8 30.5   بيع المجوهرات مصاغ الزوجة-
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 على دخلها الشهري للتمكن من      2005 األراضي الفلسطينية خالل الربع األول من العام         يمن األسر ف  % 81.9اعتمدت  
 من ثم انخفضت بعد ذلك في الربع الثالـث          األسر،من  % 87.0الصمود اقتصاديا، ارتفعت النسبة في الربع الثاني إلى         

. مـن األسـر   % 87.9 مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلـى          من األسر، عادت وارتفعت النسبة    % 83.7لتصل إلى   
مـن  % 79.0وبالنسبة لقطاع غزة بلغت نسبة األسر التي اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود اقتـصاديا                 

من األسر  % 83.9من األسر في الربع الثاني، ثم انخفضت هذه النسبة إلى         % 90.0األسر في الربع األول، ارتفعت إلى       
  لكنهـا عـادت وارتفعـت    الربع الثالث، نسبة األسر التي اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود اقتصاديا    في

  .من األسر في الربع الرابع % 88.1لتصل 
من األسر في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول، أنها قامت بتأجيل دفع الفـواتير المـستحقة                % 67.2بينما أفادت   

من % 83.9 في الربع الثاني، ثم ارتفعت في الربع الثالث لتصل إلى           من األسر  %61.8ت هذه النسبة إلى     عليها، انخفض 
من األسر،  بينما بلغت هذه النسبة في قطـاع          % 63.5األسر ، ثم عادت وانخفضت في الربع الرابع حيث وصلت إلى            

 الربع الثاني، ثم ارتفعت فـي الربـع         ، من األسر في   %64.7من األسر في الربع األول، انخفضت إلى        % 65.8غزة  
  .من األسر% 69.2من األسر ، ثم عادت وانخفضت في الربع الرابع لتصل إلى % 73.0الثالث حيث بلغت

من األسر في الربع األول، انخفضت      % 58.4بلغت األسر في األراضي الفلسطينية التي لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية           
ر في الربع الثاني، و انخفض مرة أخرى في الربع الثالث والرابع لتصل على التوالي               من األس % 53.6هذه النسبة إلى      

مـن األسـر ،     % 54.4أما بالنسبة لقطاع غزة فقد بلغت النسبة في الربـع األول            . من األسر % 48.0، و %51.4إلى  
 الثالث، وارتفعت مـرة  من األسر في الربع% 46.9في الربع الثاني من األسر ، ثم ارتفعت إلى % 45,5انخفضت إلى  

  .من األسر% 51.7أخرى في الربع الرابع حيث وصلت نسبة األسر إلى 
من األسر في الربع األول، فـي األراضـي         % 27.2 الصمود اقتصاديا خالل الفترة المقبلة فقد أشارت         عن إمكانية أما  

 من األسر في الربـع الثـاني، لكنهـا          %33.9 تستطيع الصمود أكثر من سنة، ارتفعت هذه النسبة إلى           الفلسطينية، أنها 
عادت و ارتفعت في الربع الرابع لتـصل حيـث          النسبة   لكن   األسر،من  % 24.0انخفضت في الربع الثالث لتصل إلى       

  .من األسر% 29.5وصلت إلى 
 فعر تعاني من وضع اقتصادي خطير وال ت أنهامن األسر في الربع األول، في األراضي الفلسطينية      % 9.8بينما أفادت   

من األسر في الربع الثاني، وبقي الحال على ما هو عليه        % 14.7ارتفعت هذه النسبة إلى   . كيف ستوفر حاجاتها األساسية   
 أما في الربع الرابع فقد انخفضت النسبة بصورة طفيفة لتصل إلى            األسر،من  % 14.7خالل الربع الثالث وذلك بنسبة و       

  .من األسر% 14.2
من األسر في الربع األول تستطيع الصمود اقتصاديا، ارتفعـت هـذه النـسبة إلـى                % 37.1وبالنسبة لقطاع غزة فإن     

 عادت وارتفعـت فـي   األسر،من % 37.8من األسر في الربع الثاني، ثم انخفضت في الربع الثالث لتصل إلى   42.6%
  . الصمود اقتصادياعمن األسر تستطي% 39.2الربع الرابع إلى 
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  1 المساعدات اإلنسانية-

فرادهـا، ومـن أي جهـة    أثل المساعدة اإلنسانية، في المعونة المادية أو أي مساعدات إنسانية تتلقاها األسرة أو أحد       تتم
كانت، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها األسرة جراء اإلجراءات اإلسـرائيلية منـذ بـدء انتفاضـة                   

  .األقصى
من األسر في الربع األول،     % 34.8الفلسطينية مساعدات إنسانية بواقع،     بعض أفرادها في األراضي     /تلقت األسر أو أحد   

من األسر في الربع الثالث، وانخفضت مرة       % 28.2من األسر في الربع الثاني، ثم انخفضت إلى         % 38.6ارتفعت إلى   
  .األسرمن % 27.2أخرى في الربع الرابع لتصل إلى 

من األسر في الربـع األول،      % 58,2مساعدات إنسانية وصلت إلى     بعض أفرادها   / وفي قطاع غزة تلقت األسر أو أحد      
من األسر في الربع الثالث، وانخفضت مرة       % 55.2من األسر في الربع الثاني، ثم انخفضت إلى         % 65.3ارتفعت إلى   

  . من األسر% 54.7أخرى في الربع الرابع لتصل إلى 
مـن  % 70.2مساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة بواقع،        أكدت العديد من األسر في األراضي الفلسطينية حاجتها لل        

فـي  % 67.0من األسر في الربع الثالـث، و        % 71.1من األسر في الربع الثاني، و     % 70.2األسر في الربع األول، و    
  .الربع الرابع

من األسر في   % 58.2وفي قطاع غزة أبدت العديد من األسر حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة بواقع                
 لكنها انخفـضت بـشكل      األسر،من  % 71.1الربع األول، و ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الثاني حيث وصلت إلى             

ـ          % 58.3 حيث وصلت إلى     ،ملحوظ أيضا في الربع الثالث      ىمن األسر ، لكنها عادت وارتفعت بصورة كبيرة لتصل إل
 .من األسر في الربع الرابع% 71.8

المساعدات، احتلت وكالة الغوث المركز األول من حيث عدد مرات تقديم المساعدة، فقد بلغت فـي                فيما يتعلق بمصادر    
، ثم ارتفعت بشكل طفيف في الربع الثالث حيث وصلت          %42.0، وانخفضت في الربع الثاني إلى       %55.0الربع األول   

اعدات المقدمـة مـن مؤسـسات    ، تليها المـس %58.4، و ارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى        %40.7إلى  
، وفـي   %)24.3(في الربع األول، ارتفعت في الربع الثاني إلـى        %) 20.5(بواقع) بما فيها الشؤون االجتماعية   ( السلطة

، و بالنـسبة    %15.6، وانخفضت مرة أخرى في الربـع الرابـع حيـث بلغـت              %)18.9(الربع الثالث انخفضت إلى     
فـي الربـع الثـاني،      % 19.6، وارتفعـت إلـى      %18.4لغت في الربع األول      نقابات العمال ب    من للمساعدات المقدمة 

، عادت وانخفضت مرة أخرى في الربـع الرابـع          % 9.5وانخفضت بشكل ملحوظ في الربع الثالث حيث وصلت إلى          
، انخفضت فـي    %8.9أما المساعدات المقدمة من األهل واألقارب واألصدقاء بلغت في الربع األول            % 8.1لتصل إلى   

، وارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى         %10.8، من ثم ارتفعت في الربع الثالث إلى         %7.0ربع الثاني إلى،  ال
، ثم  % 2.7، انخفضت إلى    %4.5أما المؤسسات الخيرية والدينية بما فيها لجان الزكاة بلغت في الربع األول             %. 11.6

  %.4.4يضا في الربع الرابع لتصل إلى ، وعادت وارتفعت أ%3.6ارتفعت في الربع الثالث إلى 
  

                                                 
  . اإلحصائيات، أنظر المرجع السابق 1
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  2001/20051التغيرات التي طرأت على المساعدات في قطاع غزة 

  رــالمؤش
  آذار

2001  

/ أيار
حزيران 

2001  

  /تموز

آب 
2001  

كانون ثاني 
شباط/

2002  

  أيار/نيسان
2003  
  

  /تموز

  آب
2003  

تشرين أول 
  كانون/

  2003أول 

كانون ثاني 
  2004آذار/

/ يسانن
  حزيران
2004  

  /تموز

  أيلول
2004  
  

تشرين 
  /أول

كانون 
  2004أول

كانون ثاني 
  آذار/

2005  
  

/  نسيان
  حزيران
2005  

  /تموز

  أيلول
2005  

تشرين 
  /أول

كانون أول 
2005  

  المساعدات المادية والعينية*

 نسبة األسر التي ترى بأنها بحاجة       -

  )النسبة من إجمالي األسر( للمساعدة 

-  86.7 85.6  86.6  84.0  85.6  73.3  74.8  71.9  74.9  68.9  72.0  72.5  73.2  71.8 

نــسبة المــساعدات مــن إجمــالي * 
  المساعدات لألسر التي تلقت مساعدات

  

 25.0  31.2 19.2  8.7  51.3 36.8 46.2  45.2 31.9 63.0 87.6  2.1  81.5 88.2  73.2   دوالر أمريكي25 أقل من -

 57.4  74.2 60.3  65.1  81.9 77.8 76.5  86.9 57.4 95.1 96.4  11.4  82.1 90.6  84.5   دوالر أمريكي50 أقل من -

 88.3  89.5 89.4  91.2  88.1 78.9 88.2  93.3 75.6 97.8 98.8  38.8  82.5 90.6  86.3   دوالر أمريكي100 أقل من -

 11.7  10.5 10.6 8.8 11.9 12.1 11.8  6.7 24.4 2.2  1.2 61.2 17.5  90.4  13.7   دوالر أمريكي فأكثر100 -

 القيمة الوسيطة لمجمل المساعدات     -

   بالدوالرالعينية
17  15  15  16  17  17  22  26  22  33  22  34  47  38  43  

 القيمة الوسيطة لمجمل المساعدات     -

  ر بالدوالالنقدية
146  146  244  140  31  44  66  44  33  -  67  69  67  73  63  

  

                                                 
  .15، ص 2005 أيلول،-متوز:  الدورة الرابعة عشر-طينيةمسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسر الفلس. 2005اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 1



 36

في الربـع   ) %72.5(في الربع األول، ارتفعت إلى      ) %72.0( 2005 بحاجة لمساعدات، حيث بلغت نسبة هذه األسر في العام            هي تي عدد األسر في قطاع غزة ال      ة يتضح مدى زياد   ه الجدول أعال  من واقع 
ظل تفشي ظاهرتي البطالـة والفقـر و   وبالنسبة لقيمة المساعدات فهي قليلة خاصة في %. 71.8، أما في الربع الرابع فقد انخفضت إلى )%73.2(وارتفعت مرة أخرى في الربع الثالث لتصل إلى  الثاني،

في %) 91.2( دوالر أمريكي    100 التي تلقت مساعدات أقل من       2005 وحجم اإلعالة الكبير وفي ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضا، حيث بلغت نسبة األسر في قطاع غزة لعام                    ةحاجة األسر الكبير  
كما بلغت نسبة األسر التـي      %. 88.3، بينما انخفضت في الربع الرابع لتصل إلى         %)89.5( وارتفعت مرة أخرى في الربع الثالث حيث وصلت إلى           في الربع الثاني،  %) 89.4( الربع األول، ارتفعت إلى     

، لكنها عادت وارتفعـت فـي       %)10.5(لت إلى في الربع الثاني، ثم انخفضت بشكل طفيف في الربع الثالث حيث وص           %) 10.6(في الربع األول، ارتفعت إلى      ) %8.8 ( دوالر فأكثر  100تلقت مساعدات   
 عنه في األعوام السابقة، كما يالحظ أن القيمة         2005ويتضح من خالل الجدول أيضا أن هناك ارتفاع بشكل ملحوظ في القيمة الوسيطة لمجمل المساعدات العينية في العام                   %. 11.7الربع الرابع لتصل إلى     

  .نها بالنسبة للقيمة الوسيطة لمجمل المساعدات العينيةالوسيطة لمجمل المساعدات النقدية أعلى م
  2001/20051التغيرات التي طرأت على القيم الوسيطة للمساعدات حسب مصدرها وأنواع هذه المساعدات في قطاع غزة 

 المؤشر
  آذار

2001  

/ أيار
حزيران 

2001  

آب /تموز
2001  

كانون ثاني 
  2002شباط/

  أيار/نيسان
2003  
  

  آب/تموز
2003  

ين تشر
أول 

  كانون/

أول 
2003  

كانون ثاني 
  2004آذار/

/ نيسان
  حزيران
2004  

  أيلول/تموز
2004  
  

تشرين 
كانون /أول
  2004أول

كانون 
ثاني 

  آذار/
2005  
  

/  نسيان
  حزيران
2005  

  أيلول/تموز
2005  

تشرين 
كانون /أول
 2005أول 

  القيم الوسيطة للمساعدات بالدوالر األمريكي حسب المصدر*

  42  38  40  46  22  33  44  33  26  19  17  16  15  15 17  ث وكالة الغو-

  42  67  45  34  33  24  35  33  22  22  21  23  24  14  15   الشؤون االجتماعية-

ــسلطة  - ــسات ال  مؤس

  األخرى
146  18  24  23  19  59  33  44  48  37  112  124  167  133  146  

  20  42  27  23  22  11  39  42  22  22  17  14  54  16  17   لجان الزكاة-

  125  44  22  46  53  22  48  22  22  18  17  21  15  15  24  اب السياسية األحز-
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  27  33  60  46  22  31  33  22  22  20  17  19  15  22  24   المؤسسات الخيرية-

  -  -  -  -  11  -  22  -  110  122  27  23  1300  39  -   الدول العربية-

  63  57  45  46  45  32  110  44  66  44  26  19  244  27  -   األهل واألقارب-

 113 26 22 23 45 44 44 10 34 49 52 17 244 488 -  ء والجيران األصدقا-

  أنواع المساعدات*

 نــسبة المــساعدات  -

الغذائية المقدمة ألسر من    

  إجمالي المساعدات

85.2 90.4 59.5 79.2 64.6  42.7 47.1 77.2 48.7 39.9 58.7 59.6 59.7 72.4 70.4 

 نسبة المساعدات النقدية    -

مالي المقدمة لألسر من إج   

  المساعدات

14.7  9.4  17.8  11.9  7.4  26.2  33.5  22.8  27.9  22.0  18.8  8.2  11.4  10.0  14.0  
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من واقع الجدول أعاله يتضح أن هناك ارتفاع عام في قيم المساعدات الوسيطة التي تقدمها وكالة الغـوث فـي العـام                      
سابقة قابله انخفاض في القيمة الوسيطة للمساعدات        عنه في باقي األعوام السابقة، لكن هذا االرتفاع عن األعوام ال           2005

 دوالر فـي    40 دوالر في الربع األول، إلـى        46لمساعدات من ل حيث انخفضت القيمة الوسيطة      نفسه، 2005في العام   
 42 لكنها ارتفعت في الربع الرابع لتـصل إلـى           دوالر، 38الربع الثاني، وانخفضت مرة أخرى في الربع الثالث لتبلغ          

 عنه فـي    2005 وبالنسبة للقيمة الوسيطة للمساعدات المقدمة من الشؤون االجتماعية هناك ارتفاع فيها في العام               .دوالر
 34األعوام السابقة، كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في العام نفسه حيث بلغت القيمة الوسيطة لمساعدات في الربـع األول                    

 لكنهـا   دوالر، 67اصلت االرتفاع في الربع الثالث لتـصل إلـى           وو دوالر، 45 وارتفعت في الربع الثاني إلى       دوالر،
 القيمة الوسيطة للمساعدات المقدمـة مـن        عام في أيضا هناك ارتفاع بشكل     .  دوالر 42انخفضت في الربع الرابع لتبلغ      

 الوسـيطة   نفسه ارتفعت القيمة2005 عنه في األعوام السابقة، وبالنسبة للعام     2005مؤسسات السلطة األخرى في العام      
 لكنها انخفضت في الربع الثالث لتـصل        الثاني، دوالر في الربع     167 دوالر في الربع األول، إلى       124للمساعدات من   

أما لجان الزكاة فقد ارتفعت القيمة      .  دوالر 146 ثم عادت وارتفعت في الربع الرابع حيث وصلت إلى           دوالر، 133إلى  
 دوالر في الربع الثاني، وارتفعت مرة أخرى        27، إلى   2005 األول للعام     دوالر في الربع   23الوسيطة للمساعدات من    

أما .  دوالر 20 لكنها انخفضت في الربع الرابع إلى أكثر من النصف لتصل إلى             دوالر، 42في الربع الثالث لتصل إلى      
 22في الربع األول إلـى       دوالر   46بالنسبة لألحزاب السياسية فقد انخفضت القيمة الوسيطة للمساعدات التي تقدمها من            

  وارتفعت   دوالر، 44 لكنها عادت وارتفعت بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى          كبير، ضدوالر في الربع الثاني وهذا انخفا     
 دوالر وتعود هذه الزيادة في جزء كبير منهـا لرغبـة   125أيضا مرة أخرى بصورة كبيرة في الربع الرابع لتصل إلى    

قيمـة  ال   أما عـن   25/1/2006اطنين في االنتخابات التشريعية التي أجريت في        األحزاب بالحصول على أصوات المو    
 عنـه فـي األعـوام       2005الوسيطة للمساعدات المقدمة من المؤسسات الخيرية فإنه يوجد ارتفاع بشكل عام في العام              

ث لكنها انخفضت إلـى      دوالر في الربع الثال    60، ارتفعت إلى    2005 في الربع األول من العام       46السابقة، حيث بلغت    
وبالنسبة لألهـل واألقـارب     .  دوالر 27 دوالر في الربع الثالث، وانخفضت مرة أخرى في الربع الرابع لتصل إلى              33

 دوالر في الربع    45 دوالر في الربع األول إلى       46انخفضت القيمة الوسيطة للمساعدات التي يقدموها بشكل طفيف من          
 63 دوالر في الربع الثالث، وارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع لتـصل إلـى                57الثاني، لكنها عادت وارتفعت إلى      

 دوالر في الربع األول ، انخفضت بشكل        23و بلغت القيمة الوسيطة للمساعدات المقدمة من األصدقاء والجيران          . دوالر
الر ، أما الربع الرابع فقد شهد        دو 26 في الربع الثالث إلى      ت دوالر ، بينما ارتفع    22طفيف في الربع الثاني لتصل إلى       

  . دوالر113طفرة حقيقية لتصل نسبة المساعدات 
وبالنسبة ألنواع المساعدات فإن القدر األكبر من هذه المساعدات يتجه نحو المساعدات الغذائية، حيث بلغت المـساعدات    

 وارتفعت مرة أخرى بشكل كبير      ،%59.7، ارتفعت في الربع الثاني إلى       % 59.6،  2005الغذائية في الربع األول من      
أما المساعدات النقدية فقـد     % . 70.4، لكنها انخفضت في الربع الرابع لتصل إلى         %72.4في الربع الثالث لتصل إلى      

 وانخفضت في الربع الثالث لتبلغ      ،الثانيفي الربع   % 11.4، ارتفعت إلى    % 8.8 2005بلغت في الربع األول من العام       
  %.14.0ت في الربع الرابع حيث وصلت إلى ، وعادت وارتفع10.0%

   أولويات حاجات األسر-

تتعدد حاجات اإلنسان في ظل أن الموارد محدودة، لذلك كان من الضروري على اإلنسان التضحية ببعض الحاجات من                  
عيشها فإن سلم وفي حالة الشعب الفلسطيني ونتيجة لألوضاع المعيشية الصعبة التي ي         . أجل إشباع الحاجات األكثر إلحاحا    

أولويات المواطن الفلسطيني هو إشباع الحاجات الضرورية، كما أن لهذه الحاجات الضرورية أولوية ومفاضلة فيما بينها                
  .من حيث أولوية اإلشباع

والجدول التالي يشير إلى التغيرات التي طرأت على حاجة األسـر ذات األولويـة األولـى فـي قطـاع غـزة مـن                        
   .2005إلى2001
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  2001/20051غيرات التي طرأت على حاجات األسر ذات األولوية األولى في قطاع غزة الت

  المؤشر
  آذار

2001  
حزيران / أيار

2001  
آب /تموز

2001  
كانون ثاني 

 2002شباط/

نيسان 
  يارا/

2003  
  

  /تموز

  بآ
2003  

تشرين أول 
  كانون/

  2003أول 

كانون 
ثاني 

آذار/
2004  

  /نيسان 

  حزيران
2004  

  / تموز

  أيلول
2004  
  

 أولتشرين 
كانون /
  2004أول

كانون 
ثاني 

  آذار/
2005  
  

  نيسان

/  

  حزيران
2005  

  /موزت

  أيلول
2005  

تشرين 
  /ولأ

كانون أول 
2005  

 حاجات األسر ذات األولوية األولى*

 نسبة األسر التي أشارت     -

  بأنها بحاجة إلى غذاء
15.7 11.0 11.3 15.0 16.5 13.5 32.7 37.0 30.6 32.1 35.8 25.5 32.3 31.1 30.6 

ــي -  ــر الت ــسبة األس   ن

أشارت بأنها بحاجـة إلـى      

  أموال

52.0  41.4  51.0  38.5  39.3  44.2  19.5  18.3  20.1  21.9  17.3  22.3  17.6  18.3  16.3  

 نسبة األسر التي أشارت     -

  بأنها بحاجة إلى عمل
18.0  18.4  14.0  29.7  29.7  17.8  20.7  27.2  30.2  30.1  29.8  32.8  28.8  24.9  29.8  

 نسبة األسر التي أشارت     -

  بأنها بحاجة إلى أدوية
0.9  1.8  0.8  0.6  2.3  3.1  5.0  3.3  3.6  1.9  3.5  3.0  4.7  5.7  4.6  

 نسبة األسر التي أشارت     -

  بأنها بحاجة إلى مسكن
3.5  2.3  2.7  4.6  4.4  4.9  8.0  4.8  6.4  4.1  4.2  5.5  6.8  9.3  7.0  
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 هي للغذاء وهـذا يعنـي مـدى         2005األولوية األولى في قطاع غزة للعام       يتضح من الجدول أعاله أن الحاجات ذات        
صعوبة األوضاع في األراضي الفلسطينية للدرجة التي جعلت سلم أولويات المواطن هو أن يجد الغذاء، فنـسبة األسـر    

مـن  % 32.3من األسر في الربع األول ارتفعت إلـى         % 25.5التي أشارت بأنها بحاجة إلى غذاء في قطاع غزة هي           
 في الربع الثالث و الرابع علـى التـوالي،          30.6، و من األسر     31.1األسر في الربع الثاني ، انخفضت هذه النسبة إلى          

في % 32.8ونتيجة طبيعية للبطالة المستشرية في القطاع أن تكون نسبة األسر التي أشارت بأنها بحاجة إلى عمل بلغت                  
 الربع الثاني، وانخفضت مرة أخرى في الربع الثالث حيث وصلت إلـى             من األسر في  % 28.8الربع األول، انخفضت    

 من األسر، يليها نسبة األسر التي بحاجة إلى أموال،     29.8من األسر، بينما ارتفعت في الربع الرابع لتصل إلى          % 24.9
  .يليها األسر التي بحاجة إلى مسكن، ثم األسر التي بحاجة إلى أدوية

ى واقع اجتماعي مرير يعيشه المجتمع الفلسطيني بحيث ينخفض سقف تطلعاته إلـى تـوفير               إن هذه المؤشرات تشير إل    
  .الغذاء في الدرجة األولى

إن بقاء الوضع االقتصادي واالجتماعي بهذا السوء لن يساهم في التنمية المستدامة في فلسطين، وسيقلص مـن فـرص                   
  .تعافي االقتصاد الفلسطيني، واتجاهه نحو التطور والتنمية

   التأمينات االجتماعية في فلسطين-

فمن شأن هذه النظم أن . للحماية االجتماعية  فعالةالفلسطينية نظماًاألوضاع االقتصادية المتدهورة في األراضي تقتضي 
 تبنـت وزارة العمـل   د، وقلهمالحماية االجتماعية  توسع نطاق و باألمن االجتماعي واالقتصادي المواطنينتضمن تمتع
(  الضمان االجتماعي عرف بـشبكة األمـان االجتمـاعي    برنامج 2005العامفي الربع الثاني من   االجتماعيةوالشؤون

األسر الـمحتاجة لـمدة أربع سنوات، من   من المفترض أن يعمل على رعايةي، الذفي قطاع غزة) حماية أفقر األفقر
 . ألف أسرة فلـسطينية 55 ألف مواطن، بمعدل 400و الصعبة، ويستفيد منه نح خالل برنامج رعاية الحاالت االجتماعية

 قطاع في% 55 الضفة الغربية، ويف من األسر% 45الـمستفيدين من البرنامج نحو  ومن المفترض أيضا أن تبلغ نسبة
 600الفلسطينية الفقيرة، التي يقـل دخلهـا عـن     من األسر% 10غزة، وسيعمل وفق معايير مرنة تسمح باستفادة أفقر 

  .2ً ألفا50ألفاً إلى  18وفيما يتعلق ببرامج البطالة فإنه من المفترض أن يتم رفع عدد المستفيدين من  1رياًشيكل شه
شها المواطن الفلسطيني، فإنه من الضروري أن يكون هناك قانون تأمينات           يكما أنه نتيجة لهذه األوضاع الصعبة التي يع       

  .ر الضمان االجتماعي للمواطنيناجتماعية شامل يؤدي غرضه بالشكل المطلوب بما يوف
 هو القانون الساري في فلسطين فيمـا يتعلـق فـي التأمينـات              2003لسنة  ) 3(يعد قانون التأمينات االجتماعية رقم        

ينظم هـذا   "  و تحدد المادة الثانية من هذا القانون أنواع التأمينات التي يغطيها القانون، حيث نصت على أن                  ،االجتماعية
  :حكام الخاصة بما يليالقانون األ

  .تأمين إصابات العمل) 1(
  .تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين) 2(

إن التامين لكي يؤدي غرضه، يجب أن يكون شامالً لكل المخاطر التي قد يتعرض لها العامل، وذلـك حفاظـاً علـى                      
، وحفاظاً على حقوق المرأة أثنـاء فتـرة الحمـل و            المجتمع وصوناً لكرامة أفراده، وتحقيقا للرعاية و العدل الجماعي        

، فان القانون ينبغي ان يضمن تأمين المرض واألمومة وتأمين البطالـة، وتـأمين              الوالدة، وتحقيقاً للمساواة االجتماعية   

                                                 
  4/9/2005 صحيفة األيام 1
 20/8/2005 صحيفة األيام 2
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ية المطلوبة  إذ أنه ال يوجد مبرر قانوني للقفز عن كل هذه التأمينات، بل على القانون أن يوفر الحما                التعويضات العائلية،   
  1.لتلك المخاطر من خالل نصوص واضحة ومن ثم يصير إلى البحث في اآلليات الكفيلة بتطبيق القانون نفسه

  المخصصات المالية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

تحـت  تظهر المخصصات المالية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلـسطينية،               
كما تقدم  .  مسمى وزارة واحدة هي وزارة العمل والشؤون االجتماعية، إال أنه لكل وزارة مخصصات مالية خاصة بها               

  . مستقل حاجتها من موازنة السلطة لعام قادموزارة بشكلكل 
زارة العمـل    اإلشارة إليه أيضا، هو أنه يوجد موارد مالية أخرى خارج نطاق الموازنة تحصل عليها كل من و                 ما ينبغي 

 فعلى سبيل المثال برامج البطالة التي تطرحها وزارة العمل للمواطنين           .بعينهاووزارة الشؤون االجتماعية لتغطية برامج      
  2.هي خارج نطاق نفقات الموازنة ويتم اعتماد مخصصاتها من مجلس الوزراء

  20053 لعام  وزارة العمل والشؤون االجتماعيةموازنة

العمل والشئون االجتماعية دورا مهما في المساعدات التي تقدم لألسر المحتاجة، هـذا عـالوة   تلعب مخصصات وزارة    
  .على برامج البطالة التي تشغل العديد من العاطلين عن العمل

  : مليون دوالر، موزعة كالتالي) 344.746(بلغ اإلجمالي العام للمخصصات المالية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مليـون دوالر نفقـات   ) 328.156(مليون دوالر نفقات تـشغيلية،  ) 1.811(مليون دوالر رواتب وأجور،    )14.322 (

. ألـف دوالر  ) 457(إجمالي النفقات الرأسمالية والتطويرية     . مليون دوالر ) 344.289(تحويلية، إجمالي النفقات الجارية   
د، أن موازنة وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة        اإلجمالي العام للمخصصات المالية عند تحليل هذه المخصصات سنج        

وهي ثـاني  .  مليار دوالر2.220من إجمالي موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية البالغة % 15.5 تبلغ حوالي    2005لعام  
  .  مالية بعد وزارة الداخلية واألمن الوطني تأكبر مخصصا

لشؤون االجتماعية من الموازنـة العامـة للـسلطة الوطنيـة           بالرغم من هذا الحجم التي تشكله موازنة وزارة العمل وا         
الفلسطينية إال أنها تظل دون المستوى المطلوب خاصة في ظل األوضاع االجتماعيـة واالقتـصادية بالغـة التـدهور                   

  .األقصىوالناجمة عن السياسة اإلسرائيلية العدوانية منذ اندالع انتفاضة 
من موازنـة وزارة العمـل والـشؤون        % 4ن الرواتب واألجور تشكل حوالي       أكثر في التحليل، سنجد أ     التعمقو عند   

، أمـا النفقـات     %95، وتبلغ النفقات التحويلية حوالي      %0.52، وتشكل النفقات التشغيلية حوالي    2005االجتماعية للعام   
  %.0.13الرأسمالية والتطويرية فتبلغ حوالي 

 الـضمان  5 وهذا بـسبب النفقـات المخصـصة إلـى،      الموازنة،على النصيب األكبر من هذه4تحوز النفقات التحويلية
مليون شيكل، هذا باإلضافة إلى اإلنفـاق علـى صـندوق           ) 377.605(مليون شيكل، واإلعانات    ) 5.877(االجتماعي  

