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 : أصل الحكاية

  م، 1987تشرين األول/أكتوبر من عام    17إلى يوم    املدقع  اليوم الدولي للقضاء على الفقر  احياءيرجع تاريخ   •

اليوم  اجتمع    حيث بباريس  في ذلك   في ساحة تروكاديرو 
 
مائة ألف شخص تكريما لضحايا    ما يزيد على 

 ،  الفقر املدقع والعنف والجوع 
 
انتهاكا الفقر ُيشكل  إلى   وقد أعلنوا أن  لحقوق اإلنسان وأكدوا الحاجة 

 التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق. 

، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من  1992كانون الثاني/يناير    22املؤرخ    47/196ومن خالل القرار   •

 .وم الدولي للقضاء على الفقرتشرين األول/أكتوبر الي

املأكل وامللبس واملسكن،   يمثل قدرة األسرة على تغطيةالفقر املدفع   • ميزانية الحاجات األساسية من 

   616)شيكل    1974ب    املدقع في األراض ي الفلسطينيةخط الفقر    ويقدر
 
ألسرة مكونة من    دوالر( شهريا

 . 2017فردين بالغين وثالثة أطفال لعام 

 االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الفقر املدقع الذي وضعته األمم املتحدة لهذا العام هو شعار  •
 

 " واحترام الناس وكوكبنا الفقر املتوصل،البناء إلى األمام مًعا: إنهاء  "

 

 poverty-eradicating-for-https://www.un.org/ar/observances/dayاملصدر:  

https://www.un.org/ar/observances/day-for-eradicating-poverty
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 أبرز املؤشرات االجتماعية في قطاع غزة: 

الحصار • استمرار  ظل  في  صعبة  واجتماعية  اقتصادية   
 
أوضاعا غزة  قطاع  عامه    يشهد  يدخل  الذي 

عشر التوالي  الخامس  و على  اإلسرائيلية  كذلك  ،  األعواماالعتداءات  (، 2021- 2014-2012- 2008)  في 

اقتصاد قطاع    والتي أضعفت  ،والتي تسببت بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة  ،وعشرات جوالت التصعيد

يعتمد بشكل أساس ي    غزةفي  وجعلت النمو    ،بزيادة معدالت الفقر والبطالة بشكل مضطرد   توتسبب  ،غزة

 .غير املنتظمة على رواتب املوظفين الحكوميين واملساعدات واملعونات الخارجية

، كما  %49.3، فيما تمثل اإلناث  منهم %50.7مواطن، يمثل الذكور    2,254,061يعيش في قطاع غزة حوالي   •

سكان  % من  64.4م حوالي  1948من بيوتهم في العام  هجرهم االحتالل اإلسرائيلي  يمثل الالجئون الذين  

 .غزة

 حيث تبلغ نسبة    •
 
 فتيا

 
عام( حوالي    59- 15الفئة العمرية )  ضمن  األفراديعتبر مجتمع قطاع غزة مجتمعا

أكثر عام ف  60% من السكان، ويمثل كبار السن  40.4عام حوالي    15%، فيما يشكل األطفال دون سن  54.1

 %من السكان. 4.5حوالي 

، في أعقاب %64  إلىقطاع غزة ارتفعت لتصل    فيالفقر  نسبة    بأن  م،2020للعام    تفيد بيانات البنك الدولي •

 .إلى غزة 19وصول أزمة جائحة كوفيد 

البطالة • العام    بلغت نسبة  من  الثاني  الربع  الفلسطيني    م2021في  املركزي لإلحصاء  الجهاز  بيانات  وفق 

 .% من القوى العاملة في قطاع غزة49.1حوالي 

في قطاع غبلغ عدد األ • بياناتهمزة  شخاص ذوي اإلعاقة  بيانات األشخاص ذوي    ةدار إ  "نظام  إلى  املدخلة 

