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 رئيس اإلحصاء الفلسطيني يستعرض الخسائر االقتصادية األولية في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي
 

 

 :شـبـانــه. د
 

 . جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة4,300 وحوالي 12/1/2009 شهيد سقطوا حتى 920اكثر من  •
 

 . ملجأ للطوارئ31في يقيمون حالياً   فلسطيني  26,000 •
 

 .  ألف مبنى للدمار الجزئي أوالكلي20ر من تعرض أكث •
 

 .  مليار دوالر1.4إجمالي الخسائر االقتصادية بلغت   •
 

 ة قتصاديمن النواحي اإلنسانية واال منطقة منكوبة  أصبحقطاع غزةلؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن . اعتبر د

 والذي طال كل مناحي الحياة، وأدى 27/12/2008ت واالجتماعية بسبب العدوان اإلسرائيلي الذي بدأ يوم السب ةصحيالو

 إصاباتهم خطيرة  350 من بينهم أكثر من 4,300 فلسطيني وجرح أكثر من 920وفق حصيلة أولية إلى استشهاد حوالي 

كما أدى العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات .  12/1/20091وذلك حتى 

 . امة والجمعيات والممتلكات الخاصة، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة االجتماعية واالقتصاديةالع
  

شـبانه أن هـذا التقرير يورد توثيقاً كمياً عاماً للخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مع                   . واشـار د  

ات أولية تعتمد على معطيات تقديرية تعكس تقديرات عامة بشأن اإلشارة إلى أن البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي تقدير

 في  المباشرة  االقتصادية إلى أن إجمالي الخسائرالتقديرات األولية ، حيث تشير12/1/2009الخسائر حتى منتصف يوم 

 .رحوالي مليار وأربعمائة ألف دوالوخسائر االقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغ المباني والبنية التحتية 
 

ونوه رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن منهجية التقدير ومصادر البيانات فيما يتعلق بالخسائر المباشرة للمباني والبنية التحتية، 

فقـد تـم تقديـر قيمة حجم الخسائر األولية بناء على مجموعة من المعطيات والمؤشرات المتوفرة في الجهاز المركزي                    

القطاع غير (اد على متوسط تكلفة بناء المتر المربع الواحد من واقع مسح اإلنشاءات لإلحـصاء الفلسطيني، فقد تم االعتم  

أما بالنسبة  .  ومتوسط مساحة وعدد طوابق تلك المباني والمنشآت بناء على إحصاءات رخص األبنية في الجهاز             )  منظم

 .لحجم الخسائر األولية، فقد تم االعتماد على مصادر مختلفة موضحة في التقرير

  
شبانه، فقد تم االعتماد على سلسلة المسوح االقتصادية التي تتعلق          . أمـا فـيما يتعلق بخسائر األنشطة االقتصادية أشار د         

من % 80بكافـة القطاعات واألنشطة االقتصادية والتي يصدرها الجهاز، وقدرت خسائر االقتصاد الفلسطيني ما يقارب               

م من العدوان، حيث تم تقدير تلك الخسائر بناء على قيمة اإلنتاج اليومي              يو 17قـيمة اإلنتاج لكل قطاع اقتصادي خالل        

لكـل قطـاع اقتصادي، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة واألراضي الزراعية فقد تم تقدير قيمة الخسائر بناء على قيمة رأس                    

                                                           
  اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة مديرية)1(
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 وذلك باالعتماد على    من األراضي الزراعية والمحاصيل،   % 80 بالمـال واالسـتهالك الوسـيط حيث تم تدمير ما يقار          

أما فيما يخص إعالة اسر الشهداء والجرحى، فقد تم تقدير متطلبات اإلعالة السنوية             .  2006/2007إحـصاءات الزراعة    

 دوالر حسب نتائج    4,830لـتلك األسـر مستقبال باالعتماد على متوسط األجر السنوي للعامل في قطاع غزة والذي بلغ                 

 . 2008لث مسح القوى العاملة للربع الثا
 

وأخيراً، فقد تم االعتماد على بعض التقارير في الدول المجاورة ال سيما لبنان بشأن تقديرات إزالة الردم ومخلفات الدمار  