مليون شيكل وهذا الصندوق يدخل ضمن النفقات التحويليـة ألول          ) 1.044.000(الرعاية االجتماعية والذي خصص له      
   .2005لعام مرة في ا

 يعد تخصيص الحجم األكبر من نفقات وزارة العمل والشؤون االجتماعية للنفقات التحويلية شيء إيجابي وطبيعي فـي                 
 والتـي   ،نفس الوقت وإن يظل أيضا دون المستوى المطلوب بسبب األوضاع االقتصادية واالجتماعية بالغـة التـدهور               

                                                 
  .15 -14ص ، 2004، غزة، مركز امليزان حلقوق اإلنسان، ديسمرب 2003لسنة ) 3(قانون التأمينات االجتماعية رقم :  مالحظات حول 1
  .، غزة13/10/2005 مقابلة مع طه حسني كالب، املدير املايل لوزارة العمل، بتاريخ  2
  http://www.mof.gov.ps/budget/budget2005/Law/general/abad-usd.pdf 2005أبعاد قانون املوازنة العامة للسنة املالية  3 
     .http://www.mof.gov.ps/budget/budget2005/Budget/Law/Social/Mol-SA.pdf 2005 النفقات الجارية للسنة المالية  4
  http://www.mof.gov.ps/budget/budget2005/law/general/kholoas-$.pdf, ردوال/ شيكل4.35 صرف للموازنة  5
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 خالل تخصيص أموال أكثر لإلعانـات وصـندوق الرعايـة وللـضمان       بدورها تحتاج لشبكة أمان أكبر للمواطنين من      
  . االجتماعي

وهذه نـسبة   % 0.13أما الجانب األقل من الموازنة فهو من نصيب النفقات الرأسمالية والتطويرية والتي شكلت حوالي               
 خاصـة فـي ضـوء        الجسام الملقاة على كاهل وزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعيـة          متكاد التذكر في ظل المها    

ـ     . الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني        لة المخصـصات   آكما أنه وبالرغم من ض
 إال  فالمالية المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والتطويرية إال أنه في أحيان عديدة ال يتم الوفاء بهذه المخصصات وال يـصر                 

  1.اجزء يسير منه
  

  الخالصة

 سـبتمبر   28ت معاناة المواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى التي انـدلعت فـي                تفاقم
 حيث قامت قـوات االحـتالل       ، بفعل االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة    ،2005 واستمرت هذه المعاناة في العام       2000

دت إلى تدمير االقتصاد الفلسطيني الضعيف أصال، حيـث         اإلسرائيلي بشكل ممنهج ومنظم بالعديد من الممارسات التي أ        
تعددت أوجه هذه الممارسات، فمن تجريف لألراضي الزراعية واقتالع لألشجار إلى تدمير المنازل والمصانع إلى نسف                
الجسور وتخريب الشوارع، إلى وضع الحواجز على الطرقات إلعاقة مرور المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أماكن                

هم إلى إغالق المعابر ومنع حرية تنقل األفراد والبضائع بين شطري الضفة الغربية وقطاع غـزة وبينهمـا وبـين                    عمل
  . إسرائيل والعالم الخارجي

 حيث تفشت ظـاهرتي الفقـر       الفلسطينية،هذا بالتأكيد أدى إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي           
  . قل إنفاقها وارتفعت نسبة اإلعالةوالبطالة وانخفض دخل األسرة و

اعتمدت األسر الفلسطينية في صمودها االقتصادي ومواجهتها الحالة االقتصادية المتدهورة والخانقة على عدة مـصادر               
، وتخفيض النفقـات، وتأجيـل دفـع الفـواتير،          -الضعيف أصال خاصة في ظل غالء المعيشة      -، الدخل الشهري    يوه

هـذه  إال أن    ،لحصول على مساعدة من األهل واألصدقاء، وبيع مجوهرات مـصاغ الزوجـة           واالستدانة من أفراد، وا   
  . بالتخفيف من حدة العوز لألسر الفلسطينية التي ازداد طلبها للمساعدات لم تفلحالمصادر

ألسـر   اةلتخفيف من معانـا لكما أن المخصصات المالية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية لم تكن بالمستوى المطلوب          
الفلسطينية المحتاجة، عالوة على ذلك فإن قانون التأمين االجتماعي الفلسطيني ال يتناسب مع األوضاع الـصعبة التـي                  

 البطالة رغم تفشيها على نطاق واسع في األراضـي           تأمين  خاصة وأن القانون ال يغطى     ،يعيشها المواطنين الفلسطينيين  
  . الفلسطينية السيما في قطاع غزة

                                                 
  . مقابلة مع، طه حسين كالب، المرجع السابق 1
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  لثالثالفصل ا

  اع الصحيةضاألو

  مقدمة

الصحة حق أساسي من حقوق اإلنـسان ال   ، حيث تعتبر الدفاع عن حقوق اإلنسانلب االحتياجات الصحية لألفراد     تعتبر
   .غنى عنه من أجل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى

، وقـد جـاء فـي       اجتماعياًالصحة ليس مجرد انعدام المرض، بل هي اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً و           مفهوم الحق في    و
علم وفن الوقاية من المرض،  وإطالة العمر، وتعزيز الصحة، والكفاءة النفسية والبدنيـة              "تعريف الصحة العمومية بأنها     

من خالل جهود ينظِّمها المجتمع إلصحاح البيئة، ومكافحة األمراض السارية، وتثقيـف الفـرد حـول حفـظ صـحته                    
مريضية للتشخيص المبكِّر للمرض ومعالجته معالجة وقائية، وإيجاد آلية اجتماعيـة           الشخصية، وتنظيم خدمات طبية وت    

لضمان تمتُّع كل فرد بمستوى معيشي يكفي لصون صحته، وتنظيم هذه الفوائد لتمكين كل مواطن مـن إعمـال حقـه                     
ـ     من العهد ) 1(12كما عرفت المادة  1".الطبيعي في التمتُّع بالصحة وطول العمر      الحقوق االقتـصادية    الدولي الخـاص ب

مستوى من الصحة الجسمية والعقليـة يمكـن        بحق كل إنسان في التمتع بأعلى       " الصحة  في   والثقافية الحق واالجتماعية  
إال أن هذا التعريف على أية حال ال يقدم تحديداً لمحتوى الحق في الصحة نظراً ألنه من غير الواضـح مـا إذا                       " بلوغه
ومن . ب أن ينظر إليه في ضوء الظروف الوطنية لدولة ما أم في ضوء االقتصاد العالمي              يج" التمتع بأعلى مستوى  "كان  

المؤكد أنه على صعيد بعض القضايا فإن أعلى مستوى يمكن التمتع به في ضوء األوضاع الوطنية لـبعض الـدول ال                     
ألفراد التمتع في أية ظروف     يتماشى مع ما هو مقر به فيما يعد ضمن الحد األدنى لمحتوى الحق في الصحة الذي يحق ل                 

  2).الخ.. كالتطعيم، العالج الطبيعي، والرعاية الطبية لكبار السن (
، إال أنـه دون الحـد        الـسلطة الوطنيـة    إنشاءمنذ   من تطور    األراضي الفلسطينية ا شهده قطاع الصحة في      موبالرغم م 

الت العديد من المعوقات دون تطـور قطـاع          بالحق في الصحة، حيث ح     عالمطلوب التي ارتضته المعايير الدولية للتمت     
 ممارساتالصحة وبالتالي حالت دون القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وعلي رأس هذه المعوقات                

 المستشفيات وسيارات اإلسعاف والقيام بتعديات بيئيـة        ىنار عل  اإلسرائيلية الوحشية من حصار وإطالق       قوات االحتالل 
 إلى مستويات يتعـذر معهـا        وقطاع غزة على وجه الخصوص     إلضافة إلى وصول حد البطالة داخل فلسطين      فادحة، با 

 كما أدى نقص المـوارد الماليـة التـي          . مما أدى إلى تدهور األوضاع الصحية بصورة كبيرة        المعيشة على حد الكفاف   
إلى ضعف قدرة وزارة الصحة على تطـوير         موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة في السنوات األخيرة          اتعاني منه 

   : وللتعرف على واقع الخدمات الصحية في قطاع غزة من الضروري اإلشارة إلى مايلي.قطاع الصحة بالشكل المطلوب
  الرعاية الصحية األولية

 الخـدمات   تشتمل الرعاية الصحية األولية على العديد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين، وتختلف هذه              
كـز  امن مركز آلخر طبقا للمستوى الذي يتبع له مركز الرعاية الصحية األولية، حيث تنقسم هذه المراكز، إلـى مر                  

صحية شاملة ومراكز صحية من المستوى األول والثاني والثالث وتبعا لذلك يختلف عدد الكادر الطبي في كل مركز                  
  .اصحي كما يختلف مستوى الخدمات الطبية التي تقدمه

  3:وبشكل عام فإن الخدمات الطبية التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية األولية هي

                                                 
  http://www.emro.who.int/rc50/arabic/infdoc5.htm تعريف منظمة الصحة العاملية،1
  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGrighttohealth.html  الصحة ميكن بلوغه،مستوى مناحلق يف التمتع بأعلى  2 
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/health/health_3.html اخلدمات الصحية يف فلسطني، الرعاية األولية، مركز املعلومات الوطين الفلسطيين 3
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  .خدمات وقائية -
  .نظافة صحية ، خاصة وعامة -
  .رعاية أمومة وطفولة -
  .إسعاف أولى:عالجية -

  .التطعيم -
  .صحة بيئية -
  .مراقبة منتجات غذائية ومياه صالحة ومجاري -
  .طب عام، واستشارات تخصصية -

ية الصحية األولية بواسطة مختلف مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة، و منظمات غيـر حكوميـة،                  تقدم الرعا 
  1. الفلسطينيين، والخدمات الطبية، والهالل األحمر الفلسطينينووكالة غوث وتشغيل الالجئي

عـن  % 25ت إلـى     مركز، بزيادة وصل   125 إلى 2004وصل عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة لعام           
 في عدد المراكز إال أنها دون المستوى المطلـوب،          ة مركز، ورغم هذه الزياد    100 حيث بلغ عدد المراكز      2000العام  

وذلك نتيجة لالكتظاظ السكاني والكثافة السكانية العالية في القطاع والتي تؤدي إلى وجود ضغط على هذه المراكز ممـا                   
 10.000مركزا لكل   ) 0.93(2004تؤديها، حيث بلغ عدد المراكز في القطاع لعام         يعود سلبا على مستوى الخدمة التي       

 كما أنه يوجد سوء في توزيـع مراكـز الرعايـة            10.000.2نسمة بينما تقدر منظمة الصحة العالمية مركز واحد لكل          
  12.982حيث بلغتاألولية في محافظات قطاع غزة فقد سجلت محافظة خانيونس أعلى نسبة من السكان لعدد كل مركز              

  3. نسمة6.247نسمة، بينما سجلت محافظة الوسطى أقل نسبة من السكان لكل مركز حيث بلغت 
  مراكز الرعاية الصحية األولية التي تملكها وزارة الصحة

 إلـى   2004يمتلك القطاع الحكومي النسبة األكبر من عدد مراكز الرعاية الصحية األولية، حيث وصل عددها في العام                 
 مركز في العام    43 إلى   1994،5 مركزا في عام     29 فقد ازداد عدد المراكز التي تملكها وزارة الصحة من           4. مركز 56

   2003،7 مركز في العام 54و 2000،6

 مراكـز  9، و يوجـد  ) ساعة لخدمة الطوارئ24( مراكز تعمل لثالث فترات10بالنسبة لفترة عمل هذه المراكز، يوجد  
 بينما باقي المراكز تعمل فترة واحدة فقط في اليوم، بينما يحتوي مركز واحد فقـط علـى قـسم       تعمل فترتين في اليوم،   

  .والدة
 مركزا الرعاية الصحية للحوامل وخدمات      44 حيث يقدم    نتقدم مراكز الرعاية الصحية األولية خدمات مختلفة للمواطني       

 مركزا تحتوي على مختبـرات، و       34ان، كما يوجد     مركزا يقدم الرعاية الصحية للفم واألسن      25تنظيم األسرة، ويوجد    
  8. مراكز متخصصة10 مركزا للتصوير باألشعة، هذا باإلضافة لوجود12

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين مراكز الرعاية الصحية األولية التي تملكها

الجئين لكـل مركـز      وصل عدد ال   2003،1  بزيادة مركز واحد عن العام        9 مركزا 18تدير وكالة الغوث في قطاع غزة     
 الجئ، توفر هذه المراكز العالج المجاني، وتلعب دورا رئيسيا في برامج التطعيم مع وزارة الصحة، كما تقدم                  49.132

                                                 
  .2004 ، يوليو 2003لمعلومات الصحية الفلسطيني، الوضع الصحي في فلسطين  مركز ا- وزارة الصحة1
2 

http://www.phccm.com/xx/x/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=39&forum=7&post_id=51&PHPSESSID
=2aa4cd18be3c13551c9dfae9152c264d  

3 Ibid, p14  
4 Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p15  
   16، مرجع سابق، ص 2003 مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، الوضع الصحي في فلسطين - وزارة الصحة5
6 Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p15  
   16ص ، مرجع سابق، 2003 مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، الوضع الصحي في فلسطين - وزارة الصحة7

 
8   Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p15  
9   Ibid, p16  
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 سجلت  يفي قطاع غزة بلغ عدد الزيارات الت      . الخدمات للحوامل وبعد الوالدة، هذا باإلضافة للخدمات المختلفة األخرى        
   2. زيارة للتمريض626.371ارة، و  زي131.419لألطباء ما مجموعه

  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للمنظمات األهلية

 32 الذي بلغ فيه عدد المراكز       20034 بزيادة كبيرة عن العام      3 مركزا، 51تملك وتدير المنظمات األهلية في قطاع غزة        
  .راكز ببيع األدوية لروادها بأسعار منخفضةمركزا،  يمتلك عدد من هذه المراكز مختبرات طبية، كما تقوم هذه الم

 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات إلى العيادات التخصصية         84.677بلغ عدد الزيارات إلى العيادات العامة في هذه المراكز        
  5. زيارة248.358

  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للقطاع الخاص

 لكن ال   6 المختبرات واألشعة،  يقبل األطباء واألخصائيين، والصيادلة، و فني     يوجد مئات العيادات الخاصة التي تدار من        
  .يوجد إحصائيات دقيقة متوفرة حول عدد هذه العيادات

  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للخدمات العسكرية

 8 بزيـادة  7ية األوليـة،  مركزا للرعاية الـصح 28تدير الخدمات الطبية للشرطة واألمن العام في األراضي الفلسطينية    
 تقدم هذه المراكز الخدمات الطبية للعاملين بجهاز الشرطة واألمن العـام وعـائالتهم، هـذا                2003،8مراكز عن العام    

 زيارة ، بينما سجلت     122.845بلغ عدد الزيارات التي سجلت لألطباء العامين ما مجموعه          . باإلضافة لعامة المواطنين  
  9.ختصاصيين زيارة لألطباء اال131.419

  )المستشفيات(الرعاية الصحية الثانوية 

تعتبر المستشفيات أهم المؤسسات الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، ويتطلب لقيام المستشفيات بتقديم الخدمات               
  ومـؤهال  اي كاف ا المستشفيات عدد  تضم حيث من الضروري أن      ،المناسبة للمرضى أن تمتلك إمكانيات تؤهلها للقيام بذلك       

، ومن الضروري أيضا وجود عدد كافي من األسـرة، هـذا            )أطباء، صيادلة، ممرضين، مهنيين، إداريين    ( من العاملين 
  .الخ...باإلضافة لتوفر المستلزمات و المعدات الطبية واألدوية

ف الطبيـة   تعرف المستشفيات بأنها مؤسسات طبية تقدم الخدمات الطبية التشخيـصية والعالجيـة، بمختلـف الظـرو               
   10.والجراحية وغيرها، وتقدم خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخدمات الطوارئ
الممثـل بـوزارة    (القطاع الحكـومي    : تقدم الرعاية الصحية الثانوية في فلسطين من خالل مجموعة من القطاعات هي           

  ).ااألونرو(الفلسطينيين والقطاع األهلي غير الحكومي والقطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل الالجئين ) الصحة
  وبلـغ    11 نسمة لكل مستـشفى،    47.241 مستشفى، بمعدل    77 إلى   2004وصل عدد المستشفيات في فلسطين في العام        

 نـسمة و بـسعة سـريرية        10.000 سرير لكل    13.26 سريرا بمعدل    4.824إجمالي عدد األسرة في هذه المستشفيات       
  1. لكل سرير26.65

                                                                                                                                                         
  17، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 1
2  Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p16  
3   Ibid,p16  
  17، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -ارة الصحةوز 4 
5  Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p16  
 6 6  Ibid,p1  

7 Ibid,p16  
  .17ابق، ص، مرجع س2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة8
9 Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p16  

  310، ص فلسطني-رام اهللا". 6"رقم . كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 10 
11 Ministry of Health, Health status in Palestine, The Annual Report 2004, Gaza, Palestine, Aug. 2005,p 40  
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على القدرة االستيعابية لهذه المستشفيات للمرضى، حيث يؤدي قلة عدد هذه األسرة مقارنة             تؤشر عدد أسرة المستشفيات     
 ويؤدي إلى اكتظاظ المرضى داخل الغرفة الواحدة ممـا يـنعكس            ،بعدد السكان إلى عدم القدرة على استيعاب المرضى       

 حيث كان المـصابين فـي       ،قصىسلبا على جودة تقديم الخدمات للمرضى، وهذا ما الحظناه بوضوح خالل انتفاضة األ            
، خاصة أثناء اجتياح قوات االحـتالل        على األرض وفي ممرات وطرقات المستشفيات      يتلقون عالجهم كثير من األحيان    

 وهذا ما يتنافي مع الحق في الصحة التي رعته المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان خاصة                للمناطق الفلسطينية، 
حق كل إنسان   "  من العهد على     12/1الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث نصت المادة        العهد الدولي الخاص ب   

تهيئة ظروف  "  على   )د(كما نصت نفس المادة بند      ". في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه         
ويعد النقص في عدد األسر مؤشر على عدم        ". رضمن شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة الم          

  . تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية بالشكل المطلوب
 في دول الجوار سيتضح حجم النقص في عدد األسرة فـي            اتهاعند مقارنة عدد األسرة في مستشفيات فلسطين مع نظير        

 نـسمة، وفـي     10.000سريرا لكل   ) 21 (2001 األسرة في مصر للعام      مستشفيات فلسطين فعلى سبيل المثال بلغ عدد      
  2. نسمة10.000 سريرا لكل 30 نسمة، وفي لبنان 10.000 سريرا لكل 22.4السعودية 

  المستشفيات في قطاع غزة

 وأموال  بازدياد أعداد السكان، ما يحتاج إلى مجهود      ) الخ...الصحة، التعليم، اإلسكان  ( يزداد حجم الطلب على الخدمات      
  . أجل توفير الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهمنأكثر م

أدت الزيادة السكانية والكثافة السكانية العالية في قطاع غزة إلى ازدياد الطلب باستمرار على قطاع الخـدمات ونظـرا                   
ف بالغـة الـصعوبة نظـرا       للحالة التي تعيشها األراضي الفلسطينية عامة و قطاع غزة على وجه الخصوص من ظرو             

لإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة بالقتل والحصار واإلغالق وتقطيع أوصال األراضي الفلسطينية، كـل ذلـك حـال دون        
  . تطوير القطاعات الخدماتية بالشكل الذي يتم من خالله حماية حقوق المواطنين

من مجمل عدد المستشفيات في فلسطين،      % 28.57مستشفى تشكل   ) 22 (2004بلغ عدد مستشفيات قطاع غزة في العام        
  .   لكل مستشفى76.9 نسمة لكل مستشفى، وبمعدل سعة سريرية 60.783وبمعدل 

 نـسمة   10.000 نسمة، ويصل عدد األسـرة لكـل               672.32يصل معدل عدد األفراد لكل سرير في قطاع غزة إلى           
قطاع تؤشر على الحاجة للمزيد من المستشفيات فـي قطـاع    إن الكثافة السكانية المرتفعة للسكان في ال    3. سريرا 14.87

غزة هذا عالوة على الحاجة إلى زيادة إمكانيات المستشفيات القائمة وذلك للزيادة من قـدرتها علـى تقـديم الخـدمات                     
  . للمواطنين

   المستشفيات الحكومية

 تحويه من إمكانيات ال تتوفر في المستشفيات        تعتبر المستشفيات الحكومية أكبر مقدم للخدمات الطبية للمواطنين وذلك بما         
  .حكوميةال غير

 تتوزع هذه المستـشفيات علـى       ، مستشفيات 10بلغ عدد المستشفيات التي تعود ملكيتها لوزارة الصحة في قطاع غزة            
  :محافظاته الخمس على النحو التالي

  د األسرةعد  الممرضين  الصيادلة  أطباء األسنان  األطباء  التخصص  المحافظة  المستشفى

  50  69  4    68  عام  شمال غزة  الشهيد كمال عدوان
                                                                                                                                                         

1 Ibid,41  
   htm.som-CountryProfiles/emrinfo/Arabic/int.who.emro.www://http  املكتب اإلقليمي ملنطقة شرق املتوسط-منظمة الصحة العاملية 2

3    Ministry of Health, Health status in Palestine,op,cit,p 41  
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  71  43  1    31  أطفال  شمال غزة  الشهيد محمد الدرة

  496  417  21  11  380  عام  غزة  الشفاء الطبي

  151  108  7    67  أطفال  غزة  النصر لألطفال

  31  30  2    24  عيون  غزة  العيون

  39  52  1    10  نفسية  غزة  الطب النفسي

  97  84  5    70  عام  الوسطى  شهداء األقصى

  277  235  10  2  176  عام  خانيونس  مجمع ناصر الطبي

مستشفى غزة (أبو جهاد 
  219  219  14    104  عام  خانيونس  )األوروبي

  52  52  6    39  عام  رفح  الشهيد أبو يوسف النجار

  1483  1239  71  13  969      المجموع/قطاع غزة

  20041غزة للعام توزيع المستشفيات الحكومية في محافظات قطاع 

 من  6 مستشفيات، يقع    10، بلغ   2005يتضح من واقع الجدول أعاله أن عدد المستشفيات الحكومية في قطاع غزة للعام              
  مستشفيات متخصصة، يوجد ثالث منها فـي محافظـة غـزة وحـدها،             4هذه المستشفيات تحت بند تخصص عام، و        

  .والرابعة في محافظة شمال غزة
سريرا، ووصل عـدد األطبـاء   1483 إلى 2004شفيات وزارة الصحة في القطاع وصل في العام       عدد األسرة في مست   

 طبيبا لكل سرير مستشفى، وعدد أطباء األسنان        0.65 نسمة، و بمعدل     10.000 طبيبا لكل    10.2 طبيبا بمعدل    969إلى  
 10.000 صيدلي لكـل  1.5دل   صيدليا بمع  71 نسمة، وعدد الصيادلة     10.000 طبيبا بمعدل طبيب أسنان واحد لكل        13

 ممرضا  0.86 نسمة وبمعدل    10.000 ممرضا لكل    12.4 ممرضا بمعدل    1239نسمة، بينما وصل عدد الممرضين إلى       
  2.لكل سرير مستشفى

مستشفيان حكوميان في محافظة شمال غـزة همـا،         : تتوزع المستشفيات في قطاع غزة على محافظاته الخمس كما يلي         
 69 طبيبا، وعدد الممرضـين      68وان والتي تقع تحت بند تخصص عام، يبلغ عدد األطباء فيها          مستشفى الشهيد كمال عد   

  . سريرا50، بينما يصل عدد األسرة في المستشفى إلى 4ممرضا، كما يبلغ عدد الصيادلة 
بينمـا   طبيبـا،  31 سريرا، ويبلغ عدد األطباء فيها   71مستشفى الشهيد محمد الدرة متخصصة بطب األطفال، يوجد بها          

  .  ممرضا، كما يوجد فيها صيدلي واحد فقط43عدد الممرضين 
 منها متخصصة وواحدة تقع تحت بند تخصص عام وهي مستشفى           3 ، مستشفيات حكومية  4أما محافظة غزة يوجد بها      

ـ  380 سريرا، ويبلغ عدد األطباء فيـه        496الشفاء الطبي الذي يعتبر األكبر في قطاع غزة وهو بسعة سريرية             ا،  طبيب
  . صيدليا21 طبيبا، وعدد الصيادلة إلى 11 ممرضا،  بينما يصل عدد أطباء األسنان إلى 417وعدد الممرضين 

 أما المستشفيات الحكومية المتخصصة في محافظة غزة فهي، مستشفى النصر لألطفال المتخصصة في طب األطفـال                
 ومستـشفى العيـون     ، صـيادلة  7 ممرضـا، و   108 طبيبا، و    67 سريرا، ويوجد بها     151تصل سعتها السريرية إلى     

                                                 
  ، مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، غزة، فلسطني2005  توزيع املستشفيات احلكومية يف حمافظات قطاع غزة للعام  1
2   2Ministry of Health, Health status in Palestine, The annual Report 2004,op,cit,p51  
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 ممرضـا،  30 طبيبا، و24المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص في طب العيون، يبلغ عدد األطباء في هذه المستشفى       
  . سريرا31وصيدليان، بينما يبلغ عدد األسرة في المستشفى 

متخصص في الطب النفسي، يوجد فـي       مستشفى الطب النفسي وهو المستشفى الحكومي الوحيد في القطاع ال         كما يوجد   
  . سريرا39 ممرضا، وصيدالني واحد فقط، كما وصلت السعة السريرية في المستشفى إلى 52 أطباء، و 10المستشفى 

  سريرا، 97و يوجد مستشفى حكومي واحد في محافظة الوسطى وهو مستشفى شهداء األقصى التي تبلغ سعته السريرية                 
  .صيادلة 5مرضا، و م84 و طبيبا، 70 يعمل فيها

ها مستشفيان حكوميان يقعان تحت بند تخصص عام وهما،  مجمع ناصـر   بمحافظة خانيونس فإنه يوجد     أما فيما يتعلق ب   
 طبيبا، و طبيبان لألسـنان، و يبلـغ   176 سريرا، كما بلغ عدد األطباء فيه 277الطبي والتي تصل سعته السريرية إلى   

  . صيادلة10الصيادلة إلى ، بينما يصل عدد 235عدد الممرضين 
، أطبـاء  104 سريرا، ويبلغ عدد األطباء      219بسعة سريرية تصل إلى     )  غزة األوروبي  ىمستشف( ومستشفى أبو جهاد  

  . صيدلي14 ممرضا، كما وصل عدد الصيادلة في المستشفى إلى219بينما يصل عدد الممرضين إلى 
و مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، والتـي تبلـغ سـعته             واحد فقط وه   يها مستشفى حكوم  بيوجد  فأما محافظة رفح    

  .6 ممرضا، بينما يصل عدد الصيادلة إلى 52 طبيبا، وعدد الممرضين39 سريرا، ويبلغ عدد األطباء فيه 52السريرية
 المستـشفيات   معظمالمالحظ على المستشفيات الحكومية في قطاع غزة أن العدد األكبر يتركز في محافظة غزة، كما أن   

 وهذا يملي على القائمين على القطاع الـصحي أوال التوسـع فـي بنـاء                 أيضا،  في محافظة غزة   موجودالمتخصصة  
المستشفيات وتجهيزها باإلمكانيات التي تتناسب مع حجم الكثافة السكانية في القطاع مع التأكيد على العدالة في توزيـع                  

السـيما  ،  تخصصة في باقي محافظات غزة حتى تلبي الحاجة       المستشفيات على محافظات القطاع وزيادة المستشفيات الم      
أن باقي محافظات القطاع تتعرض العتداءات إسرائيلية متواصلة توقع العشرات من الجرحى يوميا، بعـضهم يفـارق                 

  .الحياة نتيجة عدم وصوله إلى مستشفى قريب مجهز
  المستشفيات األهلية

،  الطبيـة  تالصحة والخدما حي دوراً مكمالً للدور الذي تقوم به وزارة         تلعب المؤسسات األهلية العاملة في القطاع الص      
  .حيث تأتي المستشفيات األهلية في المرتبة الثانية من ناحية حجم الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين

ـ    416مستشفيات، بسعة سريرية قدرها     ) 10(2004 غزة لعام بلغ عدد المستشفيات األهلية في قطاع        شكل  سـريرا، وت
من هذه المستشفيات في محافظـة      % 55.3من مجموع أسرة المستشفيات األهلية في القطاع، يتركز أكثر من           % 27.9
 هذا ما يدفعنا بالتأكيد على ضرورة عدم التركيز في بناء المستشفيات األهلية في محافظة غزة بل من الضروري                   1.غزة

العدالة في توزيع المستشفيات بمـا يـضمن سـهولة وصـول            أن يتعدى ذلك إلى المحافظات األخرى إليجاد نوع من          
  . المواطنين لهذه المستشفيات

كما نؤكد على ضرورة زيادة الدعم للمستشفيات األهلية وذلك من خالل زيادة المخصصات المالية مـن قبـل الجهـات         
 المستشفيات وذلـك بهـدف      الداعمة لها، ومن خالل قيام الجهات الحكومية بتخصيص مبالغ بعينها لدعم هذا النوع من             

  . شكل المطلوبالتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على تقديم الخدمات ألكبر عدد من المواطنين وب
 حيث عملت على نقل المصابين مـن أمـاكن           األهلية، ستشفياتبرز خالل أحداث االنتفاضة الدور الكبير الذي تلعبه الم        

مستشفى الوفـاء   و   في محافظة شمال غزة،   مستشفى العودة   ،  ل كان أبرزها  األحداث واستقبلتهم في مستشفياتها دون مقاب     

                                                 
1  Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p46  



 49

 بدور أساسي في إعادة تأهيل المصابين ذوي اإلعاقات الدائمة نظراً الفتقـار وزارة              م في محافظة غزة والتي تقو     الطبي
  1. بخانيونس و األملمستشفى دار السالمو  ،الصحة لمراكز عالجية متخصصة في إعادة التأهيل

  لمستشفيات الخاصةا
 وهناك صعوبة في حصر عدد العيادات والمراكز الخاصة العاملة في كل            ،يعاني هذا القطاع من تشويش وعدم وضوح      

