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 2020واإلجتماعية في قطاع غزة للعام   السكانيةبعض املؤشرات  

اإلجتماعية   التنمية  وزارة  اإلجتماعية  تعمل  الخدمات  وتمكين  وشركاؤها من مزودي  على مساعدة ورعاية 

 واإلجتماعية في الجدول التالي: ويمكن تلخيص أبرز املؤشرات السكانية األسر الفقيرة والفئات املهمشة, 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 املصدر:  

 فلسطين.  –. رام هللا 2019(، الفلسطينيون في نهاية عام، 2020* الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 .واشنطن .(, االقتصاد الفلسطيني يعاني وجائحة فيروس كورونا تكبده الخسائر2020)** البنك الدولي 

 

 من سيئ ألسوأ حيث بلغت نسبة الفقر  
ً
( %64) تشهد األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية في قطاع غزة تحوال

املركزي لإلحصاء  ( وفق بيانات الجهاز  %49) نسبة البطالة فقد بلغت  وفق بيانات البنك الدولي, كما بلغت  

يعاني حوالي  الفلسطيني  الغذائي  ( %68) , كما  إنعدام األمن  تقارير مؤتمر  من سكان قطاع غزة من  , وتشير 

بأن)  للتجارة والتنمية  املتحدة  الدولية دائمة  80األمم  %( من سكان قطاع غزة يعتمدون على املساعدات 

 .التقلب

( مليون 2,05طيني بأن عدد سكان قطاع غزة بلغ حوالي ) تفيد البيانات الصادرة عن الجهاز املركزي الفلس

ومن حيث حالة    %( من عدد السكان في قطاع غزة،49,2تمثل اإلناث حوالي ) ,  2020نسمة في نهاية العام  

 ( الالجئين  بلغت نسبة  فقد  ) 68اللجوء  الالجئين  عير  نسبة  بلغت  في حين   من سكان قطاع غزة %( %32( 

ف. العمرية  الفئات  ) ومن حيث  السن  كبار  نسبة  بلغت  )   60قد  فأكثر( حوالي  أما  4,5عام  السكان,  %( من 

سن   )من  الشباب  فئة  )   59-16نسبة  حوالي  بلغت  فقد  السكان  من  نسبة  54,1عام(  بلغت  حين  في   ,)%

 .%( من السكان41,1األطفال حوالي ) 

 



03/05/2021 

 

%( 12تي ترأسها امرأة حوالي ) األسر ال   بلغت نسبة   ونتيجة للعدوان اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة فقد 

األسر  غزة  من  قطاع  )   كما،  في  حوالي  األرامل  نسبة  ) 3بلغت  حوالي  املطلقات  وشكلت  من (  %0,9%(، 

 . السكان

بفيروس  اإلصابة  حاالت  أولى  إكتشاف  أغسطس    19-كوفيد   مع  نهاية  املجتمع  تقديرات    2020من  ووفق 

أن يفقد حوالي   أو جزئي كما    120أولية فمن املتوقع  الخاص أعمالهم بشكل كلي  القطاع  في  ألف موظف 

 .ألف أسرة جديدة إلى دائرة الفقر 60ن تنزلق أيتوقع 

املنزلي    وقد والحجر  اإلغالق  إجراءات  و تسببت  النفس ي  الضغط  حاالت  زيادة  العنف  تضاإلى  عف حاالت 

 .املمارس تجاه النساء والفتيات وكذلك األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

القطاعات   بعض  إنهيار  في  يتسبب  ربما  جوهرية  تدخالت  دون  الوضع  هذا  استمرار  أن  الواضح  ومن 

 على رأس املال البشري في قطاع عزة
ً
   .اإلقتصادية ويؤثر سلبا

 .2020اإلجتماعية خالل العام   معيقات العمل في وزارة التنمية أبرز 

 .ألف أسرة من الفقراء الجدد ستدخل إلى دائرة الفقر 65 -

 .النقص الحاد في املوارد املالية والتمويلية الخاصة باملساعدات اإلغاثية لسكان قطاع غزة -

   .تقليص بعض املؤسسات الدولية ملساعدتها لسكان قطاع غزة -

أزمة   - العااستمرار  القطاع  موظفي  لوظائفهم  رواتب  الخاص  القطاع  موظفي  معظم  وفقدان  م 

 .وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم اليومية

 

 اءـدائرة الدراســــــــــات واإلحص

 اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي

 وزارة التنمية االجتماعية

                                                                                                                                         

 

 


