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 ةــمقدم
وباتت ، وظل المدنيون يدفعون ثمناا باهضاا من المعاناة واأللم، االنتهاكاتتلفة من خماستمراراا ألنماط وأشكال  م2018شهد عام 

في تأمين حقيقية صعوبات تواجه األسر  ظلت العديد منكما  ،االحتياجات اإلنسانية تزداد اتساعاا وأصبحت  ،األزمات أكثر تعقيداا 
فيما بدون حلول جذرية، أزمة السكن مكانها  وراوحت ،ت الطاقةامدادإوالنقص المزمن في ، ومياه الشرب النظيفة، يالغذاء الكاف

، األضرار البيئيةالبطالة، وتوسعت دائرة  الفقر، وارتفعت معدالت انتشركما  ؛وجودة التعليم ،تراجعت مستويات الرعاية الصحية
 .األزمة اإلنسانية على نحو غير مسبوق  عمقتوت

قوات االحتالل اإلسرائيلي واستمرت  ،لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنسانيالقانون الدولي  ئمباد انتهاكات وتواصلت
اقتصادياا وسياسياا  عبئاا  وشكلت هذه اإلجراءات ؛ألفراد والسلعلحرية الحركة والتنقل  قيود على وفرض ،ها المشددحصار  في فرض

 السكنجملة واسعة من الحقوق والخدمات كالحق في  على الحصار وظهرت آثار .في قطاع غزة يواجه السكانواجتماعياا 
وطالت  ،بعيدة المنال لآلالف من المواطنين اتأمنيوظلت جميعها المناسب، والحق في العمل، والحق في الصحة والتعليم، 

قدرة وضعفت ، المشكالت االقتصاديةمع استفحال اعية التي أصبحت أكثر قسوةا ألوضاع االجتماو ادية األنشطة االقتص التأثيرات
 ينصب على توفير االحتياجات األساسية. السكانهم وبات  ،على التكيف ومواجهة الصدمات األسر

 يوق األساسية لنحو مليونفبعد التراجع في  الحق ؛م2018العام من  في الربع الثانيالجهود الشعبية التي انطلقت وتواصلت 
ة بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قصد؛ نظم الفلسطينيون في قطاع غزة حراكاا شعبياا سلمياا لمطال اكان، وانتهإنس

عبير بغرض لفت األنظار وللتالعالم بالتدخل من أجل معالجة األوضاع االجتماعية واالقتصادية الضرورية للعيش بكرامة وحرية، و 
كونه  ،" كسر الحصار" المفروض على قطاع غزة رفعوا شعارات من أبرزها؛ للعالمسماع صوتهم عن رفضهم للواقع المأساوي وإ

االقتصادي واالجتماعي  وساهم في حالة االستبعاد، والتهميش ،حقوقهم األساسيةبالمواطنين من التمتع  حرمان سبباا رئيساا في
 ؛بالذخيرة الحية، وقنابل الغازسلطات االحتالل اإلسرائيلي  واجهتهم هم، حيثفعاليات سلمية للمتظاهرينولم يشفع   .على حٍد سواء

 .وأوقعت آالف اإلصابات ،العشرات حزهاق أرواإإلى  وأدت هذه االنتهاكات ،صدهم ومنعهم من التعبير عن واقعهم المزرى بهدف 
 لت شك   المدنيين ضد والمميتة المفرطةة القو  استخدام سياسة التي أجراها مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى أنوخلصت التحقيقات 

( 50من بينهم ) مواطن (262) م2018 إذ قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي على امتداد عام وانتشاراا؛ وعنفاا  قسوة النماذج أكثر
( من %4( سيدة بواقع )611) تأصيبو ، (%21أي بواقع ) ( طفل2888) بينهم( من 13946، وسيدتين، فيما أصابت )طفالا 

 ،خطتها نحو استهداف المدنيين ةالمستويات األمنية اإلسرائيلي ولم تخف   .م2018مجموع اإلصابات التي وقعت خالل العام 
 وحدات جميع من استدعاؤهم تم قناص مائة من أكثر نشرت قواته بأن (أيزنكوت ادي)غ االحتالل قوات أركان هيئة رئيس صرَّحو 

 .(1)خطرلل تعرضهم حال في النار بإطالق أوامر قواته لدى أن على مؤكداا  ،الخاصة الوحدات من وتحديداا  الجيش،

؛ وهو استمرار االنقسام الفلسطيني م2018في تدهور األوضاع اإلنسانية على امتداد العام  اا باا مباشر وثمة عامل آخر شكل سب
 مالية حسومات فرض في تمثلتالتي و  ،المدنيين الموظفين بحق التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني إلجراءاتفي ااالستمرار و 

                                                           

  Fishman, Alex, Yehoshua, Yossi (2018, 28 march). Eisenkot says Israel deployed 100 sharpshooters on Gaza border for 
Palestinian protests. Retrieved   may 10,2018, From: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5204745,00.htm  (1)  
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 من اآلالف إحالةو ، م2017مارس شهرذ بداية من والذي استمر ،الراتب قيمة من) %70 – 30)تها بين بتتراوح نس بنسبة
 .المبكر التقاعد إلى الموظفين

 لديهم الموظفين غالبية أنو  ، خاصةا دائرة الفقر ووسعت ،مستوى المعيشة في قطاع غزة على خطيرة تداعيات القرارات هذه وخل فت
ذلك على معدالت االستهالك  وانعكس. االلتزاماتب الوفاء على هؤالء قدرة من حد   مما ،(بنكية) مصرفية وقروض مالية التزامات

 ُزجَّ و كما اشتدت األزمات السياسية الداخلية بين األطراف الفلسطينية، ، عامةا  التجاري  التبادل حركةو  ،االقتصادية األنشطةو 
 .الخدمات األساسية في أتون الصراع السياسيب

أزمة السيولة األخيرة في قطاع غزة أدت إلى حدوث انهيار سريع في األوضاع اإلنسانية، بما  فإن ،البنك الدولي وبحسب بيانات
في  (%54ما نسبته ) وارتفعت معدالت البطالة إلىبي، والكهرباء، والمياه النظيفة، في ذلك فرص الحصول على العالج الط

 (2) .الشباب( بين 70%هذه النسبة ) وبلغت، صفوف القوى العاملة
والمحاسبة محلياا لة ءغياب المسا-القاسم المشترك بين انتهاكات قواعد القانون الدولي وفي هذا اإلطار، يتعين اإلشارة بأنه ظل 

المحرك ولين ئللمس والحصانة اإلفالت من العقاب حيث شكل ولم يزللم تتوفر سبل انتصاف فعالة عند االقتضاء، حيث  -ودولياا 
والتمتع  ،والعدالةنصاف من الوصول إلى اإل وحرمان الناس ،المستمرالتدهور اإلنساني هذا قف خلف يالذي  والدافع الرئيس

 بالحقوق األساسية.
تشخيص الحالة في قطاع غزة، و  واالجتماعية والثقافية قع الحقوق االقتصاديةاو  تحليلالتقرير إلى  يسعىوبناءا على ما تقدم، 

اإلعمال التدريجي سهيل ومدى تفعيلها وت ،السلطات الحكومية بالتزاماتهاوفاء  مدى للوقوف علىالبيانات الكمية،  من خالل السائدة
القتصادية مال الحقوق اون إعتحول دواألسباب التي  لمعالجة التحديات ؛التوصيات ويرمي التقرير إلى وضعألحكام العهد، 

 واالجتماعية والثقافية.
 

  

                                                           
  https://goo.gl/CAQMtA(، الضفة الغربية وقطاع غزة عرض عام، الرابط اإللكتروني: 2018( البنك الدولي، )2)

https://goo.gl/CAQMtA
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 ئيةوالخطط اإلنماالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
لحقوق  القانون الدوليففي الوقت الذي يكفل  ،حالة من التداخل بالنظر للعالقة التي تربط بينهما، حقوق اإلنسانتفرض طبيعة 

ة القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لفئات محدديكفل حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة في وقت السلم ووقت الحرب،  اإلنسان
تخضع لسلطة االحتالل اإلسرائيلي منذ حزيران/ يونيو  اكونه ،األراضي الفلسطينية في تواألعيان والممتلكامن األشخاص 

كون  ؛على األراضي الفلسطينية م1976ينطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام و  .م1967
 ،عالقتها مع مواطنيها في إطاروتطبيق ما ورد فيه من حقوق  وتقع عليها التزامات باحترام ،أحد األطرافدولة االحتالل اإلسرائيلي 

 من سكان األراضي المحتلة. واألشخاص الخاضعين لسيادتها 
، الدول األطراف منواالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وتعزيز احترام أحكام  مالإعشك في أن  الو 

، ةالمناسبة بما فيها التشريعية، واإلدارية، والقضائية؛ واالقتصادية، واالجتماعي اتخاذ التدابيريتطلب من الدولة على الصعيد الوطني 
 وأن تحرص الدولة على تطبيق .المناسبة، بحيث تتخذ ما يلزم من خطوات سالكة في ذلك جميع السبل اوالتربوية للوفاء بالتزاماته

بل أبعد من  ،عدم االمتثال ألحد االلتزامات بمقتضى العهد انتهاكاا  ث يشكليحباالقتصادي  المستوى بغض النظر عن  أحكامه
عين عليها ُتعد الدولة منتهكة للعهد في حال لم تتخذ خطوات يستلزمها العهد، أو لم تقم على الفور بإزالة العقبات التي يت ،ذلك

 تأخير أو وقف اإلعمال التدريجي لحق معترف به في العهد. ويحظر عليهاالحقوق،  بجملةإزالتها للسماح بالوفاء الفوري 
تعزيز حقوق اإلنسان كونها الركيزة األساسية في بناء عالم أكثر أمناا واستقراراا ينبغي التذكير بالجهود األممية نحو  وفي اإلطار ذاته

م، 2030وهو خطة التنمية المستدامة لعام  ،اا وطموح اا جديد اا نمائيإطاراا إفقد وضعت األمم المتحدة  هذه الغاية ق، ولتحقيوازدهاراا 
 تتضمنو  .( غاية167التنمية المستدامة و)( هدفاا من أهداف 17والتي تغطي مجموعة واسعة من األهداف والغايات موزعة على )

حيث ترنو إلى التحول إلى مجتمعات أكثر سالماا وعدالا، تخلو من التهديد  ،ية واالجتماعية والثقافيةالحقوق االقتصاد الخطة
 ،في تنفيذ أهداف التنمية المستدامةاألمم المتحدة  شرعتومنذ ثالث سنوات  .واحترام حقوق االنسان دون تمييزوالعنف والخوف، 

داعية أولوياتها المضي قدماا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله،  ومن أبرز .م2015سبتمبر ا قادة العالم في أيلول/ هاعتمد بعدما
أن هدف القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباا إلى جنب  مدركةا  على الصعيد االقتصادي،إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة  الدول

 ،خطة مجموعة من االحتياجات االجتماعية بما في ذلك التعليمكما تناولت ال .النمو االقتصادي تدفع نحومع االستراتيجيات التي 
معالجة تغير المناخ وحماية البيئة، وحثت الخطة كافة الدول بوفرص العمل، وقضايا لها عالقة  ،والحماية االجتماعية ،والصحة

إلدماج االجتماعي، وحماية البيئة، والتوفيق بين ثالثة عناصر أساسية وهي: النمو االقتصادي، واالتعاون والتآزر واألطراف على 
 وكلها حاسمة لرفاهية األفراد والمجتمعات. ،باعتبار أن هذه العناصر مترابطة

( بتاريخ 67/19في أعقاب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )خاصة و  ،القانون الدولي ئوعمالا بمقاصد األمم المتحدة، ومباد
صار لزاماا -المتحدةعضو بصفة مراقب في األمم والذي اعتمد فلسطين دولة غير  م2012العام تشرين الثاني/ نوفمبر من  19

العهد الدولي  ئبداء االلتزام نحو تعزيز واحترام مبادوإعلى دولة فلسطين أن تكيف جهودها التنموية محلياا مع الخطط األممية، 
 .(3)والثقافية  ةالخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعي

في المقابل فرض هذا التطور مساحة أوسع لتعزيز مكانتها الدولية، و  مركزاا قانونياا فلسطين  االعتراف الجديد منحالوقت الذي ففي 
ومن بينها  تحفظ، دون فلسطين  التي انضمت إليها نساناإل لحقوق  الدولية االتفاقيات احتراماستحقاقات وتكليفات جديدة لجهة 

ات المترافقة بالخطط السياسو التدابير التشريعية،  واعتماد بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،لعهد الدولي الخاص ا
                                                           

 ( األمم المتحدة، تعليقات عامة اعتمدتها لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.3)
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لتمتع التدريجي بالحقوق ل والشروع في خطوات تمهدتوفير سبل انتصاف فعالة عند االقتضاء، ليس هذا فحسب بل و  ،التفصيلية
وعدم  ،يالء االعتبار للمرأة مجال من مجاالت الحياة العامة، وإفي أي عدم التمييز فضالا عن ضمان  ،المعترف بها في العهد

الواردة في  تتوضح مدى االمتثال لاللتزاما التيمؤشرات الحصائية و اإلمعلومات والتقديم التقارير ل مع االستعدادالتمييز ضدها، 
 العهد.

فقد أوصت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على العهد المساواة بين الرجل والمرأة،  يغفلولم 
ة أنه "... يجب على الدول األطراف الوفاء بالتزاماتها األولية والفورية لكفالة حق مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق االقتصادي

بين الرجل والمرأة أساسياا لتمتع كل واحد منهما بالحقوق المحددة الواردة في العهد. وعدم الثقافية، ويعد مبدأ المساواة ة و واالجتماعي
كفالة المساواة الشكلية والجوهرية في التمتع بأي من هذه الحقوق يشكل خرقاا لهذا الحق. ...  وانتهاك الحقوق الواردة في العهد 

عال مباشرة للدول األطراف أو من خالل اإلحجام عن العمل أو إغفاله، أو من خالل مؤسساتها أو يمكن أن يقع من خالل أف
كما أن اعتماد أو اتخاذ أي تدابير تراجعية تؤثر على حق المساواة بين الرجل والمرأة  ،وكاالتها على المستويين الوطني والمحلي

 ".3كاا للمادة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد يشكل انتها
أهداف لها عالقة بتعزيز الحقوق االقتصادية وحددت في غاياتها الوطنية  دولة فلسطين بمستوى الطموح العالمي،استرشدت 

محور يرمي على : المواطن أوالا، م2022-م2017لألعوام  الفلسطينية أجندة السياسات الوطنيةاشتملت ، و واالجتماعية والثقافية
 ،الخدمات العامة، بحيث صممت لتعيد تشكيل الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع المواطنين ةين جودوتحس ،إلى اإلصالح

وإقامة المؤسسات التي تركز  ،الحكومة المستجيبة للمواطن بناء ووضعت في أولوياتهاوتعزز من مشاركتهم وإدماجهم في قراراتها، 
عمل الئقة  صوتوفير فر  ،األجندة غايات لها عالقة ببناء مقومات االقتصاد الفلسطيني وتضمنتعلى تقديم أفضل الخدمات لهم، 

مهمشين وتوفير الحماية االجتماعية للفقراء وال روتوفير بيئة استثمارية مالئمة، والحد من الفق ،للجميع وتعزيز الصناعة الفلسطينية
وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع، واالرتقاء بصحة  ،وتحسين نوعية التعليم ،ل المواطنين للعدالةو وتعزيز وص

وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من األشخاص  ،المواطن ورفاهيته، وتطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفئات الفقيرة
  .(4)نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود دنيا لها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملةذوي اإلعاقة، وتطوير 

بين  خلالا وفجوةا واسعةا  من المالحظ وعلى نحو مستمر أن هناك ؛خطط وأهداف وغايات تنمويةمن سبق ذكره مما وعلى الرغم 
ظلت األحوال المعيشية تتراجع بشكل و ، قطاع غزةلم تجد هذه الخطط طريقها للواقع في حيث الخطط وانعكاسها على الواقع، 

أن تولي وكان من األجدر  عدم التصدي لألسباب التي تقف خلف هذا التدهور، السلطات الحكومية خطير، وعجزت بل تعمدت
من  ردوالتي تتعرض فيها أحوال الناس للتدهور المضط ،محرومة بوجه خاصأو ال طرالتي تواجه المخا بالمناطق اا خاص اا اهتمام
 صصات المالية للبرامج االجتماعية.زيادة المخو نفاق الحكومي، زيادة اإلخالل 

، والواقع والخطط الوطنية المرحليةالخطط التنموية العالمية وال يزال هناك قناعة راسخة بأن الفجوة كبيرة وواسعة بين ما تضمنته 
وفق  ،األحوال المعيشية في قطاع غزة تحسين وتمتينإلى التي أشارت ، م2018للعام  للحكومة الفلسطينية الموازنة العامةمع و بل 

استكماالا وتأسيساا للجهود المبذولة لتعزيز الصمود  جاءتأن الموازنة ب ،الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللارئيس  أعلنه ما
 ،تشتمل على موازنة األساس م2018مؤكداا على أن موازنة العام  ،والسير نحو تعظيم الموارد والقدرات الذاتية ،والمنعة الوطنية

( مليون دوالر 100إنفاق )و ولياتها الوطنية ئومة في تحمل مساستمرار الحكعداا با ة )قطاع غزة( و والتي تشمل المحافظات الجنوبي
 ،ت الكهرباء المغذية لقطاع غزةامدادإ( ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية 56شهرياا، لتغطية قيمة الرواتب واألجور لحوالي )

                                                           
 م، رام هللا، فلسطين.2016( المواطن أوالا، كانون األول 2022-2017أجندة السياسات الوطنية ) ( مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني،4)
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 ،وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات ؛والمستلزمات الطبية ،وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما في ذلك األدوية واألطعمة
 إعداد موازنة خاصةتم  وفي ذلك الوقتإلى تغطية تكاليف التحويالت الطبية واإلعانات االجتماعية،  ةا والمراكز الصحية، إضاف

التدخالت الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي  على وهي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل ،بالمحافظات الجنوبية
، (5)م، وكافة اإلجراءات والسياسات الالزمة إلنقاذ قطاع غزة2007( ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد االنقسام عام 20)

حيث ظلت تعاني الوزارات من غياب للمخصصات  ،لمؤسسات الخدماتيةبين بنود الموازنة وواقع ا اا شاسع الفرقُ ومع ذلك ظل 
 المالية.