  . من الضفة الغربية وقطاع غزة لوجود عدد كبير منها يعمل دون ترخيص
جموع أسـرة القطـاع     من م % 8.46 سريرا تشكل    39يوجد في قطاع غزة مستشفيان خاصان بسعة سريرية مقدارها          

 والمستشفيان هما مستشفى الحلو الدولي الذي يقـع تحـت بنـد             ،من إجمالي أسرة المستشفيات   % 1.96الخاص و تمثل    
 سريرا، ومستشفى مهدي للوالدة وهو متخصص في الوالدة وتبلغ مقدار سعته            24تخصص عام ومقدار سعته السريرية      

  2. سريرا15السريرية 
 الثمن بما ال يستطيع معه المواطن العادي الحصول على خـدمات            ظفي المستشفيات الخاصة باه   عادة ما يكون التداوي     

 حيث يرجع   ،هذا النوع من المستشفيات، وهذا ما يفسره قلة عدد المرضى الذين يرتادون هذه المستشفيات في قطاع غزة                
  .ذلك لسوء األوضاع االقتصادية والمعيشية لمواطني القطاع

   واألمن العاممستشفيات الشرطة

يوجد في قطاع غزة مستشفيان تابعان للشرطة واألمن الوطني، حيث يقوم المستشفيان بتقديم الخدمات العالجية والوقائية                
 هذا باإلضافة لتقديم الخدمات الطبية للمـواطنين خاصـة          ،ألفراد الشرطة واألمن العام وعائالتهم على وجه الخصوص       

 ذات تخصص   وقع في شمال غزة وه    ي ذيالمستشفيان هما مستشفى بلسم ال    . مستشفيينالذين يقطنون بالقرب من هذين ال     
 سريرا، ومستشفى الكرامة في خانيونس والذي يقع أيضا تحت بند تخصص عـام وتبلـغ   12عام وتبلغ سعته السريرية     

  . سريرا50مقدار سعته السريرية 
  القوى العاملة في قطاع الصحة

شكل والمهارة المطلوبين من أهم المؤشرات على سالمة األوضاع الصحية، حيـث تعمـل              يعتبر توفر القوى العاملة بال    
  .على تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع، مما ينعكس إيجابا على األوضاع الصحية

  .ينوتشمل القوى العاملة عادة، األطباء، والصيادلة، والممرضين، والمهنيين، واإلداري
سيتم تناول األطباء، والصيادلة، والممرضين فقط من بين القوى العاملة في قطاع الصحة الفلسطيني وذلك ألن تطـور                  
هذه الفئة من بين القوى العاملة على وجه الخصوص يعطي مؤشرا هاما على مدى تطور الخدمات الـصحية المقدمـة                    

  .للمواطنين
 نـسمة، وبلـغ عـدد       10.000 طبيا لكـل     9.73طبيبا، بمعدل   ) 3.538 (2004بلغ عدد األطباء في فلسطين في العام        

 طبيبا بمعدل   336 نسمة، كما بلغ عدد أطباء األسنان        10.000 ممرض لكل    14.49 ممرضا بمعدل    5.270الممرضين  
  3. نسمة10.000 صيدلي لكل 1.43 صيدليا بمعدل 520نسمة، بينما بلغ عدد الصيادلة 10.000 طبيبا لكل 0.92
قارنة أعداد األطباء والصيادلة والممرضين في فلسطين مع بعض دول الجوار سيظهر النقص في أعدادهم مقارنة                عند م 

 نسمة، وبلغ عـدد     10.000طبيبا لكل   21.8 بلغ عدد األطباء في مصر       2000مع هذه الدول على سبيل المثال في العام         
 نـسمة، أمـا     10.000 صـيادلة لكـل      7لصيادلة إلى    نسمة، بينما وصل عدد ا     10.000 طبيبا لكل    2.8أطباء األسنان   

  . نسمة10.000 ممرض لكل 28.4الممرضون فقد وصل عددهم إلى 

                                                 
  http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/10/page6.html مسية السوسي، األوضاع الصحية يف األراضي الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى  1
2  Ibid, p47  
3 Ibid,48  
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 طبيبا لكل   10.5 نسمة، وبلغ عدد أطباء اإلنسان       10.000طبيبا لكل   ) 28.1(2000كما بلغ عدد األطباء في لبنان للعام        
 ممرضا لكـل    30 نسمة، بينما وصل عدد الممرضين       10.000 صيدلي لكل    8.3 نسمة، كما بلغ عدد الصيادلة       10.000
  1. نسمة10.000

من واقع اإلحصائيات السابقة يتضح مدى الحاجة إلى المزيد من األطباء والصيادلة والممرضين، حيث أن غياب العـدد                  
ى مـستوى مـن      شأنه أن يؤثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يمكن معه تمتع اإلنسان بأعل               نالكافي م 

الصحة الجسمية والعقلية ممكن بلوغه، إذ ال يتحقق كما أشرنا تقديم الخدمات الصحية بالـشكل المطلـوب إال بتهيئـة                    
  . الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية لجميع المواطنين في حالة المرض

عاملة في قطاع الـصحة فـي فلـسطين، لـذا مـن             وبناء على المقارنة أيضا يتضح حجم النقص الذي يعتري القوى ال          
الضروري أن تعمل وزارة الصحة على توفير العدد المالئم من األطباء والصيادلة والممرضين وذلك بهـدف ضـمان                  

  .توفير الخدمات الطبية بالشكل المناسب للمواطنين
  إنفاق وزارة الصحة على األدوية والمهمات الطبية والمستهلكة ومواد المختبر

 المختبر خاصة عندما يكون بالقدر المطلوب       وادتبر إنفاق وزارة الصحة على األدوية والمهمات الطبية والمستهلكة وم         يع
 فعلى سبيل المثال إنفاق الوزارة على شـراء         ،قطاع الصحي الحكومي  ال إيجابا على الخدمات المقدمة من       عامالوالكافي  

 الـصيدليات ن أعباء المريض بعدم ذهابه لشراء الصنف المفقود من          األدوية والعمل على توفير معظم أصنافها يخفف م       
 خاصة في ظل األوضاع االقتصادية والمعيـشية الـصعبة   ، الثمنظ والتي عادة ما يكون سعر الدواء فيها باه    ،الخارجية

  . التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة على وجه الخصوص
 دوالر أي مـا     25.333.333طبية المستهلكة ومواد المختبر ما قيمتـه        أنفقت وزارة الصحة على األدوية و المهمات ال       

حيث تـم   ،   2003 وهذا يزيد عن ما أنفقته الوزارة في العام          2.من إجمالي نفقات وزارة الصحة    % 18.9يعادل حوالي   
ـ 3.من إجمالي نفقات وزارة الصحة% 18 دوالر أي ما يعادل حوالي  17.572.988إنفاق   فـي  ادة  بالرغم من هذه الزي

من النفقات  % 1.7  حوالي  بلغت  نسبة العجز في نفقات األدوية و المهمات الطبية المستهلكة ومواد المختبر           إال أن اإلنفاق  
  .هذا يتطلب من وزارة الصحة أن تعمل جاهدة لتوفير هذا العجز 4.الجارية في وزارة الصحة

  صحة المرأة والطفل

 عناية خاصة نظراً لوجود مشاكل صـحية   ىالمجتمع والتي تول  في  ئات الحساسة   من الف ) المرأة والطفل ( تعد هذه الفئات    
 فخدمات الرعاية الصحية التـي تقـدمها        .خاصة لديها، وألهمية الرعاية السليمة ألجيال المستقبل وألمهات هذه األجيال         

سبة لطبيعة الخـدمات التـي      وبالن . العيادات الخاصة بصحة المرأة والطفل، تعود بالنفع على صحة المرأة والطفل معا           
  : تقدمها العيادات التابعة لوزارة الصحة و العيادات التابعة للجهات غير حكومية فهي على النحو التالي

  خدمات رعاية الحوامل
عمل على ضمان سـالمة     تتعتبر المتابعة الصحية و الفحوصات الدورية للسيدة الحامل على قدر كبير من األهمية حيث               

 .  و بالتالي يضمن والدة آمنة و صحيةحملها األم و

 5 عيادة في وكالـة الغـوث،      51 الصحة، و    ة عيادة تابعة لوزار   252 خدمات رعاية الحوامل للسيدات الحوامل في        متقد
 إلى اهتمام وزارة الصحة على وجه الخصوص بالخدمات المقدمة لرعاية المرأة الحامل حيـث ازداد عـدد                  وهذه إشارة 

                                                 
  http://www.emro.who.int/Arabic/emrinfo/CountryProfiles-som.htm املكتب اإلقليمي ملنطقة شرق املتوسط - منظمة الصحة العاملية 1
2  Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p56  
  92، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 3
4  Ministry of Health, Health status in Palestine, op,cit,p56  
5   Ibid, p10  
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 ووصل متوسط عدد زيارات السيدة الحامل       2003.1 عنه في العام     2004 العام   في عيادة   24امل ب   عيادات رعاية الحو  
 5 والذي بلغ    ، زيارة وهو يفوق متوسط عدد زيارات السيدة الحامل للعيادة في الضفة الغربية            6.3للعيادة في قطاع غزة     

 نسبة السيدات اللواتي زاد عـدد       تامل، كما بلغ   للسيدة الح  ة زيار 7.6 بينما سجلت وكالة الغوث في قطاع غزة         ،زيارات
 و يشير زيادة نسبة السيدات الحوامل اللواتي يزرن عيادات رعاية الحوامـل             2%.53.8 زيارات   7زياراتهن لعيادة عن    

  . مما ينعكس ذلك إيجابا على صحة المرأة الحامل وجنينها،على الوعي الصحي لديهن
  خدمات الحمل الخطر
 إلى تعرض حياة األم الحامل والجنين معا إلى خطر الموت في حال لم تقدم الرعايـة والخـدمات                   يؤدي الحمل الخطر  

حـاالت تـسمم   :  و السيدة الحامل حمال خطرا هي التي تعاني من مشكلة صحية مصاحبة للحمل مثـل      ،الطبية المناسبة 
اض المتكرر، والنساء اللـواتي     الحمل، مرضى السكري، وأمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، اإلجه           

  3.أو الحمل ألول مرة)  سنة39ما فوق ( يحملن حمال متأخرا 
 الرعاية األوليـة التابعـة       عيادة من عيادات   18 عيادة حكومية في قطاع غزة بتنفيذ برنامج الحمل الخطر، و            28قامت  

من مجموع الحوامـل الجـدد فـي        % 15.5لوكالة الغوث، تشكل السيدات الحوامل المستفيدات من خدمة الحمل الخطر         
  . زيارات في فلسطين5وزارة الصحة، وبلغ متوسط عدد زيارات السيدة الحامل للمركز 

في فلـسطين   % 42.1 أما بالنسبة لوكالة الغوث فقد وصلت نسبة زيارة السيدات الحوامل حمال طبيعيا وخطرا للعيادة               
في % 94.5في حالة الحمل الخطر و      % 93.2 زيارات فأكثر    4ت  حيث بلغ عدد السيدات الحوامل اللواتي زرن العيادا       

 يالحظ أن عدد الزيارات للسيدة في الحمل الطبيعي أكثر منه في الحمل الخطر ويفسر ذلك بـأن                  4.حالة الحمل الطبيعي  
 وزارة  معظم السيدات في الحمل الخطر يتابعن عند أطباء مختصين في عياداتهم الخاصة بدال من المتابعة في عيـادات                 

  .الصحة أو عيادات وكالة الغوث
  5عوامل الخطر المصاحبة للحمل 

  %52.2  ) أنيميا(فقر الدم  .1
 %29    الحمل األول .2

 %23.9    والدات متكررة .3

 %16.3  عمليات قيصرية سابقة .4

 %13.6    ضغط الدم .5

 %6    مرض السكري .6

 %1.4    تسمم الحمل .7

 %2.6      أخرى .8

تشكل أعلى نـسبة خطـورة      ) أنيميا(  المصاحبة للحمل أن فقر الدم       يتضح من اإلحصائيات السابقة حول عوامل الخطر      
وتتلخص مشكلة األنيميا في أن المريض ال يحصل على كميـة           .من حجم هذه العوامل   % 52.2على المرأة الحامل بواقع   

                                                 
  .11، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 1
2  Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, p10  
 .11، مرجع سابق، ص2003  مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني-وزارة الصحة 3 
4  Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, p10  
5  Ibid,10  
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هو  ا المركب، وهذ∗الفسيولوجية، ونتيجة لذلك فإنه يعاني نقص مركب الهيموجلوبين في الدم من الحديد تعنى باحتياجاته
 ونتيجة لذلك فـإن المـريض   ،اإلنسان  عن نقل األكسجين من الرئة إلى أنسجة الجسم المختلفة بما في ذلك مخالمسئول

 وفي حالة المرأة الحامل عالوة 1.والشعور بالتعب عند بذل أي مجهود عادة ما يشعر بالكسل وعدم القدرة على التركيز
ل كبير من إرهاقها هذا باإلضافة لتأثيرها السلبي على صحة الجنين حيث ال تتوفر              على إرهاق الحمل تزيد األنيميا بشك     

 السـيما الحوامـل خـالل       باألنيميا ازدادت أعداد المصابين     .له العناصر الغذائية التي تمكنه من النمو بصورة طبيعية        
أثر سلبا علـى تغذيـة الحوامـل       انتفاضة األقصى، حيث ازدادت األوضاع االقتصادية سوءا وارتفعت نسبة الفقر، مما            

  .  ونوع التغذية التي تتلقاها
  معدل وفيات األمهات

  .يعد معدل وفيات األمهات أحد المؤشرات الهامة لتحديد حالة األمهات الصحية عالميا
النزيف، مضاعفات اإلجهاض غير اآلمن، ارتفـاع ضـغط الـدم والـوالدة             :  معظم أسباب وفيات األمهات تعود إلى     

 الطـوارئ، حيـث     ءيوجد عدة عوامل تزيد من خطر وفيات األمهات في أماكن تواجد الالجئين وفـي أثنـا               . ةالمتعسر
تتعرض الحوامل لسوء التغذية وفقر الدم مما يجعلها عرضة لألمراض المعدية، كما تتعرض السيدات لعنـف جـسدي                  

  .ونفسي، كل هذه العوامل تعرض األمهات لعوامل الخطر
نية بالرغم من تطور مراكز الوالدة إال أن بعض عوامل الخطر نتيجة عدم االسـتقرار الـسياسي،   في األراضي الفلسطي 

واستمرار الحصار واإلغالق وفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها، أدت إلى زيادة خطر وفيات األمهات كما تتعرض                
   2.منةاآلة الوالدة غير بعض السيدات للوالدة على الحواجز اإلسرائيلية مما يعرض حياتهن للخطر نتيج

ة في وزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوث بمتابعة حاالت وفيات األمهات لتحديـد األسـباب                أتقوم دائرة صحة المر   
 حاالت في قطاع غزة     9(  حالة وفاة بين األمهات في األراضي الفلسطينية         11 سجلت   3 2004في العام . الحقيقية للوفاة 

وبلغ معدل وفيات األمهـات فـي سـن         ) ، وحالتان في الضفة الغربية    20034 القطاع للعام    حاالت في الوهو نفس عدد    
  . من المواليد األحياء100.000 لكل 10.6 سنة حوالي  49-15اإلنجاب من عمر 

  5ي وزارة الصحة في قطاع غزةاألمهات طبقا لما سجل فأسباب وفيات 

  %)16,7(  جلطة السائل األمنيوزي -1
  %)16,7(     إحتشاء القلب -2
 %)33.3(      تسمم الحمل -3

 %)33.3(    تجلط الشريان الرئوي -4

  التأمين الصحي

 كافة شرائح المجتمع ويراعي األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة أمـر ضـروري             يإن وجود تأمين صحي يغط    
  المواطنين و ضمان حـصولهم علـى الخـدمات         عومؤشر هام على اهتمام الحكومة على وجه الخصوص بصحة جمي         

  .الصحية

                                                 
 Ibid,13". ديسلتر دم100/ جرام11نسبة اهليموجلوبني يف الدم أقل من " عرفت منظمة الصحة العاملية األنيميا بأا∗  
 حديد وزنك يف األطعمة واملشروبات...النموفوزي الشوبكي، حلول عملية ملشكلة األنيميا وتأخر 1  

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8491  
  .13، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -وزارة الصحة2 
3 Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, p13  
  .13، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -صحة وزارة ال4
5 Ibid,p30  
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التـأمين الـصحي      باإلشراف على نظام التأمين الصحي وبالتالي فإن نظام          تقوم عدة جهات في األراضي الفلسطينية     
  .يختلف حسب الجهة المشرفة عليه
  نظام التأمين الصحي الحكومي

 واآلخر طـوعي،    يجمع نظام التأمين الصحي الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين نظامين، أحدهما إلزامي               
فهناك االشتراك اإللزامي لموظفي وزارات السلطة الوطنية وأفراد األجهزة األمنية والعمال في إسرائيل، إضـافة إلـى                 

 سنوات والمرضى والمصابين    3 واألطفال تحت سن     ،الحاالت المسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية كحاالت اجتماعية       
  .أو المصابين بأمراض وبائية) لكلويكالسرطان، والفشل ا(بأمراض مستعصية 

في % 34 ثم هبط إلى     1999 في العام    53.2 إلى   1998في العام   % 50زاد االشتراك في التأمين الصحي الحكومي من        
 و في   20031في العام   % 38.6ثم ازداد إلى    ،   2002في العام   % 34.6 و   2001في العام   % 31ثم إلى   ،   2000العام  
 حيث وصلت نـسبة الزيـادة   ،كبيرة في حجم زيادة المشاركين في التأمين الصحي الحكومي        حصلت طفرة    2004العام  
 مليون دوالر في    32.669 إلى   2003 مليون دوالر في العام      30.451 وازداد إيراد التأمين الصحي من       2%.55.9إلى  

يرادات التأمين انخفضت خالل     يالحظ أن عدد العائالت المشاركة في التأمين الصحي انخفضت وبالتالي إ           2004،3العام  
 وهذا يعود إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التـي يعيـشها أبنـاء             ،ةانتفاضة األقصى مقارنة مع سنوات قبل االنتفاض      

وبالنـسبة  .  خاصة التأمين الطوعي   ،الشعب لفلسطيني التي حالت بينهم وبين قدرتهم على االشتراك في التأمين الصحي           
 يعود إلى سياسة التدقيق والرقابة التي اتبعتهـا إدارة التـأمين            2003 عنه في العام     2004في العام   لزيادة إيراد التأمين    

من راتب الموظف   % 5الصحي والعالج في الخارج هذا باإلضافة لزيادة رواتب الموظفين الحكوميين حيث يتم اقتطاع              
لى زيادة عدد المؤمنين عن طريق وزارة الـشؤون         كتأمين و بالتالي يترتب على ذلك زيادة إيراد التأمين، هذا عالوة ع           

  4.االجتماعية
  أنواع التأمين الصحي الحكومي 

   التأمين اإلجباري-1

  .يشترك في هذا النمط من التأمين جميع الموظفين في القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين
عائالت المشاركة في هذا النوع من التأمين        وقد بلغت نسبة ال    ،من راتب الموظف للتأمين الصحي    % 5مبلغ    يتم اقتطاع 

 و  2002فـي العـام     % 17في كل عام من مجمل المؤمنين، بينما بلغت النـسبة           % 19.3 حوالي   2001 و   1995في  
ويعود االنخفاض فـي نـسبة العـائالت         6%.22.8 لتصل إلى    2004وانخفضت في العام    5،  2003في العام   % 28.2

 إلى االنخفاض بشكل كبير في حجم التوظيـف         2003 عنه في العام     2004ين في العام    المشاركة في هذا النوع من التأم     
  .الذي شهد طفرة في عدد الموظفين الجدد2003 بخالف العام 2004في العام 

   التأمين الطوعي-2

 ،ينوهذا ما يفسر انخفاض المشاركة في هذا النوع من التـأم           يشارك األفراد في هذا النوع من التأمين بشكل طوعي        
 و انخفض مـرة أخـرى إلـى         2000في العام   % 5 ثم انخفض إلى     1995في العام   % 24حيث بلغ عدد المؤمنين     

 ارتفع عدد   2004 لكن في العام     2003،7في العام   % 1.2 و انخفض مرة أخرى أيضا إلى          2002في العام   % 2.3
                                                 

                                      45، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة1
2  Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 55  
3   Ministry of Health, Health Insurance, Comparison between Revenue 6 month 2003-2004  
  .20/4/2006 مقابلة أجراها الباحث مع فاطمة أمان، مديرة دائرة التأمني الصحي،  4
                                     45، مرجع سابق، ص2003طني  مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلس- وزارة الصحة 5
6  Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 55  
                                      45، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة7
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عدد المشاركين في هذا النوع مـن        رغم االرتفاع الذي حصل في       1.من مجمل المؤمنين  % 5.1المؤمنين ليصل إلى    
 إال أنه بشكل عام هناك انخفاض في عدد المشاركين في هذا النوع من التأمين و يرجع ذلك                  2004التأمين في العام    

 البطالة العالية في قطاع غزة مما يحد من إمكانية االشتراك الطوعي بسبب عدم قدرة العاطلين عن العمل علـى                   إلى
 بتسديد الرسـوم المـستحقة      االلتزام من عدم    هذا النمط من التأمين   يعاني  و. الشهرية للتأمين تسديد رسوم االشتراك    

 االلتزام العكسي، حيث أن     االختيار، وبخاصة من قبل المشتركين طوعياً، وترتبط هذه المشكلة مع مشكلة            لالشتراك
 وصوناً لكرامة أفراده، وتحقيقا للرعاية و        لذا فإن الحفاظ على المجتمع     2.بالدفع يتم عندما تكون األسر بحاجة للعالج      

 في فلسطين العـاطلون     ∗العدل الجماعي، وحفاظاً على حقوقه من الضروري أن يغطي قانون التأمينات االجتماعية           
عن العمل خاصة و أن هناك تفشي لظاهرة البطالة في قطاع غزة على وجه الخصوص وذلـك بـسبب الحـصار                     

  . الفلسطينيةواإلغالق المفروض على األراضي
  ر تأمين العاملين داخل الخط األخض-3 

إسرائيل من المفترض أن تتلقى وزارة الصحة الفلسطينية من إسرائيل          و  بين السلطة الفلسطينية    الموقعة االتفاقياتوفق   
  .الً عن كل عامل داخل الخط األخضركشي" 93"مبلغ 

كررة التي فرضها االحتالل على األراضي الفلـسطينية خـالل           تأثر هذا النوع من التأمين بشكل كبير باإلغالقات المت        
 يعاني نظام التأمين الصحي أيضاً من عدم التزام إسرائيل بدفع الرسوم المستحقة علـى العمـال                 كما. انتفاضة األقصى 

-1995من إجمالي المؤمنين فـي األعـوام        % 19شكل هذا النمط من التأمين ما نسبته         3.الفلسطينيين في سوق عملها   
 ليصل  2003 ثم ارتفع في العام      2002في العام   % 1.5 انخفض إلى    2000في العام   % 19 ووصلت النسبة إلى     1998

 وهذا يعود إلى العديد القليل جدا للعمـال داخـل           2004 ال يوجد إحصائيات حول أنماط هذا التأمين للعام          4%.4.9إلى  
  .رسوم المستحقة على هؤالء العمالال الخط األخضر عالوة على عدم تحويل الجانب اإلسرائيلي

 تأمين العقود -5

 ويـتم   تتقاضى وزارة الصحة من المؤسسات األخرى مقابل االشتراك في التأمين الصحي على شكل عقـد جمـاعي                  
بلغـت نـسبة     .التقاضي على أساس خصم مبلغ معين من الراتب األساسي للموظفين وذلك على حسب حجم الرواتـب               

في العـام   % 23 ارتفعت النسبة إلى     1995في العام   % 14.2 من التأمين من إجمالي المؤمنين       المشاركين في هذا النوع   
فـي عـام    % 5.6 وانخفضت مرة أخرى بصورة كبيرة لتصل إلـى          2001في عام   % 17.7 ثم انخفضت إلى     2000

  6%.5 لتصل إلى 2004 مرة أخرى في العام ت وانخفض52003

   تأمين الشؤون االجتماعية-6

 عن كل مؤمن من قبلها لوزارة الصحة بدل          شيكل 45مبلغ النظام على تولي وزارة الشؤون االجتماعية بدفع          يقوم هذا 
  .الصحي رسوم التأمين

                                                 
1 Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 55  
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/health/health_22.html اخلدمات الصحية يف فلسطني، التأمني الصحي  2
و حتدد املادة الثانية من هذا القانون أنواع التأمينات اليت يغطيهـا            .  هو القانون الساري يف فلسطني فيما يتعلق يف التأمينات االجتماعية          2003لسنة  ) 3(  يعد قانون التأمينات االجتماعية رقم        ∗

قانون :  أنظر مالحظات حول . ة وتأمني العجز والوفاة الطبيعينيتأمني الشيخوخ ) 2. (تأمني إصابات العمل  ) 1:(ينظم هذا القانون األحكام اخلاصة مبا يلي      " القانون، حيث نصت املادة على أن       
  14، ص2004 ، غزة، مركز امليزان حلقوق اإلنسان ، ديسمرب 2003لسنة ) 3(التأمينات االجتماعية رقم 

   املرجع السابق 3
 45ص، مرجع سابق، 2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -وزارة الصحة4 

  45املرجع السابق، ص 5  
6 Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 54  
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 عائلـة،  إلـى      20.742 من 1998 عام    زاد عدد العائالت المشاركة في هذا النوع من التأمين من مجموع المؤمنين           
 ن وفـي العـامي  2002 العام عائلة في 40.741 ووصلت عدد العائالت المشاركة إلى 2000 العام  عائلة في  29.907

 في العام     و 12003 عائلة  في العام      45.303 على التوالي ازدادت عدد العائالت المشاركة لتصل إلى          2004 و 2003
ذا النوع من التأمين إلى زيادة عدد        وتعود الزيادة في عدد العائالت المشاركة في ه        2.عائلة47.212  وصلت إلى  2004

األسر الفقيرة في األراضي الفلسطينية نتيجة لألوضاع بالغة الصعوبة التي يعيشها أبناء الـشعب الفلـسطيني بـسب                  
  . اإلجراءات اإلسرائيلية

  تأمين األسرى الفلسطينيين-7
ل مؤمن من قبلها لوزارة الصحة بـدل         عن ك   شيكل 50مبلغ بدفع   األسرى والمحررين يقوم هذا النظام على تولي وزارة       

 في حين كان فـي العـام   4 من إجمالي المؤمنين،2004 عائلة في العام  1.680 شمل هذا التأمين     3.الصحي رسوم التأمين 
 5. 2000 عائلة فـي العـام       645 المؤمنة في هذا النوع من التأمين        تعائلة بينما كان عدد العائال    1.467 حوالي2003

سبة المشاركة في هذا النوع من التأمين للزيادة في عدد األسرى في سجون قوات االحتالل اإلسرائيلي                ترجع الزيادة في ن   
  . خالل انتفاضة األقصى

  التحويل للعالج التخصصي في الخارج

،  للمواطن في المؤسسات الطبية الحكومية أو النخفاض طاقتها االستيعابية         ةنتيجة لعدم توفر كافة الخدمات الطبية الالزم      
تلجأ السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحويل المواطنين للعالج في مؤسسات طبية غير تابعة لها سواء داخـل الـبالد أو                    

 للعالج بالخارج هم المرضى الذين يقطنون في منـاطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية و                 لينعليه فإن المحو  . خارجها
 ويتم تحويلهم إلـى المستـشفيات والمراكـز         ،يات وزارة الصحة  يحتاجون إلى استشارة أو عالج غير متوفر في مستشف        

الصحية الخاصة وغير الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية باإلضـافة إلـى مستـشفيات األردن                  
  6.ومصر و إسرائيل

مر فـي عـدد     عند الرجوع إلى عدد التحويالت للعالج خارج مستشفيات وزارة الصحة فإنه يالحـظ التزايـد المـست                
 وظـل   20037 حالة في العام     20.235 ازداد العدد إلى     2000 حالة في عام     8.123التحويالت، حيث تم تحويل حوالي      

  .2004 حالة في العام 31.744عدد التحويالت في تزايد مستمر حتى وصلت إلى 
% 45.92دوالر تشكل   ) 58.079.245( شيكل 261.356.601 حوالي)2004( تكلفة العالج في الخارج للعام       يبلغ إجمال 

حيث ) 33.313.566( شيكل   149.821.046 ) 2003( في حين كانت التكلفة في العام        8من حجم نفقات وزارة الصحة،    
  9. الصحةةمن موازنة وزار% 33.8تستهلك حوالي 

، األمـر   يالحظ مدى استنزاف نفقات العالج في الخارج لموازنة وزارة الصحة وتزايد هذا االستنزاف من عام آلخـر                
الذي يثير الكثير من التساؤالت حول جدوى هذه اآللية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخصوصاً أن الكثير مـن                   

                                                 
  45، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -وزارة الصحة1 
2 Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 54  

  الباحث مع فاطمة أمان، مديرة دائرة التأمني الصحي، مرجع سابق مقابلة أجراها  3
4  Ibid,p54  
  45، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 5
  48، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 6
  48، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 7
8  Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 56  
  48، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة 9
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الحاالت التي يتم تحويلها للعالج الخاص سوًأ في الداخل أو الخارج يمكن معالجتها في المؤسسات الطبية الحكومية، أو                  
   1.جودة داخل البالد على أقل تقديرحتى في المؤسسات الطبية الخاصة المو

 :األمراض المشمولة بالتحويل خارج مستشفيات وزارة الصحة

يشمل التحويل للعالج خارج المراكز الطبية الحكومية كافة األمراض التي يجوز عالجها بموجـب التـأمين الـصحي                  
ابين بها للعالج خـارج المـشافي       مرض يتم تحويل بعض المص    ) 32(ومن ناحية فعلية هناك ما ال يقل عن         . الحكومي

  2:الحكومية من بينها
   .األورام السرطانية -1
   .أمراض العيون -2
   .جراحة القلب -3
   .قسطرة القلب -4
   .األمراض الوراثية -5
   .جراحة األعصاب -6
   .المسح الذري والطب النووي -7
   .التصوير بالرنين المغناطيسي -8