 .الذي أحدثته عمليات القصف للمباني والمنازل
 

عدوان  شبانه، رئيس اإلحصاء الفلسطيني الخسائر االقتصادية األولية في قطاع غزة جراء ال . واستعرض د

 : اإلسرائيلي على النحو التالي 
 

 إجمالي الخسائر
 

ولغايات تقييم  .  لقد شمل العدوان البشر والحجر والقطاعات االقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة

ني، األنشطة الخسائر الناجمة عن العدوان، فقد قمنا بحصر الخسائر في ثالثة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والمبا

 .وفيما يلي تفصيالً لذلك.  االقتصادية، والخسائر البشرية

 
 الخسائر في البنية التحتية والمباني

 

 إلى أن عدد المباني     2007تـشير نتائج تعداد المباني والمنشات الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء خالل الربع الرابع               

ن التقديرات األولية أن العدوان اإلسرائيلي أدى حتى منتصف                  وتبي.   مبنى 147437والمنـشات فـي قطـاع غـزة بلغ          

الجدول التالي يلخص األضرار والتكلفة     .  من هذه المباني والمنشات   % 14 إلـى اإلضـرار بحوالي       12/1/2009يـوم   

 .التقديرية األولية إلعادة إعمارها
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 المنشاة العدد )2(التكلفة بالمليون دوالر
 )2(مساكن مدمرة بشكل كلي 4000 194.8

 )2(مباني ومساكن متضررة جزئياً 16000 77
 )2(مساجد 13 1.3

 (2)مدارس وجامعات 18 4
 )3(مقرات أمنية 30 6.1
 )3(مجمع الوزارات 1 25

 )3(مباني وزارات 15 22.5
 )3(جسور 2 3

 )4(مقرات بلديات وهيئات محلية 5 2.30
 )2(محطات بنزين 2 1
 )2(أثاث ومركبات واآلالت وأجهزة ونثريات لمباني مدمرة - 1
 )5()خط(خطوط مياه ومجاري  10 2

 األراضي الزراعية ومستلزماتها من استهالك وسيط وبنية تحتية - 90
 )1(سيارات إسعاف ودفاع مدني 9 0.6
 )2(محطات توليد كهرباء 10 0.3
 طرق بالكيلو متر  آم50 1.5
 )منشاة(الت صرافة وورش حدادة ومنشات تجارية أخرىمصانع ومح 1500 19

 )2(أسوار منازل ومصانع وورش عمل - 5
 )2(تكاليف إزالة الردم وأجور عمال  - 500
 )2(خسائر مباشرة أخرى لم تذكر أعاله - 20

 المجموع  976.4
 
 
 
 
 
 

                                                           
 تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )2(
 اتحاد المقاولين تقديرات) 3(
 تقديرات وزارة الحكم المحلي)  4(
  تقديرات سلطة المياه )5(
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  3خسائر األنشطة االقتصادية

 االقتصادية في قطاع غزة، وفيما يلي تقديراً أولياً لخسائر االقتصاد حسب            لقـد أدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة        

 .القطاعات االقتصادية المختلفة من اإلنتاج والقيمة المضافة خالل اليوم الواحد
 

 النشاط االقتصادي الخسائر اليومية باأللف دوالر
  اإلنشاءاتأنشطة 152
  الداخليةالتجارة أنشطة 968
 دماتالخ أنشطة 600
  والتخزين واالتصاالتالنقل أنشطة 40

 القطاع الزراعي 1,296
 النشاط النباتي 1,136
 المجموع 4,192

 

 دوالر  يومياً، وكما نعلم أن إجمالي عدد األفراد في           13.1أما خسائر نصيب الفرد اليومي في قطاع غزه فتقدر  بحوالي            

وفيما يتعلق في قطاع السياحة .    مليون دوالر19ليومية بلغ حوالي  مليون نسمه، أي أن حجم الخسائر ا1.45قطاع غزة 

كما وصل معدل .    مليون دوالر0.5فقد بلغ حجم الخسائر خالل اليوم الواحد في قيمة اإلنفاق على قطاع السياحة حوالي 

ب الحالية ونتيجة   ، ولكن بسبب الحر   ) آلف عاطل عن العمل    120حوالي  % (41.9الـبطالة في قطاع غزة عشية العدوان        