لسكان قطاع غزة في النجاة من التقلبات السياسية واالقتصادية،  التي كانت تبث األمل والمحليةاألممية الخطط  من رغمالوب
الهواء باستثناء تحسن طرأ على خدمات توصيل الكهرباء إال أنها بقيت في  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأوضاعهم  وتحسين

والفقراء وظل الناس  سعة من الحقوق بعيدة،اجملة و ظلت ، و لألسباب التي تقف خلف هذا التدهور الحكومة تصدت ولم، للمنازل
لموظفين إلى التقاعد، حالة اإ، و المنافية للقانون من خصم للرواتباإلجراءات  نتيجة ارتدادات لضرابات تلو الضرباتايتلقون 

 دوية والعقاقير والمهمات الطبية...الخ.والعجز المستمر في األ
 

  

                                                           
 م، رام هللا، فلسطين.2018(، مؤتمر مشروع الموازنة العامة للعام 19، فبراير2018( رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد هللا، )5)
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 ضي الفلسطينيةاالمحاسبة في األر غياب 
، عن حجم الالمباالة من جانب األطراف المسؤولة عام بعدوالتي ما فتئت تتوسع عام  اإلنسانية في قطاع غزة األزمات كشفت

مشروع  ؤلاست يقودنا إلى طرحولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهذا دواحترام الحقوق الواردة في العهد ال إعمالعن 
 التي تجعل من استهداف هذه الحقوق  بعض الدوافع من وجود فال بد   ،الذي لم يتوقف هذا التدهورعن األسباب الكامنة خلف 

 أمراا سهالا ويسيراا وبدون تكلفة. اإلنسانية األصيلة
والحقوق السياسية  ؛من جهة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العالقة بينينبغي التأكيد على  ؛للوقوف على هذه األسبابو 

عالقة متكاملة ومترابطة وغير ؛ من جهة أخرى  ستقالل السلطة القضائيةفافية، واالمساءلة، والش ئبما تتضمنه من مباد والمدنية
والمساءلة  العدالةتفعيل آليات  ومن أهم االستراتيجيات على هذا الصعيد .على األخرى  حدهماأ إعمال واحترامويعتمد ، قابلة للتجزئة

يمكن االحتجاج والفصل فيها قضائياا )أي  الدعوى من رفع  ،اا تام أن حقوقهم ال يجري إعمالها إعماالا الذين يرون  ،األفراد التي تمكن
  .(، إذ ال سبيل إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بدون إعمال مبدأ المساءلةبها أمام المحاكم

والفصل بين السلطات،  ،القانون بدون سيادة  وتجدر اإلشارة إلى أن المساءلة تتطلب أرضية قانونية سليمة فلن تجد المساءلة طريقها
 ،حرية الرأي والتعبير، ويضاف إلى ما تقدم ضمان احترام الحق في وضمان حرية الرأي والتعبير، وتفعيل مبدأ دورية االنتخابات

 ،اإلنسانسهم بشكل كبير في حماية منظومة حقوق وهي مجموعة من العوامل تُ  .الحق في التجمع السلميو وحرية العمل الصحافي 
وفي حالة غياب هذه العوامل من البديهي أال  .ومؤسسات نظام الحكم لتقييم ومراقبة العمل السياسي ؛وخلق مجتمع مستقر ومؤهل

في الوقت الذي يمضي فيه مرتكبو  ار خاصةا تحظى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالتعزيز، واالحترام، واالزده
 متخذو اإلجراءات دون مساءلة ومحاسبة.وممارسو االنتهاكات و 

 مسائلة في قطاع غزة الدوائر والمؤسسات الحكومية نجد ، فمثالا صعيد الرقابة والتقييموتشير الممارسة العملية إلى خلل كبير على 
والمساءلة  الرقابة بهم المنوطأولئك و ، المواطنين لعموم الخدمات تقديم أو القانون  تنفيذمهمة  توكل إليهم من نإ حيث نفسها، أمام

، ويفرغ الرقابة من مضمونها الرقابية الهيئات وحيادية استقاللية ضيقو   ممانفسه،  األيديولوجي والتوجه السياسي اللون  من هم
مبدأ الفصل غياب  ظل في تعاني بدورها هي، فالفلسطينية الوطنية السلطة لوالية تخضع التي المناطق في الحال وكذلك .الحقيقي

 في زلم يول ساهم األمر الذي ؛كذل بها المنوط األساسية الجهة وهو، الفلسطيني التشريعي المجلس عمل عطلتبين السلطات و 
 .العام لفضاءا في المواطنين أمام المتاحة الهوامش وتضييق، االنسان حقوق  حالة تدهور

 -السلطات والهيئات الحكومية أمام بعضها البعض على صعيدالمساءلة تفعيل و تفعيل المساءلة بين الشعب والسلطة التشريعية،  نإ
من شأنها أن تحصن أحكام العهد الدولي الخاص  -وعدم المحاباة وضمان االستقاللية ،مبدأ الشفافية والنزاهة باإلضافة إلى تعزيز

ودون تفعيل المساءلة فإن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ستظل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من االعتداء، 
 بين النظرية والواقع. ةشاسع الهوةبقى تمجرد طموح، وس

لحقوق االقتصادية واالجتماعية دون التمتع با عد من أبرز التحديات التي تحوليُ  والمحاسبة المساءلةإعمال  وعليه فإن عدم
االنتهاكات التي ترتكبها قوات و  ينسحب على الجرائمواألمر  .تدابير تراجعية متعمدةاتخاذ  السلطات على شجعيو ، بل والثقافية

على األمر الذي يشجع سلطاتها وقواتها المختلفة على  ؛ضد المساءلة والمحاسبة محصنة بأنهااالحتالل اإلسرائيلي التي تشعر 
وني تصعيد انتهاكاتها، في ظل تحلل المجتمع الدولي والسيما الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عن القيام بواجبها القان

  بمالحقة ومحاسبة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو من أمروا بارتكابها.
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، حيث شنت قوات االحتالل ثالثة اإلنساني الدولي وللقانون  االنسان لحقوق  الجسيمة االنتهاكات مشهد تكرار يفسر ماوهذا 
 كدهؤ األمر الذي ت وهو .بالعدالةلة أو يحظى الضحايا ءدون أن تخضع للمسا في أقل من ست سنوات واسعة النطاق عدوانات

القوانين  وأن خاصةا،على مستوى المحاكم اإلسرائيلية نصاف الضحايا وإ ،المحاكمة العادلة استمرار الحرمان منف ،ليةالممارسة الفع
وى تعويض عند التعرض امن تقديم دعحرمهم تالضرر، و أمام وصول الضحايا للعدالة وجبر إضافية اإلسرائيلية تشكل عقبة 

( لقانون األضرار 8من تعديل رقم ) 1-ب/5البند  والسيما ،لكذ. ويعتبر تعديل قانون األضرار المدنية خير دليل على للضرر
لسكان منطقة تعتبرها الحكومة  ق" بأنه ال يحوجاء فيه  م2012، والذي تم تشريعه في عام م1952المدنية )مسئولية الدولة( لسنة 

المجلس الوزاري المصغر لالحتالل م 2007أيلول/ سبتمبر من العام  19وهو القرار الذي أعلنه بتاريخ  -معادياا" اإلسرائيلية "كياناا 
منح يفإنه  ،دون وصول الضحايا إلى العدالة القانون ي يحول ذفي الوقت الأن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل ألي سبب". و "

بدون محاسبة أو الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية ظلت  وعليه فقد ؛حصانة شاملة للجيش والدولة من المالحقة القضائية للتعويض
 وهو ما ينذر باستمرار تردى األوضاع اإلنسانية. ،ال يبقون بدون انصاف وبدون تعويضمحاكمة وضحايا تلك األفع

مرتكبي  مساءلةوالقانون اإلنساني الدولي هي  ،إلنسانالقانونية التي تنشأ عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق ان أهم االلتزامات إ
مسألة بالغة األهمية خاصة بعد المالحقة الدولية  وبالنظر إلى صعوبة تحقيق العدالة على الصعيد المحلي، تبقى، تلك االنتهاكات

سبل لالنتصاف الفعال والوصول إلى العدالة  تمكين الضحايا من التماس ئيلي )المحلي( فياإلسرافشل القضاء أثبتت التجارب أن 
لة ءفي تفعيل آليات المالحقة والمساالمجتمع الدولي عاتق األخالقية والقانونية تقع على  وليةئالمس . وعليه فإنعلى أساس المساواة 

 الدولية.
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 الواقع الديموغرافي
تتجاوز خطورة لتي اقطاع غزة الكثير من الدالالت المقيمين في للسكان  والخصائص الديمغرافية واالجتماعيةالمؤشرات تحمل 

بسبب  ؛خطيرة مؤشرات وسماتهم الديمغرافية واالجتماعية تعدادات السكان الفلسطينيينحيث أظهرت المرتفعة، الكثافة السكانية 
مستوى  وعائقاا حقيقياا أمام تحسين ،تشكل تهديداا رئيسياا أمام تحقيق التنمية الحقيقية المساحة الجغرافية المحدودة في قطاع غزة التي

، وفي 2كم 6,025أن المساحة اإلجمالية للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تقدر ب  إلى (6)وتشير البيانات  المعيشة.
، وأمام هذه المعطيات ارتفعت 2كم365، نجد قطاع غزة ال تتجاوز مساحته 2كم 5,660الوقت الذي تحتل مساحة الضفة الغربية 

 522، بينما سجلت في الضفة الغربية 2كم فرد/ 5,374ة م، في قطاع غز 2018عام معدالت الكثافة السكانية إذ بلغت في نهاية 
( من إجمالي عدد السكان 39.9%( مليون فرد، وهم يشكلون ما نسبته )1.961فقد بلغ عدد السكان في قطاع غزة )،  .2فرد/كم

ع غزة هم من ( من مجموع السكان في قطا%66.1البيانات أن ) ذات وأشارت ،( مليون فرد514.9في فلسطين البالغ عددهم )
 ( من سكان الضفة الغربية هم من الالجئين.%26.3( مليون فرد، مقابل )1,239عددهم حوالي )حيث بلغ  ،ئينالالج

األفراد في المتمثلة مجتمع فتي، حيث تتسع قاعدة الهرم السكاني  قطاع غزةيبين الهرم السكاني أن المجتمع الفلسطيني المقيم في و 
 والذين يشكلون نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى.   ،صغار السن دون الخامس عشرة من العمر

( في %41,6)يشكلون ما نسبته  م2018( سنة نهاية عام 15نسبة األفراد التي تقل أعمارهم عن )حيث أظهرت البيانات أن 
 ،م2017في العام  أفراد( 5,6انخفض إلى )و  في قطاع غزة ملحوظ على متوسط حجم األسرة تغيرطرأ  من جانب آخر قطاع غزة،

 فلسطين، منهافي  مرأة ا% من األسر ترأسها 10.0ن أرباب األسر فإب، وفيما يتعلق (7) م2000( في العام 6,9مقارنة مع )
 طفال.أ% ليس لديها 63.2سنة مقابل  17طفال أقل من ألديها  مرأة اسها أسر التي تر % من األ36.8

أضعاف عن مشاركة النساء  أربعةحيث مشاركة الرجال تزيد  ؛القوى العاملة الزالت الفجوة كبيرةوعلى صعيد مشاركة المرأة في 
، ويشير االتجاه العام أن البطالة تزداد مع ارتفاع عدد السنوات الدراسية للنساء، حيث بلغ معدل البطالة بين م2017خالل العام 

الة بطالمقابل ينخفض معدل الوفي  .ن النساء المشاركات في القوى العاملةم( %54.6( سنة فأكثر )13النساء اللواتي انهين )
 حيث ،داد نسبة الفقر بين األفراد في األسر التي ترأسها أنثى في قطاع غزةتز و  .هانفسالفئة  منبين الرجال ( %20.1لتبلغ )
غزة جمالي السكان في قطاع ( من إ%48.0ه )األطفال ما نسبت ويشكل  .(8)ناث إ( من إجمالي التي ترأسها %54.0بلغت )

الفقر بين األفراد الذين يعيشون في أسر لديها وجد عالقة واضحة ما بين عدد األطفال في األسر ونسب الفقر؛ فنسبة تو  ،(9)
 % بين األفراد الذين يعيشون في أسر ليس لديها أطفال. 23.1مقارنة بـ  %،30.1أطفال كانت 

 ةا أقل عرضاألفراد الذين يقعون في األسر التي لديها طفل أو اثنين  يعدحيث  األسرة،وتزداد نسبة الفقر بازدياد عدد األطفال في 
لألسر  حيث بلغت نسبة الفقر سر التي لديها ثالثة أطفال فأكثر،عند األ باالزديادالنسبة  %، وتبدأ20.3بنسبة  الفقرالنتشار 

  .(10)أطفال  8-7ألسر التي لديها دى ا% ل60.6 إلىتصل وترتفع النسبة ل %،29.6 أطفال 4-3التي لديها 

                                                           
 ttps://goo.gl/xYo6Gnم، الموقع اإللكتروني: 2018(، فلسطين في أرقام 2019 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )آذار/ مارس،( 6)

 م، رام هللا، فلسطين.2018م الفلسطينيون في نهاية عام 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 7)
 ( رم هللا، فلسطين.2018ن أول/ ديسمبر، (، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، )كانو 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )8)
 (، رام هللا، فلسطين.2017(، واقع حقوق الطفل الفلسطيني، )2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )9)
 ( المرجع السابق.10)
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، م2017( من مجمل السكان عام %2.1ذوي اإلعاقة )من  نالفلسطينييل األشخاص ذوي اإلعاقة فقد بلغت نسبة األفراد و وح
(، وتزيد نسبة األفراد ذوي اإلعاقة في قطاع غزة %1.9( مقابل )%2.3لتبلغ ) باإلناثحيث ترتفع هذه النسبة عند الذكور مقارنة 

 .(11)البصرية اإلعاقة الحركية األكثر انتشاراا بين األفراد من إجمالي السكان تليها اإلعاقة  وكانتعنها في الضفة الغربية. 
والخطيرة والمتالحقة في اقطاع غزة بظاللها السلبية على  وأمام هذه المعطيات الديموغرافية، فقد ألقت المتغيرات السياسية الكبيرة

جري يُ  وفهم أعمق النعكاس هذه المتغيرات على حقوق اإلنسان، نيةوفي سياق التصدي للمعاناة اإلنساأوضاع حقوق اإلنسان، 
رسم صورة التي توفر أدوات لجهة  واألرقامباالستناد على المؤشرات والبيانات وذلك  تقييماا مستمراا مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

، وعليه ُيقسم التقرير إلى ثالثة محاور رئيسية يتناول الحالة قتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق االحول واقع  أكثر وضوحاا 
 االقتصادية، والحالة االجتماعية، والحالة الثقافية.

  

                                                           
 م( رم هللا، فلسطين.2018أول/ ديسمبر، (، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، )كانون 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )11)
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 االقتصادية الحالة-أوالا 
 القطاعات االقتصادية وأصيبت ،كبيرة كان لها بالغ األثر على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواجه قطاع غزة تحديات  
ويعزى  ؛دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو واختفى ،اإلى أسوأ مستوياته معدالت اإلنتاج والتشغيل وتراجعت ،حالة من الركودب

 من أبرزهاو ، م2018واإلجراءات اإلسرائيلية التي استمرت وتضاعفت خالل العام  االنتهاكات إلى استمرارفي ذلك السبب الرئيس 
، األمر الذي أفضى إلى توقف شبه كامل في عجلة تبادل السلع والبضائع من وإلى قطاع غزةو القيود على حرية حركة  استمرار

التي أحدثت تشوهات في القطاعات والنفقات الحكومية، ة فضالا عن انخفاض التدفقات المالي ،اإلنتاج في العديد من القطاعات
 اإلنتاجية.

الواردات والصادرات  على االحتالل سلطات فرضهات، وظلت القيود التي الستهداف البري، والبحري، والجوي تواصلت عمليات ا كما
. وهي قائمة طويلة وضبابية (12)ثنائية االستخدام" "ـب السلطاتتلك  تصنفهادخال البضائع والسلع التي ع إمن أبرزها منلعل  ،قائمة

والمعدات  ،اآلالتو  ،والحديد ،معدات االتصال، واأللواح الخشبية، والمواد األساسية كاإلسمنتو كالمعدات الطبية،  اا موادتشمل و 
وفي  ،مؤثر على األنشطة الصناعيةمستمر و وهو قيد  ؛للعمليات االنتاجية ضرورية اا وهذه المواد الممنوعة شكلت مواد .الثقيلة
وفي االتجاه  .اضطرت المنشآت إلى استخدم مدخالت عالية التكلفةو  تعطلت العديد من المنشآت الصناعية، هذه المواد غياب
 تنتهي-سنواتوهي ثالث  ،وانتهت المدة الزمنية لعملية إعادة اإلعمار ،غاياتها تحقيق في (GRM)عمار آلية اإل فقد فشلتذاته 
المؤشرات االقتصادية؛ وأفضى إلى انعكست آثارها على مجمل و  تطور ملموس ولم تستكمل عملية اإلعمار، دون  -م2017عام 

 الحد من التوسع في اإلنتاج. 
 ،للنهوض من جديد إلعادة عجلة اإلنتاج والتشغيل في قطاع غزة نوأمام هذه القيود باتت كل محاولة طموحة من جانب الفلسطينيي

وزيادة القوة الشرائية واالستهالك ودوران  ،للعمال والمالك على حٍد سواء تحقيق الدخل التي تكفل ،ط الحركة االقتصاديةتنشيو 
ارتبط أداء االقتصاد التجاري في قطاع غزة بتوفر  ،فعلى سبيل المثال .تصطدم باإلجراءات اإلسرائيلية بشكٍل أساسي، النقود
في كمية التيار الكهربائي  م2018 من العام بع الثالثر الخالل  الذي شهدته حسن المتذبذبالتوبالرغم من  ،الطاقة تإمدادا

مما يدلل أن  ؛على صعيد اإلنتاج والتشغيل واضحولم يطرأ تحسن  ،إال أن ذلك لم يتم االستفادة منه وترجمته اقتصادياا  ،الواردة
اعتبار أن على  وعربة قطار النمو االقتصادي،تشكل حجر الزاوية  ،قطاع غزة وإلىعوامل أخرى لها عالقة بالحركة التجارية من 

  .تصريف المنتجاتلبحاجة إلى منافذ برية اإلنتاج  عجلة دوران
خالل شهر طرأ انخفاض كبير في مستوى الصادرات  أنهإلى ( OCHAمكتب الشؤون اإلنسانية )التي ينشرها وتشير البيانات 

 ؛م، وهو العام الذي سبق فرض الحصار2007( من حجم الصادرات في العام %78هو أقل وبنسبة )و م، 2018أكتوبر من العام 
  .تصريف فائض األيدي العاملة الذي حال دون  ،لخطيرة نتيجة غياب حرية التبادل التجاري ويمكن تفسير هذه التغيرات ا

، أشارت التقديرات إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة م2018وحول أداء االقتصاد الكلي في العام 
م، كما أظهرت البيانات تبايناا في نمو الناتج المحلي بالمقارنة مع 2017( مقارنة مع األرباع الثالثة األولى من عام %8بنسبة )

 .(13) (2.3%ما نسبته )فيها قق النمو االقتصادي ي حتال ،الضفة الغربية
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  أكد خرى،من جهة أ ةالسياسية من جهة واالقتصاديأثر التغيرات تشخيص وفي سياق 

وإعادة  ،نتيجة لآلفاق السياسية المحفوفة بالخطر واالتجاهات غير المواتية في المعونة ؛)ألونكتاد( أن اآلفاق االقتصادية قاتمة
                                                           

 goo.gl/QwnyKOم(، قوائم مائلة للسواد، الموقع: 2016مركز للدفاع عن الحركة )-( مسلك12)
 طين.م. رام هللا، فلس2018(، أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )13)

https://goo.gl/QwnyKO
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الفلسطينية المحتلة في عام  يضاوانخفاض الدخل الحقيقي للفرد في األر  ،والتوسع في االستهالك الممول بالقروض ،إعمار غزة
هم النساء  ةالمتأثر أن أبرز الفئات و  ،أعلى معدل في العالم المحتلة الفلسطينية يضاأن البطالة في األر التقرير وأكد   .م2017

الفلسطينية تتطلب  يضاكما طرأ انخفاض في الدعم المقدم من الجهات المانحة، وأكد أن التنمية المستدامة في األر  .والشباب
 ، وهي: (14) ثالثة أركان

 تخفف إسرائيل القيود المفروضة على االقتصاد الفلسطيني؛  أن .أ
 وفي تحسين نطاق ونوعية معونتها؛  ،اتستمر الجهات المانحة في التزاماته أن .ب
 .أن تجري حكومة دولة فلسطين إصالحات لتيسير النمو .ج

 

الظروف  قود إلى تدهوريسور في معدالت النمو في قطاع غزة، استمرار التدهأن وأشارت التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى 
في السنوات األخيرة الحفاظ أمكن ن واحداا تقريباا من بين كل ثالثة أفراد في قوة العمل عاطل، حيث إإذ  ،نالمعيشية للفلسطينيي

ومنها مساعدات المانحين والنفقات من خالل  ،بفضل التحويالت المالية الكبيرة ؛على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره
لكن التحويالت من خالل هذين و  .( من إجمالي الناتج المحلي لغزة%80-%70والتي تصل إلى ) ،موازنة السلطة الفلسطينية

( في الربع األول من العام %6وأدت إلى انكماش النشاط االقتصادي بنسبة ) ،المصدرين انخفضت بشدة في اآلونة األخيرة
معدالت  كما ارتفعت .ها( خالل الفترة نفس%5وعلى النقيض من ذلك بلغ معدل النمو االقتصادي في الضفة الغربية ) ،م2018

 والتحويالت االجتماعية في قطاع غزة.  ،نتيجة التراجع في المساعدات ؛ي قطاع غزةفالفقر 
وإذا لم يتم تعويض الفجوة التمويلية لدى  ،وتوقع البنك الدولي أنه إذا استمر تراجع التحويالت من خالل موازنة السلطة الفلسطينية

وتقديم  ،( فسيكون لذلك تأثير كبير على النشاط االقتصاديا)األونرو  نث وتشغيل الالجئين الفلسطينييو وكالة األمم المتحدة لغ
حاداا، مما  أن يشهد االقتصاد في قطاع غزة كساداا  -بناء على ذلك -ة في القطاع، ومن المتوقعالخدمات والظروف االجتماعي

واستمرار االنقسام الداخلي بين الضفة  إسرائيل،استمرار نظام القيود التي تفرضها  وحال ،يثير بشدة احتمال وقوع اضطرابات
 .(15) الغربية وقطاع غزة من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص

