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 من سكان قطاع غزة % ٨٠ألونروا تؤكد فيه أن صحايف لبيان 

1TP0Fيعتمدون على املساعدات اإلنسانية

∗ 

.٢٠١٦ / ٧ / ٣١رام الله،   

 

، "األونروا" قالت منظمة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى

 .من سكان قطاع غزة يعتمدون على املساعدات اإلنسانية% ٨٠إن 

أنه بدخول احلصار على قطاع غزة عامه العاشر،  [....] وأضافت األونروا يف بيان صدر عنها

ويصعب  ،وحدوث ثالثة صراعات خالل السبعة أعوام املاضية، تبقى الظروف يف القطاع غير مستقرة

 .لهاعلى السكان حتمّ

، أفاد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن نسبة ٢٠١٦ويف الربع األول من العام 

 .يف الربع السابق %٣٨٫٤ وذلك بعد أن انخفضت إىل ،%٤١٫٢ البطالة ازدادت يف قطاع غزة إىل

) عاماً ٢٤ ـ ١٥(ملعلومات اجلهاز املركزي تبقى نسبة البطالة بين أوساط الشباب  ووفقاً

 .٢٠١٦يف الربع األول من عام  %٦١٫٦ شكل استثنائي لتصل إىلعالية ب

ناجت عن  ٢٠١٤، فإن ذلك يشير إىل أن النمو االقتصادي يف عام "األونروا" وبحسب حتليل لـ

جهود إعادة اإلعمار، وقد تضاعف النشاط يف قطاع اإلنشاءات ثالث مرات خالل العام املاضي بعد 

 .ساكن يف قطاع غزةالبدء يف إعادة إعمار وإصالح امل

حيث يكافح  ،من سكان قطاع غزة على املساعدات اإلنسانية% ٨٠يعتمد  ،ووفق تقرير األونروا

 .غالبية السكان من أجل تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائالتهم

وأورد التقرير أن صيد األسماك والنشاطات واألعمال املرتبطة بصيد األسماك تقليدياً دعمت 

ضت نتيجة وّت يف قطاع غزة، ومع ذلك فإن قدرة السكان على الكسب من هذا القطاع قُآالف العائال

 .لتحديد مسافة ومساحة الصيد من قبل السلطات اإلسرائيلية على طول الساحل لقطاع غزة

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية : املصدر 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=NFbh23a698979775989aNFbh23 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=NFbh23a698979775989aNFbh23
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ا كان عليه احلال قبل ممّ% ٣٣بـ وأوضح أن النشاط الزراعي والسمكي يف قطاع غزة، أقل 

االجتماعية يف قطاع غزة بحسب  ـ إىل مؤشر مقلق حول الظروف االقتصادية ، الفتا٢٠١٤ًصراع عام 

تقرير صدر بداية العام من مكتب املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط التابع لألمم 

تضاعفت يف ) عاماً ١٧ ـ ١٠(الذي ذكر فيه أن أعداد األطفال العاملين من سن ) UNSCO(املتحدة 

عتبر أولئك األطفال املعيل الوحيد األعوام اخلمسة املاضية، ويف كثير من األحيان يُيف  ٩٧٠٠غزة إىل 

 .لعائالتهم


