
غزة: تسعة أعوام من الحصار
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شاحنة محملة

خروج البضائع من غزة

١٠ أعوام

٢٧٫١ مليون دوالر أمريكي٧٫٩ مليون دوالر أمريكي
٣٢٫٠٠٠ مستفيد١٠٫٩١٣ مستفيد

20012015

برامج خلق فرص عمل 

930,000930,000930,000
تنا غع و اذم ئ  ين مق ةو اي نتل وألئ  رنج اوال

ج٨ ال ئ٠٬٠ ع ٠ ٠ لن ىم لال   مق ع أ ود انم اا تعت ل٢  غ٠ ذ ٠٠ يئام  ةعا

١٫٣  مليون الجئ
٪٧١

إجمالي عدد السكان

١٬٨ مليون

٢٠١٦قد تصبح المياه الجوفية في غزة غير صالحة لإلستخدام بحلول 
وقد تصبح األضرار التي لحقت بها نهائية ال رجعة فيها بحلول ٢٠٢٠

خالل ٢٠١٥ خلق الحصارتكاليف إضافية

٨٫٦قدرها  مليون دوالر أمريكي
(تكلفة بناء ٦ مدارس تابعة لألونروا )

٢٠١٥خالل  وفرت األونروا
فرصة عمل. ٢٩٬٠٠٠ أكثر من 

٦٫٢٪تقليل البطالة بنسبة 

مركز صحى تابع لألنروا٢١ 
طبيب و طبيبة١٦٦ 

ممرض وممرضة٣٢٨  

مكتب للخدمات واإلغاثة اإلجتماعية١٦ 
باحث وباحثة إجتماعية٢٢٧ 

مستفيد ٩٣٠٬٠٠٠  أكثر من

مدرسة تابعة لألنروا٢٥٧ 
طالب وطالبة٢٥٠٬٨٠٠ 

معلم ومعلمة٨٬٠٨٦ 

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون. حزيران / يونيو ٢٠١٥

         لم يكن من المفترض أن تبقى األونروا قائمة لهذه المدة الطويلة. فهي ما تزال 
موجودة نتيجة الفشل السياسي. وفي غياب حل عادل و دائم محنة الجئ فلسطين. 

أصبحـت األونـروا أكثر من مجرد وكالة. إنها شريان حياة

معدل وفيات الرضع
تزايد للمرة األولى منذ عقود

١٢٧ / ١٩٦٠١٠٠٠:    مواليد أحياء
٢٠٫٠٢ / ٢٠٠٨١٠٠٠:  مواليد أحياء 
٢٢٫٤ / ٢٠١٣١٠٠٠:  مواليد أحياء

٣٥٪حتى  من األراضي الزراعية في غزة 
٨٥٪و من مياه الصيد فيها تضررت نتيجة

القيود اإلسرائيلية في مراحل مختلفة

خسارة سبل العيش

البطالة في صفوف الشباب
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إجمالي معدل البطالة
في صفوف الشباب عام ٢٠١٥

إجمالي معدل البطالة
في صفوف الشباب عام ٢٠٠٠

٪٦١

أعلى معدل سجل في قطاع غزة علي اإلطالق واحد
أعلى المعدالت علي مستوى العالم في عام ٢٠١٥

٤١٫١٪يصل إجمالي معدل البطالة حاليا إلى 
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٪٢٨

قطاع غزة:
العجز في الطاقة الكهربائية اعتبارا من حزيران / يونيو ٢٠١٥

نسبة الطلب
الذي تم تلبيته 

٪٥١

إنقطاع مجدول للتيار الكهربائي في اليوم الواحد

تراجع في األجور 

٤٧٠ ميجا واطالطلب 
 ٢٠٨ ميجا واطالمتــاح

ساعة١٢-١٦   

10تراجع  خالل  سنوات الماضية ٪٣٠

٥٥٠$

٤٠٧$

٢٠٠٥2015
 مصادر البيانات:

األونروا، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة.فريق األمم المتحدة الُقطري في األراضي الفلسطينية المحتلة.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ 
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