 بلغ خاصة ألصحاب المنشآت والتجار، فقد وبومن المؤشرات االقتصادية التي تفصح عن صعوبة األوضاع المالية 
( مليون 260.9( شيك، بقيمة )87421الماضية ) الثالثةجمالي عدد الشيكات المعادة في غرفة مقاصة غزة خالل السنوات إ

 مليون دوالر. (85,8( شيك، بقيمة )30,834) من بين العدد اإلجمالي م وحده 2018وبلغ عدد الشيكات المعادة في عامدوالر، 
 

 2018-2016خالل الفترة المقدمة للتقاص والمعادة بالمليون دوالر عدد وقيمة الشيكات يبين (: 1)رقم جدول 

                                                           
(، تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، التطورات التي شهدها اقتصاد األرض 2018(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )ألونكتاد(، )14)

 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb65_2_d3_ar.pdfالفلسطينية المحتلة، جنيف، الرابط االلكتروني: 
 
(، تقرير حول أحدث التطورات، الوقع اإللكتروني: 2018( البنك الدولي، )15)

https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018 

 البند
 

 قطاع غزة
2016 2017 2018 

 207,079 265,372 243,039 عدد الشيكات المقدمة للتقاص

 896.1 1202.4 1140  قيمة الشيكات المقدمة للتقاص

 30,834 35,484 21,103 عدد الشيكات المعادة

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb65_2_d3_ar.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb65_2_d3_ar.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018
https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018
https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-october-2018
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: سلطة النقد الفلسطينية.المصدر  
 

انخفاض كمية النفايات الصلبة التي يتم ترحيلها في مؤشر إضافي تمثل ذلك في  دالالت تدهور األوضاع االقتصاديةظهرت كما 
القدرة الشرائية  وضعفلفرد، اانخفاض دخل  نتيجةمستوى االنخفاض الحاد في االستهالك  وهو يشير إلىإلى المكب ات الرسمية 

  .م2018في قطاع غزة في عام 
قع في قرية وادي غزة )جحر الديك( من محافظة غزة، الوامكب النفايات إلى الكميات المرحلة ملحوظاا في  اا انخفاض األرقام وبينت

وهي األكبر من حيث  "(جحر الديك"قرية وادي غزة و المكونة من أربعة تجمعات وهي )مدينة غزة، مدينة الزهراء، قرية المغراقة، 
م، وبلغت 2018 م،2017م، 2016عدد السكان، بحيث انخفضت كمية النفايات المرحلة مقارنة مع األعوام الثالثة الماضية 

في الوقت الذي و  . ( طن217,338.710( طن، )249,510.460طن، ) (259,878.190على النحو التالي: ) (16) الكميات
ما أن اإلنفاق االستهالكي اتجه لالنخفاض نتيجة انخفاض مستوى الدخل. و على  تمثل محافظة غزة مثاالا، فإن هذا مؤشر جدي

  كمية النفايات الصلبة المرحلة. انخفاض علىومع ذلك طرأ  ،معدالت الزيادة في السكان واصلت ارتفاعهاأن يعزز هذا االستنتاج 

كونها توفر السيولة  ؛تحتل أهمية كبيرة في األنشطة االقتصاديةالتي  القيود المفروضة على الصادراتمن جهة أخرى وعلى صعيد 
الزراعة،  غزة خاصة قطاع ة في قطاعالرئيس القطاعات التصديرية أمام نموقيود ال تواصلت ؛هم في نمو الناتج المحليالنقدية، وتس

وقطاع الصناعات الخشبية، وقطاع المالبس والخياطة، وهي ُتعد من أكثر القطاعات اإلنتاجية، ولها أهمية كبيرة لجهة اإلنتاج 
، وتحقيق األمن الغذائي واالستقرار على نلفلسطينييوالتشغيل، فضالا عن مساهمتها في تحقيق الحماية االجتماعية وتعزيز صمود ا

 على النحو اآلتي:  م2018في عام  القطاعات ونستعرض واقع هذه .الصعيد المالي واألمني والسياسي
توفير السيولة النقدية من خالل في هم ألسر المزارعين، ويس للدخل اا أساسي اا مصدر القطاع الزراعي يشكل  لقطاع الزراعي:ا .1

 بأنواع مختلفة منالجهود الذاتية والرسمية لجهة تنمية قطاع الزراعة  . وواجهتالصادرات، وتوفير االحتياجات الغذائية
للسياج وعمليات رش الحقول الزراعية المحاذية  قصف المنشآت الزراعية،و تجريف ك المباشرةاالنتهاكات  المعوقات سواء

 والتضييق فضالا عن تهديد المزارعين في مصدر رزقهم من خالل إطالق النار المستمر، (17) الكيميائيةبالمبيدات  الفاصل
قت السياسات اإلسرائيلية تطور و  ع ،من جهة أخرى و  .يهاواالستيالء عل معداتهمقواربهم و تخريب و  ،على الصيادين ومالحقتهم

بحجة أنها ذات" استخدام مزدوج" ومنعت  ؛لزراعيةفرضت قيوداا على استيراد مدخالت اإلنتاج من اآلالت او القطاع الزراعي 
المتمثلة  الداخلية التحدياتويأتي ذلك في ظل  أيضاا دخول بعض األسمدة، والكيماويات، واألنابيب الفوالذية للحجج ذاتها. 

استمرار و  ،غير صالح لالستخدام الزراعي بسبب تلوثها المفرط ومعظمهافي نقص المصادر المائية، وتلوث المياه الجوفية، 
  ( 18)أزمة التيار الكهربائي الذي ُيعد أحد مدخالت اإلنتاج الرئيسية 

 
 

                                                           
 (.2019، مارس،05مقابلة: عبدالرحمن أبو القمبز، مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة، قابله باسم أبو جري  بتاريخ )( 16)

 م(، ورقة حقائق حول الرش الجوي للمبيدات وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول بقطاع غزة.2017لحقوق اإلنسان، )( انظر، مركز الميزان 17)
 م(، ورقة حقائق حول واقع القطاع الزراعي في ظل أزمة التيار الكهربائي.2017( راجع مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )18)

 85.8 112.8 62.3  قيمة الشيكات المعادة

 %14.9 %13.4 %8.7 نسبة عدد الشيكات المعادة من عدد الشيكات المقدمة للتقاص

 %9.6 %9.4 %5.5 نسبة قيمة الشيكات المعادة من قيمة الشيكات المقدمة للتقاص
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وصائدي  ،المزارعين في القطاع الزراعي: منالعاملين استهداف اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل  م2018وعلى امتداد عام 
مقيدة الوصول براا قرب السياج الشرقي ، في المناطق الخردة )الحديد والبالستيك(جامعي و  ،وجامعي حطب ،ورعاة أغنام ،طيور

في أغلب األوقات  وأجبرت المزارعين ،خسائر بشرية ومادية وألحقت ،الرشاشة والثقيلةواستخدمت األسلحة قطاع غزة. لوالشمالي 
  .عيشهمبفقدانهم مصادر  في كثير من األوقات تسببما م أعمالهممزاولة  التوقف عنعلى 

(، 2صابة )إ(، و 5( حادث، تسببت في استشهاد )229بلغ عدد حوادث القصف وإطالق النار ضد المزارعين ) في هذا السياقو 
  ( مرات.7فيما بلغ عدد حوادث الرش )

 

 العاملين في القطاع الزراعي توزيع اعتداءات قوات االحتالل على يبين (: 2جدول رقم )

 عدد االصابات عدد القتلى عدد الحوادث الفئة

اضي الزراعيةر ق نار/ قصف تجاه المزارعين واألطالإ  229 5 2 

راضي الزراعيةرش المبيدات على األ  7 0 0 
 

على امتداد وتشير البيانات الواردة في الجدول أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت العاملين في المجال الزراعي وممتلكاتهم 
 اا آثار  ينجم عنهاالقانون الدولي اإلنساني، بل  ئكونها تنتهك مباد المنطقة مقيدة الوصولوتتعدى سياسة فرض  .م2018عام 

 على السكان قدرةو على السلة الغذائية لقطاع غزة بالغ  ريأثت لها التي نتجات الزراعيةلمعلى اوتحديداا  ،االقتصاد علىكارثية 
 تبلغمن الفالحة واالستثمار في مساحة واسعة من األراضي والتي  المزارعينفحرمان  .الغذائية من الخضروات متأمين حاجاته
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 غزةمن إجمالي مساحة قطاع  %15 ونحو ،األراضي المخصصة للزراعة في قطاع غزةمن إجمالي % 35ما نسبته مساحتها 

، واالنتهاكات حجم التعقيدات واآلثار الناجمة عن القيود ويشير إلى، (20) الفلسطينيمثل خسارة كبيرة لالقتصاد األمر الذي ي ؛(19)
 .لعيشلل يسبكاالستفادة منها و  أرضه استغالل المزارع منالتي تحرم 

 

سياسة تضييق مساحات المناطق التي يسمح فيها بممارسة أنشطة الصيد، إذ حظرت  تواصلتلم يتوقف األمر عند هذا الحد بل و 
ر نسبتها بحوالي ) تها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة %85على الصيادين العمل في مناطق تقد  ( من مساحة الصيد التي أقر 

وحصرها في أغلب األوقات ما بين ثالثة إلى تسعة  المساحة، واستمرت بتقليص م1993ل عامالتحرير الفلسطينية ودولة االحتال
 أميال بحرية.

 .م2018و م2017ن في الصيد البحري خالل عامي يبين أعداد االنتهاكات بحق العاملي :(3)رقم جدول 
م2017 انتهاكات االحتالل ضد الصيادين م2018   

االحتالل ضد الصيادينعدد حوادث انتهاكات   215 326 
 326 213 عدد الحوادث التي تم فيها إطالق نار

 21 14 عدد الحوادث التي تم فيها اعتقال الصيادين
 68 39 عدد المعتقلين

 2 2 عدد القتلى

 19 14 عدد اإلصابات
 16 13 عدد حوادث استيالء على قوارب ومعدات صيد

مصادرتهاعدد القوارب التي تم   13 21 

 8 7 عدد حوادث التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد
 

أميال بحرية بدالا من  6 -3بين  وتراوحت ما ،المسموح فيها خالل العام تفاوتت منطقة الصيدالبينات السابقة فقد  إلىواستناداا 
ت ميالا  (20) بالرغم من أن األصل أن يتمتع الصياد الفلسطيني بالشروط نفسها التي يتمتع بها الصياد عليها اتفاقية أوسلو، نص 

كما تسببت هذه  مصادر رزقهم.( صياد من 3700) عددهمالبالغ و األمر الذي حرم الصيادين الغزيين داخل دولة االحتالل، 
 .مصدراا أساسياا للتغذية التي ُتعداإلجراءات في خفض كمية األسماك 

فلسطيني في قطاع غزة إلى ( صياد 969)تعرض م، إلى 2018حتى نهاية عام  م2010 العاممنذ تشير بيانات مركز الميزان و  
فقدان  في . وتسببت هذه االنتهاكاتلصيادين في قطاع غزةا إجمالي عدد( من %26) العدد ويمثل هذا ،انتهاك واحد على األقل

 للتخريب والمصادرة كما هو موضح في الجدول اآلتي: المعدات ضيأو تعر االعتقال،  وأاإلصابة  وأ، الحياة
 

 م2018- م2010ضد الصيادين من اإلسرائيلي انتهاكات االحتالل  يبين :(4جدول رقم )
 العدد البيان

 557 عدد المعتقلين
                                                           

يدة الوصول من إجمالي مساحة األراضي الزراعية وإجمالي مساحة األرض في قطاع غزة تعود لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية ( التقديرات حول ما تمثله المنطقة مق19)
 م.2012في العام 

 صول براا حول: انتهاكات قوات االحتالل في المناطق المقيدة الو  2015م( التقرير النصف سنوي للعام 2015( انظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )20)
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 7 عدد القتلى
اإلصاباتعدد   126 

 181 عدد القوارب التي تم مصادرتها
مراكب او معدات صيدعدد حوادث تخريب   98 

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان.المصدر: 
 

شهد زيادة ملحوظة في أعداد الحوادث واالنتهاكات بحق الصيادين بالمقارنة مع العام  م2018وتشير األرقام والبيانات أن العام 
من ستهداف القطاع الزراعي النتيجة كو  ؛م2017واالنتهاكات بشكل ملحوظ عن عام  ث ارتفعت أعداد الحوادثي، حم2017

وزارة الزراعة  وتشير .رج دون المأمولفقد ظل حجم الصادرات للخا ؛والقيود المفروضة على حركة السلع والبضائع ،ناحية
االحتالل  زالت سلطاتإلى أنه وبالرغم من السماح في السنوات األخيرة بتصدير بعض المنتجات الزراعية، ال  (21) الفلسطينية

تحظر على المزارع الفلسطيني تصدير المنتجات الزراعية التالية: الخضروات الورقية، الجزر، البصل، وبطاطس المائدة، بينما 
كما ُيمنع على المزارعين استيراد بعض األسمدة خاصة تلك التي  .البطاطا الحلوة مسموحة ألسواق الضفة وممنوعة إلى إسرائيل

باإلضافة إلى حظر استيراد العديد من المواد المستخدمة في تعقيم  . هذا"االستخدام ةبحجة أنها "ثنائي ،ليةتحتوي على نترات عا
( 6000 -5000( شيقل إلى )1000فعلى سبيل المثال ارتفعت أجرة شاحنة النقل من ) ،التربة، فضالا عن تكلفة النقل المرتفعة

  .شيقل
قبة على األرض إلى أن غياب الرؤيا والسياسة المخططة في عمليات تصدير بعد السلع مركز الميزان يشير من خالل أعمال المرا

مر الذي م في مزيد من تدهور األوضاع، األاألمر الذي يسه ؛يفضي إلى تعظيم مشكلة الغالء وارتفاع األسعار في غزة ؛الزراعية
 وتصدير الفائض.يتطلب اتباع سياسة متوازنة تحافظ على حاجة السوق المحلي 

رض السلطات اإلسرائيلية تف حيث ،حرمان المزارع من التصدير والتسويق الحر في األسواق الخارجيةوتواصل اختالق الذرائع ل
وفي حال وجدت دائرة التفتيش اإلسرائيلية على المعبر أي عبوة  ،ر وضع الصق على كل عبوة بداخل الصندوق على المصد  

لوجود  ؛رجاع صناديق بكميات كبيرةإوهذا ما جرى خالل موسم تصدير الفراولة عندما تم  .كافة ناديقرجاع الصإبدون الصق يتم 
يمنع على المزارع شراء البذور أو  ،على سبيل المثال ،ومن القيود المفروضة على االستيراد .ال يوجد عليها الصق واحدة عبوة

 سرائيلية.األسمدة المسموح بدخولها قطاع غزة إال من األسواق اإل
 

تأثر قطاع الصناعة من االنتهاكات واإلجراءات والقيود المفروضة على المعابر، وظل التراجع في القطاع الصناعي:  .2
من أبرزها: الصناعات الغذائية والبالستيكية، وصناعة األلمونيوم،  صناعاتويضم هذا القطاع  .مستوى اإلنتاج متواصل

 . والصناعات الجلدية والمعدنية ،والصناعات الورقية والمالبس والنسيج
قد بلغ عدد المصانع فوتشير األرقام إلى أن معدالت التدهور استمرت في هذا القطاع على امتداد السنوات الثالث الماضية، 

الذي شهد تدهوراا أيضاا بالمقارنة مع سنوات سابقة، وهو ال  ،م2015عام وذلك في  ( مصنع1725القطاع )العاملة في هذا 
في األنشطة االقتصادية، وتشير األرقام إلى  اا كبير  اا األعوام الالحقة شهدت تراجع أنومع ذلك نجد  ،يشكل األساس للمقارنة

وتشير البيانات . يعمل معظمها جزئياا وبالحد األدنى ،ومنشأة ( مصنع813ع حتى وصل عددها إلى )انخفاض عدد المصان

                                                           
، بتاريخ )21)  م(.2018، ديمسبر،18( مقابلة، المهندس تحسين السقا، مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة، قابله: باسم أبو جري 
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انخفض عدد العاملين في ، وعلى صعيد القوى العاملة. ( مصنع470بلغ ) م2018عام  المغلقة فيعدد المصانع  إلى أن
  م. 2018( عامل في العام 10047إلى ) م2016( عامل وعاملة، خالل عام 19526القطاع الصناعي من )

. م2018( عام %17إلى ) م2015( عام %35) لتتراجع منتجدر اإلشارة إلى أن الطاقة اإلنتاجية واصلت انخفاضها و 
 ليصل، ( عامل45000فروض على قطاع غزة )الحصار الم قبل القطاععدد العمال في هذا  وبالمقارنة مع السابق فقد بلغ

  .(22) م2018( في عام 77.6%نسبة انخفاض مقدارها ) مسجالا  ،( عامل10047إلى )
يستعرض التقرير التحديات في المجال الصناعي،  ةولمزيد من التفاصيل حول التحديات التي تواجه أبرز القطاعات التصديري

للوقوف على أثر القيود اإلسرائيلية والممارسات األخرى،  ،الخياطة والنسيجو الصناعات الخشبية واألثاث،  التي تواجه قطاعي
 عملية التنمية الصناعية وتحسين األحوال االقتصادية ومؤشراتها.على 

 

 طاع الصناعات الخشبية واألثاث فيق يود واإلجراءات اإلسرائيلية أيضاا طالت الق قطاع الصناعات الخشبية واألثاث: .أ
ويشير اتحاد الصناعات الخشبية . الف العمالآاألمر الذي أدى إلى انخفاض أعداد المصانع والورش، وتسريح  ؛قطاع غزة

 تستوعبكانت م، و 2006في عام منشأة ( 600) غزة بلغأن عدد المصانع والورش في قطاع  (23) الفلسطينيواألثاث 
( إلى %80)، و( إلى السوق المحلي في قطاع غزة%20وتوزع تصريفه بواقع ) ،( عامل، وارتفعت كميات اإلنتاج11.000)

 . أسواق الضفة الغربية وإسرائيل
مليون دوالر شهرياا، ونجح المصنعون في فتح ( 2)كما بلغت القيمة التقديرية لهذا القطاع ومساهمته في الدخل القومي حوالي 

( شاحنة، وهو العام الذي 1200حيث ُسجل تصدير ) م2005عام في ذروته بلغ التصدير أسواق جديدة في العالم، علماا أن 
وورشة بشكل كلي  اا ( مصنع50)، حيث دمرت قوات االحتالل قطاع من االستهدافال ولم يسلم هذا .سبق فرض الحصار

ض الكميات اصطدم هذا القطاع بالقيود على معبر كرم أبو سالم، وأفضى ذلك إلى انخفا. كما خالل السنوات الماضية
على  م2018، م2017، م2016( شاحنة في األعوام 33(، و)31(، و)36المصدرة التي سجلت في السنوات األخيرة )

( 1000(، يعمل فيها في الوقت الراهن حوالي )100( إلى )600أعداد المصانع والمنشآت من ) تكما انخفض التوالي،
  .عامل

سمحت السلطات اإلسرائيلية بتصدير المنتجات م 2012نه في عام إحيث  ،وشهدت حركة التجارة الخارجية لهذا القطاع تذبذباا 
من اإلجراءات المعقدة لها عالقة بالحصول على إذن من  لكن اشترطت على المنتج استكمال سلسلة ،الخشبية إلى الخارج

رسال الوثائق عبر هيئة المعابر التي تتضمن تفاصيل المركبة، ورقمها، وحمولتها، واسم الشركة إالبيئة اإلسرائيلية، و  ةسلط
فعمليات  ،ت عقبات أخرى أضيف كما .المصدرة والمستوردة، والجهة المستفيدة، ومن ثم االنتظار للحصول على الموافقة األمنية

ق التفريغ والتحميل للمنتج في المركبات على المعابر من سيارة إلى أخرى  حيث  ،قدرة المنتجين على التصدير بسهولة عو 
  .تالف كميات من المنتجاتإتسببت إجراءات النقل والتفتيش في 

دخال حاويات إعبر الوسطاء األوروبيين  نرائيليين في هذا القطاع من اإلسغلب على هذه المعضلة طالب العاملو وكمحاولة للت
من جهة و  .أمنية االحتالل ما زالت ترفض ذلك بدواعٍ إال أن سلطات د كبيرة الحجم لنقل البضائع فيها؛ مصنوعة من الحدي

التيار الكهرباء وارتفاع تكلفتها حيث يتم  انقطاع زمةأيواجه قطاع الصناعات الخشبية تحديات لها عالقة باستمرار  أخرى 
                                                           

نظمها مركز الميزان ديسمبر(، واقع القطاعات االقتصادية، ورقة مقدمة في ورشة عمل  12، 2018( على الحايك، رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين، )22)
 لحقوق اإلنسان بعنوان " الرسوم الجديدة المفروضة على السلع المستوردة في قطاع غزة.