من مجموع المشاركين   % 62.2لتدميـر معظم المنشآت والمؤسسات  العاملة في القطاع من المتوقع إن تصل النسبة إلى                

 مليون دوالر 2.2 ألف عامل وهؤالء بحاجة لمساعدات تصل لحوالي 145في القوى العاملة، أي أن العدد سيصل لحوالي 

وبالتالي فان مجموع الخسائر    .   سبة يمكن أن تكون اقل في حالة إعادة األعمار والبناء         يوميا، مع اإلشارة إلى أن هذه الن      

، وهذا يعني إن الخسائر للسبعة عشر يوما من         ) مليون دوالر يوميا   24( اليومـية لكافـة األنشطة االقتصادية بلغ حوالي         

 . مليون دوالر408العدوان الحالي على قطاع غزة بلغ حوالي 
 

 شريةالخسائر الب

 بحاجة إلى إعالة وإعانة لما تبقى من 12/1/2009 شهيد سقطوا حتى 920تـشير اإلحـصاءات األولية إلى أن اكثر من    

 جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة لهم، وبالمجموع تقدر التعويضات وإعادة التأهيل             4,300أسرهم، وان هناك حوالي     

 .اً مليون دوالر سنوي24للخسائر البشرية بحوالي 

 الوضع اإلنساني واالحتياجات العاجلة 

 عشر فيما تستمر معاناة سكان غزة تحت وطأة هذا          السابعالعـسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة يومه        العـدوان   دخـل   

 .  بمحاصرة المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزةاإلسرائيليةواستمرت القوات الجوية والبحرية والبرية  . العدوان
 

 
 
 

                                                           
  وفقاً لقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3



 5

 المالجئ

وقد تسلمت االونروا تبرعات على شكل مواد غير           4. ملجأ للطوارئ  31 فلسطيني في    26,000ما يقرب من    حالياً  يقيم  

قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر      كما   .  مزيد من المواد   إلىغزة لكن هناك حاجة     قطاع  غذائية من منظمات تعمل في      

 للنظافة والصحة العامة مما يرفع عدد هذه الحقائب خالل          إضافية  حقيبة 150 فرشة و  500 غطاء و  2,500حوالي  بتوفير  

، ولكن ال زال ذلك أقل بكثير من     )أيام 10 شخص لمدة    9,000 إلىمـا يكفي    ( حقيـبة    500 إلـى اليومـين الماضـيين     

 .االحتياجات الفعلية
 

 الكهرباء

ي مليون فلسطيني محرومون من خدمة      ، حيث يقدر بأن حوال    مـا زال عدد كبير من سكان القطاع يعيشون بدون كهرباء          

يستفيدون حاليا من الكهرباء )  مواطن50,000 يقطنها أقل من (بعض أجزاء مدينة غزة   الكهـرباء، علـى الرغم من أن        

 .  ساعات في اليوم6-3لمدة 
 

 محطة  إلى  كانون الثاني  5 بتاريخ   ه لتر من الغاز الصناعي الذي تم ضخ       215,000 إيصال،  كانون الثاني  6 بتاريختـم   

يجب أن تتسلم المحطة ما     ، حيث    لكن لم يتم تشغيل محطة غزة للطاقة بسبب عدم كفاية هذه الكمية             .غزة للطاقة في غزة   

 ميغاوات من الكهرباء خالل     25 ما يقرب من     بإنتاج وهذا سيسمح     . تشغيلها إعادة لتر من أجل     300,000ال يقـل عـن      

بشكل ملموس وذلك الوضع يتحسن أن من غير المتوقع   و.  مدينة غزة فقط إلىويمثل هذا ربع الطاقة الضرورية      ،  يومين

 أن هناك حاجة    إلى من قبل محطة غزة لتوزيع الكهرباء يشير         األولىالتقييم   . بسبب األضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكة     

ديرات محطة غزة لتوزيع    تق  وتشير    .  قاطع جهد متدن   100 كم من الكوابل وما ال يقل عن         10 محول،   20 إلىماسـة   

  5. األضرارإصالح الحاجة للعمل ألسابيع ولكمية كبيرة من قطع الغيار من أجل إلىالكهرباء 
 

