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  نسانية يف إحذر من كارثة يألونروا بيان ل

  ٢٠٢٠ سنةقطاع غزة بحلول 

  ]مقتطفات[ *.٩/٩/٢٠١٢غزة، 

  

..]....[.  

نصف مليون  نحواملساحة الصغيرة  يسيزيد عدد سكان قطاع غزة ذ ٢٠٢٠بحلول عام 

أكثر من نصف السكان . شخص إضايف يجب إطعامهم، تعليمهم وتوظيفهم ٥٠٠٬٠٠٠: شخص

يف عدد الشباب يف  ، والتي ستكون واحدة من أكثر النسب ارتفاعاًعاماً ١٨سيكونون حتت سن 

 .العامل

يف غزة اليوم،  عتبر موضوع نقص املياه الصاحلة للشرب الشغل الشاغل واألكثر إحلاحاًيُ

وتعد مياه الطبقة اجلوفية الساحلية هي . يف السنوات القادمة د سوءاًوالذي من املتوقع أن يزدا

إن ما يتم . إضافية دون معاجلةمن ٪ منها ليست آمنة للشرب ٩٠مصدر املياه الرئيسي، ولكن 

هذا  .ه من مياه األمطار كل عامئاستخراجه من املياه اجلوفية يفوق ثالثة أضعاف ما يتم إعادة مل

، قد تصبح طبقة املياه اجلوفية غير صاحلة ٢٠١٦ عامستمرار، فبحلول الوضع غير قابل لال

دون من  ٢٠٢٠لالستعمال، وسيصبح من غير املمكن إصالح األضرار التي تلحق بها بحلول عام 

ويف الوقت احلايل، يتوجب على الناس احلفر أعمق وأعمق . البدء باتخاذ إجراءات عالجية اآلن

ويوصي برنامج األمم املتحدة للبيئة وقف استنزاف طبقة املياه  .للوصول إىل املياه اجلوفية

                                                            

الفلسطينيين يف الشرق األدنى  الالجئين وتشغيل لغوث املتحدة األمم املوقع اإللكتروين لوكالة :املصدر  *
  "):األونروا("

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=1107  
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يف الوقت . سيستغرق األمر عدة قرون من أجل العودة لوضعها الطبيعي اجلوفية على الفور، وإالّ

 يف عام مليون متر مكعب سنوياً ٢٦٠نفسه، من املتوقع أن يزداد الطلب على املياه ليصل إىل 

 .من طبقة املياه اجلوفية ستخرج حالياًا يُ عمّ  %٦٠أي بزيادة قدرها  ،٢٠٢٠

ثالثة أرباع (ى يتم حالياً معاجلة ربع كمية مياه الصرف الصحي فيما يتم تفريغ ما تبقّ

للنمو السكاين، ستزداد كمية خملفات الصرف الصحي  وتبعاً. يف البحر األبيض املتوسط) الكمية

مليون متر  ٥٧اليوم إىل يف مليون متر مكعب  ٤٤واملياه العادمة التي يتم إنتاجها سنويًا من 

ملواجهة ذلك، يجب توسيع عمل حمطات معاجلة مياه الصرف احلالية . ٢٠٢٠ عام اليوم مكعب يف

 .وحتسينها، وإنشاء حمطات جديدة

عات لها آثار عميقة على جميع املنظمات اإلنسانية واإلنمائية يف غزة، ال سيما هذه التوق

التي تعمل ) "األونروا"( يف الشرق األدنى وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لغوثوكالة األمم املتحدة 

من املتوقع أن . ٪ من سكان غزة هم من الالجئين٧٠ نحون إمع جمتمعات الالجئين يف غزة، حيث 

مليون  ١٬٥إىل نحو  مليون، ١٬٢العبء امللقى على عاتق األونروا احلايل يف خدمة أكثر من  يرتفع

٪ على أعداد الالجئين تتطلب استثمارات ضخمة ٣٠وهذه الزيادة بمعدل . ٢٠٢٠ عامنسمة بحلول 

 .للحفاظ على املستويات احلالية للخدمة

 ٤٬٤دد زيارات املرضى أكثر من ، بلغ ع٢٠١١ عاميف : ا فيما يتعلق باخلدمات الصحيةأمّ

إىل  ـاملعدالت احلالية  وفق ـتوقع أن يرتفع العدد إىل املراكز الصحية التابعة لألونروا، ويُ يينمال

يف الوقت احلايل تعالج مراكز األونروا الصحية البالغ عددها . زيارة سنوياً يينمال ٥٬٧أكثر من 

نشاء عيادات جديدة سيرتفع املعدل إىل أكثر من دون إمن الجئ مسجل، و ٥٧٬٠٠٠ نحو مركزاً ٢١

لتقريب األونروا إىل معايير منظمة الصحة العاملية، فإن الوكالة بحاجة . ٢٠٢٠ عاميف  ٧٤٬٠٠٠

، ٢٠٢٠ عاموللحفاظ على مستويات اخلدمة احلالية بحلول . ممرضة ٩٥و اًطبيب ٩٠لتوفير  حالياً

من املهنيين  ٣٠٠وأكثر من  اً طبيب ٢٢٠ية جديدة، ومراكز صح ٥فإن األونروا بحاجة إىل إضافة 
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دون حتسين املستوى احلايل للخدمات التي تقف يف مستوى استثنائي من من الصحيين، وهذا 

 .مريض لكل طبيب يف اليوم الواحد ١٠٠والذي يصل إىل أكثر من  ،زيارات املرضى

وا ومن املتوقع أن طالب يف مدارس األونر ٢٢٦٬٠٠٠ يف قطاع التعليم، هناك حالياً

مدرسة  ٢٤٧لدى األونروا  حالياً. ٢٠٢٠ عامبحلول  ٢٥٧٬٠٠٠حو نيرتفع هذا الرقم ليصل إىل 

ستخدم لفترتين خرى نفس املبنى يُ وبعبارة أُ ـ٪ منها تعمل بنظام الفترتين ٩٣مبنى،  ١٣٠تقع يف 

الواحدة يف مدارس ويتطلب التحول لنظام الفترة . منفصلتين من الطالب واملعلمين كل يوم

للحفاظ فقط على . ٢٠٢٠مدرسة إضافية بحلول عام  ٥٣مدرسة إضافية اآلن و ١١٧األونروا 

معلم ومعلمة وموظفي  ٢٠٠٠فإننا سنحتاج إىل أكثر من  ،نسبة الطالب إىل املعلمين احلالية

 .الدعم

عدات الغذائية بتوزيع املسا ن األونروا تقوم حالياًإوفيما يتعلق باحلماية االجتماعية، ف

٪ يعانون من انعدام األمن الغذائي ٤٤الجئ، والذي يبقى بعده ما يعادل  ٩٠٠٬٠٠٠ألكثر من 

والتي يمكن أن تتم فقط مع رفع  ،دون إجراء حتسينات يف االقتصادمن . بسبب نقص الوظائف

 ٣٥٠٬٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، فإن زيادة . مليون ١احلصار، فسيرتفع هذا الرقم إىل أكثر من 

 . مسكن جديد ٢٠٬٠٠٠نحو يعني أن هناك حاجة ل ٢٠٢٠الجئ إضايف بحلول عام 

]...[....  