، بتاريخ )23)  م(.2018، ديسمبر،17( مقابلة، األستاذ وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية واألثاث الفلسطيني، قابله: باسم أبو جري 
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تزويد هذه المصانع بأسعار مضاعفة، وقيود لها عالقة بالرسوم والضرائب واإلجراءات والتحويالت المالية، وانخفاض أعداد 
 تصاريح التجار. 

 

والنسيج من القطاعات الرائدة في األراضي الفلسطينية، من حيث األهمية  الخياطةقطاع  ديع قطاع الخياطة والنسيج: .ب
والنسيج، إلى  الخياطةوارتفعت أعداد الشركات والمصانع التي تعمل في مجال  .االقتصادية على صعيد التشغيل والتصدير

 ةعامل/ة، وبعد عمليات االستهداف والقيود اإلسرائيلي( 35000( شركة ومصنع، يعمل فيه ما يقارب من )928حوالي )
وهو العام الذي سمح فيه للبيع والتصدير   -م2014انخفض أعداد هذه المصانع والشركات وأصيبت بشلل تام،  وفي عام 

 (3000-2500( مصنع وشركة، تشغل ما بين )137انخفض عددها  إلى ) –والنسيج إلى الضفة الغربية الخياطةفي قطاع 
لتصدير إلى إسرائيل، ومع ذلك ظلت بابعد السماح للمنتجات من هذا القطاع  م2015عامل، وجرى تغير طفيف في عام 

انخفاض عدد التصاريح عرضها التقرير، باإلضافة إلى فاعلية وحيوية هذا القطاع دون المأمول بسبب التحديات التي 
 للمنتجين والمصدرين.

 

في الوقت الذي تعلن فيه أنها تقوم ف ،ائيلي في اإلجراءات وتتحايل على الرأي العام الدوليوتتالعب سلطات االحتالل اإلسر 
عبر تسهيل حركة التجارة على معبر كرم أبو سالم، واإلعالن عن زيادة كمية الصادرات تنتقل إلى  ،بالتسهيل على المنتجين

اد التصاريح الخاصة بالتجار، وهذا ما حصل مع تجار إلفراغ هذا القطاع من نقاط القوة من خالل تقليص أعد ؛قيود أخرى 
 المنشأ، وعدم القدرة علىدولة األمر الذي حال دون قدرة هؤالء على التأكد من جودة مدخالت اإلنتاج من  ،الخياطة والنسيج

بلغ عدد  ،صناعة والنسيجالالتحاد  ( عضو منتسبٍ 141وتشير البيانات إلى أن من بين ) وفتح أسواق جديدة، برام الصفقاتإ
  اا.( عضو 59) منهم م 2018في عام  الحاصلين على تصاريح

 والجدول اآلتي يوضح االنخفاض في أعداد التصاريح خالل السنوات الماضية.
 غزة خالل السنوات األربعة الماضية ععدد التصاريح للتجار في قطا يبين :(5جدول رقم )

 م2018 م2017 م2016 م2015 السنة

 59 20 86 106 عدد الحاصلين على التصاريح
 م.2018: اتحاد صناعة المالبس والنسيج، المصدر

 

الوفاء بتسليم الطلبيات  التجار أن ذلك حال دون ، حيث أكد العديد من في قطاع غزة والتجار ينالمنتجهذه اإلجراءات قدرة وتقيد 
 .إلى فسخ العقد وفي بعض األحيان تم خصم نسبة من المبالغ الماليةفي الخارج في الوقت المحدد والمناسب، مما دفع التاجر 

ر، وأصحاب تجاسياسة سحب التصاريح، أو تأجيل استصدار التصاريح لفترات متفاوتة تصل إلى عام، وهذا يتكرر مع الوتتواصل 
  وفقاا لتوثيق مركز الميزان بحقوق اإلنسان. م أربعة تجار2018يتم اعتقالهم حيث اعتقلت خالل عام  األعمال والصناعة، كما

عبر ألواح خشبية )المشاطيح( وهو يسبب  التصديرأن يتم تتطلب التي التعقيدات التعليمات والترتيبات اإلسرائيلية  هذهيضاف إلى 
دخال حاويات حديد كبيرة لوضع البضائع بداخلها مما يحميها إاا للمنتج، حيث ظلت مطالب التجار تتمثل في ضرورة التلف أحيان

 أمنية". يلية ترفض إدخال الحاويات "لدواعٍ ويوفر من تكاليف النقل، إال أن السلطات اإلسرائ ،من التلف
في نشاط هذا سلطات االحتالل اإلسرائيلي  وتتالعبدخال المواد الخام األساسية للتصنيع،  إالقيود المفروضة على  وتواصلت

 لكن ،الوصول إلى قطاع غزةالدخول و تعلن عن السماح لبعض المواد الخام بالقطاع من خالل التحكم في العملية اإلنتاجية، و 
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المواد الخام الالزمة للتصنيع  منغياب عنصر واحد عالية،  فبكفاءة للمنشآت والشركات العمل  حتيوال ي  حال يسمبشكل يتم  ذلك
إلى قطاع  بالدخول السماح ألنواع معينة من األخشابعندما يتم  ذلكمن األمثلة العملية على و  ،تفقد المكونات األخرى قيمتها

ومن األمثلة تها. قيمالخام  ما يفقد العناصر األخرى من المواد، الطالء الخاص باألخشابدخول منع يوفي الوقت ذاته  ،غزة
  .سمنتوالحديد، واإل ،مواد الالزمة للصناعات اإلنشائية مثل الحصمةالدخال إ األخرى منع

 Systemالتيار الكهربائي واالستمرار في العمل وفق نظام )قطاع دخال المعدات والمكينات وقطع الغيار، وانإمنع  هذا باإلضافة إلى
-GRM خاصة قطاع الصناعات اإلنشائية، باإلضافة إلى مشكلة نقص بكارثي على القطاعات االقتصادية كافة، و ( كان له أثر

 السيولة النقدية.
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الحقوق  تعزيزفي  سهموت ،للنمو االقتصادي اا رئيس اا التجارة محرك تشكل :ي قطاع التجار ال  .3

لقيود المفروضة على دخول المواد ونظراا ل ؛ذاتي اا ومن الصعب عليه االكتفاء  ،عتمد على تجارة السلعيقطاع غزة  كون خاصة 
ضتوالتي االحتالل اإلسرائيلي  سلطاتالتي فرضتها  االستيراد والتصديروعراقيل الخام  ت كثف خاصة بعد أنهذا القطاع  قو 

 انتفاضة األقصى في التاسع من تشرين األول/ أكتوبراندالع منذ . يشار إلى أنه من إغالقها لقطاع غزةسلطات االحتالل 
خنق إلى على المعابر وانطلقت أولى خطواتها الهادفة  ةالتقييدي إلجراءاتاسلسلة من قوات االحتالل  اتخذت .م2000عام 

بعد أشهر معدودة من اندالع وذلك القسم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت حانون )إيرز(  الحركة التجارية، بإلغاء
وهو المعبر الذي  -م2008أيلول )سيبتمبر(  12كلياا بتاريخ  العودة )صوفا( م، ثم أغلقت معبر2000االنتفاضة أواخر العام 

 بشكل كلي وذلكوفي قت الحق أغلقت معبر الشجاعية )نحال عوز(  -كان مخصصاا لتزويد القطاع بالحصمة ومواد البناء
، الطهيوهو المعبر الذي كان مخصصاا لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز  م2010الثاني )يناير(  كانون  1بتاريخ 

 جاء القرارحيث ، م2011آذار )مارس(  /2بتاريخ  إغالق معبر المنطار )كارني( بشكل نهائيالتضييق ب حلقةواستكملت 
الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة كمعبر وحيد لحركة البضائع في سياق توجهات وسياسات لإلبقاء على معبر كرم أبو سالم 

 . (24)من وإلى قطاع غزة
 .م2018حركة الصادرات والواردات )عدد الشاحنات( عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة في العام  يبين(: 6جدول رقم )

 : مركز الميزان لحقوق اإلنسان.المصدر
 

يعاني من محدودية في القدرة االستيعابية التي ال  منذ افتتاحة الذيكرم أبو سالم، حصر البضائع في معبر وأفرز اإلغالق و 
السكانية المضطردة في  ةالزيادكما أن  .اإلنسانيةالمواد األساسية واإلمدادات  تستطيع تلبية حاجة حوالي مليوني فلسطيني من

( 0.5ما يقارب من ) السكانارتفع عدد الماضية  سنواتالوعلى مدار  في القدرة االستيعابية للمعبرلم يقابلها زيادة  ،قطاع غزة
لم في المقابل و   .خاصة بعد عمليات التدمير واسعة النطاق ،بشكل فلكيتضاعفت االحتياجات و  ،مليون نسمة في قطاع غزة

نذ التأسيس واستمر العمل بالمعبر وفق الجدول المعمول به م ،السكانية تعادل الزيادةأي توسعة ملموسة أو زيادة المعبر يطرأ على 

                                                           

اإلنسان، بيان صحافي مركز الميزان يستنكر إغالق معبر المنطار )كارني( ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف االضطهاد الذي ( انظر، مركز الميزان لحقوق 24)
 https://goo.gl/rUsosjتمارسه إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، الرابط اإللكتروني: 

 الصادرات الواردات

 الشهر
 وجهات اخرى )عدد الشاحنات( القطاع الخاص، القطاع الدولي، المساعدات

المحروقات 
)عدد 

 الشاحنات(

للخارج )عدد  صادرات
 (الشاحنات

صادرات للضفة 
الغربية )عدد 

 (الشاحنات

)عدد  إلسرائيلالصادرات 
 الشاحنات(

 543 1808 129 6367 97424 اإلجمالي

https://goo.gl/rUsosj
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في وقت بات فيه  مرات عديدة، وأغلق نكورقة ضغط على الفلسطينييخدم تاس م2018وعلى امتداد عام ( أيام في األسبوع. 5)
 أن سلطات االحتالل أغلقت معبر كرم أبو سالم م2018وتشير البيانات المتوفرة عام  .كل ساعة عمل إضافيةالقطاع بحاجة إلى 

( 104أيام متذرعة بأسباب أمنية، وبلغ عدد أيام اإلغالق بسبب اإلجازات األسبوعية )الجمعة، والسبت( ) (8) م2018عام  خالل
( أيام بسبب األعياد الفلسطينية، وبلغ عدد أيام العمل في المعبر على 3بسبب األعياد اليهودية، و) اا ( يوم15يوم، باإلضافة إلى )

 ،تواصلت االعتقاالت بحقهمو لتجار، لطرأ انخفاض على أعداد التصاريح الممنوحة قابل وفي الم .(25) فقط( يوم 235امتداد العام )
 يرز(.إ( تاجراا عند معبر بيت حانون )57حيث اعتقل خالل األربع سنوات الماضية )

 م2018 – م2015 التجار في األعوامعداد المعتقلين بأحصائيات يبين إ (7جدول رقم )

 العدد العام
 30 م2015
 14 م2016
 4 م2017
 9 م2018

 57 اإلجمالي
 : مركز الميزان لحقوق اإلنسان.المصدر

 

على اإلغاثة اإلنسانية، وإعادة تعمير وإصالح في قطاع غزة تركزت  الدولية واإلقليمية جميع الجهود أنإلى تجدر المالحظة 
وال التنمية الصناعية  ،والتجارية ،المشاريع التنموية تحظ   لمو  ،اإلسرائيليةاألصول والممتلكات التي دمرتها العمليات العسكرية 

وزارة االقتصاد الوطني في قطاع  فرضنتيجة  ؛االستهجان ة في غزةيحكومالمؤسسات الأثارت تدخالت و هذا  .بالتدخالت المطلوبة
دفع الرسوم على قائمة من البضائع ضمت على المستوردين  غزة الحصول على أذونات استيراد على بعض السلع، واشترطت

وفي معرض تبريرها للقرار أوضحت أنه يهدف لحماية المنتجات  .( صنفاا، وحذرت المستوردين من مغبة عدم االلتزام بالقرار95)
( ساعة 72الغ الوازرة قبل )بإووفقاا لإلعالن الذي أصدرته وزارة االقتصاد الوطني، اشترطت األخيرة على المستوردين  .المحلية

دخال البضائع، واستيفاء رسوم على البضائع التي لها بديل محلي منافس وذو جودة عالية، وحددت موعد سريان إعلى األقل من 
 م. 18/12/2018هذه االجراءات اعتباراا من 

االقتصادية، واعتبرته  األوضاعوفي أعقاب هذا القرار عبر ممثلو القطاعات الصناعية عن خشيتهم من تداعيات هذا القرار على 
  .بعض هذه القطاعات أن باطن هذا القرار هو الجباية وليس الحماية للمنتجات

لية، ومساندة منشآت القطاع الخاص، وزيادة أكدت العديد من األطراف والمؤسسات أهمية وضرورة حماية المنتجات المح وفيما
خاصة تلك المقترنة بفرض ، وجدت في هذه اإلجراءات والتدخالت إال أنهاحصة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي، 

آثار  ىوي علنطترسوم جديدة، خطوة ال تنسجم مع الواقع االقتصادي واالجتماعي للمواطنين، وتعمق من األزمة االقتصادية، و 
تدهور من األمر الذي سيزيد  ؛عكسية نحو زيادة التكاليف وظهور االحتكار، وارتفاع األسعار التي يدفع ثمنها  المستهلك النهائي

 .األوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوماا بعد يوم

                                                           
 (.2019، مارس،4فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، قابله باسم أبو جري بتاريخ )( مقابلة: رائد 25)
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في الربع الثالث  الطاقة، التي شهدت تذبذباا وتحسناا نسبياا واد الخام، وإمدادات المفي غزة بتوفر  ةالتجار  قطاعهذا وارتبط أداء 
ولم يطرأ تحسن على صعيد الصادرات كون  ،لم يتم ترجمة هذا التحسن في الكهرباء اقتصادياا  من ذلكوبالرغم  والرابع من العام،

 .والتي انخفضت بشكل حادالنفتاح على العالم لتصريف المنتجات اأجل  برية مندوران عجلة اإلنتاج بحاجة إلى منافذ 
 ،التنقل والحركة سواء في الحركة الداخليةفي  السكانالوسيلة الوحيدة أمام  البري  ُيعد النقل النقل والمواصالت: قطاع  .4

ومنعت ، (26) الدوليقوات االحتالل اإلسرائيلي مطار غزة دم رت خاصة بعدما  ؛أو في السفر والتنقل من وإلى خارج القطاع
 انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. نتيجة ؛أصيب بالضعفمع أنه قطاع النقل الوحيد إال أنه نشاء ميناء بحري، و إ

يتميز االقتصاد الفلسطيني بكونه اقتصاداا خدمياا، كما يعد اقتصاد قطاع غزة أكثر اعتماداا على أنشطة  الخدمات: قطاع  .5
الخدمات كونه يشغل األيدي العاملة، وقد تسبب العدوان اإلسرائيلي في تراجع أداء القطاع الخدمي، في حقل التعليم، والصحة، 

 ت المالية، واإلدارة العامة.والعمل االجتماعي، والفنادق والمطاعم، والخدما
المتقلبة  األمنية والسياسيةالظروف بسبب  ؛االقتصاديةمساهمته  يعاني من التراجع فيقطاع السياحة  ظل قطاع السياحة:  .6

؛ الداخليةالحركة السياحية لم يطرأ تغيير في معدالت و  .هذا القطاععائقاا أمام نمو  شكلت ، التيقطاع غزةالتي يمر فيها 
الضفة  أن ،على سبيل المثال ،حصائيات الرسميةاإلوتظهر  .األراضي الفلسطينية وعزل قطاع غزةتقطيع أوصال  نتيجة

السياحية خالل  مليون زيارة للمواقع (3.13) بلغت حصيلتهاحركة نشطة لكل من الزوار والوافدين والمحليين شهدت الغربية 
  .م2018عام النصف األول من 

المقيمين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نوفيما يتعلق بأبرز جنسيات الزوار الوافدين، فقد كان للزوار الفلسطينيي
ة نتيجة قطاع غز  يتكبدها%م، األمر الذي يوضح مدى الخسارة التي 47النصيب األكبر من الزيارات الوافدة بنسبة  م1948

 .ه وإليهحصار غزة وتقييم حرية حركة األفراد من
في التقدم التكنولوجي، ويسخر المعارف  العالم في الوقت الذي يستثمر :قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .7

ال يزال قطاع غزة محروماا من بعض األدوات الالزمة  ،الجديدة إلحراز التقدم االجتماعي واالقتصادي ومعالجة األزمات
محركاا رئيساا تجاه نمو األنشطة االقتصادية والحياتية االت وتكنولوجيا المعلومات قطاع االتصيعد وفي هذا السياق . للتطوير
مواكبة التطورات هم في ممارسة الحق في التعليم و ، كما يسيشكل نافذة حرة للشعب الفلسطيني على العالم الخارجيكافة، و 

إلى خارج فلسطين، والسيما في مجال البرمجيات  ،منتجاته، وأهم ما يميز هذا القطاع هو سهولة تصدير العلمية في العالم
 . بخاصة من قطاع غزة ودون االصطدام بعقبات الحصار وإغالق المعابر

هو  ،أن أبرز المعوقات أمام تطور وتنمية هذا القطاع الحيوي  لوجيا المعلوماتو وزارة االتصاالت وتكنأكدت في هذا السياق و 
وعدم  ،دخال أجهزة ومعدات الجيل الثالثإدام ترددات الجيل الثالث في قطاع غزة، وعدم عدم سماح قوات االحتالل باستخ

                                                           
م، وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية حجر األساس 1996يناير//20( وفقاا للمعلومات المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بتاريخ 26)

م، وشكل المنفذ الجوي الوحيد لألراضي الفلسطينية، وتعرض لإلغالق المتكرر 1998الدولي جنوب شرق مدينة رفح في قطاع غزة، وافتتح المطار عام  إلنشاء مطار غزة
م، ما أدى إلى وقف العمل 14/2/2001م، في حين قامت قوات االحتالل بإغالق المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة الطيران منذ يوم األربعاء الموافق 9/10/2000منذ 

، المطار متوغلة نحو ثالثة كيلومترات، وقامت بتخريب مدرج المطار، 4/12/2001فيه، واستمر المطار مغلقاا حتى اليوم. واقتحمت الدبابات والجرافات اإلسرائيلية، بتاريخ 
رج مخلفة أضرار مادية كبيرة فيه، وانسحبت تلك القوات من المطار فجر اليوم م(، وعلى طول المد2-1( حفرة، يتراوح حجم الواحدة ما بين )17حيث أحدثت فيه نحو )

م، على قصف مطار غزة الدولي، حيث قامت الطائرات الحربية 12/12/2001من مساء يوم األربعاء الموافق  10:30ذاته. كما أقدمت تلك القوات عند حوالي الساعة 
 مطار بأربعة صواريخ، استهدفت محطة الردار، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.( بقصف ال16اإلسرائيلية النفاثة من نوع )أف 
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مر الذي حد من مساهمته في دفع األ ؛(27) المعلوماتعض األدوات المستخدمة في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية بتوفر 
 للقطاعات االقتصادية كافة.  اا عجلة اإلنتاج باعتباره يشكل خادم

  

                                                           

(، خبر صحافي وزارة االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات تصدر تقريراا بأبرز إنجازاتها، تم مراجعته بتاريخ 2019، يناير، 22( وزارة االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات، )27)
 https://goo.gl/ucjos5(، الموقع: 2018، فبراير،22)

https://goo.gl/ucjos5
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 االجتماعية  الحالة-ثانياا 
على المستوى  سلبياا الحصار المشدد، واإلجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني  واستمرار ،انعكست اإلجراءات اإلسرائيلية

كما تفشى الفقر بين السكان في صفوف القوى العاملة.  (%52وارتفعت معدالت البطالة لتسجل ) ،المعيشي لألسر الفلسطينية
 رواتب موظفي السلطة والسيما بعد قطع ،رغم أن الحقائق على األرض تشير إلى ارتفاع يفوق هذا الرقم بكثير ،(%53.0وسجل )

  .فقراء والمعوزينما أدخل الغالبية العظمى منهم في دائرة ال يها،وفرض حسومات عل
، وتداعيات خطيرة على الحقوق األساسية لإلنسان شملت مظاهره الجوع وسوء التغذية ،آثاراا اجتماعية وأمنيةهذه المؤشرات تركت و 