خارج عالوة على إرهاقه موازنة وزارة الـصحة فهـو          من الضروري اإلشارة إلى أن تحويل المرضى إلى العالج بال         
عات طوال تضاعف من سوء حالته الصحية خاصة مرضى القلـب         ايرهق المريض صحيا ألنه يتحمل مشاق السفر لس       
عليه فإن وزارة الصحة يجب أن تعمل جاهدة على توفير جميـع            . واألورام السرطانية وغيرها من األمراض الخطرة     

مرضى وذلك من خالل بناء مستشفيات تخصصية جديدة مزودة بأحـدث األجهـزة الطبيـة هـذا                 الخدمات العالجية لل  
باإلضافة لتوفير كوادر طبية متخصصة على قدر عالي من الكفاءة وذلك عن طريق استجالب أطباء من الخارج للعمل                  

ـ            ك القيـام بإرسـال األطبـاء       في المستشفيات الفلسطينية، باإلضافة لتدريب الكوادر الطبية الموجودة، عالوة على ذل
  .توفرة لدى الكوادر الطبية الحالية غير المالستكمال دراساتهم العليا في بعض التخصصات 

  الوفيات

يتم التعرف من خالل عدد حاالت الوفيات و األسباب الحقيقية للوفيات على مستوى خدمات الرعاية الـصحية المقدمـة                   
لة للضغط من أجل معالجة أسباب القصور والنهوض بالخـدمات الـصحية            للمواطنين و أوجه القصور فيها وذلك محاو      

  .بصورة يتم من خاللها الحفاظ على صحة وحياة المواطن الفلسطيني
  2004:3وفاة في العام لاألسباب الحقيقة ل

  %19.2      أمراض القلب -1
  %11.4      الحوادث -2
  %10    أمراض السرطان -3
  %8.3    أمراض األوعية الدموية -4
  %8    والدةالوفيات حول ال -5

                                                 
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/health/health_28.html مركز املعلومات الوطين الفلسطيينلطبية يف فلسطني، حتويالت العالج إىل خارج املؤسسات الطبية احلكومية،  اخلدمات ا 1
   املرجع السابق 2
3 Ibid,p92  
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  %6.4    التهاب الجهاز التنفسي -6
  %5.9    مرض ضغط الدم -7
  %4.5  تشوهات خلقية منذ الوالدة  -8
  %4.5      الشيخوخة -9

  التهابات بصفة عامة -10
 أن أمراض القلب هي السبب األول للوفيات بواقـع          2004 يتضح من ترتيب األسباب الحقيقية للوفاة في فلسطين للعام          

 و تعود هذه النسبة العالية لوفيـات        1% 20.1 بواقع   2003خفاضها قليال عن العام     من أسباب الوفيات رغم ان    % 19.2
لمعالجتهم في المستشفيات المحلية ممـا      ) نقص في الكفاءات و المعدات الطبية     (  مرضى القلب إلى عدم وجود إمكانيات     

 من األحيان ال يفـي بـالغرض        يتسبب ذلك بحدوث الوفاة، كما أن إرسال العديد من الحاالت للعالج بالخارج في كثير             
 هذا يتطلب من وزارة الصحة علـى وجـه          ، العالج النعكاس مشاق السفر سلبا على صحة مريض القلب         نالمطلوب م 

 لعالج مرضى القلب سواء على صعيد الكوادر الطبيـة المتخصـصة فـي              ةالخصوص توفير اإلمكانيات الطبية الالزم    
رة مرض القلب وتشكيله السبب األول للوفاة في        و من الضروري ونظرا لخط     كما أنه  ،أمراض القلب أو المعدات الطبية    

إضافة . األراضي الفلسطينية أن يتم إنشاء مستشفيات متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة في عالج مرضى القلب               
ومية لمعالجة هذه    أن العديد من األمراض األخرى يرجع سبب الوفاة فيها لعدم وجود إمكانيات في المستشفيات الحك               إلى

  .األمراض مما يتطلب العمل على توفير اإلمكانيات الالزمة لتلقي العالج في مستشفيات الوطن
  وفيات األطفال أقل من عام

تعد وفيات األطفال األقل من عام، من أهم المؤشرات التي تعكس الوضع الصحي للبلدان ومستوى الخـدمات الـصحية                   
انخفض في قطاع غزة معدل الوفيات بين األطفـال         . ية واالجتماعية ومستوى المعيشة   باإلضافة إلى األوضاع االقتصاد   

 مولود فـي الـسبعينات   1000 لكل 80-70 ليصل إلى 1967 مولود قبل عام 1000 طفال لكل 150األقل من عام من    
 بـين   30-25 مولود في الثمانينات من القرن العشرين وتـراوح بـين            1000 لكل   40-30من القرن العشرين و بين      

 لكل  20.5 إلى   2004 بينما وصل في العام      2 مولود 1000 لكل   24 وصل إلى    2003وفي عام   . 1995-1990األعوام  
  3.مولود1000

 مجيء السلطة   دتوضح اإلحصائيات السابقة أن معدل الوفيات بين األطفال أقل من عام انخفض بشكل ملحوظ خاصة بع               
، حيث نجحت وزارة الصحة خاصة في السنوات األخيرة بالتعاون مع مختلـف             الوطنية الفلسطينية لألراضي الفلسطينية   

مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من األمراض المعدية من خالل التغطية الجيدة للتطعيمات، واالكتشاف                
الـصحة عبـر     من خالل خدمات رعاية ما بعد الـوالدة التـي تقـدمها وزارة               4المبكر لألمراض، والتثقيف الصحي   

المستشفيات ومراكز الرعاية األولية، حيث تشارك النساء في برامج التوعية لما بعد الوالدة فـي المستـشفى ومراكـز                   
الرعاية األولية أو في أثناء  زيارات المنازل، حيث تقوم الممرضات و المرشدات الصحيات بجمع عدد من السيدات في                   

 الوالدة ويقمن بإعطائهن محاضرات لزيـادة       دل لتطعيم أطفالهن أو للعناية بع     أثناء زيارتهن لمراكز صحة المرأة والطف     
وعي السيدات الصحي في مختلف المواضيع الصحية مثل الرضاعة الطبيعية، العناية بالطفل، وغيرها من المواضـيع                

  5.التي تعود بالنفع على صحة المرأة والطفل معا
                                                 

   98رجع سابق، ص، م2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة1
  98املرجع سابق، ص2 
3 Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit, 87  
  60، مرجع سابق، ص2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني - وزارة الصحة4
  12 املرجع السابق ص 5
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  وفيات األمراض المعدية

دية والمتوطنة له بالغ األثر على صحة الفرد والمجتمع معا حيث يمنع من تفشي هذه األمراض ،                  األمراض المع  ةمكافح
من العهد الـدولي    ) ج(12/2وذلك من خالل العمل الجاد والدءوب على القضاء على هذه األمراض، حيث نصت المادة               

ض الوبائية والمتوطنة والمهنية و األمراض      الوقاية من األمرا   " ىالخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عل     
  1".األخرى وعالجها ومكافحتها
من مجمـوع الوفيـات     % 10.1حالة وفاة بسبب األمراض المعدية بنسبة       ) 1.045 (2004سجلت في فلسطين في العام      

مـن  % 7.3  بنـسبة  2003 حالة وفاة في العام      790بينما بلغت   .  من السكان  100.000 لكل   28.7الكلي، وبمعدل وفاة    
  . من السكان100.000 لكل 21.1مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل وفاة 

، في حـين    2004 في العام    277 و   220وتم تسجيل بين األطفال األقل من عمر سنة واألطفال األقل من خمس سنوات              
 19-5األعمـار    بين   2004 حالة وفاة في العام      169 و   58كما تم تسجيل    .  وفاة 249و  ) 188 (2003بلغت في العام    

  .2003 حالة وفاة في نفس الفئة العمرية لعام 115 و 41 سنة، بينما سجلت 50-20سنة و 
 مـن   100.000 لكـل    233.7 أي حـوالي   335.3 سنة فأكثر  60بلغ معدل الوفاة بسبب األمراض المعدية بين البالغين         

  2 .2003-2004السكان لعامي 

-2003حاالت الوفاة بسبب األمراض المعدية في فلسطين بـين العـامين             مقارنة   دمن واقع اإلحصائيات السابقة و عن     
 وهذا مؤشر خطير على تـدهور األوضـاع         3، يتضح أن هناك زيادة في عدد حاالت الوفاة بسبب هذه األمراض           2004

حيـث  ، ة كما أنه يعبر عن مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وذلك فيما يتعلق بالحق في الـصح الصحية،
الوقاية من األمراض الوبائيـة والمتوطنـة والمهنيـة         " على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة ل       ) ج  (12/2نصت المادة   

 عنه في العام    2004إن زيادة عدد الوفيات بسبب األمراض المعدية في العام           ".واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها   
كبر في سبيل الوقاية من هذه األمراض وعالجها ومكافحتها بـصورة            يدعونا للتأكيد على ضرورة العمل بجهد أ       2003
  .جذرية

  2005موازنة وزارة الصحة لعام

كمـا  , ورسوم العالج في المستشفيات والمراكز الصحية     , اعتمدت وزارة الصحة في تمويلها في الماضي على الحكومة        
, وحكومات بعض الـدول العربيـة واألجنبيـة       , ميأبرزها بنك التنمية اإلسال   , كانت تتلقى دعما من العديد من الجهات      

وإعادة بناء المؤسسات الصحية وتـرميم القطـاع الـصحي          , للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين      
أو لتمويـل   ,  ولم تكن هذه المعونات مصدرا ثابتا ومستداما يمكن االعتماد عليه لتمويل الخـدمات الـصحية               ،الحكومي

 لكن في الوقت الراهن فإن وزارة الصحة تعتمد في تمويلها بشكل            ،التطويرية في القطاع الصحي الحكومي    المشروعات  
  4.أساسي على الحكومة

يعتبر مقدار المخصصات المالية لوزارة الصحة ذات أهمية كبرى في التعرف على مدى االهتمام التي توليه الـسلطة                  
م هذه المخصصات يلعب دورا بالغ األهمية في تطوير مستوى الخدمات           كما أن حج  ,  الفلسطينية لقطاع الصحة   ةالوطني

  .الصحية المقدمة للمواطنين

                                                 
  .ة والثقافية، مرجع سابق العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي1

   Ministry of Health, Health status in Palestine,op.cit,p يف املراجع السابقة التالية60أنظر، ص 2 
  ، مرجع سابق2003 مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوضع الصحي يف فلسطني -وزارة الصحة

  60، مرجع سابق، ص2003ع الصحي يف فلسطني  مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، الوض- وزارة الصحة3
 .25/6/2005 مقابلة مع غامن األسطل، املدير املايل بوزارة الصحة، 4
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مليـون دوالر   ) 75,721(منهـا   , مليـون دوالر  ) 158,250(, 2005بلغت المخصصات المالية لوزارة الصحة لعام       
نفقـات  ) 2,644( تحويليـة    مليـون دوالر نفقـات    ) 4,294(, مليون دوالر نفقات تشغيلية   ) 75,591(, رواتب وأجور 

مليون ) 140.582( والتي بلغت    2004وهي بذلك تكون أكبر من حجم المخصصات المالية للعام          .رأسمالية وتطويرية   
   1.دوالر

  :يتضح مايلي 2005عند تحليل بنود الموازنة العامة لوزارة الصحة لعام 

يادة في الموازنة العامة للـسلطة  أن الزيادة في المخصصات المالية لوزارة الصحة يأتي في ظل الز     .1
 مليار دوالر في    1.694 في حين بلغت   2004 مليار دوالر في العام      2,220الفلسطينية والتي بلغت    

  2 .2003العام 
) 936(أن الزيادة الحاصلة في الموازنة العامة تصب كالعادة في بند الرواتب واألجور والذي بلـغ                 .2

  . نة العامةمن المواز%) 42(مليون دوالر أي حوالي 
شـكلت الرواتـب    , 2005من الموازنة العامـة لعـام       %) 7(بلغت موازنة وزارة الصحة حوالي       .3

من حجم المخصصات المالية لوزارة الصحة، والنفقات التشغيلية بلغت أيـضاً           %) 47.8(واألجور  
الي ، والنفقات الرأسمالية والتطويريـة حـو      %)2.7(، و النفقات التحويلية حوالي      %)47.8(حوالي  

)1.7 .(%  
، أن مخصصاتها المالية كالعادة دون المستوى الـذي يؤهلهـا للقيـام             2005المالحظ على موازنة وزارة الصحة لعام       

بدورها بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب والذي يراعي المعايير الدولية لحقوق اإلنـسان بنظرتهـا                
  . بشكل رئيسي عن توفير الخدمات الصحية للمواطنينالمسئولةي الجهة  خاصة وأن وزارة الصحة ه،للحق في الصحة

ت لها  ص ضعف الموازنة التي خص    إلى وزارة الصحة    حاجة الدكتور ذهني الوحيدي على       السابق وقد أكد وزير الصحة   
لى مـا هـي      وذلك من أجل تمكين الوزارة من تطوير إمكانياتها وبالتالي تقديم خدماتها بشكل أفضل ع              2005في العام   

نحن نريد ضعف المبلغ المقدم لـوزارة الـصحة مـن           "  حيث صرح الوزير في مقابلة له مع صحيفة األيام قائال            ،عليه
من الموازنة العامة وما حصلنا عليه هو       % 20-10ار دوالر أي بنسبة     ـ ملي 2,220ة البالغ   ــة الدول ـإجمالي موازن 

   3".وهذا ال يكفي ألدنى احتياجات الوزارة, %7فقط 
 أن المخصصات المالية لوزارة الصحة هي أدنى من المستوى المطلوب بكثير فإنها تصب أيـضا بـشكل                   من وبالرغم

من حجم النفقات التشغيلية مخصص     %) 30.4(أساسي في بند الرواتب واألجور، والنفقات التشغيلية، والجدير بالذكر أن           
 جـدر عالج بالخارج، و هذا مبلغ كبير، حيث كـان مـن األ            مليون شيكل لل   4)100(للعالج بالخارج حيث تم تخصيص      

 مزودة بالمعدات الطبية المتطورة لعالج      ةتخصيص مبالغ أكبر للنفقات الرأسمالية والتطويرية لبناء مستشفيات متخصص        
 وذلك لتوفير مشاق السفر أيضا على هؤالء المرضى الذي عـادة مـا              ،األمراض التي يتم تحويل المرضى بها للخارج      

  .ؤدي ساعات السفر الطوال إلى التأثير سلبا على صحتهمت
مليون شيكل للبعثـات    ) 3(كما أن زيادة النفقات التشغيلية في هذا العام عنه في األعوام السابقة أيضاً يعود لتوفير مبلغ                 

ادر الطبيـة   العلمية والدورات التدريبية، وإن كان هذا المبلغ دون المستوى المطلوب وذلك للنقص الـشديد فـي الكـو                 

                                                 
  http://www.mof.gov.ps/budget-index.asp، موقع وزارة املالية 2004/2005 أنظر أبعاد قانون املوازنة العامة للعام 1
  http://www.mof.gov.ps/budget-index.aspع وزارة املالية، املرجع السابق ، موق2004/2005 أنظر قانون املوازنة العامة 2
 .20/4/2005جريدة األيام،  3
 http://www.mof.gov.ps/budget/budget2005/law/general/kholoas-$.pdf, دوالر/  شيكل 4.35صرف للموازنة  4
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 ندفع بطريق االستمرار به وتخـصيص       ا إيجابي االمتخصصة وفي الخبرات التي تمتلكها هذه الكوادر، إال أنه يظل مؤشر          
  . أموال أكبر له

و بالرغم من الزيادة في حجم المخصصات المالية للنفقات الرأسمالية والتطويرية إال أنها ظلت تشكل الجانب األقل مـن                   
 من إجمـالي المخصـصات      - 20041 ألف دوالر في العام      425 بلغت   -%) 1.7(ة حيث بلغت    موازنة وزارة الصح  

المالية للوزارة، وهذا المبلغ دون المستوى المطلوب خاصة في ظل قطاع صحي يشوبه الكثير من الخلـل والـضعف                   
ـ  ولمحاولة النهوض بقطاع الصحة فمن الضروري إيالء النفقات الرأسمالية والتطويري         . والقصور  مـن   ا كبيـر  اة جانب

األهمية بتخصيص مبالغ أكبر تمكن وزارة الصحة من تطوير قطاع الصحة بما يمكن معه تقـديم الخـدمات الـصحية                    
  . المطلوبللجميع المواطنين بالشك

  

  ةـالخالص

لمطلوب ، إال أنه دون الحد ا     منذ قيام السلطة الوطنية    من تطور    األراضي الفلسطينية ما شهده قطاع الصحة في      مبالرغم  
سواء االحتالل اإلسرائيلي أو    - بالحق في الصحة، حيث حالت العديد من المعوقات          عالتي ارتضته المعايير الدولية للتمت    

فعلـى الـرغم مـن وصـول عـدد          . على النحو المطلوب    دون تطور قطاع الصحة    - المالية تعدم كفاية المخصصا  
من مجمل عدد المستشفيات في فلـسطين،       % 28.57كل  مستشفى تش ) 22(إلى   2004مستشفيات قطاع غزة في العام      

 الحاجة للمزيد مـن      على لكن الكثافة السكانية المرتفعة للسكان في القطاع تؤشر       .  نسمة لكل مستشفى   60.783وبمعدل  
 بدال من تركزها في محافظة غـزة،        ،المستشفيات في قطاع غزة وتوزيعها بصورة عادلة على جميع محافظات القطاع          

  . على الحاجة إلى زيادة إمكانيات المستشفيات القائمة وذلك للزيادة من قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنينهذا عالوة
) 125( 2004 وفيما يتعلق بالرعاية الصحية األولية وصل عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة لعـام                 

 فـي عـدد     ة مركز، ورغم هذه الزياد    100 المراكز    حيث بلغ عدد   2000عن العام   % 25مركزا، بزيادة وصلت إلى     
المراكز إال أنها دون المستوى المطلوب، وذلك نتيجة لالكتظاظ السكاني والكثافة السكانية العالية فـي القطـاع والتـي        
تؤدي إلى وجود ضغط على هذه المراكز مما يعود سلبا على مستوى الخدمة التي تؤديها، حيث بلغ عدد المراكز فـي                     

. 10.000 نسمة بينما تقدر منظمة الصحة العالمية مركز واحـد لكـل   10.000مركزا لكل ) 0.93(2004اع لعام   القط
كما أنه يوجد سوء في توزيع مراكز الرعاية األولية في محافظات قطاع غزة فقد سجلت محافظة خانيونس أعلى نسبة                   

فظة الوسطى أقل نسبة من السكان لكل مركـز         نسمة، بينما سجلت محا     12.982من السكان لعدد كل مركز حيث بلغت      
  .  نسمة6.247حيث بلغت 

 ال سـيما األطبـاء و أطبـاء اإلنـسان           ،لمزيد من العاملين  حاجة ل لقوى العاملة في قطاع الصحة فإن هناك        لوبالنسبة  
طنين بالـشكل    شأنه أن يؤثر سلبا على تقديم الخدمات للموا        نمرضين، حيث غياب العدد الكافي منهم م      موالصيادلة وال 

  . الذي يمكن معه تمتع اإلنسان بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ممكن بلوغه
ـ                   يوجـد   هو بالرغم من زيادة وزارة الصحة من اإلنفاق على األدوية و المهمات الطبية المستهلكة ومواد المختبر إال أن

 يتطلب من وزارة الصحة أن تعمل جاهدة لتـوفير          هذا. من النفقات الجارية في وزارة الصحة     % 1.7 يقدر بحوالي    عجز
  .هذا العجز

 أن هناك تطور في الخدمات المقدمة لصحة المرأة والطفل خاصة أثناء فترة الحمل وهذا يتمثل في زيـادة تـردد                     يالحظ
األمهات السيدات الحوامل على عيادات رعاية الحوامل، لكن هذا التطور في تقديم الخدمات لم يخفض عدد حاالت وفيات               

 ، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها سوء التغذية        ، على التوالي  2003/2004ن حاالت في القطاع للعامي    9الحوامل الذي بلغ    
                                                 

  http://www.mof.gov.ps/budget/BU/abad-dollar2.htm 2004 أنظر أبعاد قانون املوازنة العامة للعام 1
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يـضاف إلـى ذلـك عـدم        % 52.2لحمل بنسبة تقدر بحوالي     لالخطر األول المصاحب    ) األنيميا(حيث يشكل فقر الدم     
فصل المناطق الفلسطينية عن بعضها، كما تتعرض بعض الـسيدات          االستقرار السياسي، واستمرار الحصار واإلغالق و     

  .منةاآلللوالدة على الحواجز اإلسرائيلية مما يعرض حياتهن للخطر نتيجة الوالدة غير 
 طفرة كبيرة في حجم زيادة المشاركين في التأمين الـصحي           2004نظام التأمين الصحي حصلت في العام        وفيما يتعلق ب  

 مليون دوالر فـي العـام       30.451وازداد إيراد التأمين الصحي من      %. 55.9سبة الزيادة إلى    الحكومي حيث وصلت ن   
 و يعود ذلك إلى سياسة التدقيق والرقابة التي اتبعتهـا إدارة التـأمين              2004 مليون دوالر في العام      32.669 إلى   2003

من راتب الموظف   % 5 حيث يتم اقتطاع     الصحي والعالج في الخارج هذا باإلضافة لزيادة رواتب الموظفين الحكوميين         
 وبالتالي يترتب على ذلك زيادة إيراد التأمين، هذا عالوة على زيادة عدد المؤمنين عن طريـق وزارة الـشؤون                    ،كتأمين

  .االجتماعية
 261.356.601) 2004(بلـغ إجمـال تكلفـة العـالج فـي الخـارج للعـام                وعن العالج التخصصي في الخـارج       

 ) 2003(من حجم نفقات وزارة الصحة، في حين كانت التكلفة في العـام             % 45.92 دوالر تشكل    )58.079.245(شيكل
 وهـذا يعـد     ، الـصحة  ةمن موازنة وزار  % 33.8حيث تستهلك حوالي    )  دوالر 33.313.566( شيكل   149.821.046

ق علـى تطـوير الخـدمات        لموازنة وزارة الصحة الذي كان من األفضل استخدام هذه األموال في اإلنفا            ا كبير ااستنزاف
 وزارة الصحة مصاريف العالج بالخارج إضافة إلى التقليل من معاناة المرضـى للـسفر                موازنة الصحية بما يوفر على   

  .للخارج
األساس إلى العجز   في  وهذا يعود   % 19.2 بمعدل   2004   يشكل مرض القلب النسبة األعلى من بين أسباب الوفيات للعام           

 2004ات الطبية لمعالجة مرضى القلب، وبالنسبة لوفيات األطفال أقل من عام وصلت في العـام                في اإلمكانيات والخدم  
مولود وهذه النسبة تؤشر على انخفاض في معدل الوفيات بين األطفال أقل من عام انخفض بـشكل    1000 لكل   20.5إلى  

جحت وزارة الـصحة خاصـة فـي         مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية لألراضي الفلسطينية، حيث ن        دملحوظ خاصة بع  
السنوات األخيرة بالتعاون مع مختلف مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من األمراض المعدية من خالل                 

  .التغذية الجيدة للتطعيمات، واالكتشاف المبكر لألمراض، والتثقيف الصحي
من مجموع الوفيات   % 10.1راض المعدية بنسبة    حالة وفاة بسبب األم   ) 1.045 (2004كما سجلت في فلسطين في العام       

مـن  % 7.3 بنـسبة    2003 حالة وفاة في العام      790بينما بلغت   .  من السكان  100.000 لكل   28.7الكلي، وبمعدل وفاة    
، يتضح أن هناك زيادة في عدد حاالت الوفـاة          .  من السكان  100.000 لكل   21.1مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل وفاة      

فـة  لراض وهذا مؤشر خطير على تدهور األوضاع الصحية في هذا الجانب ، كما أنه يعبـر عـن مخا                  بسبب هذه األم  
  .ةصريحة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وذلك فيما يتعلق بالحق في الصح

رغم العديد من أوجه القصور التي تشوب قطاع الصحة إال أن الموازنات التي تخصص لـوزارة الـصحة ظلـت دون                     
مليـون دوالر أي    ) 158.250 (2005بلغت موازنة وزارة الصحة للعام    . لذي يمكن معه تطوير قطاع الصحة     المستوى ا 

من الموازنة العامة الفلسطينية وتعد هذه الموازنة كالعادة دون المستوى الذي يؤهلها للقيام بـدورها بتـوفير                 % 7حوالي  
. ايير الدولية لحقوق اإلنسان بنظرتها للحق في الـصحة        الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب والذي يراعي المع       

  .خاصة وأن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن توفير الخدمات الصحية للمواطنين
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  الفصل الرابع

  األوضاع التعليمية

  مقدمة

لتعلـيم هـو أسـاس تقـدم     بالتعليم، وذلك من منطلـق أن ا  تولي المجتمعات على كافة أشكالها اهتماماً وعناية ورعاية
يكتـسب الفـرد    االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، فعن طريق التعليم المجتمعات ومعيار تفوقها في المجاالت

الجوانب، وتجعله قادراً على التكيف والتفاعـل   المعرفة وتقنية العصر والقيم واالتجاهات التي تنمي شخصيته من جميع
  . لتي يعيش فيهااإليجابي مع البيئة ا

من جانب آخر فإن أهمية الحق في التعليم تكمن أيضا في دور الحق في التعليم في صيانة الحقـوق األخـرى، فبغيـر                       
التعليم المناسب ال يستطيع اإلنسان أن يتعرف على حقوقه األخرى وال أن يكتشف حاالت انتهاك حقـوق اإلنـسان وال                    

  .يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق
 الحق في التعليم من الحقوق األساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية واإلقليمية؛ وقد وردت فـي                  ويعتبر

ذلك عدة مواد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة                 
ال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقـوق            حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشك      

  :وللتعرف على واقع األوضاع التعليمية في قطاع غزة من الضروري اإلشارة إلى عدد من المؤشرات كما يلي. اإلنسان
  رياض األطفال

داخل المجتمع، ومتمكنا  صرا فاعالًالتربية المبكرة والتعليم قبل المدرسي إلى بناء قدرات الطفل لكي يصبح عن تهدف
من استيعاب المهارات الحياتية األساسية والتكيف مع معايير وقيم المجتمع والتفاهم مع اآلخرين واالندماج في الوسط                

  1.فيه وتنمية القدرات العقلية والمهارات المعرفية االجتماعي والثقافي الذي يعيش

يمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثـر،            كل مؤسسة تعل  " تعرف رياض األطفال بأنها     
مرحلة البستان ويكـون    : وتحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم العالي، وتقسم إلى مرحلتين            

  2".األطفال فيها عادة في سن الرابعة، ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة
  :وللتعرف على واقع رياض األطفال في قطاع غزة من الضروري اإلشارة إلى ما يلي

 األطفال وعدد الطلبة و المعلمين والشعب فيها في محافظات قطاع غزة حسب الجنس للعام ضتوزيع ريا

2004/20053  

    الشعب  المعلمون  الطلبة  رياض األطفال

  المحافظة
  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  ثإنا  ذكور  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور

  297  297  0  0  422  412  10  7442  3621  3821  75  75  0  0  غـزة

  131  131  0  0  170  167  3  3435  1631  1804  29  29  0  0  شمال غزة

  213  213  0  0  250  244  6  5542  2571  2971  54  54  0  0  خان يونس

                                                 
  .املاضي واحلاضر، مرجع سابق: التعليم الفلسطيين 1

، مرجع سابق2005/2006خالصة إحصائيات التعليم العام يف فلسطني   2  
، وزارة التربية والتعليم العايل 2004/2005 إحصائيات رياض األطفال الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي 3
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  163  163  0  0  218  217  1  4634  2248  2386  49  49  0  0  رفـح

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الوسطى

  804  804  0  0  1060  1040  20  21053  10071  10982  207  207  0  0  قطاع غزة

 روضة أطفـال    207 في قطاع غزة بلغ      2004/2005بالنظر إلى الجدول أعاله يتضح أن عدد رياض األطفال للعام           
 في محافظـة غـزة      2004/2005رياض األطفال في العام      تركز معظم    2003/2004،1 روضة عن العام     11بزيادة  
 روضة ، بينما العدد األقـل       49 روضة ، ثم محافظة رفح بواقع        54 روضة ، يليها محافظة خانيونس بواقع        75بواقع  

 روضة ، أما محافظة الوسطى وبحسب اإلحصائيات المدونة في          29من رياض األطفال هو في محافظة الشمال بواقع         
 ال يوجد رياض أطفال في المحافظة، عليه نؤكد على ضرورة قيام الجهات المعنية بضرورة توفير رياض                 الجدول فإنه 

أطفال في هذه المحافظة حتى يتسنى ألكبر عدد من سكان المحافظة قيد أطفالهم في رياض األطفال، والتي أصـبحت                   
جة لدراسة تمهيدية قبل االنخراط فـي       ضرورية خاصة في ظل تطور المناهج التعليمية، حيث أصبح معها الطفل بحا           

  .التعليم األساسي وذلك ليسهل تحصيله العلمي بالشكل السليم
 10982( طالبـا          21053 فقد وصل إلـى      2004/2005أما عدد الطالب في رياض األطفال في قطاع غزة للعام           

 وبلغ عدد المعلمين فـي      .طالبا) 20817 (2003/20042في حين كان في العام      )  طالب إناث  10071طالب ذكور،   
  . شعبة804، بينما وصل عدد الشعب إلى ) معلمة1040 معلما، 20( معلما 1060رياض األطفال 

  المدارس

 وتنشئتهم  ، مؤسسة بالغة األهمية في عملية تربية وتعليم الناشئة مبادئ العلم واألخالق والقيم واالتجاهات             ةتعتبر المدرس 
ويؤكد علماء االجتمـاع أن      . مواطنين صالحين يسهمون في خدمة أنفسهم ومجتمعهم      التنشئة الصالحة التي تخلق منهم      

وهي كـذلك تقـوم بتبـسيط        ،المدرسة مؤسسة تربوية واجتماعية تعنى بتنظيم وضبط سلوك الجماعة بطريقة حضارية          
    .لتنشئة الصغارالتراث الثقافي وخبرات الكبار، كما أنها تقوم بتنقية ذلك التراث وتطهيره مما هو غير مناسب 