 .شخص ذوي إعاقة 53,940  حوالي " في وزارة التنمية االجتماعيةاإلعاقة

األمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة، وفي ظل   انعداممن    األفراد في قطاع غزة% من  68يعاني حوالي   •

% من سكان قطاع غزة على املساعدات  80الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل يعتمد حوالي    انتشار

 . "أونكتاد"مم املتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر األ  التقارير الصادرة عن الدولية دائمة التقلب وفق

، الذي قامت به وزارة األشغال العامة واإلسكان املسح االجتماعي للحاالت الفقيرة املحتاجة للسكن وفق   •

بلغ    حيث   ،قطاع غزة يعاني من عدم وجود سكن مالئم ملعظم األسر الفقيرة وذات الدخل املحدود  فإن

 60  كما أن حوالي  ،ألف وحدة سكنية  25  عدد الوحدات السكنية املأهولة التي تحتاج إلى إعادة بناء حوالي

 .الئم للسكن دنى املعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد األ إألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم و 
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 في قطاع غزة: ملكافحة الفقر برامج املساعدات األساسية 

من الفقر أي غير قادرين على توفير    غزةمواطن في قطاع    5991,442,حوالي    يعانيوفق املعطيات السابقة  

 كما يلي: برامج املساعدةاحتياجات أسرهم األساسية وهؤالء يستفيدون من خالل مجموعة من 

   املتوقف النقدية )شيك الشؤون(  التحويالتبرنامج   •
ً
والسلطة  بتمويل من اإلتحاد األوروبي  :  حاليا

يهدف إلى تعزيز قدرة األسر  والذي  والبنك الدولي يتم صرف مساعدة نقدية )شيك الشؤون(،    الفلسطينية

املستفيدة على سد احتياجاتها األساسية، حيث يستهدف األسر التي تقع تحت خط الفقر املدقع )الشديد(  

خط  بين  تقع  التي  املهمشة  األسر  األسر  املطلقالفقر    يوكذلك  التحديد  وجه  وعلى  تضم    واملدقع،  التي 

 ذوى إعاقة، أو كبار سن، أو أيتام، أو أصحاب أمراض مزمنة أو أسر ترأسها نساء
 
 حيث:  أشخاصا

   البرنامج حوالي في غزة، أي حوالي    473,838أسرة بواقع    79,629يستفيد من  % من السكان  21فرد 

ي تحصل عليه األسرة  وتتراوح قيمة املبلغ الذ  ،يعتمدون على هذا البرنامج في تسيير أمورهم الحياتية

، حيث يتم تحديد املبلغ من خالل معادلة   180شيكل )  600دوالر( إلى    75شيكل )  250بين  
 
دوالر( شهريا

PMTF  .)معادلة الفقر( 

   النساء حوالي البرنامج من  من  املستفيدة  أرباب األسر  املستفيدة، نصفهن  37.7يشكل  % من األسر 

 .أرامل

  كما تبلغ نسبة كبار السن 28.1ن البرنامج من كبار السن حوالي  يشكل أرباب األسر املستفيدة م ،%

 % من األفراد املستفيدين من البرنامج.7.6حوالي 

  كما يشكل أرباب  12.4يشكل أرباب األسر املستفيدة من البرنامج من األشخاص ذوي إعاقة حوالي ،%

 أرباب األسر املستفيدة.% من 55.7األسر الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل حوالي 

   كما  78.7يشكل أرباب األسر املستفيدة من البرنامج الذين مستواهم العلمي أقل من ثانوي حوالي ،%

 .أرباب األسر املستفيدة من %11.8تبلغ نسبة األمية بين أرباب األسر املستفيدة من البرنامج حوالي 

 وإنما  أي أربع دفعات  الفلسطينية بصرف الدفعات كاملة لم تلتزم السلطة    2020و  2019األعوام    في ،

سنوية مع العلم بأن اإلتحاد األوروبي دفع  % من الدفعات املالية بمعدل ثالث دفعات75تم صرف  