أصبح  ؛القتصاد المنهكل نتيجةكو  .واالستبعاد من المجتمع ،وضآلة الحصول على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات األساسية
مضي معاناة هائلة للناس؛ وحال دون في األمر الذي زاد من الكلفة اإلنسانية وتسبب  ؛تفاقم الفقر المدقعالفقراء أكثر فقراا، كما 

 ةوساهم تدهور الحقوق االقتصادي .كثير من الناس في حياتهم اليومية بكرامة خاصة األطفال؛ والنساء؛ وذوي االحتياجات الخاصة
 م.2017مقارنة بعام  في أعداد الوفياتارتفاعاا  م2018شهد العام كما نسبة المرض،  رتفاعواالجتماعية با

في األراضي  الفقر والفقر المدقع معدالتارتفاع األوضاع االقتصادية واالجتماعية، والسيما ة ر خطو  المؤشرات الرسمية إلى تشيرو 
( أفراد: 5فلسطينية إلى موازنة االحتياجات األساسية ألسرة تتألف من )تستند إحصائيات الفقر في األراضي الو  .الفلسطينية المحتلة

، بينما خط ( دوالر686( شيقل، أي ما يعادل )2470) يساوي  وتشير المعايير الرسمية إلى أن خط الفقر .أطفال( 3بالغين و 2)
نسبة الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك  تر قد   ،اءا عليهن( دوالر، وب548أي ما يعادل ) ،شيقل (1974الفقر المدقع )

في قطاع  (%53.0)في الضفة الغربية و (%13.9)بواقع  ،( في األراضي الفلسطينية%29.2بـ) م2017الشهري خالل عام 
رت نسبة الفقر المدقع كما . غزة   .(28) (33.8%)ب قد 

نسبة الفقر كانت ستكون أكبر تتلقى مساعدات إغاثية، بمعنى أن  قطاع غزةاألسر الفقيرة في  العديد منأن  إلى وتجدر اإلشارة 
بيانات الجهاز  تؤكد ،من جهة أخرى و  .الدولية التي تفتقر للثبات واالستمرارية في ظل انخفاض المساعدات دون هذه المساعداتب

( من إجمالي %54.0سجل معدل الفقر ) ترتفع، حيثالفقر بين األفراد في األسر التي ترأسها أنثى  معدالتالمركزي لإلحصاء أن 
 .(29) ذكراألسر التي ترأسها إناث عن تلك األسر التي يرأسها 

؛ فنسبة الفقر بين األفراد الذين يعيشون في أسر لديها أطفال طرديةالعالقة بين عدد األطفال في األسر ونسب الفقر كما باتت 
   % بين األفراد الذين يعيشون في أسر ليس لديها أطفال.23.1%، مقارنة بـ 30.1كانت 

يعتبر األفراد في األسر التي لديها طفل أو اثنين أقل عرضة النتشار الفقر ، حيث عدد األطفال في األسرةبنسبة الفقر  رتبطوت
% لألسر التي لديها 29.6لنسبة عند األسر التي لديها ثالثة أطفال فأكثر، حيث بلغت نسبة الفقر هذه اوترتفع %، 20.3بنسبة 

 .أطفال 8-7% لألسر التي لديها 60.6أطفال، وترتفع لتصل أقصاها  3-4
وشمال  صل شرق االف السياجاستمرت أعداد المتسللين عبر  على صعوبة األوضاع االقتصادية فقد الملموسةالمؤشرات بين ومن 

( من المتسللين 171قطاع غزة في رحلة محفوفة بالمخاطر للبحث عن فرصة عمل، وخالل األربع سنوات الماضية اعتقل )
  ومعظمهم من الفتية واألطفال.

 

 م2018 - م2015في المناطق مقيدة الوصول من الفترة  على خلفية التسللعداد المعتقلين يبين أ( 8جدول رقم )

                                                           

 ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سابق.28)
 ( المرأة والرجل في فلسطين قضايا إحصائية. الموقع اإللكتروني:2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) ( الجهاز29)

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2397.pdf  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2397.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2397.pdf
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 عدد معتقلين التسلل العام
 78 م2015
 26 م2016
 18 م2017
 49 م2018

 171 اإلجمالي
: مركز الميزان لحقوق اإلنسانالمصدر  

 

لمغادرته والبحث عن ف من سكان قطاع غزة الاآل دفعإن تدهور األوضاع االقتصادية أضعف من قدرة المواطنين على التكيف، 
الحياة في محاولة للهجرة محفوفة بمخاطر تهدد فخرج آالف الشباب في مغامرة  .فرصة جديدة لبدء حياة طبيعية، والسيما الشباب

  .بعد مغادرة القطاع عبر المعبر عبر البحر ا الهجرة غير الشرعيةوفي مقدمته ،والتماس مختلف السبل
وتشير األرقام المتوفرة من مكتب  .تواصل االزدحام والضغط على مكاتب وزارة الداخلية في غزة لتقديم طلبات السفر والتسجيليو 

 م2018 خالل العام (30)تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة حول حركة المسافرين عبر معبر رفح البري 
درين ( ويرجح أن يكون الفارق بين المغا37,075، بينما العائدين للقطاع بلغ عددهم )( مسافرٍ 60,907) بلغ عدد المغادرين إلى أن

من  أن المحلية التقاريربعض  وذكرت  .الهجرة والمكوث خارج قطاع غزة بهدفغادروا قطاع غزة قد ( 23832)البالغ والقادمين 
 كبيرقبال إفضالا عن أصحاب رؤوس األموال، حيث يوجد  ،أصحاب تخصصات علمية فريدةو  ،بين هؤالء حملة شهادات العليا

 والطبقاتال يتوقف على شريحة محددة بل يكاد الطلب على الهجرة يمتد إلى كافة الشرائح  هوو ، على الخروج من قطاع غزة
 .االجتماعية

  

                                                           

(30) The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), (2018), GAZA CROSSINGS: movement of 
people and goods, Retrieved February20, 2019, from: https://goo.gl/2hqKrx  
 

https://goo.gl/2hqKrx
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 في العمل الحق .1

وحرمت ، المزيد من التحوالت السلبية م2018يرات السياسية واالقتصادية في قطاع غزة التي استمرت على امتداد عام يأحدثت التغ
قدرة  فقد ضعفتوفي هذا المضمار  .في تحسين وتوفير فرص العمل الذي يلعب دوراا رئيساا االقتصادي قطاع غزة من التقدم 

انخفاض حجم  ، خاصة في ظلالقطاعات االقتصادية على توليد فرص عمل تستوعب أعداد الخريجين والقوى العاملة األخرى 
األمر الذي  ؛مما تسبب في تقليل عدد فرص العمل ؛وتراجع حجم المشاريع المقدمة لقطاع غزة ،التمويل الدولي للقطاع األهلي

 .التعليمو في السكن الحق مثل الحق في الصحة و  ،في تآكل الحقوق االقتصادية واالجتماعية تسبب
 حيث ازدادت الفجوة ؛ع من نمو العملنمو بوتيرة أسر تأن أعداد األيدي العاملة  ،وأهم ما يميز قطاع غزة على صعيد القوى العاملة

وبات من الضروري التنبه إلى أن النمو السكاني في قطاع غزة خالل العقد األخير أدي إلى زيادة الضغط  ،بين العرض والطلب
تقل  بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة األفراد الذينيمتاز  ،وتحديداا في قطاع غزة ،المجتمع الفلسطينيعلى أسواق العمل كون 

بلغت  قدمع وجود اختالف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ف( ،%38.5)بـ  م2018سنة نهاية عام  (15)أعمارهم عن 
، وهو يوضح خطورة المستقبل مالم تستنفر كافة األطراف في قطاع غزة( %41.6) مقابل في الضفة الغربية( %36.6) النسبة

 (31)من جهودها 

                                                           
 م.2018( الفلسطينيون في نهاية عام 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )31)
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في قطاع غزة، م 2018وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن معدالت البطالة ارتفعت في عام 
( في عام %44( مقابل )%52) معدلها وبالمقابل طرأ انخفاض طفيف في معدالتها بالضفة الغربية، حيث بلغ في قطاع غزة

 .م2017
 بدون توقف هاارتفاع تواصل حيث ،األعوام األربعة األخيرةفي معدالت البطالة  على تطرأ أن زيادة ملحوظة هالجدير ذكر ومن 

(32 .) 
شخص، بنسبة بلغت  (538.600) بلغ من جهتها أشارت بيانات وزارة العمل الفلسطينية أن عدد المشاركين في القوى العاملةو 

معدل البطالة في صفوف المشاركين في القوى  ،م2018في نهاية عام  ،م، بينما قدرت وزارة العمل2018% في نهاية عام 47.2
وزارة -، وذلك حسب نظام معلومات سوق العمل(305.311) بـكما قدرت عدد العمال العاطلين عن العمل  .%54.9العاملة 
لباحثين عن عمل نحو االفلسطينية، وفي السياق ذاته بلغ إجمالي المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل و العمل 

 . (33) عاطل (404.679)
-18بين ) ما في الضفة الغربية التي سجلت معدالا يتراوح عليه ثبت المؤشرات أن معدالت البطالة في قطاع غزة أعلى مما هيتو 

 وأثر اإلغالق المفروض على قطاع غزة وتقييد حركة العمال. ،ويرجع ذلك إلى الظروف االقتصادية ؛%(19
 

 (م2018-م2015معدل البطالة في قطاع غزة ) يبين :(9رقم ) جدول
 م2018 م2017 م2016 م2015 العام

 52.0 %44.0 %43.0 %41.0 معدل البطالة
الفلسطيني.الجهاز المركزي لإلحصاء المصدر:   

 

 بالصحة توفير الوسائل والشروط المتعلقة والسيما ،القانون  من العمل أصحاب تحلل في دوراا لعبت  البطالة الجدير بالذكر أنو 
كما دفعت العمال إلى القبول بأجور متدنية أقل من  .ةغير آمنة وغير صحي   ةواضطر العمال للعمل في بيئ المهنية، والسالمة

( من المستخدمين بأجر الذين يتقاضون %72األدنى لألجور من أجل العمل، فحرموا من العمل الالئق، وبلغ ما نسبته )الحد 
 (. %2نسبة عمالة األطفال في قطاع غزة ) تفيما بلغ .أجراا أقل من الحد األدنى لألجور

( من المستخدمين 50%بأن ) (34) المتوفرةالبيانات أشارت في القطاع الخاص بالحقوق األجرية وغير األجرية للعمال  يتعلق وفيما
نصف المستخدمات بأجر في من أقل و ( يحصلون على تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، %25دون عقد عمل، و)بأجر 

يشير إلى صعوبة تحقيق العمل الالئق  مما، (35) ( يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر43%)أي حوالي القطاع الخاص 
 .للعاملين

 يحميهمأن شاع التفاؤل بإقرار قانون ضمان اجتماعي عصري،  بعدف ؛ومن جهة أخرى أصيبت الطبقة العمالية بصدمة إضافية
من الشيخوخة والمرض ويؤمن لهم حياة كريمة، جرى تجميد القانون تحت ضغط االحتجاجات، رغم أن مركز الميزان كان قد 
خاطب دولة رئيس الوزراء معبراا عن ترحيبه بالقانون، ومطالباا دولته بالعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية لتجاوز الثغرات التي 

 مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.  انسجاماا وجعله أكثر  ،اعترته
 

                                                           
 م(، رام هللا، فلسطين.2018(، اإلحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام )2019الفلسطيني، )( الجهاز المركزي لإلحصاء 32)
 م.21/02/2019(، بيانات وأرقام غير منشورة، حصل عليها المركز بالبريد اإللكتروني، بتاريخ 2019( وزارة العمل الفلسطينية، )33)
 ( المرجع السابق.34)
 رة تغطي فلسطين وليس قطاع غزة كما هو مخص في البيانات األخرى.( البيانات المذكو 35)
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 ،المجتمع داخلالعنف بعض مظاهر  ، فقد لوحظ استمرارواالستقرار المجتمعياألوضاع النفسية  البطالة علىوحول انعكاس 
تنوعت خلفيات األحداث التي تقف خلف . و ( سيدة16، و)( طفالا 22( آخرين من بينهم )132) وأصيب ،( مواطناا 60حيث قتل )

 العنفلشجارات العائلية أكبر مظاهر ا تكانو  .الشجارات العائلية والشخصية، واألعمال الثأرية بينهذه الخسارة البشرية الكبيرة 

التفكير و  ، وعدم الشعور باألمان،من جانب العاطلين عن العمل حساس بالقلق والخوف من المستقبلاإلباإلضافة إلى هذا  .(36)
هذا  ويتفاقم .()االنتحار االعتداء على النفس، و شعور الرفض والعداء تجاه المجتمعونمو ، الهجرةالمتزايد والرغبة الكبيرة في 

أسر العاطلين عن العمل حيث سجل  في تأثيرها لتطال النساء واألطفال منالمشكلة ة، وتتجاوز الشعور كلما طال أمد البطال
 (37) .( من البالغين4( سيدات، و)4( منهم من األطفال، و)6، )اا ( فرد14انتحار ) م2018خالل عام 

تراجع الروابط و  ،فكك األسروتعدم توفر اإلمكانات المادية،  بسبب ؛الزواج عن كثير من الشبان عزوفم عن هذه الظروف وقد نج  
والتوجه إلى  ؛، وارتفاع معدالت الطالقالممتدة مالنووية أأكانت  ءا األسرة سواأفراد حدة الخالفات بين  وارتفاع لديهم، األسرية

سهم البطالة بشكل أو بآخر في انتشار العنف كما تُ  .فكار مغايرة لثقافة المجتمعدون قناعة، أو تبني أجسام سياسية أل نتماءاال
 .(38)العدواني السلوك التصرفات، التي قد تخرج عن إطار القانون و في المجتمع بفعل 

التي كانت دولة االحتالل فيها بحاجة  المرحلةفي  هتاريخ األحوال االقتصادية في قطاع غزة يوضح أن ينبغي اإلشارة إلى أن تتبعو 
 ،مشوه أوجدته بفعل سياستها م فريسة القتصادارتفعت معها المؤشرات االقتصادية، وعندما استغنت عنهم تركته الفلسطينيةللعمالة 
  ى االقتصاد اإلسرائيلي.عل يعتمدتابع اقتصاد إلى  وحولته

الحق في العمل كوتشير الوقائع في قطاع غزة إلى تراجع حالة حقوق اإلنسان، السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
رضية، والحق في الضمان االجتماعي، والحق في حماية األسرة، والحق في التمتع بأعلى مستوى والتمتع بشروط عمل عادلة ومُ 

لقيود المفروضة على األنشطة ل . وهذا التراجع هو انعكاس مباشروالعقلية، والحق في التعليم يمكن بلوغه من الصحة الجسدية
 المعيشية. ياتاإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة خلف هذا التدهور، واستفحال ظاهرة الفقر، وتراجع مستو  وتقف ؛االقتصادية

 

  

                                                           

 ( قاعدة بيانات مركز الميزان لحقوق اإلنسان.36)
 ( مركز الميزان لحقوق اإلنسان، قاعدة البيانات اإللكترونية.37)
 ن )الخريجون الجامعيون في قطاع غزة أنموذجاا(.(، دراسة بعنوان: البطالة وآثارها على حقوق اإلنسا2018( انظر، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )38)
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 الحق في الغذاء الكافي .2

 إال أن في قطاع غزة على صعيد تقديم المساعدات الغذائية، ديد من الجهات والمؤسساترغم الجهود المبذولة من جانب الع
( من األسر في قطاع %68.5أن )المتوفرة المعطيات  تحيث أظهر في صفوف السكان، تتصاعد  ئيانعدام األمن الغذا معدالت

بسبب محدودية الموارد المالية، وضعف  ؛ونوعية الطعامغزة تعاني من انعدام األمن الغذائي، وتواجه صعوبات في توفير كمية 
م 2014منذ عام  (%9.4)نسبتها  من الغذائي ارتفعتوتشير البينات أن معدالت األ .لالقدرة على الصمود، والحرمان من الوصو 

 .(39) (59.1الذي سجل فيه )

 قدرة المواطنين على كسب عيشهم التي تحول دون القيود والموانع هي  ؛ومن األسباب الكامنة خلف هذه األوضاع التغذوية
التوزيع غياب واالفتقار إلى العمل الالئق، وضعف نظم الحماية االجتماعية؛ و  ،فالت من الفقر، في ظل األزمات الممتدةاإلو 

، والتذبذب في المساعدات المقدمة جور المنخفضةوالعمال ذوي األ ،لقوة الشرائية للموظفينالمنصف للموارد اإلنتاجية، وانخفاض ا
 في قطاع غزة فضالا عن تراجع التعاون والتمويل الدولي وتشتت المساعدات. للسكان

تعرض يعلى مواجهة الصدمات االقتصادية التي  قدرتهم ، لعدمانعدام األمن الغذائيب أكثر الفئات المتأثرةمن األطفال والنساء  يعدو 
وخاصة  ،ممن هم بحاجة ماسة للتغذية السليمة خاصةا  ،النساء واألطفالب محدقة أن هناك خطورة ةوتجدر اإلشار . ها أرباب األسرل

. هذا (1360م )باإلضافة إلى األطفال البالغ عدده ( سيدة،148وهن )باألعيرة النارية  بنصأ اللواتيضحايا مسيرات العودة 
، جراء ما آلت إليه األوضاع ،بالغة الصعوبة اا ظروف، الذين يواجهون لسيدات الحوامل وأصحاب األمراض المزمنةاإلى  ضافةباإل

  .واللحوم واأللبانالبروتينات والفيتامينات المتوفرة في الفواكه والخضروات  وحاجتهم إلى
                                                           

  Food Security sector, Palestinian central Bureau of Statistic> (2018), Socio-Economic Food Security Survey 2018 Preliminary 
Results, (10 December 2018), Ramallah( .39) 
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قيمة  تحيث احتل ،الدخلبيجار المرتفعة مقارنة ؛ نظراا لمستويات اإلالضعيفة والمتوسطةكما تأثر خالل العام أصحاب الدخول 
على قدرة األسر في توفير االحتياجات األساسية األخرى من  رأثَّ  ي، األمر الذيجار النسبة األكبر من قيمة الرواتب المستلمةاإل

 المأكل والمشرب.
يتحقق المضمون األساسي للحق في الغذاء الكافي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنلجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق وترى 

وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبوالا في ، توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات التغذوية لألفرادمن خالل "
... وال تعطل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى  ،ق تتسم باالستدامةائالحصول على الغذاء بطر  مع إمكانية ...معينسياق ثقافي 

 .على حد سواء اا ومادي اا اقتصاديالحصول عليه  ةعلى الغذاء تشمل إمكاني وتشمل إمكانية الحصول
ينبغي أن تزداد الرواتب واألجور بوتيرة زيادة اإلنتاج وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات السياسية، و تتطلب إن الحاجات التغذوية 

  .التدهور على هذا الصعيد سيستمرأكبر من ارتفاع األسعار وإال 
( شيقل، في 1450) ،لألجور األدنىحيث بلغ معدل المستخدمين بأجر يقل عن الحد  ،وتراجعت قدرة العمال على شراء الغذاء

 (40) .(%86.3نحو ) –القطاع الخاص 
 

  

                                                           

 م.21/02/2019إللكتروني، بتاريخ (، بيانات وأرقام غير منشورة، حصل عليها المركز بالبريد ا2019( وزارة العمل الفلسطينية، )40)
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 االجتماعيةالحماية  .3
الطبيعية التي أدت إلى انكشاف نتيجة الظروف غير ، م2018خالل العام  ارتفعت معدالت الطلب على الخدمات االجتماعية

وأصبح النسيج االجتماعي مهدداا بفعل اتساع  ؛مزيد من المواطنين لعدم قدرتهم على مواجهة التحديات االقتصادية المختلفة
  .مثل التسول والعنف الداخلي ،الخطيرةجتماعية الظواهر اال

 ، مع استمرارللعديد من األسرومالذاا مخرجاا  ،بالرغم من ضعفها ،شكلت برامج الحماية االجتماعية المتوفرة السياقوفي هذا 
األمر  فها،وعدم االنتظام في صر  ،للموظفين العموميين الرواتبقيمة خفض  في ر الحكومةواستمرا ،التقلبات السياسية واألمنية

  .ساهم في تراجع المستوى المعيشي لألسرالذي 
تأثيرات سلبية  عليهترتب مما  ؛على العائالت لتخفيف من وطأة الصدماتلمالية مدخرات أي انعدام  معوتزامنت هذه اإلجراءات 

 لحماية كرامة السكان. التحدي  األكبر الذي ظل  في براثن الفقر األسر لعل من أبرزها وقوع ،عميقة التأثير
بيع األصول والسلع  علىاألسر العديد من  وتجدر اإلشارة إلى أن استمرار الحصار وانتشار البطالة على مدى سنوات أجبر

