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 قراءة إحصائية

 في واقع  القدس وموضوع التحول الديمغرافي واالجتماعي
 

 1لؤي شبانهلؤي شبانه

 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيرئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  رام اهللا رام اهللا16471647. . بب..صص
 

 ملخص تنفيذيملخص تنفيذي
 

 في   في  ا في الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي     ا في الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي     ههتقـدم هذه المقالة قراءة واقع التحوالت الديمغرافية في القدس وانعكاسات          تقـدم هذه المقالة قراءة واقع التحوالت الديمغرافية في القدس وانعكاسات          

تم االستناد في هذا     تم االستناد في هذا     .  .  حـياة السكان من خالل مقارنة الواقع في الضفة الغربية وكذلك واقع اإلسرائيليين في نفس المدينة               حـياة السكان من خالل مقارنة الواقع في الضفة الغربية وكذلك واقع اإلسرائيليين في نفس المدينة               

لقد مر الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية      لقد مر الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية      .  .  التحلـيل إلى اإلحصاءات المتاحة من مختلف المصادر المحلية والدولية         التحلـيل إلى اإلحصاءات المتاحة من مختلف المصادر المحلية والدولية         

والت جيوسياسية مفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي أدت إلى تحوالت والت جيوسياسية مفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي أدت إلى تحوالت بـشكل عـام وفي القدس بشكل خاص في تح     بـشكل عـام وفي القدس بشكل خاص في تح     

ديمغـرافية قـسرية وتداخلت مع التحول الديمغرافي الطبيعي الناجم عن الزيادة الطبيعية والخصوبة والوفيات والهجرة                ديمغـرافية قـسرية وتداخلت مع التحول الديمغرافي الطبيعي الناجم عن الزيادة الطبيعية والخصوبة والوفيات والهجرة                

رة وأخرى غير مباشرة،    رة وأخرى غير مباشرة،    غير القسرية، مما أدى إلى بروز مجموعة من التحديات في مجاالت الحياة المختلفة منها المباش              غير القسرية، مما أدى إلى بروز مجموعة من التحديات في مجاالت الحياة المختلفة منها المباش              

فكـثافة السكان المرتفعة ومحدودية الفرص في سوق العمل وقلة االستثمارات ونقصان الخدمات وتدني مستواها، وعدم                فكـثافة السكان المرتفعة ومحدودية الفرص في سوق العمل وقلة االستثمارات ونقصان الخدمات وتدني مستواها، وعدم                

القـدرة على اإليفاء بالمتطلبات الخدمية المصاحبة للزيادة الطبيعية من مدارس وخدمات صحية واجتماعية وبنى تحتية                القـدرة على اإليفاء بالمتطلبات الخدمية المصاحبة للزيادة الطبيعية من مدارس وخدمات صحية واجتماعية وبنى تحتية                

 .  .  د المجتمع فرص التنمية واالستقرار ويساهم في فقدان األمن االجتماعي والمجتمعيد المجتمع فرص التنمية واالستقرار ويساهم في فقدان األمن االجتماعي والمجتمعييفاقم من ظروف المعيشة ويفقيفاقم من ظروف المعيشة ويفق
 

 صعبة نتيجة السياسات   صعبة نتيجة السياسات  ةةيعيش معظم سكان القدس والذين يشكلون حوالي سدس سكان الضفة الغربية في ظروف استثنائي             يعيش معظم سكان القدس والذين يشكلون حوالي سدس سكان الضفة الغربية في ظروف استثنائي             

فح للحصول على كل حق من حقوق       فح للحصول على كل حق من حقوق       والقوانين اإلسرائيلية التي تعرقل مختلف جوانب حياتهم، إذ يضطر المقدسي أن يكا           والقوانين اإلسرائيلية التي تعرقل مختلف جوانب حياتهم، إذ يضطر المقدسي أن يكا           

لقد اضطر حوالي ثلث سكان القدس إلى تغيير مكان إقامتهم نتيجة بناء جدار الضم            لقد اضطر حوالي ثلث سكان القدس إلى تغيير مكان إقامتهم نتيجة بناء جدار الضم            .  .  المواطنة التي يمنحها القانون أصال     المواطنة التي يمنحها القانون أصالً    

هذا باإلضافة إلى الظروف هذا باإلضافة إلى الظروف .  .  والتوسـع وتـبعاته، كمـا تعـرض حوالي خمس األسر المقدسية إلى مصادرة األراضي             والتوسـع وتـبعاته، كمـا تعـرض حوالي خمس األسر المقدسية إلى مصادرة األراضي             