العام   وفي  بشكل سنوي،  للفقراء  مالية  دفعات  أربع  كاملة لصرف  دفعة   2021مساهمته  تم صرف 

املستفي  متجزئةاستثنائية   بمبلغ موحد  لجميع األسر  )  750دة  يمثل   230شيكل  املبلغ  دوالر(، وهذا 

 .% فقط من الدفعات املخصصة لهذا العام14

  يعتبر االتحاااد األوروبي املساااااااااااااااهم األكبر في برنااامج التحويالت النقااديااة ملنتف ي قطاااع غزة حيااث بلغاات

قطاع غزة، % من مبلغ الدفعة الخاصااااة بفقراء 75مساااااهمته في مخصااااصااااات يخر دفعة نقدية حوالي 

 %.25حوالي لفقراء غزة أما السلطة الفلسطينية فقد بلغت مساهمتها لنفس الدفعة 
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العام   خالل  النقدية  املساعدة  صرف  لم  2021توقف  نتيجة  األوروبي    لتزامإعدم  يأتي  بدفع اإلتحاد 

املالية كذلك  2021عام  لل  مساهماته  ب  و  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  الفقيرةاتبني  عدم  ، ألسر 

يمكن االعتماد عليها    أخرى التي ال تمتلك أي مصادر  و   ،لك األسرتلدفعات املالية  التغطية  ل  حلول   إيجادو 

، كما تم إدراج حقوق أقرها القانون   ، مع العلم بأن لهذه الفئةمن أجل سد فجوة الفقر التي يعانون منها

 . 2021املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام  ضمنمخصصاتهم 
 

املتعففة • لألسر  القطرية  بواقع    93,703حوالي  :  املنحة  في    فرد  468,515أسرة  املنشورة  األرقام  وفق 

األمم املتحدة وفق التفاهمات  ا  تديره  تيوال  ،(دوالر100يستفيدون من املنحة القطرية )  م2021سبتمبر  

بين   النقدية   متوسط  حماس ودولة االحتالل برعاية مصرية قطرية، وتبلغحركة  األخيرة  قيمة املساعدة 

 للفرد في حال انتظام    64حوالي  
 
االنتظام بسبب  م  ة، وتعاني املنحة القطرية من عداملساعدشيكل شهريا

 .بعاد سياسية وأمنية تجعل حياة الفقراء غير مستقرةبأ صرف املنحة وارتباط، عدم وجودة يلية واضحة
 

،  أسرة  231,000نحو  ل  غذائية موحدة  مساعدةحيث تقوم األونروا بتوزيع  الغذائية )األونروا(:    املساعدة •

غزة في  مليون الجئ  يقارب  ما  املساعدة  يستفيدون   أي  هذه  وتشمل  من  على   الفصلية  املساعدة ،   للفرد 

ك    0.5  -حمص  ك   1  -لتر سيرج  1  -جم حليب800  -سكر  ك  0.5  -أرز   ك   2  -طحين   ك  25التالية )  الكميات

 .الواحد للفرددوالر(  5.93) شيكل 19حوالي   الشهريةويبلغ متوسط قيمة املساعدة (، عدس
 

، األولى "الكوبونة الصفراء" املساعدة الغذائيةم توزع نوعين من  2021وقد كانت األونروا قبل العام  

الشهرية   596,817لحوالي   املساعدة  قيمة  متوسط  ويبلغ  مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  الالجئين  من 

 للفرد، والثانية "الكوبونة البيضاء" لحوالي    7.6شيكل )  24.3حوالي  
ً
من الالجئين    384,544دوالر( شهريا

دوالر(    4.5شيكل )  14.3بلغ متوسط قيمة املساعدة الشهرية حوالي  يو   الذين يعيشون في فقر مطلق 

 للفرد.
ً
 شهريا

مما أدى إلى فقدان األسر التي   ،غذائية موحدة للفقراء  مساعدةبتوزيع    األونروا قامت    2021في عام   