 الصحةقطاع 

مستشفى غزة  :  احتياطي الوقود بدأ بالنفاذ    إنالمستشفيات حاليا    وتفيد   . مـا زالـت المستـشفيات تعمل بواسطة المولدات        

وع؛ مستشفى الشفاء لديه احتياطي لمدة ثالثة أيام؛ ومستشفى غزة لألطفال لديه احتياطي              لديه احتياطي لمدة أسب    األوروبي

 الفلسطيني في   األحمر جمعية الهالل    إلىالمحول الرئيسي في مستشفى القدس التابع        و . وقـود لمـدة ال تتجاوز ثالثة أيام       

  . كانون الثاني  5المركزة توقف عن العمل بتاريخ      مدينة غزة والذي يوفر الطاقة للمعدات الطبية واآلالت في قسم العناية            

يـستخدم المستـشفى اآلن محول احتياطي صغير الذي يمكن أن يوفر كهرباء تكفي لتشغيل قسم الرعاية المكثفة وغرفة                   و

 والكثير من الممرضين من     األطباء آخر في القطاع، ال يستطيع       إلىوفـي ظل شبه استحالة التنقل من مكان           .العملـيات 

 . همكن عملامأ إلىوصول ال
 

                                                           
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، و)االونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين   4

 محطة غزة لتوزيع الكهرباء 5 
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.  المركزي للمنطقة يقعان في مدينة غزةاألدويةمستـشفى الـشفاء، وهو المستشفى الوحيد للخدمات التخصصية، ومركز         

 مواطن من المنطقة    680,000، يصعب على ما يقرب من       اإلسرائيليةوبـسبب فـصل أنحاء من القطاع من قبل القوات           

 . مختلف المناطق داخل القطاعإلى مستشفى الشفاء ويصعب نقل األدوية ىإلالوسطى وخان يونس ورفح الوصول 
 
 

 المياه والصرف الصحي

العديـد من آبار المياه ومضخات الصرف الصحي ال تعمل بسبب نقص الكهرباء وتناقص كميات الوقود من أجل تشغيل                   

الكهربائي، يجب توزيع الوقود االحتياطي     ولحين استئناف تزويد التيار     . المـولدات االحتياطية وبسبب نقص قطع الغيار      

 كانون الثاني، قامت مصلحة المياه بتوزيع       7بتاريخ   . يومـيا بـسبب عدم وجود قدرة للمضخات واآلبار لتخزين الوقود          

 اآلبار في   إلىالتي منحت من قبل االونروا قبل عدة أيام         )  لتر 45,000( لتـر من الوقود من االحتياطي المتبقي         10,000

 الطوابق إلىفبدون الكهرباء، ال يستطيع الناس من ضخ المياه   .  غزة وهذا يكفي لتشغيل اآلبار لمدة يوم أو يومين         مديـنة 

 . العليا وخزانات المياه على األسطح بسبب عدم وجود ضغط كاف
 
لسكان كثير من ا   .  نقـص مـياه الشرب وتدفق مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية بدأت تشكل مكرهة صحية                إن

 في مدينة    .يعتمدون على مصادرهم الخاصة من المياه مع عمليات بيع محدودة من قبل موزعين مياه من القطاع الخاص                

وتستمر المياه العادمة بالتدفق    . غـزة، بعض الناس متواجدون في الشوارع حاملين قوارير كبيرة باحثين عن مياه للشرب             

  6.ي بيت حانون وبيت الهيافي كثير من المناطق في شمالي غزة، خاصة ف
 

 الوضع التغذوي

منهم اعتمدوا على الغذاء الموزع     % 60من السكان في قطاع غزة على المساعدات الدولية و        % 80اعـتمد ما يقرب من      

) االونروا وبرنامج األغذية العالمي   ( المتحدة   األممتقديرات  وتشير  . من قبل منظمات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى       

 %. 11 الحالية يتوجب زيادة التوزيع بنسبة ال تقل عن األوضاع انه في ظل إلى
 

هناك حاجة  ).  طن3,700(فقط من السعة االستيعابية للمخازن التابعة لبرنامج األغذية العالمي % 50يـتم حاليا استخدام    