المركزي لإلحصاء وطبقاا إلحصائيات الجهاز  الخيار األكثر رواجاا،لمواجهة المخاطر المالية  لقروض والسلفا ، وجعلالمعمرة
 .(41) قروض/سلف/دينعلى  التي حصلت( من األسر 53%) فإن الفلسطيني

الذين لجأوا إلى  ،خاصة من أرباب وربات البيوت ،عداد األفرادأ  واضحاا في العينية ارتفاعاا  من جهة أخرى أظهرت المالحظة
وأصبحت انتشرت وبشكل غير مسبوق في المناطق الحضرية والريفية على حٍد سواء، . وهي ظاهرة لسد رمق عائالتهمالتسول 

وبالقرب من دور العبادة والمؤسسات. ولم يقتصر التسول على األطفال أو شريحة  ،واألسواقتالحظ بالعين المجردة في الشوارع 
إلى استخدام مواقع التواصل  بعضهمكما لجأ ل. ر من الفقراء رجال ونساء وأطفايكثفيه عمرية بعينها أو على جنس، بل انخرط 

 كوسيلة الستدرار العطف والتسول.االجتماعي والمنتديات اإللكترونية 
 وظل ما نسبته أغلب األحيان،في بالفشل وباءت هذه المحاوالت الفقر ربقة للخروج من  تكافح م2018عام  لقد ظلت العائالت

أي شكل من أشكال الحماية  ون ال يتلق المحتاجيننصف أن أكثر من أي ممن يحتاجون المساعدة غير مشمولين بها، %( 60)
 شكل بالرغم من ضعفها مخرجاا ومالذاا للعديد من األسر.تاالجتماعية التي 
زيادة في عدد النساء المعنفات؛ فقد  تفعلى سبيل المثال طرأاألسر،  على استقرار وتماسكاألوضاع المعيشية  لقد انعكست هذه

، بزيادة ( طفالا 87وبلغ عدد أطفالهن ) ،حالة (372)بلغ عدد النساء اللواتي لجأن إلى مؤسسة بيت األمان للحصول على الخدمة 
 . م2017( حالة عن عام 58)بلغت 

 ن.عدد النساء اللواتي لجأن إلى مؤسسة بيت األمان وعدد أطفاله يبين :(10)رقم جدول 
 عدد األطفال عدد الحاالت السنة
 طفل 90 314 م2017
 طفل 87 372 م2018

 

أعداد األطفال ممن هم على خالف مع القانون، فقد بلغ عدد األحداث الذين دخلوا في ارتفاع  للعام الثاني على التوالي كما سجل
وحول القضايا التي . عن العام السابق حالة( 200، بزيادة )م2018( حالة خالل العام 650مؤسسة الربيع لرعاية األحداث )

 ه(، بينما بلغت قضايا المشاجرة واالعتداء ما نسبت%50ا بسببها شكلت قضايا السطو، والنصب، واالحتيال ما نسبته )و احتجز 
                                                           

، رام 2018(، اإلحصاء الفلسطيني يعلن عن نتائج مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي، 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )41)
 .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3330هللا، فلسطين. الرابط اإللكتروني: 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3330
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3330
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3330
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ء األطفال هو الوضع ومن أبرز التحديات التي تواجه هؤال .%(، والقضايا األخرى لها عالقة بالمخدرات وأسباب أخرى 25)
كما سجل ارتفاع ملحوظ في النساء اللواتي لجأن إلى بيت األمان وعدد  .(42) الصحي نتيجة ضعف توفير األدوية والعقاقير

 أطفالهن.
والتي تستهدف الطلبة والمتسربين من المدارس من أجل تأهيلهم عمالا  ،وفيما يتعلق بمراكز الرعاية االجتماعية للتدريب المهني

معدل مشاركة األيدي العاملة في سوق العمل ُيعد من أنجع السبل لتوفير مصدر دخل لألسر والمساهمة في  ارتفاع بمبدأ أن
حاجة مراكز ب يفيال  ما يتوفر نإيث من نقص في المواد الخام، حهذه المراكز تعاني  فقد ظلتالحماية من المخاطر االجتماعية، 

لتمارين مستخدمة في الاويتم إعادة تدوير المواد  ،كزاكما أن التقنين أثر بشكل سلبي على تمارين الطالب في المر  .لتدريبا
  .أثرت سلباا على إمكانية تنفيذ التمارين ؛بعض المواد مثل مادة )الستالين(منع دخول كما أن  ،السابقة

 غياب برامج خاصة تتعلق باحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة ظل ،أمام توفير الحماية االجتماعية ت اإلضافيةومن التحديا
وخاصة مع  ،، فضالا عن غياب عملية التقييم للبرنامج الوطني والمساعدات المقدمة للحاالت بما يتناسب مع أوضاعهممستمراا 

 ارتفاع مستوى المعيشة منذ تطبيق البرنامج.
ة للجميع، عبر زيادة يتزل هناك حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الحماية االجتماعية إلى حقيقية واقع ملو 

معالجة انعدام األمن هم في القضاء على الفقر و أنظمة الحماية االجتماعية التي ُتسالمخصصات واإلنفاق الحكومي على برامج و 
بأولوية صانعي السياسات في  تحظى أن يجب أن الحماية الشاملة . ويعتقد المركزوالعدالة االجتماعية وتعزيز المساواة  ،الغذائي

 ما تسبب في تراجع ؛انخفاض حجم التمويل الدولي للقطاع األهلي في قطاع غزةظل في  ةا السلطة الوطنية الفلسطينية، خاص
 .دور المؤسسات الغوثية والخدميةتراجع بالتالي و  ،تراجع حجم المشاريع المقدمةجتماعية نتيجة الخدمات اال

  

                                                           
 (2018، فبراير،26(، بيانات غير منشورة، حصل عليها مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بتاريخ )2019( وزارة التنمية االجتماعية، )42)
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 الصحةفي  الحق .4

في تدهور األوضاع اإلنسانية، وأضحت  سهميُ وظل انتهاك الحق في الصحة  ،المعاناة النفسية والجسدية للمرضى تضاعفت
وال تنسجم مع ما نصت عليه القوانين الدولية  ،المرضى حاجةفي الحياة ال تلبي اإلنسان حق المرتبطة بالخدمات الصحية 

وحال  ،األمر الذي ضاعف من معاناتهم ؛ظل التذبذب في كميات األدوية سيفاا مسلطاا على رقاب المرضىو  .والدساتير المحلية
 دون تمكنهم من الحصول على العالج المالئم.

انخفض مستوى المقومات األساسية للصحة ، حيث اإلنسانية في تدهور األوضاع اا رئيس الا عامالحق في الصحة  انتهاك شكلو 
غذاء اآلمن، وارتفاع معدالت تلوث الهواء والمياه مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي بال

اإلمدادات األساسية من الكهرباء، واستمرار حالة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي وما نتج  والنقص فيالجوفية ومياه البحر، 
وأصبحت  ،مسبوق  على وجه الخصوص بشكل غير األمر الذي فاقم من معاناة السكان والمرضى منهم ،عنها من معدالت البطالة

 .ألخطارشة كاألطفال واألمهات والمسنين أكثر عرضة لمعها الفئات اله
 

 :القيود وأوامر المنع المفروضة على المرضى .أ
 للمماطلة من طلبات المرضىطلب ( 9832) تعرض ما مجموعه، حيث القيود وأوامر المنع المفروضة على المرضى استمرت 
 المرضىولم يتمكن  .من السلطات اإلسرائيلية في الوقت المناسبمرور تصاريح  هؤالء المرضى علىولم يحصل  ،طول االنتظارو 

صريح تالمنحهم سلطات االحتالل بسبب رفض سواء الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة أصحاب هذه الطلبات من من 
( 9وأفضت هذه اإلجراءات إلى وفاة ) تهديد جدي.أصحابها أمام حياة ، األمر الذي وضع على الطلبات المماطلة في الردأم 

تصاريح وتمكنوا من  حصلوا علىلنجاة من المرض لو ل هؤالء المرضىت هناك فرصة لدى وكان( نساء، 3من بينهم )مرضى 
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كور ذ 4مرضى مصابون بالسرطان ) سبعةأن بينهم والسيما و في الوقت المناسب،  الرعاية الطبية المتطورةلى ع حصوللل ،السفر
 .سيدات( 3بالغين، و

 

 م2018خالل عام  اإلسرائيلية للسلطات المقدمة المرضى طلبات نتائج توزيع يبين :(11) رقم جدول
 عدد الطلبات الحالة
 15826 موافقة

 1971 مرفوض
 7861 مماطلة

 
كانت ، ( طلب7602) بلغ عدد طلباتهم حيث ،شمل الرفض فئات متعددة من بينها األطفال قدف (43)المتوفرة للمعلومات  ووفقاا 

 .( طلب1766فيما لم يتم الرد باإليجاب على ) االحتالل،سلطات  رفضتها ات( طلب104) :على النحو اآلتي نتيجة هذه الطلبات
( طلب 740) ت سلطات االحتاللرفض ( طلب11759) طلباتهنبلغ عدد  كما طالت اإلجراءات اإلسرائيلية فئة النساء اللواتي

( 3368السفر )وبالتالي تأخر  ،حتى موعد المستشفىيها بشكل صريح، بينما بلغ عدد الطلبات التي لم يتم الرد باإليجاب عل
 . طلب

( طلب بواسطة 401( طلب، من بينهم )435) فقد تقدمالذين أصيبوا خالل فعاليات مسيرات العودة بطلبات الجرحى وفيما يتعلق 
من بين الطلبات المقدمة إلى دائرة التنسيق واالرتباط بلغ عدد و  .بواسطة الحكومة األردنية ( طلباا 34و) ،دائرة التنسيق واالرتباط

 الرد بذريعةالمماطلة وعدم  طلباا ( 26( طلبات، وكان مصير )9) االحتاللسلطات  تورفض ،( طلباا 45) الجرحىطلبات األطفال 
  .أن الطلبات تحت الفحص

( طلباا تم التنسيق لها عبر 34) بينهم من -طلب( 390وعلى صعيد الجرحى البالغين فقد تقدم إلى دائرة التنسيق واالرتباط )
( طلب 121على النحو اآلتي: )للجرحى البالغين رة التنسيق واالرتباط عبر دائ الطلبات المقدمةوكانت نتائج  -الحكومة األردنية

الطلبات التي حصل ألصحابها على تصريح لمماطلة وعدم الرد، بينما بلغ عدد طلب خضعت ل( 197بشكل صريح، و) ترفض
حيث  لحكومة األردنيةا قدمت عبر اا طلب (29)( طلباا تشمل 72جتياز معبر بيت حانون )إيرز( والوصول إلى المستشفيات )ال

  .رفض من األخيرة خمس طلبات
 :العجز في األدوية والمستلزمات الطبية .ب

مثلما تعكسه مؤشرات النقص والعجز المتكرر والمستمر في األدوية المتدهور الحق في الصحة  واقعربما ال يوجد مؤشر يعكس 
( 44) وبلغت األصناف الصفرية ،على نحو ملحوظ تتفاقم مشكلةهي و  .والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة

 .(%28في المهمات الطبية المتداولة ) العجز ( فيما سجل%46في األدوية )م 2018على امتداد عام 
نتيجة تدهور  ،من المفارقات المؤلمة على هذا الصعيد أنه في أشد أوقات احتياج الرعاية الصحية لألدوية والمستلزمات الطبيةو 

أدني  إلىتوفر هذه األدوية مستوى  وصل ؛واالنتهاكات اإلسرائيلية العنيفة بحق السكان المدنيين المحددات األساسية للصحة،
 تلبيال  -وهو الحق في الحياة -بأسمى حق من حقوق اإلنسان المرتبطةوأضحت الخدمات الصحية  ؛مستوياته في قطاع غزة

                                                           

 https://www.who.int/arإللكتروني: (، الموقع ا2018( انظر، تقارير منظمة الصحة العالمية، )43)
 م، غزة.2018( اإلدارة العامة للصيدلة، دائرة التخطيط والمعلومات الدوائية، الواقع الدوائي 2019( وزرة الصحة الفلسطينية، )44)

 

https://www.who.int/ar
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مسلطاا حيث ظل التذبذب في كميات األدوية سيفاا  ،وال تنسجم مع ما نصت عليه القوانين الدولية والدساتير المحلية المرضى حاجة
 .ى العالج المالئموحال دون تمكنهم من الحصول عل ،األمر الذي ضاعف من معاناتهم ؛على رقاب المرضى

( حالة 8515) بلغتحاالت السرطان في قطاع غزة  عدد أن ة،إحصائية لوزارة الصحة الفلسطيني خرآلالتقديرات وفقاا  أشارت
أشارت  كما .الحاالت المسجلة في قطاع غزة جماليإ( من %55.3أي بما نسبته ) من النساء ( حالة4705مرضية، من بينهم )

نسبة العجز في األدوية الالزمة لعالج مرضى السرطان  متوسطالتقارير الصادرة عن اإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة أن 
وارتفعت نسبة العجز في هذه األدوية في  .م2018( على امتداد عام %58( صنفاا، بلغ العجز )65وأمراض الدم والمكونة من )

دوية يفشل غياب صنف من األ أن(، األمر الذي هدد حياة الكثير من المرضى، حيث %80إلى ) هنفسشهر ابريل من العام 
 .برتوكول العالج لمريض السرطان الذي يتطلب أن يتوفر له العالج بشكل متواصل

 عدد وبلغ ،سياسة الرفض األمني عندما حاولوا استكمال العالج في المستشفيات خارج قطاع غزة المرضى وواجه الكثير من
اء عدم سماح قوات االحتالل اإلسرائيلي لهم بالخروج من ( من مرضى األورام السرطانية، جر 7الوفيات نتيجة القيود اإلسرائيلية )

 قطاع غزة لتلقى العالج.
 

 م2018( يوضح متوسط العجز في األدوية مقسمة على الخدمات العالجية الرئيسية في العام 1شكل رقم )

 
ى والغسيل الدموي، والقسطرة القلبية والكلوالعمليات والعناية الفائقة،  الطوارئ  كما طرأ نقص في المهمات الطبية في خدمات

م، ظهرت من جديد أزمة نفاذ الوقود الالزم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات 2018وجراحة العظام، ومع نهاية عام 
مؤسسات اإلنسانية الدولية إلى وزارة الصحة والتي وأشارت المعلومات المتوفرة أن المنحة المقدمة من ال .ومراكز الرعاية األولية

، ولم تتمكن الوزارة من توفير الكميات م2018بموجبها يتم تزويد المرافق الصحية بالوقود انتهت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 
  .المطلوبة على الرغم من إطالقها صرخات استغاثة ومناشدات لتوفير الوقود
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 تشكلو  .( ساعات قطع للتيار الكهربائي8شهرياا وفق نظام )سوالر ( ألف لتر 300) بحوالي الصحية المرافقويقدر استهالك 
يعني لغسيل الكلى، ما  ( جهاز128مرضى، حيث توقف حوالي )خطيرة على الال هاتداعياتالنظر لب، أزمة نفاذ الوقود تهديداا حقيقاا 

  على عمليات الغسيل.حياتهم تتوقف الا من مرضى الكلي الذين ( طف30( من بينهم )800أن ال عالج ألكثر من )
وهذا يراكم من قوائم االنتظار  ،كما سيؤثر على عمل األشعة والخدمات المساندة واضطرارها إلى جدولة العمليات الجراحية

  .للمرضى
عمل ليات الجراحية في المستشفيات، و إجراء العمخدمات الرعاية الصحية، والسيما  التحديات أمام مشكلة الكهرباء من ضاعفوت

( مركزاا صحياا، 49( مستشفى و)13في ) ةيوميالالفحص المخبري  تهدد عملياتحديثي الوالدة، و وحضانات  ،أكشاك الوالدة
القلبية، واجهت المرافق الطبية عجزاا في المهمات الطبية للخدمات العالجية الخاصة بالقسطرة . كما وعملية جمع وحفظ العينات

 حة العظام، والطوارئ والعمليات والعناية الفائقة.اوجر 
وفقاا للنظام المحوسب في وزارة التنمية  ،في قطاع غزة( 51.065ذوي اإلعاقة والبالغ عددهم ) من أن األشخاص هالجدير ذكر و 

وتراجع بسبب إغالق المعابر،  ؛نتيجة عدم وصول األدوات المساعدة ؛العديد من الصعوبات الصحيةاالجتماعية، واجه بعضهم 
 .(45) توفر الموازنة المالية لشراء األدواتفي ظل عدم ، وصول قوافل مساعدات إنسانية

 
 :م2018( يوضح متوسط العجز في المهمات الطبية للعام 2شكل رقم )

 
 

نقص أعداد األطباء المتخصصين في األوعية الدموية، وجراحات األعصاب الطرفية، وتعديل وتقويم وتصليح  كما استمرت مشكلة
في فعاليات مسيرة لمشاركين بحق ااألعداد الكبيرة للجرحى والمصابين نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية  تسببتفقد تشوهات العظام، 

  .( حالة أسبوعياا 380) التي استقبلت الجرحى والمصابين بواقعزارة الصحة على مرافق و  يربفي ضغط ك ،العودة وكسر الحصار

                                                           
، بتاريخ )(، بيانات غير 2019( وزارة التنمية االجتماعية، )45)  (2018، فبراير،26منشورة، حصل عليها الباحث: باسم أبو جري 
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 طاقتهاأطباء بال حدود  منظمة أكدت رئيسة بعثة أطباء بال حدود في فلسطين ماري إليزابيث إنجريس: "ضاعفتوفي هذا السياق 
ورعاية تمريضية  ،بالضمادات الحيوية في غزة ثالثة أضعاف، إال أن حجم االحتياجات هائل: من عمليات جراحية وعالج حذر

إن هذا العدد الكبير من الجرحى لتنوء به حتى أفضل أنظمة الرعاية الصحية في  .األمد ، وعالج طبيعي، وتأهيل طويلمركزة
 (46)العالم، أما في غزة فهو يشكل ضربة قاضية"

توفر  دمونظراا لعبأنه   (47) أطباء بال حدودمنظمة أكدت وحول األوضاع الصحية لضحايا مسيرات العودة وكسر الحصار فقد 
، فهناك خطورة من ارتفاع خطر االلتهابات السيما لدى مصابي الكسور المفتوحة ؛العالج المالئم في النظام الصحي المشلول

% من مصابي الكسور حصلت 25وتتوقع المنظمة أن نحو  .ية تشخيص التهابات العظاممشيرةا إلى أن قطاع غزة يفتقر إلمكان
بكسور مفتوحة، أكثر  إصابة 3000ا يعني أن يكون من بين م ،لديهم التهابات، مع احتمال أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير

 ص منهم يعانون من هذه االلتهابات.شخ 1000من 
% من إجمالي عدد الجرحى الذين تلقوا العالج لدى جميع مقدمي الرعاية الصحية 60أن ما ال يقل عن  المنظمةوتشير تقديرات 

. هذا سيحتاجون إلى المزيد من العمليات الجراحية والعالج الطبيعي والتأهيل مصاب وجريح (3520)لغ عددهم اغزة والبفي 
إال أن  ،كي تلتئم إصاباتهم جيداا  ،ما جراحة تقويمية من نوعٍ  نسبة كبيرة من هؤالء الجرحى سيحتاجون إلىباإلضافة إلى أن 

من شأن ذلك أن فإن في حالة لم يتم عالج الجروح فوراا  . وتضيف المنظمة أنهااللتهابات غير المعالجة سوف تحول دون ذلك
 .د تكون البتر أو حتى الوفاةتيجة ق، وإن لم تتم معالجة االلتهابات فإن النمترافق الكثيرين طيلة حياتهسإعاقة جسدية في  يتسبب

 (48).( طفالا 25( من بينهم )114الجدير بالذكر أن حاالت البتر من بين الجرحى بلغت )

وتشير أعمال الرصد والتوثيق في مركز الميزان إلى أن استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي لألسلحة بأنواعها المختلفة تسبب في 
وتوزعت حاالت البتر وفق الفئات  ،بتر ( حالة70، من بين هذه الحاالت )عاقةباإل ( من جرحى مسيرات العودة105)تعرض 
( حالة 35الحاالت األخرى وعددها )يذكر أن  .( من األطفال، وسيدة واحدة14لبالغين، و )( من الذكور ا55: )كاآلتيالعمرية 

 عقم.الشلل و العجز و الين ب توزعت
لنجدة المرضى والجرحى والتدخل  ،أظهرت المؤسسات الصحية المحلية والدولية حالة من التآزر والتضامنوأمام هذه المعطيات فقد 