و تقوم المدرسة بدور فاعل في المجتمع بل إنها في بعض المجتمعات وخاصة البسيطة منها تكون هي المحـور الـذي                     
 فالمدرسة هي المكان الذي تمـارس فيـه النـشاطات الرياضـية              .تتركز فيه نشاطات المجتمع المحلي السيما الشباب      

    3.مجتمع واستمراريته مرهون بمدى تفاعله مع المؤسسة التعليميةواالجتماعية والتربوية وعليه فإن بقاء ال
أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن               " تعرف المدرسة بأنها    

  4".أدنى صف فيها ال يقل عن األول االبتدائي و أعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر
  2005/20065ية عن التعليم األساسي في قطاع غزة للعام إحصائيات إجمال

  الشعب  المعلمون  الطلبة  المدارس  المحافظة

  3748  5877  154251  210  زةــغ

  2010  3106  83474  100  شمال غزة

  1906  2996  80496  102  خان يونس

                                                 
  280، مرجع سابق، ص 6 الكتاب اإلحصائي السنوي 1
  282  املرجع السابق، ص 2
  http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alhamed.doc  حممد احلامد، الشراكة والتنسيق يف تربية املواطنة،3
  279، مرجع سابق ص 6 املفاهيم واملصطلحات، الكتاب اإلحصاء السنوي 4
  .، وزارة التربية والتعليم العايل، فلسطني2005/2006 خالصة إحصائيات التعليم العام يف فلسطني 5
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  1333  2034  55762  70  حـــرف

  1614  2475  66892  79  الوسطى

  100661  16487  440875  561  قطاع غزة

يبلـغ عـدد    :  يتضح ما يلي   2005/2006 التعليم األساسي في قطاع غزة للعام        تمن واقع الجدول أعاله حول إحصائيا     
 يتركز العدد األكبر من هذه      2004/20051 مدرسة عن العام     34 مدرسة بزيادة    561المدارس األساسية في قطاع غزة      

اني المرتفع في محافظة غزة، يليها محافظة خان يونس والتي يوجـد            لتعداد السك لالمدارس في محافظة غزة وهذا يعود       
 مدرسـة، أمـا     79 مدرسة، يليها محافظة الوسطى والتي يوجد فيها         100 يليها محافظة شمال بواقع       مدرسة، 102بها  

  .  مدرسة70محافظة رفح يوجد فيها 
 شعبة فـي    3748 بواقع   2004/2005ام   شعبة عن الع   526 بزيادة   شعبة10661ويبلغ عدد الشعب في مدارس القطاع       

 شعبة في مدارس محافظة شمال غزة، بينما يوجد في مدارس محافظـة خـان يـونس                 2010مدارس محافظة غزة، و     
 1333 شعبة، أما مدارس محافظة رفح فإنها تضم         1614ها  ب شعبة، يليها مدارس محافظة الوسطى والتي يوجد         1906
 أنها تظل دون المستوى المطلوب وهذا يعود لزيادة أعداد الطلبة بـشكل كبيـر               رغم الزيادة في عدد الشعب إال     . شعبة

نتيجة لمعدالت النمو السكاني المرتفعة كما أن معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس القطاع لم تتغير كثيرا منذ تـسلم                     
 عدد الطلبة لكل شعبة فـي فلـسطين          حيث بلغ معدل   ، إلى اليوم  1994السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم في العام        

  ولـو    2. 2004/2005 طالبا لكل شعبة في العام       35.6 لكل شعبة وصل المعدل إلى       اطالب) 37.1 (1994/1995للعام  
أخذنا عدد الطالب لكل شعبة في الصف الواحد في المدارس األساسية في القطاع بالطبع ستكون النسبة عالية جدا نظرا                   

، وبالطبع يكون لتكدس الطلبة المرتفع في الـصف الواحـد           ادة السكانية المرتفعة في القطاع    عالية والزي للكثافة السكانية ال  
  .آثاره السلبية على التحصيل العلمي للطالب

 2004/2005 طالبا عن العـام      15450 طالبا بزيادة    440875عدد الطلبة يوجد في مدارس قطاع غزة        أما فيما يتعلق ب   
 طالبا في   83474 طالبا في مدارس محافظة غزة،       154251:  مدارس القطاع على النحو التالي     ويتوزع عدد الطلبة على   

 طالبـا فـي     55762 طالبا في محافظة الوسطى،      66892 طالبا في محافظة خان يونس،     80496محافظة شمال غزة،    
  .مدارس محافظة رفح،

 يتوزعون على مدارس    2004/2005عن العام    معلما   941 معلما بزيادة    16487وبلغ عدد المعلمون في مدارس القطاع       
 طالبـا فـي   2996 معلما في محافظة شمال غزة، و    3106 معلما في مدارس محافظة غزة، و        5877: القطاع كما يلي  

مدارسـها   معلما، وبالنسبة لمحافظة رفح يعمل في        2475محافظة خان يونس، بينما يعمل في مدارس محافظة الوسطى          
  . معلما2034

 عنه في 2005/2006 في العام  ينحصائيات السابقة حجم الزيادة في عدد المدارس والشعب والطلبة والمعلم         يتضح من اإل  
 و تعود هذه الزيادة في األساس إلى الزيادة المطردة والعالية في أعداد السكان في قطاع غزة ممـا                   2004/2005العام  

  .يعاب الزيادة المستمرة والعالية في عدد الطالبيجعلنا نؤكد على حاجة القطاع الدائم لمزيد من المدارس الست
  المدارس الحكومية

                                                 
  .، فلسطني، وزارة التربية والتعليم العايل2004/2005 التعليم العام، الكتاب اإلحصائي السنوي للعام الدراسي  1
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تولي الحكومات قطاع التعليم اهتماما خاصا إذ أنه يمثل االستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوب، فالتقدم العلمي هو أساس                 
وق اإلنسان يقع باألسـاس علـى       كما أن توفير الحق في التعليم التي ضمنته المعايير الدولية لحق           ،تقدم الدول وازدهارها  

  .عاتق الحكومات
، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي التـي تولـت          1994ومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مهام التعليم في العام          

  . مسؤولية اإلشراف على التعليم الفلسطيني وتطويره في مختلف مراحله
  1.ولية اإلشراف على أكبر عدد من المدارس في قطاع غزةتتولي وزارة التربية والتعليم العالي مسؤ

توزيع المدارس والطلبة والمعلمين والشعب في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة حسب الجنس للعام 

2005/20062  

    الشعب  المعلمون  الطلبة  المدارس

  المحافظة
  مجموع  مختلطة  إناث  ورذك  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور

  2526  108  1279  1139  4085  2076  2009  104743  53959  50784  151  11  72  68  زةــغ

  999  117  448  434  1620  763  857  41141  20509  20632  60  12  22  26  شمال غزة

  1079  93  496  490  1845  824  1021  45797  22741  23056  64  7  28  29  خان يونس

  525  19  264  242  906  434  472  20801  10809  9992  34  2  16  16  حــرف

  585  50  270  265  1002  483  519  22669  11522  11147  37  6  15  16  الوسطى

  5714  387  2725  2570  9457  4580  4877  235151  119540  115611  346  38  153  155  قطاع غزة

عب التي تعود ملكيتها للحكومة في قطاع        والش ينيشير الجدول أعاله إلى وجود زيادة في أعداد المدارس والطلبة والمعلم          
 مدرسة بزيـادة حـوالي      346، حيث وصل عدد المدارس إلى       2004/2005 مقارنة مع العام     2005/2006غزة للعام   

 مدرسة، وبالنسبة لتوزيع المدارس حسب الجنس فإنه        322 والتي بلغ فيه عدد المدارس       2004/2005عن العام   % 7.4
 أي زاد 2004/2005 مدرسة ذكور فـي العـام    139 بينما كان هناك     2005/2006عام   مدرسة ذكور في ال    155يوجد  

 فـي حـين كـان فـي العـام           2005/2006 مدرسة للعام    153، كما بلغ عدد مدارس اإلناث       %11.5عددها بحوالي   
فـي   مدرسة   43، بينما تراجع عدد المدارس المختلطة من      %9.2مدرسة أي بزيادة تقدر بحوالي       ) 140( 2004/2005
دد الطلبة من  ــوزاد ع % 11.6-ع بحوالي   ـــ أي تراج  2005/2006 مدرسة في العام     38 إلى   2004/2005العام  

 طالبا فـي    157433بواقع  )  طلبة إناث  11459 طلبة ذكور، و     110001 (2004/2005ا في العام    ــ طالب 224460
عدد طـالب مـدارس القطـاع فـي العـام           في حين وصل    .  طالبا في المرحلة الثانوية    67027المرحلة األساسية، و    

 طالبـا بالمرحلـة     183972بواقـع   )  طلبـة إنـاث    119540 طلبة ذكور،    115611(طالبا  ) 235151(2005/2006
ـ    . عن العام الماضي  % 4.8 طالبا في المرحلة الثانوية أي بزيادة حوالي         51179األساسية، و     ينأما بالنسبة لعدد المعلم

 أي  2005/2006 معلما فـي العـام       9457 إلى   2004/2005 معلما في العام     9029 في مدارس القطاع فقد ازداد من     
 شـعبة فـي     5714 إلى   2004/2005 شعبة في العام     5473كما أن عدد الشعب ازداد أيضا من        %. 4.7بزيادة حوالي   

  %.4.4 أي بزيادة تقدر بحوالي 2005/2006العام 
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مدارس والطلبة والمعلمين والشعب التابعين للحكومة يتركز فـي   أن أكبر عدد لل السابق أيضا و يتضح من خالل الجدول      
رغـم  . محافظة غزة، يليها محافظة خان يونس، يليها محافظة شمال غزة، ثم محافظة الوسطى، وأخيرا محافظة رفـح                

د الزيادة في أعداد المدارس الحكومية إال أنها تظل دون المستوى المطلوب خاصة في ضوء الزيـادة الكبيـرة ألعـدا                   
 حيث تشير اإلحصائيات حول معدل الطلبة لكل شعبة إلـى وجـود تكـدس               ،الطالب الذين يلتحقون سنويا في المدارس     

للطلبة في الصف الواحد و أنه منذ قدوم السلطة إلى الوقت الراهن لم يوجد تحسن ملحوظ في التخفيف من حدة اكتظاظ                     
الحكومية بلغ معدل عدد الطلبة لكل شعبة في فلسطين في العـام       الطلبة داخل الصف الواحد، فبالنسبة للمدارس األساسية        

 وهذا انخفاض بسيط جدا، أمـا       2004/2005 طالب لكل شعبة في العام       34.8 في حين وصل إلى      35.9 1994/1995
 طالـب لكـل شـعبة       31.9 في فلسطين    1994/1995بالنسبة لمعدل عدد طلبة مدارس الثانوية لشعبة فقد بلغ في العام            

وبالطبع يوجد اكتظاظ أكبر    .  وهذا انخفاض طفيف جدا أيضا     2004/2005 طالب لكل شعبة في العام       31.6 إلى   انخفض
 التوسع في بناء المزيـد      ةعليه نؤكد على ضرور   . لمعدل عدد الطالب لكل شعبة في المدارس الحكومية في قطاع غزة          

  . تلو اآلخرامن المدارس الستيعاب األعداد الكبيرة من الطلبة التي تزداد عام
  مدارس وكالة الغوث

، أي نظام تعليمي خاص بهم وخضعوا بشكل مباشر ألنظمة التعليم السائدة فـي              1948لم يكن للفلسطينيين بعد نكبة عام       
( البلدان التي هاجروا ونزحوا إليها، أو خضعوا بشكل غير مباشر لهذه األنظمة عن طريـق وكالـة الغـوث الدوليـة                      

  . شئت إلغاثتهمُأنالتي ) األونروا 
و في الضفة الغربية وقطاع غزة عاش التعليم الفلسطيني فترة جديدة، شهدت تطبيق المنـاهج األردنيـة فـي الـضفة                     

  1967.1والمناهج المصرية في غزة، واستمر ذلك خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب عام 
ومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة غـوث          أي مؤسسة تعليمية غير حك    " و تعرف مدارس وكالة الغوث بأنها       

  2"نوتشغيل الالجئين الفلسطينيي
تأتي المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث في المرتبة الثانية بعد المدارس الحكومية مباشرة مـن ناحيـة                    

ـ     ن والشعب و تتوزع   يأعداد المدارس في القطاع و يشمل ذلك أيضا عدد الطلبة والمعلم            ون المدارس والطلبـة والمعلم
 : على النحو التالي2005/2006والشعب في مدارس الوكالة في القطاع لعام 

  2005/20063توزيع المدارس و الطلبة و المعلمين والشعب في مدارس الوكالة في محافظات قطاع غزة حسب الجنس للعام 

    الشعب  المعلمون  الطلبة  المدارس

  المحافظة
  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  ةمختلط  إناث  ذكور

  1025  303  298  424  1432  733  699  44680  21009  23671  46  19  6  21  غزة

  900  89  399  412  1265  622  643  39656  19426  20230  35  5  15  15  شمال غزة

  765  263  233  269  1067  563  504  33133  16409  16724  33  14  8  11  خان يونس

  802  234  240  328  1120  560  560  34826  16683  18143  35  15  8  12  رفح

  987  283  321  383  1396  705  691  43136  21108  22028  38  16  7  15  الوسطى
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  4479  1172  1491  1816  6280  3183  3097  195431  94635  100796  187  69  44  74  قطاع غزة

 مدرسـة   44 مدرسة ذكـور،     74(  مدرسة   187 في قطاع غزة     يشير الجدول أعاله إلى أن وكالة الغوث تمتلك       
 مدرسة  180 والذي بلغ فيه عدد المدارس       2004/2005 مدارس عن العام     7بزيادة  )  مدرسة مختلطة  69إناث،  

وبلغ عـدد الطـالب فـي مـدارس الوكالـة           ).  مدرسة مختلطة  65 مدرسة إناث، و   44 مدرسة ذكور، و     71( 
تقدر الزيادة في أعدادهم عـن العـام        و  .  طالب إناث  94635ب ذكور، و     طال 100796 طالبا بواقع    195431
 طالب ذكـور، و     100561( طالبا  192735فقط، حيث بلغ عدد الطالب في ذلك العام         % 1.4 بحوالي   الماضي
عـن العـام    % 6 معلما بزيـادة حـوالي       6280ن فقد بلغ عددهم     ي بالنسبة لعدد المعلم   أما). طالب إناث  92174

 شعبة بزيادة حوالي    4479 أما الشعب فقد وصل عددها إلى        ، معلما 5927ن  يحيث كان عدد المعلم    2004/2005
  . شعبة4330 والذي بلغ فيه عدد شعب المدارس 2004/2005عن العام % 3.4

و يشير الجدول أيضا إلى أن العدد األكبر من المدارس و الطلبة والمعلمين والشعب في مدارس الوكالـة يتركـز فـي                      
ة غزة، يليها محافظة الوسطى، ثم محافظة شمال غزة التي تتساوى مع محافظة رفح في عدد المـدارس لكنهـا                    محافظ

تفوقها عددا من ناحية عدد الطلبة والمعلمين والشعب، وأخيرا محافظة خان يونس التي يوجد فيها العـدد األقـل بـين                     
  .المدارس والطلبة والمعلمين والشعب في مدارس الوكالة

 كبيرة من الطلبة أبناء الالجئـين       ارس الوكالة األكثر تكدسا للطالب في الصف الواحد نظرا ألنها تستوعب أعداد           تعد مدا 
 حيث بلغ معدل عدد الطلبة لكـل        مجانا،مدارس الوكالة التي تقدم خدماتها التعليمية       ب  إلحاقهم الذي يفضل أولياء أمورهم   

ن عدد الطلبة لكل شعبة يزيد عن هذا العـدد          فإ أما في قطاع غزة    2004/20051 طالب لكل شعبة في العام       42.4شعبة  
 في بعض المـدارس، و      دطالبا في الصف الواح   ) 50-40(إلى    حيث تصل الكثافة الطالبية في محافظات غزة          ،بكثير

  2.طالبا في الصف الواحد) 60-50( في مدارس أخرى تصل إلى 
  المدارس الخاصة

 األكبر في تـوفير     ءبالحكومية التي يقع عليها الع     كاهل المدارس    على الضغط  تخفيض ية، ف  الخاص تساعد المدارس 
السيما فـي    أعداد الطلبة المقبلين على التعليم       تزداد كل عام دراسي جديد      خاصة و أنه في    العدد الكافي من المدارس،   
  .امرتفعا  سكانياقطاع غزة الذي يشهد نمو

ليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخـصة يؤسـسها أو يرأسـها أو    أي مؤسسة تع" وتعرف المدرسة الخاصة بأنها     
  3". فلسطينية أو أجنبيةيديرها أو ينفق عليها فردا أو أفرادا أو جمعيات أو هيئات

  : والشعب في المدارس الخاصة في محافظات غزة كما يليونو تتوزع المدارس والطلبة والمعلم
شعب في المدارس الخاصة في محافظات قطاع غزة حسب الجنس للعام توزيع المدارس و الطلبة و المعلمين وال

2005/20064  

    الشعب  المعلمون  الطلبة  المدارس

  المحافظة
  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  مختلطة  إناث  ذكور
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  197  135  7  55  360  217  143  4828  1349  3479  13  11  0  2  غزة

  111  22  14  14  221  170  51  2677  1258  1419  5  5  0  0  شمال غزة

  62  19  26  26  84  40  44  1566  611  955  5  1  2  2  خان يونس

  6  6  0  0  8  8  0  135  57  78  1  1  0  0  رفح

  42  10  14  18  77  43  34  1087  437  650  4  2  1  1  الوسطى

  418  243  62  113  750  478  272  10293  3712  6581  28  20  3  5  قطاع غزة

 20 إنـاث، و     3 ذكـور، و     5(  مدرسة 28الجدول أعاله يتضح أن عدد المدارس الخاصة في قطاع غزة بلغ            من واقع   
 5( مدرسـة    25لغ عـدد المدارس الخاصة      حيث ب  2004/2005ام  ـــــ مدارس عن الع   3ادة  ـــبزي) مختلطة

 2005/20006في العـام    وبلغ عدد طلبة المدارس الخاصة      ).  مدرسة مختلطة  17 مدارس إناث، و     3مدارس ذكور، و    
عـن  % 25و بذلك يكون ازداد عدد الطالب حوالي )  طالب إناث3712 طالب ذكور، و   6581( طالبا) 10293(حوالي
 طالب ذكـور، و     2834( ا  ــ طالب 8230دد طالب المدارس الخاصة     ـــغ فيه ع  ــ والذي بل  2004/2005العام  

) 750 (2005/2006في قطاع غزة فـي العـام        الخاصة   في المدارس    مين كما وصل عدد المعل    ،) طالب إناث  2834
 فقـد   2005/20006لخاصة للعام   عن العام الماضي، أما بالنسبة لعدد الشعب في المدارس ا         % 27 معلما بزيادة حوالي  

  .عن العام الماضي% 25 شعبة بزيادة حوالي 4479 إلى وصل
الخاصة في محافظة غزة، يليها محافظة شـمال غـزة          يوجد العدد األكبر من المدارس والطلبة والمعلمين في المدارس          

 عدد الطالب والمعلمين والشعب في المـدارس        إال أن والتي يوجد فيها نفس العدد من المدارس في محافظة خان يونس،            
الخاصة في محافظة شمال غزة يفوق عددهم في محافظة خان يونس، يلي محافظة خانيونس محافظـة الوسـطى، ثـم                    

  .محافظة رفح
  عليم والتدريب المهنيالت

يعتبر التعليم المهني ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطور في المجتمعات، فمن المعلـوم أن أداء العمـل المـاهر                    
يختلف اختالفاً جذرياً عن العمل غير الماهر، فضالً عن أن اليد العاملة المتعلمة أكثر جودة وفعالية في أدائها من اليـد                     

  .علمةالعاملة غير المت
 يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد من مؤسسات التدريب المهني توفر برامج تدريبية قصيرة وبرامج تدريبيـة                  

  1 :طويلة وتضم هذه المؤسسات اآلتي
  مدارس ثانوية تابعة إلى مديرية التربية والتعليم: أوالً 

 للعمل من جهة وإلحاقهم في بعض مجـاالت التعلـيم           تهدف هذه المدارس إلى إعداد الطلبة إعداداً مزدوجاً أي إعدادهم         
 ومنهـا   بنجاح،و تكون مدة الدراسة فيها سنتان ويشترط في قبول الطالب اجتياز الصف العاشر              . العالي من جهة أخرى   

يحصل الطالب على الشهادة الثانوية الصناعية والتي تؤهله للعمل في السوق المحلي أو االلتحاق بكليـات المجتمـع أو                   
عض التخصصات في الجامعات الفلسطينية ويوجد في قطاع غزة خمس مدارس ثانوية مهنيـة علـى النحـو التـالي                    ب
  ).ة، و مدرسة شرعية صناعة، و مدرسة زراعة، و  مدرسة تجاريتيمدرس(
فـي ظـل    خاصة  ته   التربية والتعليم العالي بقطاع التعليم المهني، رغم أهمي        ضئيل لوزارة اضح أن هناك اهتمام     من الو  

 حيث تخـرج الجامعـات      ،الحاجة إلى مهنيين متخصصين، بدال من الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم األكاديمي            
                                                 

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/edu_technically.html 2005التعليم والتدريب املهين يف فلسطني، مركز املعلومات الوطين الفلسطيين،  أكتوبر  مراكز  1
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 مما أصبح سوق العمل ال يستوعب الجزء األكبر منهم بسبب زيادة المعـروض مـن                ،الفلسطينية آالف الطالب سنويا   
 - التربية والتعليم العالي العمل على تشجيع الطالب وذويهـم           التخصصات المتشابهة، عليه فإنه من الواجب على وزارة       

 على االنخراط في هذا النوع من التعلـيم،          -خاصة وأن هناك نظرة سلبية خاطئة للتعليم المهني والذي ينظر له بالدونية           
  .األكاديميو قيامها بوضع شروط معينة على استكمال التعليم 

  زارة العملمراكز تدريب مهني تابعة لو: ثانياً 
وتهدف هذه المراكز إلـى     قطاع غزة    مركزاً تدريباً مهنياً موزعة في الضفة الغربية و        13تشرف وزارة العمل على     

% 70و نظـري، % 30 وينقسم التدريب فيها إلى    الماهرة في عدة مجاالت وتخصصات مهنية         المدربة إعداد العمالة 
حـصول  هذه المراكز   ب يشترط لاللتحاق  و متواصلة، شهور   10 شهور إلى    6تدريب عملي ومدة التدريب تتراوح من       

  . سنة25 – 16 عمرية محددة  من سن مع فئةكما تتعامل المراكز التدريبية ،  كحد أدنى على الصف التاسعالمتدرب
  : وهيية مهن تخصصات المراكز عدة هذهيوجد في

  .الحدادة واللحام .1
  .التمديدات الصحية .2
  .الخراطة والتسوية .3
  . التبريدالتكييف و .4
  .الراديو والتلفزيون .5
  .الكهرباء العامة .6
  .صيانة األجهزة المكتبية .7
  .ميكانيكا السيارات .8
  .كهرباء السيارات .9

  .تجليس ودهان السيارات .10
  .التجارة العامة .11
  .الحاسوب والسكرتارية .12
  .التجميل وتصفيف الشعر .13
  .الخياطة وتصميم األزياء .14
  .الرسم المعماري .15
  .صارةقالبالط وال .16
  .خياطة رجال .17

  و تخـرج   ، %40 – 30 تقريباً من     نسبة اإلناث من الملتحقين في مراكز التدريب المهني في الضفة والقطاع           تبلغو
  . طالب وطالبة1500 سنوياً هذه المراكز

 ومؤسسة هانس سايدل األلمانية فـي تـدريب         GTZ وزارة العمل مع مؤسسات دولية مثل        نأخرى تتعاو من جهة   و
جامعات في دورات برامج تكنولوجيا المعلومات من خالل دورات قصيرة في مختبرات            طالب الجامعات وخريجي ال   

 و التدريب مجاناً في مراكز التدريب المهنـي التـي           ،قطاع غزة والحاسوب التابعة لوزارة العمل في الضفة الغربية        
  %.50  منهاإلناث طالب وطالبة نسبة ا1200 ويتخرج من هذه الدورات سنوياً .تشرف عليها وزارة العمل فقط

  مراكز التدريب المهني الخاصة والمرخصة من قبل وزارة العمل: ثالثاً 

 في قطاع غزة   بينما يوجد  ،مهني مرخص من قبل وزارة العمل     التدريب  لل ا خاصا  مركز 33 ةيوجد في الضفة الغربي   
 شهراً  12 شهور إلى    6من   تقوم هذه المراكز بعمل دورات قصيرة ودورات طويلة وتتراوح مدة الدورات             .مراكز10

   -:والدورات هي
  .برامج السكرتارية .1
  .برامج تكنولوجيا المعلومات .2
  .برامج التجميل وقص الشعر .3
  .برامج الخياطة الراقية  .4

  .برامج التجارة العامة  .5
  .برامج األلمونيوم .6
  برامج ميكانيكا السيارات .7
   .برامج الحدادة واللحام .8
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  .برامج الكهرباء العامة .9
   األجهزة المكتبيةبرامج صيانة .10
  .برنامج الحاسوب .11
  دورة السكرتارية وأعمال المكتب .12
  تدورات النجارة والموبيليا .13
  .دورات علوم مصرفية .14

  .دورات علوم إدارية ومصرفية .15
  .دورات إدارة أعمال .16
  .دورات محاسبة ومسك دفاتر .17
  . دورات صياغة وتشغيل الذهب والمجوهرات .18
  .دورات تركيب األحجار الكريمة .19

 طالـب طالبـة     2000الب الخريج على شهادة معتمدة من وزارة العمل ويتخرج من هذه المراكز حوالي              يحصل الط 
  .إناث% 35سنوياً منهم 

  لالجئين و تشغيل امراكز التدريب المهني التابعة لوكالة غوث: رابعاً 
 يمنح الطالـب    ،يب فيها سنتان  تهدف إلى إعداد العمالة الماهرة ومدة التدر       التي    ،  على هذه المراكز   تشرف وكالة الغوث  

في نهاية التدريب شهادة الدبلوم المهني وشروط االلتحاق أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة اإلعدادية كحد أدنـى ،                   
  -:ويوجد في هذه المراكز المهن التالية 

  .مباني وطوبار .1
  .تشطيب المباني والديكور .2
  .النجارة وصناعة األثاث .3
  .التمديدات الصحية .4
  .بريد والتكييفالت .5
  .أنظمة كهرباء السيارات .6
  .تمديدات الكهرباء العامة .7
  .صيانة األجهزة المكتبية .8
  .صيانة الراديو والتلفزيون .9

  .معدات الديزل والمعدات الثقيلة .10

  .ميكانيكا السيارات .11
  .إصالح هياكل السيارات .12
  .الحدادة واللحام .13
  .الخراطة وتوصيل األلمنيوم .14
  .التصميم الجرافيكي .15
  سة معماريةدبلوم هند .16
  .االلكترونات الصناعية .17
  .إدارة بنوك و إدارة أعمال .18
  . التجارة وإدارة المكاتب .19

كما يوجد أيضا العديد من المؤسسات      . تقريباً% 40 طالب وطالبة ونسبة اإلناث      1000يتخرج من هذه الدورات سنوياً ما يقارب        
  .والجمعيات األهلية تقدم خدمات تدريبية خاصة

  عامةمؤشرات تعليمية 

  الرسوب و التسرب

بالطالب واألسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع، فالمتسرب  تكمن مشكلة ظاهرة الرسوب و التسرب في آثارها السلبية التي تحيط
لى التكيف مع المجتمع، وعامالً  ع الراسب ال يملك صفات المواطن الصالح على النحو الذي ينشده المجتمع، فيكون أقل قدرة أو

 ويتسبب ذلك في خلق معاناة لألسرة وقلقا متواصالً على ،بين أفراد المجتمع امل التفكك االجتماعي وافتقار الوحدة الثقافيةمن عو
 وتمتد اآلثار السلبية لهـذه الظـاهرة إلـى     ،ابنها وشعورها بالفشل وخيبة األمل من جراء إخفاق االبن برسوبه أو تسربه مستقبل

  .دية واالجتماعية والنفسيةواالقتصا النواحي التربوية
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هـو  " والطالب المتسرب    1. تعود هذه الظاهرة إلى محصلة من المشكالت التربوية واالجتماعية واالقتصادية والشخصية متداخلة           
 فـي   حفهو الذي لم ينج   "أما الطالب الراسب    ".الذي ترك المدرسة نهائيا خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى            

 وللتعرف على حجم هذه الظاهرة      2".لصف الذي يشغله، وال يحق له االنتقال للصف الذي يليه         ل المباحث أو أكثر المخصصة      أحد
  :أنظر الجدول التالي

  3نسب الرسوب والتسرب في قطاع غزة في أعوام مختلفة

  نسب التسرب  نسب الرسوب
  العام الدراسي

  ثإنا  ذكور  كال الجنسين  إناث  ذكور  كال الجنسين

1994/1995  6.8  7.7  5.8  2.5  2.2  2.7  

1997/1998  3.0  3.5  2.5  1.5  1.5  1.4  

1998/1999  3.0  3.5  2.5  1.0  1.1  0.8  

1999/2000  2.8  3.0  2.6  1.5  1.6  1.5  

2000/2001  2.3  2.6  2.0  1.3  1.6  1.0  

2001/2002  1.9  2.1  1.7  0.7  0.8  0.7  

2002/2003  1.5  1.7  1.2  0.7  0.6  0.7  

2003/2004  1.6  1.7  1.6  0.7  0.7  0.8  

يتضح من واقع اإلحصائيات السابقة أن نسب الرسوب والتسرب انخفضت في القطاع تـدريجيا منـذ تـسلم الـسلطة الوطنيـة                      
قطاع ب، وتشكيلها لوزارة التربية والتعليم العالي وهذا يعود بجزء منه إلى اهتمام السلطة              1994الفلسطينية، مهام التعليم في العام      

 1.7(  راسـبا    1.6 إلى   1994/1995في العام   )  راسبة 5.8 راسب،   7.7(  راسبا 6.8عليم، حيث انخفضت نسب الرسوب من       الت
 إلى سياسة وزارة التربية والتعليم العـالي        ها تعود انخفاض نسبة الرسوب بجزء من      .2003/2004في العام   )  راسبة 1.6راسب،  