 ء".الصفرا  الكابونة"عليها وفق  ن  التي كانوا يحصلو   الغذائيةها  تحص% من  22في فقر مدقع حوالي  تعيش  
 

بطاقات   قسائم شرائية أو  بتقديم (WFP)برنامج األغذية العاملي    حيث يقوم برنامج القسائم الشرائية: •

تتمكن من خاللها األسر ل  فرد،  260,000، أي ما يقارب  أسرة  45,580لنحو    (e-voucher)تموين الكترونية  

الالجئة  الفقيرة الالزمة    غير  الضرورية  الغذائية  املواد  شراء  والكاللها  من  والعدس  واألرز  حليب  طحين 

 .الواحد شيكل للفرد 35حوالي لشهرية قيمة املساعدة ا وتبلغ، والبيض ...الخ
 

املجاني • الصحي  املجاني لحوالي  :  التأمين  الصحي  التأمين  التنمية االجتماعية  أسرة    58,000توفر وزارة 

 . فقيرة في قطاع غزة
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 خالصة القول 

كما أنها غير   ،من املحالت التجاريةاملؤجل )بالدين(  مع الوقت أصبحت األسر الفقيرة غير قادرة على الشراء  

على   على    االقتراضقادرة  قدرتها  عدم  بسبب  والجيران  واألصدقاء  األقارب  الجمعيات  السداد من  أن  كما   ،

 مها، وبذلك فإنالقليلة التي تقداملوسمية  املساعدات    ضمنجميع الفقراء  ن شمول  املحلية أصبحت عاجزة ع

من مختلف املصادر   ال يوجد لها مصدر دخل ثابت أو مؤقت(التي  )  املساعدات التي تحصل عليها األسر الفقيرة

وفي ظل توقف شيك الشؤون % فجوة الفقر لألسر التي تقع في فقر مدقع،  30من    أكثر ال تغطي    في قطاع غزة  

 لألسر املستفيدة من شيك الشؤون.%  8.4 ال تزيد تصبح نسبة تغطية فجوة الفقر

 إلى كافة األطراف: داء ــــــالن

البناء إلى األمام  والذي أطلقت فيه األمم املتحدة شعار "    2021الفقر  ظل اليوم الدولي للقضاء على  وفي هذا  

ا: إنهاء   املؤسسات    ،الوطنية الفلسطينيةالسلطة   نوجه رسالتنا إلى   "  واحترام الناس وكوكبنا   الفقر املتوصل،مع 

 نحو: ، وكافة املؤسسات الدولية إلى العمل الجاد اإلتحاد األوروبيو األممية، 

مستفيدي • مخصصات  صرف  الشؤون(  إعادة  )شيك  النقدية  التحويالت  منتظم  برنامج  ألربع   بشكل 

على أن يكون الصرف في   حيث باتت األسر الفقيرة غير قادرة على توفير احتياجاتها األساسية  ،عاتدف

 .2022عام  في الربع األول من   وليس 2021عام  

تتلق أي مساعدات   أسرة على قائمة االنتظار من الفقراء الجدد، لم  ألف   15توفير التمويل الالزم لحوالي   •

 بالحرمان واإلحباط. ا وشعوره  امعاناته تزادو أعوام، وقد فقدت هذه األسر األمل  3منذ أكثر من 

 . .ن،دعم برامج الحماية والرعاية للفئات املهمشة مثل األطفال في ظروف صعبة، املرأة، وكبار الس •

 ، من وإلى غزة دون عوائقاألفراد والبضائع  لحركة  غزة، وضمان ارفع الحصار الخانق غير القانوني عن   •

 . غزةسكان التهم حتى ال تزيد معاناة و االحتالل على ممتلكات املواطنين ومصادر مدخ تووقف اعتداءا
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 ، ،تحيات،مع 

ـــــــرة الدراســــ ــــاءات  ــــــــاتدائــــــــــــــــــ  واإلحصـــــــــــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي

 

 