 فيسناد النظام الصحي إو ، العودة هور األوضاع الصحية، وتقديم الرعاية الطبية لجرحى مسيراتللتصدي لتد ،السريع والمتواصل
ت سلطات االحتالل خلف   االتي استخدمته الناريةوأن األعيرة  ةا خاص ،لتضاعفت أعداد الضحايا ضامنلوال هذا الت .أصعب األوقات

 عاقات في صفوف المتظاهرين السلميين بشكل خطير.إ 
والتي  ،التكلفة المنخفضة ذات الحكوميةالخدمات الصحية  الطلب على زيادة مع م،2018التي حدثت عام  وترافقت المتغيرات

 ومعدالت البطالة المرتفعة، وغياب الضغوط االقتصاديةبفعل  المحددات المعيشية الفلسطينية، جراء تراجع تقدمها وزارة الصحة
الذي يوفر الحد األدنى من ، الصحيتوفير المأكل  على األسر قدرة الفقر، والتي أضعفت منالتوزيع، وتفشي ظاهرة عدالة 

 .والبروتينات الحريرات

                                                           
ر حياتهم، تاريخ االطالع  29، 2018  .((   أطباء بال حدود46) فبراير  15نوفمبر/ تشرين الثاني(، بيان صحافي بعنوان: جرحى غزة يواجهون مخاطر صحية قد تدم 

 https://goo.gl/dxWpWCم، الموقع: 2019
 (  المرجع السابق.47)
 ونية(.( وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير سنوي خاص حول إحصائيات الشهداء والجرحى في انتفاضة القدس ومسيرة العودة السلمية، )النسخة اإللكتر 48)

 

https://goo.gl/dxWpWC


39 
 

وارتفعت  .في ظل صعوبة التنبؤ بمجريات األحداث ،السكانلدى غالبية الخوف والقلق  وأسهمت هذه الظروف في إشاعة مشاعر
االقتصادية، والبيئية وارتفاع درجات الحرارة، والنمو السكاني السريع، وتفاقم أزمة السكن، مما ترك جراء التغيرات ضغوط حدة ال

هذه الضغوط  على تحمل قدرتهم لعدم ؛للعديد من األفراداإلنهاك واإلعياء  وفاقم من ،آثاراا كارثية على الصحة العامة والنفسية
  .العصبية والسلوكيةاالضطرابات النفسية و التكيف، وشيوع  نوالعجز ع

وبلغت  -في قطاع غزةالوحيد  –المحولين إلى مستشفى الطب النفسيفي أعداد المرضى  اا ملحوظ اا ارتفاع م2018وسجل عام 
 م.2017في عام مع نظيرتها ( وذلك مقارنةا %16.5) الزيادة نسبة

(49) لوحيد في قطاع غزةاأعداد الحاالت الجديدة التي دخلت أقسام مستشفى الطب النفسي  يبين :(12جدول رقم )
: 

 م2018 م2017 م2016
1098 1111 1296 

 .وحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينيةالمصدر: 
 .حالة (77231)وبلغ عددهم  ،خدمات عالجية تلقواوالذين  ،كما ارتفعت معدالت المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية

لت أزمة النقص في األدوية األساسية الخاصة بالصحة النفسية أبرز التحديات أمام نظام إدارة الحاالت طبياا و  وأضعف ذلك  ؛شك 
 الصحية الجيدة للمرضى النفسيين. من قدرة األطباء على تقديم الخدمات

وفق ما أفادت به وزارة الصحة، مقارنة مع العام  ،بشكل ملحوظ م2018ارتفعت خالل عام الجدير بالذكر أن نسبة الوفيات و 
الذكور  بينبلغ معدل الوفيات حيث السنوات الماضية  معوبالمقارنة  .اإلناثكما طرأ ارتفاع ملحوظ في وفيات  م،2017

 بلغبينما  ،(%3.8) بتراجع بلغت نسبته( %50.5)ما نسبته  م2017في عام  الوفياتت سجل م،2010%( في عام 54.3)
 .(%3.8) نسبته بلغت بارتفاع( %49.5)ت بلغ 2017وفي عام  ،م2010في عام  (%45.7)معدل الوفيات في صفوف اإلناث 

( بالنسبة %3.8حيث بلغت معدالتها )م، شهد ارتفاعاا ملحوظاا في أعداد الوفيات 2018وأكدت مصادر في وزارة الصحة أن عام 
 .(50) كمسبب للوفاة، يليها أمراض السرطان المكانة األولىواحتلت أمراض القلب  ،لعدد السكان، وذلك بالمقارنة مع السابق

إن  ُث حي ،لمرضىلضمان الحقوق الصحية ل تدخالت فاعلةباتت بحاجة ماسة إلى منظومة الرعاية الصحية  تشير المعطيات أنو 
ويتعارض مع مبدأ "اإلعمال  ،في الحياة وجملة حقوقهم الصحية حقهمل اا خطير  اا العقبات أمام المرضى تشكل انتهاك استمرار

  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد بموجب الصحة في للحقالتدريجي" 
( واألولوية الوطنية نحو 2022-2017ءات تتناقض مع االستراتيجية الصحية الوطنية الفلسطينية لألعوام )هذه اإلجرا إن بل

م، 2030أهداف ومقاصد األمم المتحدة المستدامة للعام مع  تتعارضو  ،توفير رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع
 الثالث.، السيما الهدف لتحقيقهاوالتي تبنتها والتزمت فلسطين بالسعي 

وبالرفاهية في جميع األعمار، من خالل التغطية الصحية  ،ضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحيةإلى  ويقضي الهدف الثالث
طر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة واألدوية واللقاحات الشاملة وتوفير الحماية من المخا

يأخذ في االعتبار التحديات االقتصادية واالجتماعية  مركز ومتكامل،لن يتحقق إال بعد تبني نهج  ذاوه .الفعالة والميسورة التكلفة
 .اب أصحاب الخبرات المشهود لهم بالكفاءةذتنمية وتطوير الخدمات الصحية عبر اجتو  ،السياسيةو 

                                                           

 م(.2019، فبراير،25، بيانات غير منشورة حصل عليها الباحث باسم أبو جري بتاريخ )( وزارة الصحة الفلسطينية، وحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية49)
 (.2019، فبراير،27( مقابلة الدكتور هاني الوحيدي، رئيس وحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة، قابله: باسم أبو جري، بتاريخ )50)
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لجهة إعمال  السلطاتوتوضح حجم التدابير التراجعية من جانب  الصحية، تدللوالمؤشرات على صعيد الخدمات  إن هذه األرقام
 ،أن تضاعف من تدخالتها في وقت كان ينبغي على السلطات التراجع الكبير في المقومات الصحيةويأتي هذا  ؛الحق في الصحة

ت أن منطقة قطاع غزة أصبح ةا وتتصدى النتشار األمراض وتضمن توافر الخدمات الصحية لكافة المواطنين بدون تمييز خاص
  .منكوبة بفعل األزمات التراكمية

توطين الخدمة وتقليل نسبة التكاليف ة الهادفة إلى الخطط المحليفي سياق كما ال يمكن استيعاب اإلجراءات التراجعية خاصة 
يأخذ في االعتبار التحديات االقتصادية  ،وتركيزاا  يةمثل هذه الخطوة يتوجب أن يسبقها تبني نهج أكثر تكامل إن ثُ المالية حي

ألولوية وتطويرها بغية وحزم التدخالت األساسية وإعطائها ا ،ويضاعف االهتمام بنظم الخدمات الصحية ،واالجتماعية السياسية
  .حصول المواطنين بدون استثناء على الرعاية الصحية بشكل متساوٍ 

اب أصحاب الخبرات والمشهود لهم بالكفاءة في ذواجت، اجلة وفاعلة عبر زيادة االستثماروهذا يأتي من خالل تدخالت ع
 .التخصصات الطبية المهمة
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 الحق في السكن المالئم .5
من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة، نتيجة  ةرز االب تالمشكالمن ، م2018على امتداد عام ظلت أزمة السكن 

 .الطلبو ختالل في العالقة بين العرض االظهر  حيث ،التغيرات التي حدثت في الواقع السكني والضعف والعجز المتالزمين
( وحدة سكنية، فيما ُقدر 14,000بحوالي ) يقدر من الوحدات السكنية السنوي قطاع غزة وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن احتياج 

( وحدة سكنية شامالا الوحدات السكنية المهدومة كليا التي لم 118,000بحوالي ) م2018 عام عجز في الوحدات السكنية نهايةال
 .(51) يتم إعادة إعمارها بعد

لم يتم وضع حجر أساس ألي و الدعم الدولي  فيه راجعم واقع السكن، ففي الوقت الذي توساهمت االنتهاكات اإلسرائيلية في تأزي
سكاني جديد على امتداد العام، واصلت الطائرات اإلسرائيلية سياسة قصف المنازل السكنية بالصواريخ وتسببت في تشريد إمشروع 

( وحدة دمرت 77، من بينها )م2018الل عام خ سكنية( وحدة 1252العائالت واألطفال، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة )
  .( دوالر5.100.000( وحدة غير صالحة للسكن، وبلغ تكلفتها التقديرية )20كلياا، و)

( 8150م، تم االنتهاء من إعادة إعمار )2014تموز/ يوليو  نٍ مرور أربع سنوات على انتهاء عدواالرغم من وب ،في السياق ذاتهو 
 .(GRMآلية إعادة إعمار غزة )، وهذا يؤكد استمرار فشل % من الوحدات السكنية المهدومة كليا68وحدة سكنية تمثل حوالي 

 
لألمان في شغل  قرون ويفت ،بالطرد من المستأجرين مهددين العديدأضحى و  ،معاناة السكان م2018على امتداد عام تواصلت و 

ظهرت خالل و  .الكثير من األسر تدفع المال مقابل السكن حيث إنالمسكن نتيجة االنكماش االقتصادي، وانخفاض قيمة الرواتب، 

                                                           
 م(.2014مستجدات برامج إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدون )(، ملخص 2019( وزارة األشغال واإلسكان، )يناير 51)
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على تحمل تكاليف السكن، واضطرت بعض هذه األسر إلى المكوث في  ة األسربسبب عدم مقدر  ،العام أزمة التشرد بوضوح
 .(52) أسرة( 150التي تم طردها على امتداد العام ) األسر بلغتالشارع، أو الميادين العامة، و 

ة (، وبلغ متوسط مساح%77ووفقاا للجهاز المركزي لإلحصاء، فقد بلغ عدد السكان في قطاع غزة الذين يقطنون في شقق سكنية )
  .عدد األسرإجمالي ( من %0.5قطن في فيال )بلغت نسبة األسر التي ت، بينما 2( م125المسكن في قطاع غزة )

أفراد  3( )%12إلى ) التي تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة عالية ومرتفعة ارتفعت نسبة األسر، نيةاوعلى صعيد الكثافة السك
( مقابل %11)نسبتها  تالبيانات أن األسر التي لديها مصادر مياه شرب آمنة في قطاع غزة بلغكما أظهرت  .للغرفة الواحدة(

 ".(53)%( من األسر في الضفة الغربية 95)
 م2017التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن والمنطقة،  يبين(: 13جدول رقم )

 المنطقة
 نوع المسكن

 المجموع
 *أخرى  شقة دار فيال

 100 1.3 76.7 21.5 0.5 قطاع غزة
 : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.المصدر، *أخرى تشمل: )غرفة مستقلة، خيمة، براكية، كهف(

 

التراجعية من جانب الحكومة،  والتدابير ،(54)سكانية التي تقدمها الدول دم أن انخفاض أعداد المشاريع اإلويضاف إلى ما تق
امتالك المسكن حلم يراود  وأصبح ،باإلضافة إلى المشكلة المتعلقة بشح األراضي المخصصة للبناء، أضعفت الحركة العمرانية

ضاعفت و الشباب، على نفسية  حيث انعكست ضغوطاا  ؛فئات المجتمع وخلفت مشكلة السكن مشكالت طالت معظم. ن الكثيرو 
 . لعزوف عن الزواجى الإكثير من الشباب بالمشاكل األسرية، ودفع من 

ن بأنه على امتداد العام لم يتم ( حالة، تؤكد مصادر وزارة اإلسكا15.392جمالي عدد حاالت الزواج )في الوقت الذي بلغ فيه إو 
 سكانية جديدة.ة مشاريع إنشاء أو وضع حجر األساس أليإ

في القطاع المحاصر، من  ( ألف وحدة سكنية85) حواليستهدد حياة سكان  ؛القيود المفروضة استمراروتجدر اإلشارة إلى أن 
( %8لكي تصبح مالئمة للسكن تمثل حوالي ) ،وتحتاج إلى إعادة بناء بصورة ملحة ،( ألف وحدة سكنية مأهولة25حوالي )بينها 

إلى ترميم وتأهيل كي تصل إلى الحد األدنى الالئق ( ألف وحدة سكنية تحتاج 60فضالا عن ) ؛من إجمالي الوحدات السكنية
 . ( من إجمالي الوحدات السكنية%20للسكن وهي تمثل )

طر حقيقية على حياة األطفال والنساء والمسنين القاطنين في تلك المساكن في ظل التغير في المناخ وتصاعد االتجاه اخم وهناك
لت الجوية أن األعوام األربعة الماضية  أعلنت المنظمة العالمية لألرصادحيث ، االحتراري  أعلى درجات حرارة في التاريخ، سج 

  .على اليابسة أم في المحيطات  أكانغير عادي سواءا  االحترارن مستوى إحيث 

                                                           
، بتاريخ )2019( وزارة التنمية االجتماعية، )52)  (2018، فبراير،26(، بيانات غير منشورة، حصل عليها الباحث: باسم أبو جري 
ل التكافل االجتماعي من أجل سكن الئق، رام هللا، فلسطين، الموقع (، " بيان صحافي بمناسبة يوم اإلسكان العربي حو 2018( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )53)

 .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3266اإللكتروني: 
(، عقدها: باسم أبو جري  2019)يناير  كان الفلسطينية، حول مستجدات جهود تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة( مقابلة المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة األشغال واإلس54)

 (.2019، يتاير،15بتاريخ )

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3266
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3266
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3266
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( بنحو درجة مئوية، 1900إلى  1850ما سجل في فترة ما قبل العصر الصناعي ) م2018وتجاوز متوسط الحرارة العالمية عام 
طويل األمد آخذ في كما أشارت أن االتجاه الحراري  .تسجيل البيانات ءصبح العام الماضي رابع أعلى األعوام حرارة منذ بد  أ

 .(55التصاعد )
المواطنين المتأثرين بأوامر بحيلولة دون إيقاع مزيد من المعاناة توفير البدائل للوعلى الصعيد المحلي استمرت المطالبات بضرورة 

حوادث لها عالقة بإزالة المساكن بغية توسعة الشوارع، حيث  م2018شهد عام و  .اإلخالء، وتوفير سبل االنتصاف القانوني
ن و خطار العشرات من أصحاب المساكن في قطاع غزة تمهيداا للهدم، وتجمع السكان المتضرر إشرعت الجهات المختصة في 

وتم  ؛ة فض التجمعفحضرت قوة من الشرطة لمحاول ؛ووقفوا أمام جرافة حضرت لتنفيذ قرار اإلزالة ،والمهددة مساكنهم باإلزالة
 .(56) احتجاز عدد من سكان المنطقة وتعرض عدد منهم للضرب من قبل الشرطة

وبناء على ما تقدم ومن أجل تحقيق المأوى الذي يراعي العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمناخية وااليكولوجية، 
ينبغي قهر العديد من الحواجز التي تحول دون تحقيق هذا الهدف المحلي واألممي، من خالل التدخل الفاعل والعاجل من المجتمع 

  .نهاء الحصار المضروب على قطاع غزةإلاالحتالل اإلسرائيلي  سلطاتالدولي للضغط على 
اتخاذ عمار، والحرص أكثر على ريع خطوات اإلسا بقطاع اإلسكان وتوفي الوقت نفسه ينبغي أن تولي الحكومة الفلسطينية اهتمام

تنفيذ البرامج الكفيلة بالمساهمة في التمويل  عبر وذلك .التدابير الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم
بناء المساكن الجديدة، وتشجيع إنشاء البنايات السكنية بحيث تقوم الحكومة بتوفير المخصصات و العام لإلسكان واالستثمار أكثر 

 تعطيوأن  .الدخل وتتخذ خطوات لضمان أن تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة مع مستويات ،المالية
الحرص على السيما و ، المخالفة هدم المساكن فيالتي تعيش في ظروف غير مواتية ومراعاة القانون  ،األولوية للعائالت المشردة

واتخاذ التدابير التي تكفل تمتعهم بالحق في السكن المالئم  من حمالت إزالة المنازل السكينةتوفير مساكن للمتأثرين الحقيقيين 
واتخاذ سلسلة من اإلجراءات لإلنصاف القانوني عند إخالء المساكن، ودراسة الظروف ، يضمن لهم األمان والكرامة اإلنسانية والذي

السيما في ظل  ،داد البرامج الكفيلة بتحسين حياة الناسوإع ،حصر المساكن غير الصالحة للسكنالمحيطة بالعائالت المشردة و 
 ، ومعالجة األسباب التي أدت إلى تفقم أزمة السكن لما لها من تداعيات مستقبلية خطيرة.حالة االنكماش االقتصادي الراهن

  

                                                           
ن األربعة أعوام تؤكد أ (WMOم(.  بيان صحافي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )2019، فبراير، 6( المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، الطقس، المناخ، الماء، )55)

 https://goo.gl/KoXX41م، الموقع: 2019فبراير،  09السابقة هي أحر عوام، مسجلة، تاريخ االطالع: 
تدابير الة التعديات واتخاذ ال(انظر:  مركز الميزان لحقوق االنسان، بيان صحافي، الميزان يطالب بمراعاة مبادي  حقوق اإلنسان في حاالت إخالء المنازل باإلكراه وإز 56)

 https://goo.gl/sJoUV8الرامية للوفاء بمتطلبات الحق في سكن مناسب، الرابط االلكتروني: 
 

https://goo.gl/sJoUV8
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 الحق في بيئة نظيفة .6

 
في قطاع غزة، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة  م2018عام  خاللتواصل التدهور البيئي 

وباتت في ظلها الكائنات الحية مهددة على نحو غير مسبوق، وبلغت نسبة  .جزئياا إلى شواطئ قطاع غزة وإلى المياه الجوفية
مساحات آمنة للسباحة في مياه بحر  يتبق  لم و  .( كيلو متر40البالغ طولها )، ( على امتداد شواطئ قطاع غزة%75التلوث )

 ،ُسجلت زيادة ملحوظة في عدد اإلصابات باإلسهالبحيث  ،عرضة لإلصابة باألمراض الجلدية ن و أصبح المواطنو ، (57) قطاع غزة
 .(58) م2018خالل النصف األول من العام  ،والحساسية ،والطفح الجلدي ،والمغص

إال أن ظاهرة زيادة في تلبية احتياجاتهم المائية المختلفة، المحدودة يعتمد سكان قطاع غزة على المياه الجوفية في سياق متصل و 
  .اآلبار معظمالملوحة طالت 

تتناسب مع معايير المياه التي وضعتها  في قطاع غزة بئر من اآلبار الجوفية 282 بين من 11أن  (59) المتوفرةوتشير البيانات 
  .% فقط3.9ما نسبته أي  منظمة الصحة العالمية

وتناقصت حصة  ،وفي ظل هذه المؤشرات باتت نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب
%( من مجموع األسر 11) ما نسبتهتجاوز ت ملا كمخاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل والقدرة الشرائية،  ،الفرد من المياه
لديها مصدر آمن لمياه الشرب مثل شبكة المياه العامة الموصولة بالمنزل، حنفية عامة، بئر ارتوازي توفر التي  ،في قطاع غزة

 . .الخ..محمي 
 

                                                           
الصرف الصحي غير ( بيان صحافي الميزان يحذر من التداعيات البيئية الخطيرة للشهر الخامس عشر على التوالي مياه 2018( مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )57)

 https://goo.gl/w5dB2Eالمعالجة تتدفق إلى مياه البحر وتتسرب للمياه الجوفية، الرابط اإللكتروني: 
اد ) -( مقابلة، مجدي ضهير58)  م(2018يونيو  19مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة. قابله عبر الهاتف: حسين حم 
(59)Palestinian water authority,(2018).Gaza status report 2017,  Water Resources Directorate 
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اإلهمال والضعف الشديد في تعاطي الجهات استمرار األزمات اإلنسانية في قطاع غزة كشف بما ال يدع مجاالا للشك عن مدى إن 
والتي ال تقف عند حدود التلوث البيئي، بل تتعداها أيضاا إلى  ،المسؤولة محلياا ودولياا مع األزمات التي يعاني منها سكان القطاع