ي داخل الصف الواحد مما يؤدى في كثير من األحيان إلـى تنجـيح الطـالب                المتمثلة في تقليص نسبة الرسوب إلى حد كبير ف        
  النجاح التحصيل العلمي الجيد لضمانهم   ب كثيرا   نوترفعيهم تلقائيا مما أثر بشكل كبير على قدرات الطالب الذين أصبحوا ال يهتمو            

  .في معظم األحيان
)  متـسربة  2.7متـسربا،    2.2(متـسرب    2.5فس الفترة من     انخفضت نسب التسرب في ن     أما فيما يتعلق بالتسرب المدرسي فقد     

  ). متسربة0.8 متسرب، 0.7(ابمتسر 0.7إلى
  معدالت معرفة القراءة والكتابة

تعبر معدالت معرفة الكتابة والقراءة لدى األفراد في أي مجتمع عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي والثقافي، فكلمـا ارتفعـت                   
 كان المجتمع أقدر على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية ويحصل العكس فـي حـال                معدالت القراءة والكتابة كلما   

  :وللتعرف على معدالت معرفة القراءة والكتابة لسكان قطاع غزة من الضروري اإلشارة إلى. تفشي ظاهرة األمية في المجتمع
  1حسب العمر والجنس) ر سنة فأكث15(معدالت معرفة القراءة والكتابة لسكان قطاع غزة 

                                                 
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=21701   

  279، مرجع سابق ص 6  املفاهيم واملصطلحات، الكتاب اإلحصاء السنوي 2
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  2004  2003  1997  فئات العمر والجنس

  92.4  91.9  86.3  المجموع/ كال الجنسين

15-19  96.8  98.6  98.8  

20-24  96.2  98.1  98.7  

25-34  94.9  98.0  97.7  

35-44  91.9  97.0  96.9  

45+  52.5  68.0  70.1  

  96.1  95.8  91.4  المجموع/ ذكور

15-19  96.0  98.4  98.7  

20-24  96.1  98.3  98.7  

25-34  95.6  98.7  98.3  

35-44  94.1  98.5  98.2  

45+  73.5  84.2  86.0  

  88.7  88.1  81.2  المجموع/ إناث

15-19  97.6  98.7  89.6  

20-24  96.3  97.9  9837  

25-34  94.3  97.3  98.7  

35-44  89.6  95.5  97.1  

45+  34.6  53.3  95.4  

 إلـى   2004ة معدالت القراءة والكتابة بين سكان قطاع غزة حيث وصلت في العام             من واقع الجدول أعاله يتضح ارتفاع نسب      
قطـاع  بهذا مؤشر مهم على االهتمام       و 1997في العام    %86.3، بينما كانت    2003في العام   % 91.9في حين بلغت    % 92.4

اإلحصائيات السابقة أيضا إلى ارتفـاع   المواطنين بشكل أكبر على التعليم، وتشير    على إقبال  التعليم من الجهات المعنية، عالوة    
 فأكثر في حين هناك تقارب فـي        35معدالت معرفة القراءة والكتابة بين الذكور أكثر منه بين اإلناث خاصة في الفئة العمرية               

فـة   نجد أن هناك زيادة فـي معر        أخرى معدالت القراءة والكتابة بين الذكور و اإلناث في الفئات العمرية األخرى وفي أحيان            
 ويعود السبب في ارتفاع النسبة بين الذكور عنه بين اإلنـاث إلـى              ،معدالت القراءة والكتابة بين اإلناث أكثر منه بين الذكور        

  .  األوضاع االقتصادية الصعبةفي ظلالثقافة السائدة في المجتمع وهي أولوية تعليم الذكور على اإلناث خاصة 
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  التعليم العالي

كل دراسة أكاديمية أو مهنية منتظمة في مؤسسة تعليم عال معترف بها ال تقل عن سنة دراسية كاملة                  " نه  يعرف التعليم العالي بأ   
 " أو فصلين دراسيين، بعد الحصول على شهادة في الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

  1:وتصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث البرامج التعليمية التي تدرسها إلى
وتقدم برامج تعليميـة تنتهـي بمـنح درجـة       وهي المؤسسات التي تضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية:تالجامعا

الماجستير أو  وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو "الدرجة الجامعية األولى"البكالوريوس 
  .وفق أنظمة الدبلوم ج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلومالدكتوراة، ويجوز لها أن تقدم برام

تنتهي بمنح درجة البكالوريوس أو للكلية الجامعية   وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية:الكليات الجامعية
  .لدبلوم وفق أنظمة الدبلومأو تقنية لمدة سنتين أو ثالث تنتهي بمنح شهادة ا/و أو مهنية/أن تقدم برامج تعليمية و

الدبلوم وفق تعليمات الدبلوم وللبوليتكنك أن تقدم  أو تقنية تنتهي بمنح شهادة/وهي المؤسسات التي تقدم برامج مهنية و :البوليتكنك
  .أو التقنية/أو الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات المهنية، و/البكالوريوس و أو مهنية بمنح درجة/برامج تقنية و

تقنية ال تقل مدة الدراسة فيهـا عـن سـنة     أو/أو مهنية و/ وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية و:كليات المجتمع
   .األكاديمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم

  :وري اإلشارة إلى مايليوللتعرف على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين من الضر
  

  20052مؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة لعام 

  المحافظة  سنة التأسيس  جهة اإلشراف  الجامعة

   التقليديةت الجامعا-أوال

  رـ جامعة األزه-

  الجماعة اإلسالمية -

   جامعة األقصى-

  

  ةـعام

  ةـعام

  حكومية

  
1991  
1978  
1991  

  

  غزة

  غزة

  غزة

  عليم المفتوح الت-ثانيا

  جامعة القدس المفتوحة -
المقر الرئيس بالقدس، و لها أفرع   1991  حكومية

  في جنوب وشمال قطاع غزة

   الكليات الجامعية-ثالثا

   كلية فلسطين التقنية-

  كلية العلوم والتكنولوجيا-

    كلية الدعوة اإلسالمية-

  

  حكومية

  حكومية

  وزارة األوقاف

  

1996  

1996  

1999  

  

  حدير البل

  خانيونس

  غزة

         الكليات المتوسطة-رابعا

                                                 
   بشان التعليم العايل1998لسنة ) 11(قانون رقم ، 10/2 تصنيف مؤسسات التعليم العايل، املادة  1
  2005، وزارة التربية والتعليم العايل، آيار 2005 واقع التعليم العايل يف فلسطني أرقام وإحصائيات  2
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  األزهر/  كلية الدراسات المتوسطة-

 اإلسالمية/والتطبيقية  كلية العلوم المهنية -

   كلية المجتمع العربية-

   كلية تدريب غزة-

   كلية غزة السياحية-

  عامة

  عامة

  خاصة

  وكالة الغوث

  خاصة

1978  

1979  

1990  

1953  

2004  

  غزة

  غزة

  رفح

  غزة

  غزة

 جامعات تقليدية وهي جامعة األزهـر، والجامعـة اإلسـالمية، وجامعـة             3يتضح من الجدول السابق أنه يوجد في قطاع غزة          
 كليـات، هـذا     4، أما الكليات الجامعية فيوجد في القطاع        تقدم نظام التعليم المفتوح   وجد جامعة القدس المفتوحة     ت بينما   ،األقصى

  . كليات متوسطة5عالوة على وجود 
لبية مؤسسات التعليم العالي تتركز في محافظة غزة ، وال يراعي هذا التوزيع السكاني، حيث توجد على سبيل المثـال ثـالث                   غا

في منطقة جغرافية واحدة هي مدينة غزة، بينما ال توجد أية جامعة فـي المنطقـة                ) األقصى-اإلسالمية-األزهر(جامعات تقليدية 
 خالل انتفاضة األقصى ونظراً لظـروف       ، لكن ة على الرغم من كثافتها السكانية المرتفعة      الجنوبية أو الشمالية من محافظات غز     

االغالقات والحواجز افتتحت فروع للعديد من الجامعات في أماكن متفرقة من قطاع غزة، مثل الجامعة اإلسالمية وجامعة القدس                  
القادرين على الوصول إلى مدينة غزة، باإلضافة إلقامة فرع          في المناطق الجنوبية لخدمة الطلبة غير        االمفتوحة التي أقامت فروع   

  . لها في محافظة الشمال
 واألربـع   ، كليـات  9 كليات من مجموع     5 بواقع    أيضا  توجد غالبية الكليات الجامعية والكليات المتوسطة في محافظة غزة         كذلك

وكما أشرنا سـابقا    . يونس وواحدة في محافظة رفح    كليات األخرى تتوزع واحدة في محافظة دير البلح، واثنتان في محافظة خان           
 عليه فمن الضروري العمل الجاد من الجهات المعنية في قطاع التعليم على بناء المزيد من الكليـات                  ،توزيع غير عادل  فإن هذا ال  

الي فـي محافظـة      التعليم الع  توالجامعات في باقي محافظات غزة لتحقيق العدالة في التوزيع والتقليل من الضغط على مؤسسا             
غزة، عالوة على تحقيق السهولة في الوصول إلى الجامعات والتخفيف من أعباء مصاريف المواصالت التي تصرف من طالب                  

 السيما في ظل األوضاع االقتصادية الـصعبة التـي          ،المحافظات األخرى للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في محافظة غزة         
  .الفلسطينييعيشها المواطن 

  2004/2005زيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة حسب الشهادة والجنس للعام تو

مؤسسات التعليم   المجموع  غير ذلك  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط

  العالي
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  20200  17742  170  121  206  567  19824  17054      الجامعات التقليدية

  3981  8153  105  90      3876  8063      القدس المفتوحة

  1134  1449          273  327  861  1122  الكليات الجامعية

  2243  3370              2243  3370  الكليات المتوسطة

  27558  30714  375  211  206  267  23973  25444  3104  4492  المجموع

 2004/2005 التعليم العالي في محافظات قطـاع غـزة لعـام            تد الطالب المسجلين في مؤسسا    يتضح من الجدول أعاله أن عد     
 17742( طالبـة / طالب 37942: يتوزعون على النحو التالي   )  طالبة 27558 طالب،   30714( طالبة  / طالبا 58272وصل إلى   
 8153( طالبة/ طالب 12134ينما يوجد   من الطالب مسجلين في الجامعات التقليدية، ب      % 65أي حوالي   )  طالبة 20200طالب، و   
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 1449(  طالبة  / طالب 2583من الطالب مسجلين في جامعة القدس المفتوحة، ويوجد         % 20.8أي حوالي   )  طالبة 3981طالب،  
من الطالب مسجلين في الكليات الجامعية، أما بالنسبة للكليات المتوسطة فـإن            % 4.4أي ما يقارب حوالي     )  طالبة 1134طالب،  
مـن  % 9.6أي مـا يعـادل حـوالي        )  طالبة 2243 طالب،   3370( طالبة/ طالب 5613طالب المسجلين فيها وصل إلى      عدد ال 
  .الطالب
 وهذا يدل على زيادة الطلب على التعليم و         ، التعليم العالي  ت تقارب في أعداد الطلبة والطالبات المسجلين في مؤسسا        وجوديالحظ  

 خاصة  ، ذكورا أو إناثا وهذا يدل على وعي حقيقي بأهمية التعليم لكال الجنسين            أبنائهميم  أن هناك توجه من قبل أولياء األمور بتعل       
 أو العمل داخل قطاع غزة في مهن تعتمد على المواد األولية من إسرائيل ويعود               الخط األخضر مع تناقص الحظوظ للعمل داخل      

 عدد الطلبة والطالبات المسجلين لشهادة الدراسـات العليـا          لكن الفرق واضح بين   . ذلك بالدرجة األولى لإلغالق المتكرر للمعابر     
وذلك لصالح الطلبة وهذا يرجع ألن غالبية اإلناث في هذا العمر يكن قد تزوجن وحتى التي لم تتزوج ال يستطيع األب في كثيـر                        

من األوالد خاصـة فـي ظـل         حيث يفضل توفير ذلك لتعليم الذكور        ،من األحيان مواصلة تعليم اإلناث لمرحلة الدراسات العليا       
  .الظروف بالغة الصعوبة التي يعيشها سكان القطاع على وجه الخصوص

  العوامل المؤثرة في أداء الطلبة 

 متحـصيله أدائهم و  خالل العملية التعليمية في الجامعات وبالتالي تؤثر سلبا على           البيوجد عدة عوامل ومؤثرات تؤثر على الط      
  :العلمي من أهمها

زيادة أعـداد الطلبـة المـستمرة فـي         ل رة الجامعات على توفير المتطلبات التعليمية الالزمة للطالب، وذلك نتيجة         عدم قد    -1
  .الجامعات

 مما يؤثر ذلك سلبا علـى        دراستهم خوفا من عدم إعانتهم على إكمال       يشكل هاجسا لدى الطالب     ارتفاع الرسوم الدراسية      -2
  .أدائهم وتحصيلهم العلمي

الحالـة  بفيمـا يتعلـق     .  عدة عوامل تؤثر على المعدل التراكمي للطلبة منها الحالة االجتماعية والـسكن والعمـر              هناك    -3
الطالبة قد يشعر   /االجتماعية فإن سوء األحوال المعيشية يؤثر نفسيا على قدرة الطالب على التحصيل العلمي خاصة و أن الطالب                

 هذا عالوة على أن العديد من الطالب يعملون ويدرسـون فـي   ، مصاريفه الجامعيةبالذنب بأنه يزيد من إرهاق األسرة ماديا في     
 وبالتالي يؤثر ذلك على التحصيل العلمي ال سيما الطلبة، وفيما يتعلق بأثر             ،نفس الوقت لمساعدة ذويهم في هذه الظروف الصعبة       

اصالت، إضافة إلى الوضع السياسي وصعوبة      مكان السكن حيث يؤدي بعد المسكن عن مكان الجامعة إلى ضياع الجهد في المو             
  . التنقل، أما العمر فإن تأخر سن الشخص بااللتحاق في الجامعة يؤثر سلبا على تحصيله العلمي وبالتالي على معدله التراكمي

دد الكبيـر ممـا     عداد الطلبة تؤثر على شعور الطالب باالنتماء للجامعة ألنه يجد نفسه ضائعاً وسط هذا الع              أكما أن مشكلة زيادة     
من انضمامه لصفوف العاطلين عن العمل بعد تخرجه من الجامعة يـؤثر             الطالب   خوف  أن  هذا عالوة على   ،يفقده روح المبادرة  

  1. سلبا على أدائه وتحصيله العلمي
   االحتياجات الخاصة ياألوضاع التعليمية لذو

، كما كفلت العديـد      صحيا  كغيرهم من األسوياء   احتهم حقوق نن وم كفلت المعايير الدولية لحقوق اإلنسان عدم التمييز ضد المعاقي        
 .من التشريعات الوطنية حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة وضمان مساواتها بغيرها من فئات المجتمع

قـانون  الفلسطينيون أمـام ال : "لمعاقين وقد جاء فيه ضد اوقد نص مشروع القانون األساسي الفلسطيني صراحة على عدم التمييز         
، أقر المجلـس    1999وفي عام   ". والقضاء سواء ال يميز بينهم العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة                

وتمت المصادقة عليه من رئيس السلطة الفلسطينية ونشره في    ) 1999 لعام   4قانون رقم   (التشريعي قانونا خاصا بحقوق المعاقين      
                                                 

   htm.8_page_new/8-7mag/mag/net.pna.oppc.www://http  والطموح التعليم يف فلسطني الواقع1 
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ي القانون عدة مجاالت ذات صلة بـالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة للمعـاقين               الجريدة الرسمية؛ ويغط  
  :الفلسطينيين، أما فيما يتعلق بالحق في التعليم فقد نص القانون في الفصل الثاني على مجموعة من الحقوق الخاصة منها

مرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضـمن إطـار        ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة لاللتحاق بال         . 1
  .المناهج المعمول بها في هذه المرافق

  .توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها. 2
  .توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيالت المناسبة. 3
  .فة للمعوقين بحسب احتياجاتهمتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختل. 4
  ."إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعاقين كل حسب إعاقته. 5

على الرغم من أن بنود القانون تغطي االحتياجات التربوية والتعليمية للمعاقين وتشير إلى النقص الموجود فعليا إال أن تطبيقاتـه                    
ها تسهيالت هندسـية تتـيح للمعـاقين        ب التعليم الفلسطينية ال يوجد      تفغالبية مؤسسا . على أرض الواقع يشوبها القصور الشديد     

أجهزة الكومبيوتر الخاصـة، والمجـسمات   : إمكانيات استخدامها، كما ال تتوافر فيها األجهزة التعليمية، واألدوات المساعدة، مثل 
  1.وتتساوى في هذه اإلشكاالت المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. والخرائط الالزمة

   األوضاع التعليميةأثر االحتالل اإلسرائيلي على

 التعليمية وعلى الجوانب اإلنسانية والماديـة     على العملية أثرت االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على األراضي الفلسطينية سلبا          
من الجنود اإلسـرائيليين علـى      وعانوا الكثير   ,  فالعديد من الطلبة والمدرسين والموظفين تعرضوا لالعتقال واإلهانة         .والنفسية

 طالبا خالل   33حيث استشهد   وجرحوا، الحواجز العسكرية التي قطعت أوصال القطاع ، ناهيك عن أن العديد منهم قد استشهدوا             
  .كل هذه العوامل بالتأكيد أثرت على نفسية الطالب و بالتالي أثرت على تحصيلهم العلمي, 2 وحده2005العام 
وقـد ابتكـرت وزارة     , االنتهاكات اإلسرائيلية بالغ األثر على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التربوية           كان لالعتداءات و   كما

إذ كـان معظـم     ,  والتي تأثر تنفيذها نتيجة لالعتداءات اإلسـرائيلية       2005-2001التربية والتعليم العالي خطة الخمس سنوات       
  .التركيز على الطوارئ أكثر منه على التطوير

  20053 لعام نة وزارة التربية والتعليم العاليمواز

ـ                  م سـنويا آالف    ضتعتبر وزارة التربية والتعليم العالي من أكبر القطاعات الحكومية بل قد تكون أكبرها على اإلطالق، حيث ين
ين، عليه فإن تطوير    لحاجة للمزيد من المعلم   ا وبالتالي مما يوجب الحاجة للمزيد من المدارس والجامعات،         ،الطالب لقطاع التعليم  

  : وبالنظر إلى واقع موازنة التربية والتعليم العالي نجد مايلي.  الحاجة تلكتلبيلقطاع التعليم يحتاج لموازنة ضخمة 
 2220من إجمالي الموازنة العامة البالغ      % 13.2 مليون دوالر أي حوالي      293.299إجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي       

 مليون دوالر أي    17.622 وأجور،   بروات% 81.2 مليون دوالر أي حوالي      238.400 :ر ، توزعت على النحو التالي     مليار دوال 
مليـون  % 0.95 أي حـولي     2.807نفقات تحويليـة، و      % 11.7 مليون دوالر أي حوالي      34.470نفقات تشغيلية،   % 6حوالي  

 مليـار دوالر لعـام      1.694لية في الموازنة العامة الفلسطينية مـن        دوالر نفقات رأسمالية وتطويرية، وبالرغم من الزيادة اإلجما       
إال أن ما خصص لموازنة وزارة التربية والتعليم العالي لـم يـزد             % 31 أي بحوالي    2005 مليار دوالر لعام     2.220 إلى   2004

ل الضعف الذي يعانيه والذي     بالشكل المطلوب خاصة وأنه أكبر قطاعات الحكومة و أنه يحتاج إلى كثير من التطوير خاصة في ظ                
  . مليون دوالر288.821 2004ينعكس سلبا على المسيرة التعليمية، حيث بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في العام 

                                                 
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat-10.html#file4   احلق يف التعليم بني الواقع والطموح،هديل رزق القزاز  1
  .2005ات البحث امليداين يف مركز امليزان حلقوق اإلنسان حول أعداد الشهداء لعام  إحصائي 2
  www.mof.gv.ps للتعرف على املوازنة العامة بالتفصيل وعلى موازنة وزارة التربية والتعليم العايل،  أنظر موقع وزارة املالية 3
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، ثـم النفقـات     %11.7، يليها النفقات التحويلية بنسبة      %81.2كما أن معظم موازنة الوزارة تخصص للرواتب واألجور بنسبة          
من إجمـالي  % 0.95، أما النصيب األقل فهو من نصيب النفقات الرأسمالية والتطويرية والتي شكلت نسبتها  %6لية بنسبة   التشغي

 هذا عالوة على    ، نظرا للحاجة الكبيرة لتطوير قطاع التعليم       كبيرة من الموازنة    نسبة تمثلموازنة الوزارة والتي من المفترض أن       
فيذه الكثير من المعوقات خاصة إصدار األمر المالي الخاص بها كما ال يتم فـي كثيـر مـن                   أن هذا النوع من النفقات يشوب تن      
بالرغم من اعتماد الوزارة بشكل كبير على الجهات الخارجية بتمويل نفقاتهـا التطويريـة              و. األحيان صرف كل المبلغ المستحق    

خاصة تستغرق وقتا طويال عالوة على عدم التزامـه         والرأسمالية من خارج موازنتها إال أن الممول الخارجي يفرض إجراءات           
  . في بعض األحيان بوعود بالتمويل

 ما يؤخذ على موازنة وزارة التربية والتعليم العالي شأنها شأن موازنات الوزارات األخرى هو عدم تسييل األوامر المالية في                    إن
  .زارةحينه مما يؤثر بشكل كبير على الخدمات التعليمية التي تقدمها الو

  

  ةــالخالص

، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي التي تولـت مـسؤولية           1994منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مهام التعليم في العام          
 حيث كان قطاع التعليم يعاني من مشاكل عديدة سببها االحـتالل            ،اإلشراف على التعليم الفلسطيني وتطويره في مختلف مراحله       

 كبنـاء    االتجاهات لذلك قامت الوزارة بجهود في كافة     .  قطاع التعليم بل وعمل بكل الوسائل لتدمير المسيرة التعليمية         الذي أهمل 
المدارس الجديدة، وترميم المدارس القديمة، وبناء صفوف إضافية، وتعيين الكوادر التعليمية الالزمة وتعيين المعلمين وتطـوير                

االهتمام بالتقنيات التربوية وغيرها، لكن رغم هذه الجهود فإن قطاع التعليم ظل يشوبه العديـد               المناهج وفتح المديريات الجديدة و    
من أوجه الضعف الشيء الذي يجعلنا نقول أن األوضاع التعليمية في قطاع غزة بعيدة عن الحق فـي التعلـيم الـذي ارتـضته              

ات التعليم العام والعالي على السواء إال أنها لم تواكب مقـدار            ، فعلى الرغم من الزيادة في مؤسس      نالمعايير الدولية لحقوق اإلنسا   
-40) (حكومة/ وكالة(  فبالنسبة للتعليم العام تصل الكثافة الطالبية في محافظات غزة           القطاع،الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة في       

لبا في الصف الواحد ومن شأن      طا) 60-50(  في بعض المدارس، و في مدارس أخرى تصل إلى           دطالبا في الصف الواح   ) 50
هذه الكثافة المرتفعة للطالب في الصف الواحد أن تؤثر على تحصيلهم العلمي، كما أن وزارة التربية والتعليم ال تـولي قطـاع                      

ـ (يوجد في قطاع غزة خمس مدارس ثانوية مهنية فقط وهي           -التعليم المهني االهتمام المطلوب       صـناعة، و مدرسـة      تيمدرس
 أهمية هذا النوع من التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى مهنيين متخصصين،              رغم -)شرعية، و مدرسة    ةرسة تجاري زراعة، و مد  

 حيث تخرج الجامعات الفلسطينية آالف الطالب سنويا ممـا أصـبح            ،بدال من الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم األكاديمي        
فعلى الوزارة أن تولي قدر أكبر      . دة المعروض من التخصصات المتشابهة    سوق العمل ال يستوعب الجزء األكبر منهم بسبب زيا        

 يالحظكما أنه   .  األكبر في تطوير التعليم بجميع أنواعه ومستوياته       ء يقع عليها العب   أنه حيث   ،من االهتمام لهذا النوع من التعليم     
 تسهيالت هندسية تتيح    بهاليم الفلسطينية ال يوجد      التع تإهمال في إعمال الحق في التعليم لذوي الحاجات الخاصة، فغالبية مؤسسا          

أجهـزة الكومبيـوتر الخاصـة،      : للمعاقين إمكانيات استخدامها، كما ال تتوافر فيها األجهزة التعليمية، واألدوات المساعدة، مثل           
  . المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، وتتساوى في هذه اإلشكاالت،والمجسمات والخرائط الالزمة

 حيث تتركز غالبيتهـا     ، التعليمية على محافظات قطاع غزة     ت عدالة في توزيع المؤسسا    ال توجد التعليم العالي فإنه    با يتعلق    وفيم
 هـذا   ، يرهقه جسديا وماديا خاصة في ظل الظروف الـصعبة          الذي ر، األم في محافظة غزة مما يكلف الطالب عناء المواصالت       

 مما يؤثر اكتظاظ الطلبة على تحصيلهم العلمي، ويضاف         ،القدرة االستيعابية للجامعات  عالوة على زيادة عدد الطلبة بنسبة تفوق        
 أثرت سلبا على إعمال الحق في التعليم االحتالل وإجراءاته التعسفية واعتداءاته على قطاع التعليم،               تيبالتأكيد إلى هذه العوامل ال    

يم العالي خاصة في جانبها التطويري حد من القدرة علـى تطـوير             كما أن عدم كفاية المخصصات المالية لوزارة التربية والتعل        
  .األوضاع التعليمية في القطاع
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  الفصل الخامس

  األوضاع الثقافية

  

   المقدمة

 من أدواتها التي تستخدمها فـي التـأثير         ةتهتم الدول المتقدمة باألوضاع الثقافية اهتماما خاصا باعتبار الثقافة أداة مهم          
  .مععلى توجهات المجت

تعتبر الثقافة عنوان الوجود المجتمعي حيث تعكس طريقة أو أسلوب النشاط اإلنساني االجتماعي، وعاداته وتقاليـده وأعرافـه                  و
وقيمه ومعتقداته وتصوراته، فالثقافة ثمرة هذا النشاط المادي والروحي للمجتمع الذي يتحدد مـستوى تطـوره بطبيعيـة الـنمط                    

  .االجتماعي السائد فيه
لعصر الحالي فإن الثقافة كلمة تطلق على قيم المجتمع، و سلوكياته و أهدافه و نظمه االجتماعية و قواعده االقتـصادية، و                     و في ا  

 فإن الثقافـة    ذلك،و إلى جانب كل      عالقاته اإلنتاجية السائدة بين أفراده، و ما تفرزه هذه العالقات من عالقات اجتماعية متباينة،             
فعال و المتغيرات التي تعطي المجتمع طابعاً خاصاً بما في ذلك طريقته في النظر إلى الحياة أو التعامل                  تطلق أيضاً على جميع األ    

  1.معها
األوضاع الثقافية في الواقع الفلسطيني لها خصوصيتها التي تميزها، وذلك لصعوبة الفصل بين العمل الثقافي والعمل الـسياسي،                  

ما بشحن الوجدان الفلسطيني في تعميق الحس الوطني، بمعنى آخـر فـإن الحركـة                الثقافي بمختلف صوره مهت    لحيث كان العم  
لذلك فقد أدركت قوات االحتالل مـدى       . الثقافية الفلسطينية كانت تؤدي دورا تعبويا في كل مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني            

ططات االحتالل التي تهدف إلى التأثير على هـذه         الدور الذي تقوم به الحركة الثقافية الفلسطينية ال سيما تصديها لممارسات ومخ           
  .الثقافة بإنتاج سياسات مضادة تتمثل في تهويد األرض و طمس فكرة قيام كيان فلسطيني

 اإلسرائيلي لم يقتصر فقط على محاربة الحركة الثقافية الفلسطينية بتذويب وإلغـاء الهويـة الوطنيـة للـشعب                   لدور االحتال  إن
ب التقدم والتحـضر فـي      كأيضا إلى خلق حالة من التراجع لدى المجتمع الفلسطيني تحول دون لحاقه بر            الفلسطيني، لكنه هدف    

  2.العالم
 األكبر في بعث الحياة الثقافية من جديـد،         ئومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية أخذت على عاتقها العب           

 لكـن   ،فية وتشجيع الجهات المهتمة والمعنية باألوضاع الثقافية على بناء المزيد منهـا           فعملت على بناء العديد من المؤسسات الثقا      
  .رغم ذلك ظلت األوضاع الثقافية للمجتمع الفلسطيني بحاجة للمزيد من الجهود للنهوض بها

  المؤسسات الثقافية

  .سب مستويات فئاته وشرائحه المختلفة تنا- باتجاهات وطرق مختلفة–مثل المؤسسات الثقافية وسيلة اتصال يومية بالمجتمع ت
  من هنـا تأتي. الحياة  تصدير المعلومة في شتى مجاالتأو أو توريد إنتاجالمنظومات التي تعمل على  تشكل المؤسسات الثقافة 

 ور، وجميـع د ة ففي الحقيقة جميع المؤسسات الصحفية يمكن اعتبارها مؤسسات ثقافيصعوبة تحديد من هي المؤسسات الثقافية،

 ،والدراسات ومراكز البحوث واللغوية، النشر، وجميع المكتبات، والجامعات المتخصصة، وجميع بيوت الحكمة والمجامع العلمية
  والبـرامج والباليه، ومدارس الموسيقى األوبرا ودور والموسيقية،والفرق المسرحية  الفنية،وكذلك المتاحف والمسارح والقاعات 

                                                 
 5 / 9 / 2004 - 947:  العدد-احلوار املتمدن   يف فلسطني، غازي الصوراين، حول الثقافة وأزمة الثقافة 1

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=22996  
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-10.html  التنمية الثقافية، 2
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 والنـوادي الثقافيـة،   االنترنيت،، ومقاهي األدبية  تشمل المقاهيأخرى ذلك بقائمة إتباعكما يمكن  .ائياتالفضالثقافية والفنية في 
  1.األدبيةواالتحادات، والمجالس 

األدوات (  فإن المؤسسات الثقافية هي المؤسسات التي تتـضمن الـسلع            2و حسب تعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      
  .في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسعالمستخدمة ) والمعدات