 7. ةلضمان توفير الغذاء في الفترة القادم)  شاحنة150( من الغذاء إضافي طن 4,000 إلى
 

 نقص الخضار في محافظتي غزة إلىمعظم الخضار تأتي من خان يونس وجنوبي غزة لكن التقسيم الحاصل للمناطق أدى 

 . زيادة في األسعارإلى أيضاوشمالي غزة مما أدى 
 
 
 
 
 

                                                           
 مصلحة المياه 6 

 برنامج الغذاء العالمي ، وتقديرات األمم المتحدة 7 
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  الحدوديةالمعابر

م أبو  كرفي معبر   يعملون   موظف   35 من أصل    27فإن  ،   إلى خمسة أجزاء   بـسبب األوضاع األمنية الحالية وتقسيم غزة      

 المعبر مما يعيق القدرة على التعامل مع        إلىال يستطيعون الوصول    ، وهؤالء العاملين    يعيـشون فـي مدينة غزة     سـالم   

 . المساعدات
 

 االحتياجات ذات األولوية

 الحماية

بلغ تعداد سكانه الذي يغزة الذين يشكلون ما يزيد عن نصف السكان في قطاع وخاصة األطفال الفلسطينيون يعاني السكان 

 القطاع يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، فانه من           أنوبما   . عدوان اإلسرائيلي  مليون نسمة، تحت وطأة ال     1.45

  .عدوان من المدنيين سيقتلون وسيتم تدمير مزيد من المنازل والمباني والبنى التحتية في حال استمر ال               اً مزيد أنالواضـح   

 الدولي، خاصة مبادئ التمييز بين المدنيين والمسلحين والتناسب في          اإلنسانياحترام القانون   رائيل  إسيتوجب على   لـذلك   

والجرحى والناس العالقين في منازلهم التي قصفت       الشهداء  يوجد عدد غير محدد من        من ناحية أخرى،      . اسـتخدام القوة  

 كما  . اإلنقاذ خدمات   إلى المحلية تبث نداءات     اإلذاعةما زالت محطات       و   .وانيةوفـي المناطق التي تشهد األعمال العد      

 .  تلك المناطقإلى من قبل وتخشى اآلن من الذهاب واإلطفاء اإلسعافهوجمت مركبات 
 

 الكهرباء

وهذا .  لتشغيل الخدمات داخل قطاع غزة، خاصة الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي            ةضروريالكهرباء  

لم يتم تصميم    .  خمسة محوالت  بإصالحكهرباء المعطلة وجلب المحوالت الضرورية والسماح        خطوط ال  إصالحيتضمن  

 .  ساعات في اليوم ويجب عدم االعتماد عليها لالستخدام المطول8المحوالت للعمل أكثر من 
 

 الوقود

ة ماسة الستبدال   هناك حاج  و .  كانون األول  31 منذ   أغلقتالوقـود الـصناعي ضروري لتشغيل محطة غزة للطاقة التي           

 معبر  إبقاءيجب   كما   .  األضرار بإصالح التنسيق للسماح للطواقم الفنية      إلى باإلضافةعـشرة محوالت التي تدمرت كليا،       

 تشغيل عمليات   إعادة المعبر الوحيد الذي يمكن أن يسهل نقل كميات كافية من الوقود من أجل               ألنهناحـال عوز مفتوحا     

 . ميات احتياطية من الوقود في قطاع غزة تخزين كوإعادةمحطة الطاقة 
 

 القمح

الناقل اآللي على معبر كارني يعتبر  و.  سكان غزةإلى المخابز المحلية وتوزيع الغذاء  إلى لتوفير الطحين    يضرورالقمح  

 . ما زال المعبر مغلقا، و قطاع غزةإلىاآللية الوحيدة لتسهيل استيراد كميات من القمح 
 

 السيولة النقدية

 برنامج األونروا   إلى الضرورية   األموالما يتضمن   ب،  إليها غزة وهناك حاجة ماسة      إلى سيولة نقدية    أية إدخال يـتم    لـم 

 إلى برنامج العمل من أجل األموال، والرواتب إلى باإلضافة مستفيد، 94,000 ما يقرب من إلىلتوزيع المساعدات النقدية 

 . المزودينإلىطواقمها ودفعاتها 