  .القتصادية واالجتماعية والثقافيةاألوضاع ا
، من الزمنأكثر من عقد  ، الذي مضى عليهدائرة الصراع السياسيخراجها من إلقد حان الوقت للتركيز على الخدمات العامة و 

ن أحيث  ؛وخضوع القائمين عليها للمساءلةحاجات المواطنين. ل ات العامة بحيث تكون أكثر استجابةوتوسيع نطاق تقديم الخدم
بما في ذلك  البيئي االختالل ظل في اإلنسانة حيا صون  يمكن الو  .البيئة النظيفة والسليمة أحد أهم شروط الحياة الكريمة لإلنسان

وعدم التعامل معها ومعالجتها بالطرق  عام،تصن ف مياه الصرف الصحي كأحد أخطر الملوثات بشكل حيث  ،تلوث المياه الجوفية
  .خطراا على صحة اإلنسان وحياته، وتنتهك جملة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية شكليالسلمية 

فإن حماية مصادر المياه والبيئة المائية المحيطة المتوفرة من خطر التلوث تتطلب وضع الحلول والسعي الحثيث نحو  ،يهوعل
 تحقيق األمن المائي لسكان قطاع غزة. تتمكن منكي  ؛تذليل العقبات والتحديات أمام كافة الجهات بما فيها الهيئات المحلية

 
 الطاقة الكهربائية .7
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 ،تحسن نسبي بدا جيداا  طرأ في الربع األخير من العام كما م،2018عام  الكهربائية فيالنقص الحاد والمزمن في الطاقة  استمر
مام تشغيل المرافق والهياكل األساسية والضرورية أ اا تحديوظل العجز ُيشكل حل فصل الشتاء،  ولكنه ما لبث أن تراجع بعد أن

 صادية واالجتماعية والثقافية.التي ُتسهم في تحسين الحقوق االقت
على اعتبار وقت الذروة، في حين كان  ،( ميغاوات650بلغ احتياج قطاع غزة من التيار الكهربائي حوالي ) وفي هذا السياق

%، حيث كانت الخطوط اإلسرائيلية أكثر المصادر ثباتاا فيما 69ميغاوات بنسبة عجز وصلت إلى  (200)متوسط المتوفر منها 
، وقد استقبلت الشركة حوالي م2018الخطوط المصرية عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء منذ شهر مارس وحتى نهاية عام انقطعت 

 .(60) ( مكالمة من المواطنين لالستفسار عن الكهرباء452512)
 

 م2018الكميات المتوفرة والعجز في التيار الكهربائي في قطاع غزة خالل العام  يبين :(14جدول رقم )

 الطلب على الكهرباء
المتوفر من الطاقة 

 الكهربائية
النقص في كمية 

 الكهرباء
االجتياح المستقبلي للعام 

 م2030
وقت  اعتبار ىميغاوات )عل 650

 الذروة(
 ميغاوات 1137 ميغاوات 450 ميغاوات 200

 : شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.المصدر
 
 

                                                           

 م، احصائيات وانجازات.2018(، التقرير السنوي لعام 2018( شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، )60)
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 الثقافية الحالة-ثالثاا 

 الحق في التعليم:. 1
المفروض على قطاع غزة، وغياب ، م، تمثلت في استمرار الحصار المشدد2018خالل عام واجه قطاع التعليم تحديات مزدوجة 

مستوى التحصيل  أن ةا لذلك ظلت جودة التعليم مبعث قلق خاصونتيجة  ؛موازنة مخصصة للتعليم في قطاع غزة من قبل الحكومة
( من الطلبة من تراجع في األداء المدرسي، وباتوا يواجهون 17-5( من الفئة العمرية )%50ما نسبته )تراجع، حيث يعاني  العلمي

 صعوبة في القراءة والكتابة.
 
كما استمرت الحسومات  .( يوم تقريباا 50الراتب الشهري كل )( من %40ظل عاملو ومعلمو حكومة غزة السابقة يتقاضون )و 

وراوحت نسبة ما يتلقونه من أجورهم الشهرية عند نسبة  ،على العاملين والمعلمين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام هللا
  . عام بشكل للموظفين النفسيةوالحالة  التعليمية العملية على كبير بشكلاألمر الذي أثر  ؛%( من الراتب50)

 المواصالت دفع علىمن قدرتهم  دالحباإلضافة إلى  الطلبة، مع المباشر موتعامله العمل في مأدائه على مباشر بشكل وهذا انعكس
 .(61) الغياب أيام عددم، مما ضاعف عمله كنامأ لىإ للوصول

                                                           
 ( 2019، فبريار،26(، بيانات غير منشورة حصلها عليها المركز بتاريخ )2019( وزارة التربية والتعليم، )61)
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م، إال أنه لم تكن 2018( مدرسة في عام 57م إلى )2017( مدرسة في عام 55بالرغم من زيادة عدد المدارس الخاصة من )و 
رياض األطفال طرأ انخفاض في أعداد الملتحقين فيها، فيما بلغ  وعلى صعيد .هناك زيادة في أعداد الملتحقين بالمدارس الخاصة

فوف طلبة المعاهد انخفاض في ص . كما طرأ( طالب وطالبة من المرحلة األساسية3750)في المدارس عدد الطلبة المتسربين 
نظراا لهذه الظروف، حيث بلغ عدد الطلبة  ؛والجامعات، ولم يتمكن العديد من الطلبة من االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي

( طالب وطالبة، التحق منهم في مؤسسات التعليم العالي 25884في دوراته الثالث ) 2018عام اإلنجاز الناجحين في امتحان 
 .(62) طالب وطالبة (22000) بقطاع غزة حوالي

 

إعمال عائقاا أمام ترك ازدحام الطالب في الفصل الواحد آثاراا سلبية على العملية التعليمية وجودة التعليم، وشكل  ،ذاته وفي السياق
ية الشخصية وحرية الرأي وتنم ،وإعمال حقوق اإلنسان كالحق في المشاركة ،جملة معايير حقوق اإلنسان المرتبطة بالحق في التعليم

 الوطنية واإلنسانية. 
في المدارس التابعة نسبتها فقد بلغت ، من أبرز المشكالت الحالية التي تواجه العملية التعليمية في قطاع غزة ةالكثافة الصفي   وُتعد

ومقارنة مع  م.2018% طالباا/شعبة، في عام 38.77وفي مدارس الحكومة  ،م2018في عام طالباا/شعبة % 39.98لألونروا 
م 2018يالحظ من البيانات زيادة في نسبة الكثافة الصفية في عام  -%38.09، %39.33وهي على التوالي -م 2017عام 

لمساعدة الطالب الذين يحتاجون  يجد المعلم فرصاا كافية لمراعاة الفروق الفردية، أوم، وبفعل هذه الكثافة لم 2017عنها في عام 
 .إلى المساعدة في بعض المواد الدراسية

 

اتباعه؛ فإن إلى ، والذي اضطرت وزارة التربية والتعليم واألونروا 2018خالل عام  في المبنى الواحد نظام الفترتيناستمر و 
إجمالي مجموع مدارس األونروا تتبع نظام % من 70.54% من إجمالي مجموع مدارس الحكومة تتبع نظام الفترتين، و58.44
 .الفترتين

( مدرسة؛ ما يحتاج إلى دعم مالي كبير، من جهة أخرى وبالنظر 118وأشارت وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها لبناء )
فقد بلغت نسبة التالميذ إلى  ،العامة والخاصة ،نسبة التالميذ إلى العاملين في التدريس في مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي  إلى

(، وبلغت نسبة التالميذ إلى المعلمين في مدراس األونروا 1- 23.73)إلى م 2018المعلمين في المدراس الحكومية في العام 
وتعزى  .( في مدارس الوكالة1- 32.1( في مدارس الحكومة، و)1-20.1م إلى )2017(، في حين بلغت في العام 1- 33.1)

م إلى توقف عملية التعيين في مدارس األونروا 2017 م عنه في العام2018سبة التالميذ إلى المعلمين في العام الزيادة في ن
بالزيادة السنوية للسكان في القطاع، حيث زاد عدد المدارس  قابلة أعداد مباني المدارس مقارنةا ، وعدم مم2018والحكومة في عام 

 .والقطاع الخاص ا( مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم واألونرو 15)فقط  2017عنه في العام  م2018في العام 
 

ولم يتمكن العديد من الطلبة من االلتحاق بمؤسسات التعليم  .انخفاض في صفوف طلبة المعاهد والجامعات وفي السياق ذاته طرأ
( 25884في دوراته الثالث ) م2018للعام نجاز اإلنظراا لهذه الظروف، حيث بلغ عدد الطلبة الناجحين في امتحان  ؛العالي

 .(63)طالب وطالبة  (22000)طالب وطالبة، التحق منهم في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة حوالي
 

                                                           

 م، غزة، فلسطين.2018/2019( الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم في محافظات غزة 62)
 ( وزارة التربية والتعليم العالي، مرجع سابق.63)



49 
 

االستثمار في  علىالفلسطينيون  وحرص، ن أولوية قصوى يللفلسطينيبالنسبة لطالما شكل التعليم  ينبغي التأكيد على أن ،وأخيراا 
لكن في السنوات األخيرة  ،في تحسين حياة الناس االقتصادية والثقافية واالجتماعية وُيسهم ،كونه يشكل طوق نجاة هذا المجال

ريجين ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة الخ بطالة مشكلةاستمرار  ،فرازاتهاإأبرز ومن  ،السياسية اصطدم نظام التعليم بالتحديات
 .في قطاع غزة

 
 المكتبات ومعارض الكتب: .2

من أهمها معارض الكتب، والمكتبات  ،بشكل واضح خطط ومشاريع تهدف إلى التنمية الثقافية ق  و  الحصار بشكل سلبي وع ث رأ
لتراث المحلية لالمعارض على اقتصرت و م، 2018للكتب في عام  اا وزارة الثقافة أو أي جهة أخرى معارض تنظملم و  .بشتى أنواعها

م، مما حال دون تزويد 2018% فقط من الموازنة المقرة لها عام 5ومن التحديات اإلضافية فقد استلمت وزارة الثقافة ، الفلسطيني
 .(64) المكتبات بكتب أو مصادر حديثة

 
ثقافية، األمر الذي أثار مخاوف حقيقية على  مبانٍ م، هاجمت طائرات االحتالل اإلسرائيلي 2018العام في  المكتبة الوطنية: .أ

ومن أبرز المراكز . في قطاع غزة الذي يفتقر للمراكز الثقافية ةا خاص ،المدنية والثقافية التي تكتسي أهمية كبيرة األعيانمستقبل 
كما تأثر مبنى قرية الفنون والحرف في غزة،  ؛في ساحة الكتيبة الكائن: مبنى المكتبة الوطنية تدميرالتي تعرضت لل الثقافية

 .والذي يضم مقتنياٍت أثريةا ومشغوالٍت يدويةا ُتبرز وجه فلسطين الحضاري  ،وهو مبنى ُمالصق لمبنى المكتبة الوطنية الفلسطينية

                                                           
 (.2019، فبراير، 20التعليم، قابلته تهاني عبد الرحمن، بتاريخ )( مقابلة، محمد العف، وزارة التربية و 64)
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"سعيد المسحال للثقافة والفنون" والذي كان يحتضن الفعاليات الثقافية والفنية على ، مبنى مؤسسة اإلسرائيليةدمرت الطائرات و 
 تنوع مجاالتها.

 
المكتبات العامة والمراكز الثقافية بشكل عام، أهمية وفاعلية دور المكتبة المدرسية  النقص في أعدديظهر  المكتبات المدرسية: .ب

أمناء مكتبات  وتعين فاعلةفي تنمية رغبات الطلبة الثقافية، فنجد المكتبات المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 
 ،أنشطة ثقافية بالمدرسة، إال أنها ال توفر لكل مكتبة أمين مكتبة وتنفيذمتخصصين في مدارسها، يقومون بفتح المكتبة للطلبة 

مناء المكتبات المدرسية أتوزيع  أنحصة من نصاب معلم المكتبة في حال عدم وجود أمين مكتبة، إال  12وإنما تقوم بتفرغ 
المكتبات  عن ام  أو . سونخانيالجغرافي حسب المحافظات يتركز في محافظات الوسطى والمحافظات الجنوبية خاصة محافظة 

فلم تعين أمناء مكتبات متخصصين، وأوقفت تشغيل أمناء مكتبات  بما يجب المدرسية التابعة لوكالة الغوث فهي غير مفعلة
م، كذلك ال تقلل من نصاب المعلم القائم على المكتبة، وبالتالي فالمكتبات 2018متخصصين على بند البطالة خالل عام 

 التعليم وحقوق الطلبة الثقافية. على جودةيؤثر  مماسالتها وواجبها على أكمل وجه، المدرسية لم تؤد ر 
من  (13(، البند )15ورد في المادة ) ات، وذلك حسب ماتبتتحمل المجالس البلدية مسؤولية في تفعيل المك المكتبات العامة: .ت

 ،والرياضية واالجتماعية ،والنوادي الثقافية ،والمدارس ،والمكتبات العامة ،"إنشاء المتاحف: قانون الهيئات المحلية الفلسطينية
في قطاع غزة  الهيئات المحليةالعديد من إن وبالرغم من ذلك ف .ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة" ،والموسيقية

المياه والصرف دورها في تقديم خدمات وانحسر خدماتها،  فيهاالثقافي في المناطق التي تقدم  فيما يتعلق بالشأنلم تقم بواجباتها 
ة، وأنشأت بعض البلديات كز ثقافياإنشاء مكتبة أو مر ب معظم البلديات لم تقمالمعطيات الميدانية أن ، حيث تشير الصحي والنظافة

ث قيام وكالة الغو  وما ضاعف من تدهور األوضاع الثقافية(. 65) بمكتبة عامة ترقى لمستوى وصفهامكتبات متواضعة ال 
، مدرسة الفاخورة في مخيم جبالياالمجاورة ل البحرين مكتبةالقائمين على المعلمين  بسحب )األونروا( نوتشغيل الالجئين الفلسطينيي

بسبب الضغوط ؛ المكتبتين إغالقما تسبب في وأعادتهم إلى المدارس ، نذارإالبحرين العامة في مدينة رفح، بدون سابق ومكتبة 
 تتعرض لها.المالية التي 

بل  المدارسال تقتصر على طلبة هما خدماتو  ،المنظمة الملكية البحرينيةالمكتبتين بتمويل من  يذكر أن )األونروا( قامت بإنشاء
ادة فتحها أمام الجمهور فتم إع عن رفضهم لقرار اإلغالقاألهالي في مدينة رفح أخرى، وفي أعقاب القرار أعلن شرائح  تمتد إلى

  .م2018عام تاريخ نهاية المكتبة في جباليا ظلت مغلقة في ا في رفح، بينم
األمر الذي حرم المواطنين  (66) مواطن 377,126 حواليشمال غزة، والذي يقطنه في المكتبة العامة الوحيدة مكتبة البحرين  وتعد

 .من التمتع بحقوقهم الثقافيةوالمناطق المجاورة جباليا  مخيم في
 القانوني: اإليداع. 3

ولم يقر حتى اآلن قانوناا صريحاا يختص باإليداع القانوني، إال أن قانون المطبوعات أثر االنقسام على التشريعات الثقافية،  لقد
إلى اإليداع حيث ( فقرة )ب( 33م، تطرق في المادة )25/6/1995، الذي صدر بمدينة غزة بتاريخ 1995( لسنة 9والنشر رقم )

ى مالك المطبعة أو مديرها المسؤول التقيد بأن يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع نسخ من كل مطبوعة : "علجاء في نصها
  ."وذلك قبل توزيعها ،غير دورية تطبع في مطبعته

                                                           

 م.2019مارس/ 3فبراير حتى  10، أجراه المركز في الفترة الممتدة من 2018( نتائج مسح شامل حول واقع الهيئات المحلية في العام 65)
 .2017( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، 66)
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الضفة  وزارة الثقافة الفلسطينية باإليداع القانوني للمؤلفات الفلسطينية في محافظات غزة منفصالا عنه في وفي هذا السياق عملت
في غزة في عام اإليداع  بدأو  .المؤلفين حول السرقات األدبية وبراءات االختراع شكاوى العديد من بعد أن وصل الوزارة  الغربية،
  .( بشأن نشر المصنفات ورقم اإليداع54) م، بقرار من وزير الثقافة د. محمد المدهون، رقم2011

م التي حصلت على رقم اإليداع من وزارة 2018فقد بلغ عدد الكتب المنشورة خالل عام  ؛الزامياا إال أنه يبقى قراراا وليس قانوناا 
كون الذي ينظم هذا م 2018 عامفي المواد المنشورة  االنخفاض في أعداد عزى يُ و ؛ ( رقم إيداع لمؤلفات جديدة341الثقافة بغزة )

بعض المؤلفين  تجدر المالحظة أن. و لمؤلف إن لم يودع نسخاا من مؤلفاتهوعليه فهو ال يجرم اقراراا وليس قانوناا ملزماا،  الشأن
ويخشى أن يؤدي غياب قانون اإليداع  .(67) مع تكلفتها داخل القطاع ةا نظراا لقلة التكلفة مقارن م بطباعة مؤلفاته خارج القطاعاق

 ضياع االنتاج الفكري الفلسطيني.إلى على المدى البعيد 

                                                           
 (محمد الشريف، مرجع سابق.67)
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 التوصيات
الميزان لحقوق اإلنسان إذ يحذر من التداعيات اإلنسانية الكارثية للواقع اإلنساني الذي يشهده قطاع غزة، في المستقبل مركز 
لم تكن إال نتيجة حتمية للحصار  م2018ألن األزمات واالنهيارات التي عايشها الفلسطينيون في قطاع غزة خالل عام  ؛القريب

وتراكماتها خالل السنوات العشر المنصرمة. وأن الوقائع الجديدة ستكون لها  ،السياسيالمفروض على قطاع غزة، واالنقسام 
فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان  ،األمر الذي قد يتجاوز الشأن اإلنساني إلى األمن والسياسة. وعليه ؛ةا تداعيات أكثر خطور 

 يطالب:
لضغط إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وا ؛الفاعل تدخلوالالدولي بتحمل مسئولياته القانونية واألخالقية  المجتمع -1

. كما يشدد اإلنسانيوالقانون الدولي  لحقوق اإلنسان القانون الدولي مبادئاحترام سلطات االحتالل إلجبارها على على 
ل وسيلة من شأنها ، كونها تشكومالحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ،تفعيل أدوات المحاسبةضرورة  المركز على

 .أن تحد من االنتهاكات وأن تحمي سكان قطاع غزة
 

يدعو المركز المجتمع الدولي للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكالت المعقدة التي يعاني منها السكان  -2
إال أنها في الحقيقة انعكاس طبيعي  ،في قطاع غزة، وهي مشكالت وإن أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة اإلنسانية

 ،للمشكالت السياسية القائمة، وتجسد عجز المجتمع الدولي على مدى عشرات السنوات عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية
 وفرض احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في هذه المنطقة من العالم.

 

األطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء االنقسام الفلسطيني، والتدخل الفاعل لوقف الثنائية القائمة، يطالب  -3
للحد من انهيار األوضاع  ؛في ظل غياب فعل حقيقي من قبل الفاعلين السياسيين اآلخرين من خارج حركتي فتح وحماس

وتعزيز صمود الناس وقدرتهم على البقاء، والحيلولة دون  ،لتجاوز الوضع الراهنفي قطاع غزة، والشروع في تنفيذ الخطط 
 االنهيار الشامل لألوضاع في قطاع غزة.

 

الوقف الفوري لإلجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بحق سكان قطاع غزة، وأن تتولى الحكومة كامل صالحياتها  -4
 الخطط ل الفاعلين على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ووضعوبالشراكة مع ك ،ومسؤولياتها في القطاع

جذرية للقضايا واألزمات  معالجة تكفل وتخصيص الموارد التي ،الموازنات ووضع الخاصة، التدابير واتخاذ واالستراتيجيات
قافية بما فيه صرف رواتب والث واالجتماعية االقتصادية الحقوق  وتعزيز ،حماية يضمن وبما القطاع، بسكان تعصف التي

 .الموظفين العموميين وفق األصول القانونية
 

الدوائر والمؤسسات الحكومية في غزة بوقف كل االستقطاعات والضرائب والرسوم التي تفرض على السلع والخدمات العامة  -5
  وتدهور مستويات المعيشة. ،في قطاع غزة، في ظل حالة االنهيار االقتصادي
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