لدواعي إحصائية بحتة وحسب اإلحصائيات المتوفرة سيتم التعامل فقط مع المؤسسات الثقافيـة التاليـة، المراكـز الثقافيـة،                   و 
  . والتلفزيونيةةنشر والتوزيع، والمحطات اإلذاعيوالمتاحف، و المسارح، و المكتبات العامة، ودور ال
 مؤسسة ثقافية عاملة، بينما وصل عدد       84 يوجد منها  ،مؤسسة119 إلى   2005بلغ عدد المؤسسات الثقافية في قطاع غزة في العام          

  3. مؤسسة35عاملة إلىالالمؤسسات الثقافية غير 
التي تحول دون تقدم عملها، و قيامها بالدور المنـوط  بهـا بالـشكل    تواجه المؤسسات الثقافية في قطاع غزة العديد من العقبات         

 ،منها من نقص في األجهـزة والمعـدات       % 29.7 وتعاني   ،من هذه المؤسسات من مشاكل مالية     % 43.9المطلوب، حيث تعاني    
مـن  % 4.5وتعـاني   . امن حجم العقبات التي تواجهه    % 7.1بينما يشكل قلة الوعي لدى المجتمع بالدور المنوط بهذه المؤسسات           

% 1.9 بينما أثرت اإلجراءات السياسية و الوضع السياسي بشكل عام بما نسبته             ،هذه المؤسسات من عدم وجود كوادر متخصصة      
  .على تقدم عمل هذه المؤسسات

أدى عـدم  كمـا  . من العقبات أمام تقدم عمل المؤسسات الثقافيـة % 1.3 أما عن صعوبة اإلجراءات الحكومية تسببت بما نسبته   
، بينما شـكلت العوامـل األخـرى        %1.3وجود قانون يضبط عمل المؤسسات إلى إعاقة تقدم عمل المؤسسات الثقافية بما نسبته              

 4%.8.4المعيقة لعمل هذه المؤسسات ما نسبته 

 المراكز الثقافية

من أنشطة ثقافية متعددة تتمثل بالنـدوات،  المراكز الثقافية أداة مهمة لنشر الثقافة والوعي في المجتمعات وذلك بفضل ما تقوم به           
والمحاضرات، والدورات، والعروض الفنية، والمعارض التي تقيمها، واألبحاث التي تقوم بإعدادها ونشرها، ومجـالت ثقافيـة                

  .أخرى متعددة
عاملة في القطاع إلى    ال ، بينما وصل عدد المراكز غير     2005 مركزا في العام     52بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة         

 شكل هذا العدد للمراكز الثقافية في قطاع غزة طفرة حقيقية على صعيد الزيادة في عـدد المراكـز                   5. مركزا في العام نفسه    16
 مركـزا   15، وانخفض إلى    2001، والعام   2000 ن مركزا في العامي   18العاملة، حيث بلغ عدد المراكز العاملة في قطاع غزة          

 وتعتبر هذه القفزة في زيادة عدد المراكز الثقافيـة فـي            2004.6، و 2003 مركزا في العامي     17 ارتفع إلى    م، ث 2002في العام   
  .نشر الثقافة والوعي ومن ثم تحسين األوضاع الثقافية في المجتمعباتجاه  ا إيجابياالقطاع مؤشر

  أنشطة المراكز الثقافية

 النـدوات، والمحاضـرات، والـدورات، والعـروض الفنيـة،           ى حيث تتوزع عل   تتعدد األنشطة التي تقوم بها المراكز الثقافية،      
  .والمعارض، و إعداد األبحاث ونشرها، وغيرها من النشاطات األخرى

                                                 
 2006آذار 5، جريدة الصباح الثقافيـة يف التنمية الثقافية املستدامة الدور الريادي للمؤسسات 1

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3576  
  11 فلسطني،ص – رام اهللا2005املؤمتر الصحفي حول مسح واقع املؤسسات الثقافية،. 2006 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،2
  7 املرجع السابق، ص3
  16 املرجع السابق، ص4
  7 املرجع السابق، ص5
   298مرجع سابق، ص". 6"رقم . كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 6
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تركز غالبية المراكز الثقافية في قطاع غزة نشاطاتها على عقد الندوات، والمحاضرات، والدورات وذلـك بنـسبة تـصل إلـى                   
 مـن  %71.2وشكلت العروض الفنيـة نـسبة   . ن المراكز تمارس فعاليات خاصة باألطفال م%92.3كما أن هناك  ،98.1%

 والنشاطات المتعلقة بإعداد ونـشر األبحـاث   ،%53.8 بينما وصلت نسبة النشاطات المتعلقة بإقامة المعارض     ،نشاطات المراكز 
  1%.3.8و قامت المراكز بنشاطات أخرى بنسبة %. 44.2

   الثقافيةالحاجات األساسية للمراكز
 الثقافية بالشكل المطلوب، توفر عدد من الحاجات األساسية سـواء علـى             ايتطلب قيام المراكز الثقافية بتحقيق أهدافها ونشاطاته      

ويبرز الجدول التالي نسبة الحاجات األساسية للمراكز على النحـو          . صعيد األجهزة والمواد والمعدات، أو على الصعيد اإلداري       
  :التالي

  2راكز الثقافية العاملة حسب الحاجات األساسية للمركزنسبة الم

  النسبة  الحاجات األساسية اإلدارية  النسبة  الحاجات األساسية للمركز

حاسوب، طابعـة،   ( أجهزة تقنية    -

  ...)فيديو، أجهزة عرض،

   أجهزة رياضية-

   أدوات ثقافية-

   وسائل توعية إعالمية-

   أدوات وأجهزة أخرى-

80.8  
  

30.8  
94.2  
86.5  

-  

   التخطيط لمشاريع إنتاجية-

   تنمية المهارات القيادية-

   تنمية القدرة على التخطيط-

   تنمية القدرة على التنظيم المالي-

   نظام داخلي-

   مشاريع إنتاجية-

   حفظ الملفات-

   نظام مالي-

   أخرى-

86.5  
92.3  
92.3  
88.5  
90.4  
86.5  
92.3  
84.6  

-  

 وهذا بدوره يؤثر سلبا علـى       ،اك نقص كبير في الحاجات األساسية للمراكز في قطاع غزة         يتضح من واقع الجدول أعاله أن هن      
 نشر الثقافة والوعي في     في هذه المراكز    إمكانيات، مما يقلل من     على أكمل وجه  قدرة هذه المراكز على تطوير عملها، والقيام به         

ويوجـد  ) ...حاسوب، طابعة، فيديو، أجهزة عـرض،     ( ة  من المراكز الثقافية بحاجة ألجهزة تقني     % 80.8 حيث يوجد    ،المجتمع
بلغت ، و من المراكز بحاجة إلى أدوات ثقافية     % 94.2 بينما يوجد    ،من المراكز الثقافية بحاجة إلى أجهزة رياضية      % 30.8أيضا  

  %.86.5نسبة المراكز التي بحاجة إلى وسائل توعية إعالمية 
 ممـا يؤشـر     ، على وجود نقص كبير في إمكانيات هذه المراكز        لهاحاجات األساسية    تدلل نسبة المراكز الثقافية العاملة حسب ال      

 بعملها كمراكز ثقافية لها دور ريادي في مجال نشر الثقافة و الوعي فـي               هابشكل واضح على وجود خلل وعدم قدرة على قيام        
  .المجتمع

إذ أن تلبية تلـك      أهمية كبرى في تسيير عمل هذه المراكز،         الحاجات األساسية اإلدارية للمراكز الثقافية فهي ذات      بأما فيما يتعلق    
 لكن فـي    ، إلى االرتقاء بعمل المراكز الثقافية ومنحها القدرة على القيام بأداء رسالتها كما يجب             الحاجات بالشكل المناسب يؤدي   

لثقافية بحاجة إلـى التخطـيط      من المراكز ا  % 86.5 أمام عمل المراكز الثقافية، حيث يوجد        ا قصور يشكل عائق   هناكقطاع غزة   
 ،من المراكز الثقافية بحاجة إلى تنمية المهارات القيادية، وبحاجة أيضا لتنمية القدرة على التخطيط             % 92.3و ،  لمشاريع إنتاجية 

                                                 
  18، مرجع سابق، ص 2005افية،املؤمتر الصحفي حول مسح واقع املؤسسات الثق. 2006 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،1

  17 املرجع السابق، ص 2
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 إلـى   من المراكز الثقافية  % 90.4 من المراكز الثقافية بحاجة إلى تنمية القدرة على التنظيم المالي، و تحتاج              88.5%كما يوجد   
 بينما تشكل المراكز الثقافية التي بحاجـة إلـى حفـظ            ،من المراكز الثقافية تحتاج إلى مشاريع إنتاجية      % 92.3 و   ،نظام داخلي 

  %. 84.6 وتشكل المراكز الثقافية التي بحاجة إلى نظام مالي ،% 92.3الملفات 
  المكتبات العامة

 من المكتبات و    المعرفة في المجتمعات، لذا من الضروري وجود عدد كافٍ        تعتبر المكتبات رافدا أساسيا من روافد نشر الثقافة و        
  .المطلوباإلمكانيات ووسائل المعرفة المختلفة التي تؤهلها ألن تقوم بدورها  بمجهزة

تعرف المكتبة بأنها مجموعة منظمة من الكتب المطبوعة و الدوريات و الرسومات و المواد المرئية والمسموعة تقـدم خـدمات                    
  ∗.سهيالت لألشخاص الذين يستخدمون هذه المواد عند طلبهموت

بينما كان عـدد المكتبـات    1، مكتبات غير عامالت   5 مكتبة عاملة، و   11 مكتبة، منها    16بلغ عدد المكتبات العامة في قطاع غزة        
آثـاره الـسلبية علـى       و له    ا خطير ايعد هذا االنخفاض مؤشر       2. مكتبة 24العامة في قطاع غزة في األعوام الست الماضية         

 زيادة عدد المكتبات العاملة فـي قطـاع         أهمية العمل على   على    فانه من الضروري التأكيد    و في هذا اإلطار   . األوضاع الثقافية 
غزة، لتواكب الزيادة السكانية المرتفعة والمستمرة في القطاع بما يسمح من استفادة أكبر عدد مـن المـواطنين مـن خـدمات                      

  .المكتبات
  ة الثقافية للمكتباتاألنشط

توجد العديد من األنشطة الثقافية التي تمارس من خالل المكتبات العاملة سواء علـى صـعيد النـدوات، أو المحاضـرات، أو                      
، أو إعداد ونشر أبحاث، وغيـر ذلـك مـن    لالدورات، أو العروض الفنية، أو إقامة المعارض، أو إقامة فعاليات خاصة باألطفا 

  .خرىمجاالت النشاطات األ
شكلت الندوات والدورات الحجم األكبر من نسبة النشاطات األخرى التي تمارسها المكتبات العامة العاملة في قطاع غزة للعـام                   

ثم األنشطة المتعلقة بالفعاليات الخاصـة باألطفـال        %. 72.7 يليها المحاضرات بنسبة     ،%81.1 وذلك بنسبة وصلت إلى      2005
  أمـا النـشاط      ،%36.4نشاطات المتعلقة بالعروض الفنية و إقامة المعارض التي وصلت إلى            يلي ذلك ال   ،%63.6والتي تشكل   

فقط من حجم األنشطة التي تمارسها المكتبات العامة العاملـة          % 27.3األقل ممارسة هو إعداد ونشر األبحاث، حيث حاز على          
    3.في قطاع غزة

  المكتبات وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
 لـذلك أصـبح ضـروريا تـوفر         .ولوجيا االتصاالت والمعلومات ضرورة العصر لالرتقاء بالعمل والرفع من كفاءته          تكن تعتبر

 عدد من وسائل االتصاالت والمعلومات التي تحملها على أداء دورها الثقافي بأقصى طاقة ممكنة، و تتـيح                  على المكتبات العامة 
 تكنولوجيا  ر وعند اإلشارة إلى نسبة المكتبات العامة العاملة حسب توف         ،الثقافيةألكبر عدد من المواطنين أن يستفيدوا من خدماتها         

من المكتبات لديها مسجل    % 72.7 و ،من المكتبات متوفر لديها أجهزة حاسوب     % 81.8االتصاالت والمعلومات فيها، فإنه يوجد      
 بينمـا  ،ات يوجد بها حاسـوب للمـستفيدين      من المكتب % 36.4 وهناك   ،من المكتبات نظام توثيق   % 63.6 ويوجد لدى    ،أو راديو 

من المكتبات يوجد لديها جهـاز تلفزيـون، وجهـاز          % 45.5من المكتبات انترنت للمستفيدين، كما أن هناك        % 27.3يتوفر في   
   .L.C.Dمن المكتبات بها جهاز عرض % 18.2فيديو، وجهاز عرض، و هناك أيضا 

                                                 
  296مرجع سابق، ص". 6"رقم . كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  ∗
  14املرجع السابق، ص 1 
  298ق مرجع ساب".6"رقم . كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي. 2005اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  2 
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 االتصاالت والمعلومات في المكتبات العاملة في قطاع غزة، ممـا           لتكنولوجياالمتواضع   تؤشر اإلحصائيات السابقة على الحجم      
حاجة إلى إدخال المزيد من خدمة هذه التكنولوجيا إلى المكتبات، حيث يوجد نقص في هذه الخدمة لدى العديد منها،                   وجود  يعني  

  .دورها الثقافي في المجتمعاألمر الذي يؤدي إلى مردود سلبي ل
  زيعدور النشر والتو

مقـروءة و   الثقافية  ال المنتجات تضع في متناول الجمهور      حيث،   دور النشر والتوزيع من أهم وسائل نشر الثقافة في المجتمعات         
المعلومات واألفكار واآلراء ونتائج اإلبداع والبحث، وعموما نتائج العمليات الذهنية لإلنسان، التي تعكس            و  مرئية،  المسموعة و   ال

 وكـذلك   تعبيـر، الفكري والعلمي بما في ذلك أسلوب حياة اإلنسان وأنماطها من مأكل وملبس وأسـاليب               المستوى الحضاري و  
  1. وفولكلوره الشفوي والمكتوب، ومعالم بالده األثرية والثقافيةهوموروثتاريخه 

  2.ور للنشر والتوزيع د8 دارا، وصل نصيب قطاع غزة منها 31بلغ عدد دور النشر والتوزيع العاملة في األراضي الفلسطينية 
 يبلغ عدد دور     خاصة إذا ما تم مقارنته بالدول المحيطة، فمثال         يدلل عدد دور النشر والتوزيع هذا على وجود نقص ملحوظ بها،          

  . دارا791النشر والتوزيع في لبنان 
 منها تمارس نـشاط الطباعـة       %42.9لتوزيع النسبي حسب النشاط الرئيسي لدور النشر والتوزيع العاملة فإن           با أما فيما يتعلق  

  .منها تمارس فقط الطباعة% 14.3 تمارس نشاط النشر فقط، و %42.8والنشر، و
  . صحف% 12.5منها كتب، و % 50.0 أما عن المواد الثقافية التي يتم طباعتها، فإن 

، حيث ال يوجد علـى سـبيل        المالحظ أن نوع المواد الثقافية التي يتم طباعتها في قطاع غزة قاصرة فقط على الكتب والصحف               
 وعند مقارنة قطاع غزة بالضفة الغربيـة سـنجد أن نـسبة طباعـة           ،المثال طباعة لمجالت وغيرها من المواد الثقافية األخرى       

       3%.34.8، كما وصلت طباعة المواد الثقافية األخرى %34.8المجالت في الضفة الغربية وصلت إلى 
 المسارح

 من وسائل نشر الثقافة في المجتمعات، وذلك من خالل ما يتم عرضه على خشبة المسرح من مـواد                   تعتبر المسارح وسيلة هامة   
ثقافية هادفة، كما تنطوي األهمية الخاصة للمسارح على أنها أداة لالتصال المباشر بين المؤديين على خـشبة المـسرح وبـين                     

  .الجمهور
 مسارح عاملة، في حين كان عدد       7حيث وصل عدد المسارح إلى       طفرة حقيقية    2005شهدت المسارح في قطاع غزة في العام        

 و بالنسبة للمؤهـل  ، امرأة11 و ا منهم ذكور 60،   عامال 71 مسرح واحد فقط، يعمل في هذه المسارح         2004المسارح في العام    
  . منهم يحملون أقل من شهادة الثانوية21 يحملون شهادة الثانوية وما أعلى و 50العلمي فإن 

  2005لمسارح حسب محافظات قطاع غزة لعام توزيع ا

  

                                                 
  املركز الثقايف امللكي3/6/2003-1مستقبل الثقافة والفنون / ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الثقايف الوطين األردين ، صناعة النشر والتوزيع  1

http://www.shorok.com/activities_details.php?event_id=40  
  7، مرجع سابق، ص2005املؤمتر الصحفي حول مسح واقع املؤسسات الثقافية، . 2006 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 2
  23 املرجع السابق، ص  3

 المحافظة اسم المسرح

 غزة مسرح مركز رشاد الشوا الثقافي

  غزة  مسرح مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم
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وهـذا  . يتضح من الجدول أعاله أن غالبية المسارح تتركز في محافظة غزة ومسرحان آخران يوجدان في محافظة خان يونس                 
ى تراجع دور المسرح في الحياة      توزيع غير عادل، حيث أن هناك ثالثة محافظات ال يوجد بها أي مسرح، وهذا مؤشر على مد                

  .الثقافية في قطاع غزة
 من المفترض أن يزداد عدد المسارح في القطاع وتوزع على كافة محافظاته، خاصة أن الكثافة السكانية مرتفعة، ممـا تؤكـد                     

  .الحاجة إلى بناء المزيد من هذه المسارح
  2005المسرحيات التي أنتجت وعرضت على مسارح غزة خالل العام 

  

  غزة  مسرح مركز هولست الثقافي

  غزة  جمعية الشبان المسيحية/ مسرح أيام المسرح

  غزة  مسرح جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  خان يونس  ح بلدية خانيونسمسر

  خان يونس  مسرح جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 جهة اإلنتاج اسم المسرحية

 مركز هولست الثقافي كأنها لعبة

  مركز البيادر للثقافة والفنون  )التعرية(ستربتيز 

  أيام المسرح  حرب يعني حرب

  أيام المسرح  شباب على النوتة

  أيام المسرح  بيوت الناس

  أيام المسرح  أم العبد و أوالدها

  فرقة مسافات  أنت في غزة..ابتسم

  مؤسسة بسمة للثقافة والفنون  فقرب و شو

  مؤسسة بسمة للثقافة والفنون  لما تعرف قوللي

  مجمع الكرامة للثقافة والفنون  أين الطريق؟

  فرقة بيادر  الدب

  فرقة مسرح المشاهد  لسة بتحلم ؟

  فرقة مسرح المشاهد  إعرف حدودك

  فرقة مسرح المشاهد  إحنا و التانيين

  التربويةجمعية فكرة للفنون   شايفينكوش

  جمعية فكرة للفنون التربوية  إلعبوا بعيد
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  السينما

، باعتبارها وسيلة اتصال جماهيرية، ذات مقدرة عالية في التعبير عن الواقـع الـراهن؛ فـي                 عالتأخذ السينما دورها الهام والف    
يره، في سياقاته، وسـيرورته، أو       وفي مقدرتها على إعادة إنتاج صورة الماضي، بإعادة رسمه، وتفس          .قراءته، ورصده، وتحليله  

وهو ما يؤهلها للقيام بعملية استـشراف       . في قراءة شروطه التاريخية، السياسية االقتصادية االجتماعية الثقافية الفكرية اإلبداعية         
معرفياً، إذ تـستطيع     و اوللسينما أيضاً، دورها الكبير، بل واألكثر أهمية، إعالمياً وثقافي        . إبداعي للمستقبل، باحتماالته، وخياراته   

أمام الجميع، وتستطيع خلق التفاعل فيما بين الواقـع وجمـاهير           دها  لتجس. تناول الوقائع، بالصورة، والكلمة، والتحليل، والتعليق     
عام لديهم، وتحريضهم علـى       وتكوين رأي  ،المتلقين، والتأثير في وعيهم، وتعميقه بخصوص قضيتهم، وتعزيز هويتهم الوطنية         

  1.الفعل
و . جد في قطاع غزة في الوقت الحالي دار عرض سينما عاملة واحدة فقط، وهي سينما الهالل التابعة لجمعية الهالل األحمر                   يو

وتعود األسباب وراء اختفاء    . هذا مؤشر خطير ال يتماشي مع أهمية السينما في تعزيز الثقافة الوطنية وتقديم رسالة وطنية هادفة               
اع إلى النظرة السلبية للمواطنين تجاه السينما التي يظنوها أنها تقوم بعرض أفالم تتنـافي مـع                 دور العرض السينمائي في القط    

األخالق والعادات والتقاليد السائدة، حيث ال ينظرون لها على أنها من الممكن أن تعرض أفـالم تتنـاول القـضية الفلـسطينية                      
 من األفالم الخارجية الهادفة التي من الممكـن أن تنمـي الـوعي              والقضايا االجتماعية في الشارع الفلسطيني، كما يوجد العديد       

كما يوجد عامل رئيسي آخر ساهم بشكل كبير في عدم االهتمام بدور السينما وهو عدم وجود تمويل لبنـاء    . الثقافي لدي المجتمع  
 في ضعف االنتاج السينمائي     هذا عالوة على وجود إشكالية تتعلق     . دور عرض سواء من قبل السلطة أو من قبل القطاع الخاص            

الداخلي حيث ال تمول السلطة إنتاج األفالم، وال يقدم القطاع الخاص على االنتاج أيضا إال في أضيق الحـدود هـذه العوامـل                       
  2.مجتمعة عملت على تغييب دور السينما في الحياة الثقافية في قطاع غزة 

  المتاحف

 ال غنى عنها في الوقت الحاضر       يهي تؤكد الهوية وتثري المضامين الثقافية الت      المتاحف هي نبضات الوعي والفهم للمواطنين، ف      
وفي ظروف الحضارة العلمية والعالمية الراهنة، هذا باإلضافة إلى دور المتاحف في تعريف الشعوب بثقافات بعـضها الـبعض               

ه ال يوجد في قطاع غزة سوى متحـف واحـد           ورغم هذه األهمية للمتاحف إال أن         3.وتدعيم أواصر التفاهم والتسامح اإلنساني    
  .فقط يعمل به ثالثة أشخاص مؤهالتهم العلمية أقل من الثانوية العامة

  . وهذا يشير إلى قصور واضح في االهتمام بتشييد المتاحف2003و يالحظ أن عدد المتاحف في قطاع غزة لم يتغير منذ العام 
  المـــاإلع

 تلعبه وسائل   أن للدور الذي يمكن     المهني،تصور  ال في المجتمع، و   ه المتعلقة بدور  األساسيةم   على جملة من المفاهي    اإلعالم يحتوي
، وفي ضوء الواقع العملي لتجربته االجتماعية والسياسية ومقوماتهـا          الفلسطينياالتصال، من منطلق التفهم لخصوصية المجتمع       

  .الوطنية
حـد  أ التكيف االجتمـاعي المـستمر، و      أدواتحد  أ التغيير والتثقيف، و   واتأد االجتماعية من دوره كأحد      اإلعالم مسئوليةتنبع  و 

  .وترشيدهالوسائل القادرة على تشكيل التفكير االجتماعي 

 كفلته المواثيـق الدوليـة      ا طبيعي ا حق اإلعالمحق الناس في االطالع على المعلومات الضرورية لحياتهم من خالل وسائل            يعتبر  
 مصدر غير تقليدي للقيم     إلىنه قد تحول    أ التلفاز،، وبخاصة   اإلعالمفي   خطر ما أ أن إلى التنبيه   يلحقوق اإلنسان، ومن الضرور   

                                                 
  http://www.haifalana.net/article.php?id_article=34عن السينما والقضية الفلسطينية 1 
  .18/5/2006 مقابلة أجراها الباحث، مع املخرج السينمائي الفلسطيين حتسني حميسن،  2

 http://www.alwatan.com/graphics/2004/06jun/6.6/dailyhtml/economy.html 3   
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 معتقدات لدى الناس وتأكيـد  إلى االيجابية األفكار في تحويل اإلعالم واجب أهميةومن هنا جاءت  .  السلوك في مجتمعاتنا   وأنماط
  .المعنى السامي للقيمة في الممارسة والسلوك

 وسيلة لتقـديم الخـدمات   األعالمن أ كما و، هو دوره كقناة اتصال وحوار بين فئات المجتمع       عالماإل يلعبه   أن دور يمكن    أهم إن 
 و تبيان الظلم القـائم      ،نالمواطنين الفلسطينيي  دور اإلعالم في مجال فضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد           ويعتبر،  للجمهور

   .الفلسطينية ف األسمى لوسائل اإلعالم الهديهم كشعب يعيش تحت االحتاللعل
  من أفـواههم،   أو،  إليهم لنقل الحقيقة    أو، للحصول على الحقيقة،     إعالمهم وسائل   إلى التطلع   األفراد في مجتمع ما على     اعتيادإن  

را للتواصـل    جس اإلعالم لمعناها، عندئذ يصبح     أمين كموصل   أو كمدافع عن معنى الخدمة العامة،       اإلعالم دور   يؤدي إلى تعزيز  
  1. والتفاهم بين قاعدته العريضة وبين قياداته

  : يوجد في قطاع غزة العديد من وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء منها
  المحطات اإلذاعية والتلفزيونية

لـذا مـن    ) الخ...،المنزل، العمل (  والتلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيرية، التي تدخل لكل مكان            ةتعتبر محطات اإلذاع  
الضروري أن يكون هناك اهتمام كبير بهذه الوسيلة االتصالية من حيث نوعية البرامج التي يتم إذاعتها وعرضها، ومـن حيـث       

  .  منحها الحرية في أدائها لوظيفتها اإلعالمية
 ساعة، بلغت نسبة    12اء   ساعة، وفي المس   12يوجد في قطاع غزة خمس محطات إذاعية عاملة، معدل بثها اليومي في الصباح              

  %.100، كما وصلت نسبة البرامج المنتجة محليا %40البرامج المشتركة مع الجهات األخرى 
 ،من المحطات برامج سياسية، بينما تذيع كل المحطات برامج ترفيهية، ودينية، واجتماعية، و صـحية، ولألطفـال                % 80تذيع  

  .من المحطات تذيع برامج أخرى% 80وهناك 
 اوفقو  فيه قناة تلفزيون فلسطين هي القناة التلفزيونية الوحيدة العاملة       لنسبة للمحطات التلفزيونية العاملة في قطاع غزة، فإن          أما با 

  .ترخيص قانونيل
يـستمعون أحيانـا    % 28.2من األفراد يستمعون دائما للراديـو، و      % 53.9 فإنو بالنسبة لعدد األفراد الذين يستمعون للراديو،        

  2. أبدا لإلذاعاتنال يستمعو% 17.9بينما هناك للراديو،  
  مشاهدة المواطنين للتلفزيون فقد أشار استطالع للرأي أجرته الهيئة العامة لالستعالماتبوفيما يتعلق 

 أنه يوجد   ، حول مدى إقبال المواطن الفلسطيني على وسائل اإلعالم المحلية، والخارجية خاصة في متابعة األخبار              2004في العام 
، mbcيتـابعون قنـاة     % 7.5من المواطنين يتابعون قناة فلـسطين، و        % 10من المواطنين يتابعون قناة الجزيرة، بينما       % 56

، أما المواطنون الذين يتابعون قنوات أخـرى        ANNمنهم يتابعون قناة    % 6 من المواطنين يتابعون قناة أبو ظبي، و         1.5ويوجد  
  3.%5.5فهم 

 لذلك مـن    ،األحداث ثقة المواطن الفلسطيني بإمكانيات تلفزيون فلسطين خاصة فيما يتعلق بنقل            تشير هذه اإلحصائيات إلى عدم    
 على وسائل اإلعالم بشكل جاد على رفع كفاءة وسائل اإلعالم الفلسطينية خصوصا المرئية منهـا                ونالضروري أن يعمل القائم   

  .شعوب العالم ثانياوذلك لتحوز على ثقة المواطن الفلسطيني أوال وتصبح موضع اهتمام 
  الصحف والمجالت

  الصحف* 

                                                 
1 http://www.nis.gov.jo/nic/minfo.htm  

 2  303مرجع سابق ص".6"رقم . ئي السنويكتاب فلسطني اإلحصا. 2005اجلهازاملركزي لإلحصاء الفلسطيين، 
  31، ص2005، غزة، مركز امليزان حلقوق اإلنسان، مايو 2004 التقرير السنوي األول حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قطاع غزة للعام 3
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الصحف هي عبارة عن مطبوعات دورية تستهدف الجمهور العام وهي معدة ألن تكون مصدرا أوليا للمعلومات المطبوعة عـن                   
   1.األحداث الجارية المرتبطة بالشؤون العامة والمسائل الدولية والسياسية وغيرها

، بينما كـان    2003 وهو نفس عدد الصحف العاملة في القطاع في لعام           2004 العام    صحف عاملة حتى   4يوجد في قطاع غزة     
 5ين العامين   هذ حيث بلغ عدد الصحف في       2000 و   2001 صحف عن العامي     3 صحيفتان، بانخفاض    2002عددها في العام    

  .صحف
القـدس، واأليـام،     (فصحمطالعة  ا و أكثرها    ه صحف، أهم  9 في قطاع غزة فقد بلغ عددها         يتم توزيعها  أما عن الصحف التي   

 صـحيفة األيـام     يطالعون، ونسبة األفراد الذين     %44.6 صحيفة القدس    يطالعونحيث بلغت نسبة األفراد الذين      ) والحياة الجديدة 
  2%.25.4 صحيفة الحياة الجديدة يطالعون، بينما وصلت نسبة األفراد الذين 28.5%

  المجالت* 

ن يستهدف الجمهور العام ومنها من يستهدف جمهور بعينه وتتعـدد موضـوعات هـذه               المجالت هي مطبوعات دورية منها م     
  .الخ....المجالت بين السياسة، واالقتصاد، والثقافة،

 مجلتين فقط، مما يعنى أن العدد انخفض عن األعوام السابقة،           2004وصل عدد المجالت العاملة في قطاع غزة فقط حتى العام           
 5، بينما كـان عـددها   2002 مجالت في العام 4، وبلغت 2003 مجالت في العام 3لة في القطاع حيث بلغ عدد المجالت العام 

  .2000و 2001مجالت في العامي 
  2005لعام الموازنات المخصصة لقطاع الثقافة واإلعالم

مؤسـسات  لمتمثلـة فـي،   وجد العديد من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الثقافية واإلعالمية في األراضي الفلسطينية، و ا     ت
 ووزارة السياحة واآلثـار،     ،  ) اإلذاعة والتلفزيون، ووكالة وفا    وزارة اإلعالم، الهيئة العامة لالستعالمات، هيئة      (اإلعالم الرسمي 

لكن بـالرغم مـن تعـدد الجهـات         . ، ووزارة الثقافة  )جزء فقط من نشاطاتها يتعلق بالجانب الثقافي      ( ووزارة الشباب والرياضة  
ية التي تقدم هذه الخدمات، إال أن مخصصاتها المالية من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تدل علـى قـصور                    الحكوم

حيـث بلـغ    ،  واضح في قدرة هذه المخصصات على التطوير والنهوض باألوضاع الثقافية واإلعالمية في األراضي الفلسطينية             
، وهـذا   2005فقط من إجمالي الموازنة العامة للعام       % 1.4دوالر أي حوالي     مليون   30.262اإلجمالي العام لهذه المخصصات     

 خاصة وأنه بالرغم من قلة هذه المخصصات إال انه          ،مبلغ زهيد جدا و أقل بكثير من أن يعمل على تطوير قطاع الثقافة واإلعالم             
 ألف  813نفقات الرأسمالية والتطويرية    ، في حين تشكل ال    %97 مليون دوالر أي حوالي    29.449يوجه معظمها للنفقات الجارية     

  .وهذا يؤشر بشكل واضح على عدم االهتمام الواضح بقطاع الخدمات الثقافية واإلعالمية% 2.6دوالر فقط أي حوالي 
  3 2005للعام المخصصات المالية لقطاع الثقافة واإلعالم في الموازنة العامة 

  باأللف دوالرالمبلغ 

  الوزارة/لمؤسسةا
رواتب 

  ورـوأج

ات ـنفق

  تشغيلية

ات ـنفق

  تحويلية

إجمالي النفقات 

  الجارية

إجمالي النفقات 

الرأسمالية 

  والتطويرية

اإلجمالي 

  امـالع

  17.083  697  16.386  1.146  3.725  11.514   اإلعالم الرسميتمؤسسا

                                                 
  . أنظر تعريف املفاهيم واملصطلحات، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين1

  34، مرجع سابق، ص2004سنوي األول حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قطاع غزة للعام التقرير ال2 
 http://www.mof.gov.ps/budget/budget2005/Law/general/abad-usd.pdf 2005أبعاد قانون املوازنة  العامة للسنة املالية   3
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  3.683  38  3.645  229  403  3.013  وزارة السياحة واآلثار

  6.694  46  6.648  576  680  5.393  وزارة الشباب والرياضة

  2.802  31  2.771  211  521  2.039  وزارة الثقافة

  30.262  813  29.449  2.162  5.328  21.959  المجموع

 المخصصات المالية للجهات التي تقدم الخدمات الثقافية واإلعالمية خاصة في جانب النفقـات               قلة من واقع الجدول أعاله يتضح    
 مثل هذه المخصصات على النهوض باألوضاع الثقافيـة واإلعالميـة فـي األراضـي               الرأسمالية والتطويرية مما يعكس عجز    

  . الفلسطينية
على النصيب األكبر من إجمالي المخصصات المالية المقدمة للمؤسسات والـوزارات المعنيـة              اإلعالم الرسمي    تتحوز مؤسسا 

، وبلغت إجمالي نفقاتـه     %56ليون دوالر أي حوالي     م17.08بتقديم الخدمات الثقافية واإلعالمية، حيث بلغت مخصصاته المالية         
من حجم المخصصات المالية للمجلس، بينمـا حـازت النفقـات الرأسـمالية             % 96 مليون دوالر أي حوالي      16.386الجارية  

  %.4 أ ألف دوالر ي حوالي 697والتطويرية على النصيب األقل وهو 
من إجمالي المخصصات المالية    % 12 مليون دوالر أي حوالي      3.683ية  أما وزارة السياحة واآلثار فقد بلغت مخصصاتها المال       

 مليـون دوالر    3.645 ةالمقدمة للمؤسسات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات الثقافية واإلعالمية، بلغت النفقات الجارية للوزار           
  .فقط% 1 ألف دوالر أي حوالي 38ة من حجم المخصصات المالية، بينما بلغت النفقات الرأسمالية والتطويري% 99أي حوالي 

 مليون دوالر   6.694 بلغت مخصصاتها المالية    والتي يذهب جزء ضئيل من موازنتها لجانب الثقافي،         وزارة الشباب والرياضة   أما
من إجمالي المخصصات المالية المقدمة للمؤسسات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات الثقافيـة واإلعالميـة،              % 22أي حوالي   

من حجم المخصصات المالية للوزارة، بينمـا بلغـت النفقـات           % 99.3 مليون دوالر أي حوالي      6.648لغت النفقات الجارية    ب
  %0.7 ألف دوالر أي حوالي 46 ةالرأسمالية والتطويري

ية بتقـديم    وزارة الثقافة فقد حصلت على النصيب األقل من المخصصات المالية المقدمة للمؤسسات والوزارات المعن              ويالحظ أن 
، بينما بلغت نفقاتها الجاريـة      %9 مليون دوالر أي حوالي      2.802الخدمات الثقافية واإلعالمية، حيث بلغت مخصصاتها المالية        

  %.29 ألف دوالر أي حوالي 813، وبلغت النفقات الرأسمالية والتطويرية %99 مليون دوالر أي حوالي 2.771
  

  ةــالخالص

 األكبر في بعث الحياة الثقافية فـي        ئعلى عاتقها العب  -منذ قدومها إلى األراضي الفلسطينية      -ينية  أخذت السلطة الوطنية الفلسط   
األراضي الفلسطينية من جديد، فعملت على بناء العديد من المؤسسات الثقافية وتشجيع الجهات المهتمـة والمعنيـة باألوضـاع                   

 ، الثقافية للمجتمع الفلسطيني بحاجة للمزيد من الجهود للنهوض بهـا           لكن رغم ذلك ظلت األوضاع     ،الثقافية على بناء المزيد منها    
 مؤسسة عاملة في قطاع غزة العديد من العقبات التي تحول دون تقدم عملها، و               84حيث تواجه المؤسسات الثقافية البالغ عددها       

منها من  % 29.7 وتعاني   ،كل مالية من هذه المؤسسات من مشا    % 43.9 بالشكل المطلوب، حيث تعاني      المنوط بها قيامها بالدور   
من حجم العقبات التـي     % 7.1 بينما يشكل قلة الوعي لدى المجتمع بالدور المنوط بهذه المؤسسات            ،نقص في األجهزة والمعدات   

 بينما أثـرت اإلجـراءات الـسياسية و الوضـع     ،من هذه المؤسسات من عدم وجود كوادر متخصصة    % 4.5 وتعاني   ،تواجهها
تسببت بمـا نـسبته     ف أما عن صعوبة اإلجراءات الحكومية       ،على تقدم عمل هذه المؤسسات    % 1.9عام بما نسبته    السياسي بشكل   

كما أدى عدم وجود قانون يضبط عمل المؤسسات إلى إعاقة تقـدم عمـل   . من العقبات أمام تقدم عمل المؤسسات الثقافية % 1.3
  .%8.4 األخرى المعيقة لعمل هذه المؤسسات ما نسبته ، بينما شكلت العوامل%1.3المؤسسات الثقافية بما نسبته 



 88

 ورغـم هـذه     2004 مركزا عن العـام      35، بزيادة   2005 مركزا في العام     52بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة         
ـ     . الزيادة إال أنه يوجد هناك نقص كبير في الحاجات األساسية للمراكز في قطاع غزة              ى قـدرة هـذه     وهذا بدوره يؤثر سلبا عل

المراكز على تطوير عملها، والقيام به بالشكل المطلوب، مما يقلل من فائدة هذه المراكز على صعيد نشر الثقافة والـوعي فـي                      
% 30.8و) ...حاسوب، طابعة، فيديو، أجهزة عرض،    ( من المراكز الثقافية بحاجة ألجهزة تقنية       % 80.8 حيث يوجد    ،المجتمع

بلغت نسبة المراكز التي بحاجة إلى وسائل توعية إعالمية         ، و بحاجة إلى أدوات ثقافية   % 94.2 و ،ية بحاجة إلى أجهزة رياض    امن
86.5.%  

 تدلل نسبة المراكز الثقافية العاملة حسب الحاجات األساسية للمركز على وجود نقص كبير في إمكانيات هذه المراكز مما يؤشر                   
مراكز الثقافية في قطاع غزة بعملها كمراكز ثقافية لها دور ريـادي فـي              بشكل واضح على وجود خلل وعدم قدرة على قيام ال         

  .مجال نشر الثقافة و الوعي في المجتمع
 والتي تعتبر ذات أهمية كبرى في تسيير عمل هذه المراكز،           ، في الحاجات األساسية اإلدارية للمراكز الثقافية      وكذلك هناك نقص  

من المراكز الثقافية بحاجة إلى تنميـة       % 92.3 و   ،ة إلى التخطيط لمشاريع إنتاجية    من المراكز الثقافية بحاج   % 86.5حيث يوجد   
 من المراكز الثقافية بحاجة إلى تنمية القدرة على التنظـيم           88.5 و. المهارات القيادية، وبحاجة أيضا لتنمية القدرة على التخطيط       

بينمـا  ،   من المراكز الثقافية تحتاج إلى مشاريع إنتاجية       92.3 و   ،من المراكز الثقافية إلى نظام داخلي     % 90.4المالي، و تحتاج    
  %. 84.6  وتشكل المراكز الثقافية التي بحاجة إلى نظام مالي ،%92.3تشكل المراكز الثقافية التي بحاجة إلى حفظ الملفات 

 ا يعد هذا االنخفاض مؤشر2005 مكتبة في العام   16 مكتبة في السنوات الست الماضية إلى        24انخفض عدد المكتبات العامة من      
كما تؤشر اإلحصائيات الخاصة بتكنولوجيـا االتـصاالت والمعلومـات فـي            .  و له آثاره السلبية على األوضاع الثقافية       اخطير

  .، مما يؤثر سلبا على دورها الثقافي في المجتمعالمتواضع لهاالمكتبات العامة في القطاع على الحجم 
يع أن نوع المواد الثقافية التي يتم طباعتها في قطاع غزة قاصرة فقط على الكتب والـصحف،                 و يالحظ على دور النشر والتوز     

  .حيث ال يوجد على سبيل المثال طباعة لمجالت وغيرها من المواد الثقافية األخرى
ى المطلـوب بكثيـر     أما فيما يتعلق بالمسارح والمتاحف وعلى أهميتها في نشر الوعي والثقافة في المجتمع إال أنها دون المستو                

خاصة مع الكثافة السكانية المرتفعة في القطاع هذا بالرغم من التطور الواضح في عدد المسارح من مسرح واحـد فـي العـام                       
  . يوجد سوى متحف واحد فقط في القطاعالمتاحف فال، أما 2005 مسارح في العام 7 إلى 2004

فقط مـن   % 10 يشكل بديل مناسب لإلعالم الخارجي، فعلى سبيل المثال          ه ال  فإن  المرئي وفيما يتعلق بالواقع اإلعالمي الفلسطيني    
 4 وهو   2004/2005 وبالنسبة لعدد الصحف العاملة في القطاع ظل على ماهو عليه في العامين            ،المواطنين يتابعون قناة فلسطين   

  .صحف
عـن األعـوام    اً  انخفـض ذا يـشكل    ط، وه  مجلتين فق  2004لمجالت العاملة في القطاع وصل عددها حتى العام         ا أما فيما يخص  

، بينمـا كـان     2002 مجالت في العام     4، وبلغت   2003 مجالت في العام     3السابقة، حيث بلغ عدد المجالت العاملة في القطاع         
  .2000و 2001ن مجالت في العامي 5عددها 

هات الحكومية المعنية باألوضاع الثقافية     رغم هذا القصور الذي يواجه قطاع الثقافة في قطاع غزة إال أن المخصصات المالية للج              
 مما يعني أن هذا القصور لن يعالج في األمد القصير إذا لم يـتم               ، وال تلبى الحاجة عند حدودها الدنيا      ،في المجتمع ضئيلة للغاية   

من موازنة العام    مخصصاتها المالية    ي إجمال  أن  حيث ، و اإلعالمية  تخصيص مبالغ أكبر لهذه الجهات للنهوض باألوضاع الثقافية       
  .فقط % 1.4 مليون دوالر أي حوالي 30.262، 2005
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  جــالنتائ

، يمكـن اإلشـارة إلـى أن المـواطن          2005بعد استعراض حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة لعام            
ويرجع ذلك باألسـاس    . الدولية لحقوق اإلنسان  الفلسطيني ال يتمتع بالحد األدنى من هذه الحقوق، التي ارتضتها وكفلتها المعايير             

إسرائيليا من قطـاع    ) انسحابا(  الذي شهد    2005إلى تواصل تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية منذ انتفاضة األقصى مرورا بالعام           
مـن الجانـب   االحتالل فعليا كما هـو معلـن   ) االنسحاب(غزة و أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، ففي البداية لم ينه هذا   

اإلسرائيلي، حيث ال زالت إسرائيل تسيطر على الحدود واألجواء والمياه اإلقليمية للقطاع، كما أنه خالل هذا العام واصلت دولة                   
  . االحتالل اعتداءاتها التي طالت األرض واإلنسان والنبات والحيوان

، و تدمير المنازل، وتجريف األراضي، وتقطيع أوصـال          االحتالل المبرمجة والممنهجة، القائمة على القتل      قواتو كان لسياسة    
األراضي الفلسطينية، و الحصار، و إغالق المعابر، أسوأ األثر على حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي                 

ـ        . الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص        ق منهـا بالنفقـات     يضاف إلى ذلك قلة الموارد المالية خاصة المتعل
الرأسمالية والتطويرية المخصصة من الموازنة العامة الفلسطينية إلى الوزارات والمؤسـسات الحكوميـة المعنيـة بالقطاعـات                 

 سكن، صـحة، تعلـيم،      (الخدماتية     في األراضي الفلسطينية، حيث تحول قلة هذه المخصصات من تطوير القطاعات             ةالخدماتي
 وقـصور   ل وبالتالي يترتب على ذلك خل     - هذا رغم التطور الطفيف في بعض هذه القطاعات          -لوب   المط بالشكل) الخ  ..عمل،

  .في الخدمات المقدمة للمواطنين
 إلى عدد من النتائج علـى النحـو         2005توصل التقرير حول حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة لعام             

  :التالي
, تنبع من الواقع الجغرافـي    ,  األوضاع السكانية في قطاع غزة إلى وجود مشكلة إسكانية في القطاع           رشيت  :األوضاع السكانية * 

ـ             , واالجتماعي الذي يعيشه قطاع غزة    , والسياسي  ةو بالرغم من الجهود التي قامت بها وزارة األشغال العامة واإلسـكان، ووكال
التي تم    العديد من المنازل المدمرة    ما زالت  االحتالل اإلسرائيلي إال أنه      الغوث، إلعادة إصالح وترميم المنازل التي دمرتها قوات       

  .تشريد ساكنيها منها
 إنـشاء فبالرغم من التوسع في بناء المـساكن منـذ          ,  توازن بين مقومات التنمية اإلسكانية واالحتياجات      اتضح أنه ال يوجد    كما  
ثير وال يلبي الحاجة خاصة في ظل الزيادة الـسكانية المرتفعـة حيـث               إال انه ظل دون المستوى المطلوب بك        الفلسطينية السلطة

  .2005 نسمة عند منتصف 1472333وصل عدد سكان القطاع 
 هذا يعني أن عدد السكان قد تضاعف نحو أربع مرات خالل الثمانية والثالثين عامـاً الماضـية، وقـد بلـغ معـدل الكثافـة                         

  . في السكانغزة من أشد جهات العالم كثافة، مما يجعل قطاع 2كم/  نسمة4033 السكانية
 القصور والنقص الكبير في شبكات البنية التحتية إلى تدهور األوضـاع            إلى ومن جانبه أدى غياب التخطيط الحضري واإلقليمي        

  . في القطاعةالسكاني
يث تفـشت ظـاهرتي الفقـر         استمرت األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة بالتدهور، ح          :األوضاع االجتماعية * 

 واعتمدت األسـر الفلـسطينية فـي صـمودها االقتـصادي        ،والبطالة وانخفض دخل األسرة وقل إنفاقها وارتفعت نسبة اإلعالة        
الضعيف أصال خاصة في ظل غالء      -، الدخل الشهري    يومواجهتها الحالة االقتصادية المتدهورة والخانقة على عدة مصادر وه        

قات، وتأجيل دفع الفواتير، واالستدانة من أفراد، والحصول على مساعدة من األهل واألصدقاء، وبيـع               ، وتخفيض النف  -المعيشة
 كما أنه لم تفلح هذه المصادر بالتخفيف من حـدة العـوز لألسـر الفلـسطينية التـي ازداد طلبهـا                      ،مجوهرات مصاغ الزوجة  

  .للمساعدات
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ـ         الفلسطينية  السلطة إنشاء منذ   قطاع الصحة ب رغم التطور الذي لحق      :األوضاع الصحية *  ني مـن   ا إال أن هذا القطاع ظـل يع
 خاصة في ظل الضغط الشديد على تلقي الخدمات الصحية الذي ازداد منذ انتفاضة األقصى              ،قصور في تقديم الخدمات للمواطنين    

 الكبيرة في عدد سكان القطاع من سنة       االعتداءات اإلسرائيلية،  وبفعل الزيادة       نتيجةبفعل ازدياد عدد القتلى والجرحى والمعاقين       
  .رىخإلى أ

بالرغم من الزيادة الحاصلة في عدد المستشفيات ومراكز الرعاية األولية إال أنها تظل دون المستوى المطلوب على صعيد الكـم                    
 الـصحة فـي      حيث أدى القصور في تقديم الخدمات الطبية إلى إرهاق موازنة وزارة           ،ظل هناك الحاجة للمزيد منها    توالكيف و 

 ا كبيـر  ا اسـتنزاف   هـذا   و يعد  ، الصحة ةمن موازنة وزار  % 33.8 يستهلك ذلك حوالي     ، إذ لعالج في الخارج  لتحويل المرضى   
 بما يوفر على وزارة الـصحة       ،الذي كان من األفضل استخدام هذه األموال في اإلنفاق على تطوير الخدمات الصحية            تها  لموازن

  . ى التقليل من معاناة المرضى للسفر للخارجمصاريف العالج بالخارج إضافة إل
 يتمثل فـي زيـادة تـردد         الذي  خاصة أثناء فترة الحمل    ،بالرغم من التطور الحاصل في الخدمات المقدمة لصحة المرأة والطفل         

ت فـي    حـاال  9 لم يخفض عدد حاالت وفيات األمهات الحوامل الذي بلغ           إال أنه السيدات الحوامل على عيادات رعاية الحوامل،       
الخطـر  ) األنيميـا ( وهذا يعود إلى عدة عوامل منها سوء التغذية حيث يشكل فقر الدم              ، على التوالي  2003/2004القطاع لعامي 

يضاف إلى ذلك عدم االستقرار السياسي، واسـتمرار الحـصار واإلغـالق      % 52.2لحمل بنسبة تقدر بحوالي     لاألول المصاحب   
كما تتعرض بعض السيدات للوالدة على الحواجز اإلسرائيلية مما يعرض حياتهن للخطر            وفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها،      

  .منةاآلنتيجة الوالدة غير 
 على حجم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين و أوجـه القـصور فيهـا               ا هام اوبالنسبة لحاالت الوفيات التي تعد مؤشر     

من أسباب الوفيات رغم انخفاضها قليال عـن  % 19.2 هو أمراض القلب بواقع يتضح أن السبب الحقيقي للوفاة في فلسطين للعام       
نقص فـي الكفـاءات و   (   و تعود هذه النسبة العالية لوفيات مرضى القلب إلى عدم وجود إمكانيات          ،%20.1العام السابق بواقع    

ما أن إرسال العديد من الحـاالت للعـالج         لمعالجتهم في المستشفيات المحلية مما يتسبب ذلك بحدوث الوفاة، ك         ) المعدات الطبية 
  . العالج النعكاس مشاق السفر سلبا على صحة مريض القلبنبالخارج في كثير من األحيان ال يفي بالغرض المطلوب م

% 10.1حالة وفاة بسبب األمراض المعدية بنسبة       ) 1.045 (2004و فيما يتعلق باألمراض المعدية سجلت في فلسطين في العام           
 بنـسبة  2003 حالة وفاة في العـام  790 بينما بلغت ، من السكان100.000 لكل 28.7وع الوفيات الكلي، وبمعدل وفاة من مجم 

  . من السكان100.000 لكل 21.1من مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل وفاة % 7.3
أن هناك زيـادة فـي عـدد        ، يتضح   2004-2003 مقارنة حاالت الوفاة بسبب األمراض المعدية في فلسطين بين العامين            د عن

  .حاالت الوفاة بسبب هذه األمراض وهذا مؤشر خطير على تدهور األوضاع الصحية
أما فيما يتعلق بوفيات األطفال أقل من عام والتي تعد من أهم المؤشرات التي تعكس الوضع الصحي للبلدان ومستوى الخـدمات                     

انخفض في قطاع غزة معـدل الوفيـات بـين          فقد  . مستوى المعيشة الصحية باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية و      
 مولود في السبعينات من     1000 لكل   80-70 ليصل إلى    1967 مولود قبل عام     1000 طفال لكل    150األطفال األقل من عام من      

-1990عـوام    بين األ  30-25 مولود في الثمانينات من القرن العشرين وتراوح بين          1000 لكل   40-30القرن العشرين و بين     
وهذا يعتبر  . مولود1000 لكل   20.5 إلى   2004 وصل في العام     ا بينم ، مولود 1000 لكل   24 وصل إلى    2003 وفي عام    ،1995
 يعود إلى نجاح وزارة الصحة خاصة في السنوات األخيرة بالتعاون مع مختلف مقدمي الخـدمات الـصحية فـي                    ا ايجابي امؤشر

  .دية من خالل التغطية الجيدة للتطعيمات، واالكتشاف المبكر لألمراض، والتثقيف الصحيالسيطرة على العديد من األمراض المع
استمرت وزارة التربية والتعليم العالي إلى جانب وكالة الغوث بجهودها في تطوير قطاع التعليم في كافـة     :األوضاع التعليمية * 

بناء صفوف إضافية، وتعيين الكوادر التعليمية الالزمة وتعيـين         االتجاهات، كبناء المدارس الجديدة، وترميم المدارس القديمة، و       
المعلمين وتطوير المناهج وفتح المديريات الجديدة واالهتمام بالتقنيات التربوية وغيرها، لكن رغم هذه الجهود فإن قطاع التعلـيم                  
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 قطاع غزة بعيدة عن الحق في التعلـيم        الذي يجعلنا نقول أن األوضاع التعليمية في         الشيء ،ظل يشوبه العديد من أوجه الضعف     
، فعلى الرغم من الزيادة في مؤسسات التعليم العام والعالي على السواء إال             ن الذي ارتضته المعايير الدولية لحقوق اإلنسا      المناسب

( بية في محافظات غـزة       فبالنسبة للتعليم العام تصل الكثافة الطال      القطاع،أنها لم تواكب مقدار الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة في           
طالبـا فـي    ) 60-50(  في بعض المدارس، و في مدارس أخرى تصل إلى           دطالبا في الصف الواح   ) 50-40) (حكومة/ وكالة

الصف الواحد ومن شأن هذه الكثافة المرتفعة للطالب في الصف الواحد أن تؤثر على تحصيلهم العلمي، كما أن وزارة التربيـة                     
التعليم المهني االهتمام المطلوب رغم أهمية هذا النوع من التعليم خاصة في ظل الحاجـة إلـى مهنيـين                   والتعليم ال تولي قطاع     

 مما  ، تخرج الجامعات الفلسطينية آالف الطالب سنويا      ،إذمتخصصين، بدال من الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم األكاديمي         
فعلى الوزارة أن   . هم بسبب زيادة المعروض من التخصصات المتشابهة       الجزء األكبر من    عن استيعاب   سوق العمل  دى إلى عجز  أ

  .تولي قدر أكبر من االهتمام لهذا النوع من التعليم

لهـم،   غير موائمة     التعليم الفلسطينية  ت إهمال في إعمال الحق في التعليم لذوي الحاجات الخاصة، فغالبية مؤسسا           يالحظكما أنه   
يح للمعاقين إمكانيات استخدامها، كما ال تتوافر فيها األجهزة التعليميـة، واألدوات المـساعدة،              ا تسهيالت هندسية تت   به يوجد   وال
وتتساوى في هذه اإلشكاالت المـدارس الخاصـة والمـدارس       . أجهزة الكومبيوتر الخاصة، والمجسمات والخرائط الالزمة     : مثل

  .الحكومية
 التعليمية على محافظات قطاع غزة حيث تتركز غالبيتهـا          ت توزيع المؤسسا   عدالة في  ال توجد التعليم العالي فإنه    ب وفيما يتعلق   

 هذا عالوة علـى زيـادة       ، مما يكلف الطالب عناء المواصالت جسديا وماديا خاصة في ظل الظروف الصعبة            ،في محافظة غزة  
  .العلميعدد الطلبة بنسبة تفوق القدرة االستيعابية للجامعات مما يؤثر اكتظاظ الطلبة على تحصيلهم 

رغم التطور الحاصل في األوضاع الثقافية بشكل عام في القطاع إال أنها ظلت دون المـستوى المطلـوب                   :األوضاع الثقافية * 
 84 حيث تواجه المؤسسات الثقافيـة البـالغ عـددها           ، زال المجتمع الفلسطيني بحاجة للمزيد من الجهود للنهوض بها         فما بكثير،

 بالشكل المطلوب، حيث    المنوط بها عديد من العقبات التي تحول دون تقدم عملها، و قيامها بالدور            مؤسسة عاملة في قطاع غزة ال     
 بينما يـشكل قلـة      ،منها من نقص في األجهزة والمعدات     % 29.7 وتعاني   ،من هذه المؤسسات من مشاكل مالية     % 43.9تعاني  

من هذه المؤسـسات    % 4.5 وتعاني   ،بات التي تواجهها  من حجم العق  % 7.1الوعي لدى المجتمع بالدور المنوط بهذه المؤسسات        
أما عن  . على تقدم عمل هذه المؤسسات    % 1.9 بينما أثر الوضع السياسي بشكل عام بما نسبته          ،من عدم وجود كوادر متخصصة    

 وجود قانون   كما أدى عدم  . من العقبات أمام تقدم عمل المؤسسات الثقافية      % 1.3تسببت بما نسبته    فصعوبة اإلجراءات الحكومية    
، بينما شكلت العوامل األخرى المعيقة لعمل هذه        %1.3يضبط عمل المؤسسات إلى إعاقة تقدم عمل المؤسسات الثقافية بما نسبته            

  .%8.4المؤسسات ما نسبته 

 مـن   فقـط % 10 لإلعالم الخارجي، فعلـى سـبيل المثـال          ا مناسب  ال يشكل بديال   هوفيما يتعلق بالواقع اإلعالمي الفلسطيني فإن     
 4 وهو   2004/2005وبالنسبة لعدد الصحف العاملة في القطاع ظل على ماهو عليه في العامين           . المواطنين يتابعون قناة فلسطين   

  .صحف
في حين   مجلتين فقط،    2004 عددها حتى العام      فقد انخفض عن األعوام السابقة، حيث وصل        المجالت العاملة في القطاع     عدد أما

 مجالت  5ها  ، بينما كان عدد   2002 مجالت في العام     4، وبلغت   2003 مجالت في العام     3 في القطاع    دد المجالت العاملة  كان ع 
  .2000و 2001في العامي 
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  التوصيات

 التي توصل إليها التقرير حول حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطـاع غـزة لعـام       جبعد استعراض أهم النتائ   
 للجهات المعنية محاولة من مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في مواصـلة            ستقدم من التوصيات التي     ، يخرج التقرير بعدد   2005

اعيـة والثقافيـة للمـواطن      جهوده في جميع االتجاهات وعلى كافة الصعد من أجل الضغط إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتم             
  :الفلسطيني، وأهم هذه التوصيات يتمثل في التالي

  .المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطينيالعمل على تحمل  -1
التأكيد على أن قطاع غزة الزال محتال مما يوجب على قوات االحتالل اإلسرائيلي بمقتـضى القـانون الـدولي تحمـل                      -2

 . تجاه سكان القطاعامسؤولياته

تح المعابر أمام حركة األفراد والبضائع وعدم إغالقه ألي ذرائع          فب وإلزامها  إسرائيل ضرورة ضغط المجتمع الدولي على     -3
 .2005 وفق اتفاقيات المعابر خاصة االتفاقية األخيرة الموقعة في بشهر نوفمبروهمية

 .تقديم مساعداتها للشعب الفلسطيني ودعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية في االستمرارب الدول المانحة ضرورة التزام -4

 الحكومية المعنيـة بتقـديم      تر أموال إضافية وبزيادة سنوية مستمرة للوزارات و المؤسسا        ي توف إلىالمانحة   الدول   دعوة -5
 ال سيما أنه يوجد ضغط متنامي لسكان القطاع على الخدمات وذلك بسبب النمو الـسكاني المرتفـع                  ،الخدمات للمواطنين 

 .لسكان القطاع الذي يعد أكبر كثافة سكانية في العالم

 السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية أكبر لموازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية التـي تقـدم الخـدمات         إيالء ةضرور  -6
 . على زيادة هذه المخصصات خاصة في جانب النفقات الرأسمالية والتطويريةوالعمل ،للمواطنين

 .ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير السكن المالئم لذوي الدخل المحدود -7

 الحاالت االجتماعية، من خالل توسيع قاعدة الضمان االجتماعي ليغطى تـأمين إصـابات العمـل                عاية االهتمام بر  زيادة -8
وأمراض المهنة، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين المرض واألمومة،  وتأمين البطالة، وتـأمين التعويـضات                

 .العائلية

  .والجرحى وتوفير سبل العيش الكريم لهمإيالء مزيد من الرعاية ألسر الشهداء واألسرى  -9
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