ارنة مع اإلسرائيليين المقيمين في القدس، فكثافة المسكن تقريبا فردين لكل غرفة مقابل فرد واحد               ارنة مع اإلسرائيليين المقيمين في القدس، فكثافة المسكن تقريبا فردين لكل غرفة مقابل فرد واحد               الحياتـية الصعبة بالمق   الحياتـية الصعبة بالمق   

لألطفال اإلسرائيليين،  لألطفال اإلسرائيليين،  % % 26.726.7من األطفال في القدس يعيشون دون خط الفقر مقارنة مع           من األطفال في القدس يعيشون دون خط الفقر مقارنة مع           % % 68.668.6للغرفة لإلسرائيليين،   للغرفة لإلسرائيليين،   

من العاملين الفلسطينيين في    من العاملين الفلسطينيين في    % % 43.543.5ائيلية،  ائيلية،  لألسر اإلسر لألسر اإلسر % % 17.517.5مـن األسر تعيش دون خط الفقر مقارنة مع          مـن األسر تعيش دون خط الفقر مقارنة مع          % % 61.061.0

 ..للعاملين اإلسرائيليين في القدسللعاملين اإلسرائيليين في القدس% % 10.010.0القدس دخلهم أقل من الحد األدنى لألجور مقارنة مع القدس دخلهم أقل من الحد األدنى لألجور مقارنة مع 
 

كما يعاني سكان القدس من تدني      كما يعاني سكان القدس من تدني      .  .  من العاملين الفلسطينيين في القدس    من العاملين الفلسطينيين في القدس    % % 35.635.6يستوعب سوق العمل اإلسرائيلي حوالي      يستوعب سوق العمل اإلسرائيلي حوالي      

من األسر يعتقدون بوجود أفراد     من األسر يعتقدون بوجود أفراد     % % 38.338.3ا ينتج عنه بروز ظواهر اجتماعية سلبية، فقد أشار          ا ينتج عنه بروز ظواهر اجتماعية سلبية، فقد أشار          خدمات التعليم والصحة، مم   خدمات التعليم والصحة، مم   

من األسر انتشار   من األسر انتشار   % % 2020من أفراد األسر لمضايقاتهم وقد عزا       من أفراد األسر لمضايقاتهم وقد عزا       % % 16.016.0يـتعاطون المخـدرات، حـيث يتعرض حوالي         يـتعاطون المخـدرات، حـيث يتعرض حوالي         

والت ديمغرافية واجتماعية   والت ديمغرافية واجتماعية   من ناحية أخرى تشهد القدس في هذه األيام تح        من ناحية أخرى تشهد القدس في هذه األيام تح        .  .  الظاهـرة إلى تدهور األوضاع االقتصادية     الظاهـرة إلى تدهور األوضاع االقتصادية     

كبيـرة نتـيجة السياسات اإلسرائيلية والغياب شبه الكامل للمؤسسة الرسمية الفلسطينية وضعف قدرة مؤسسات المجتمع                كبيـرة نتـيجة السياسات اإلسرائيلية والغياب شبه الكامل للمؤسسة الرسمية الفلسطينية وضعف قدرة مؤسسات المجتمع                

 ..المدني في توفير مقومات الصمود الفلسطيني في المدينة مما ينذر بإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيينالمدني في توفير مقومات الصمود الفلسطيني في المدينة مما ينذر بإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين
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راع الديمغرافي، الذي تمثل القدس أهم ساحاته، أحد القضايا المركزية التي تشغل بال الرأي العام والنخبة                راع الديمغرافي، الذي تمثل القدس أهم ساحاته، أحد القضايا المركزية التي تشغل بال الرأي العام والنخبة                يعتبـر الـص   يعتبـر الـص   

األكاديمـية والـسياسية فـي فلسطين وإسرائيل منذ فترة بعيدة، ويحتدم النقاش في بعض المواسم وتنخفض وتيرته في                   األكاديمـية والـسياسية فـي فلسطين وإسرائيل منذ فترة بعيدة، ويحتدم النقاش في بعض المواسم وتنخفض وتيرته في                   

 حلول جدية لها تبعات في توزيع السكان والمصادر          حلول جدية لها تبعات في توزيع السكان والمصادر         مواسـم أخـرى تبعا  للمواقف السياسية ودرجة االقتراب من طرح          مواسـم أخـرى تبعاً للمواقف السياسية ودرجة االقتراب من طرح          

 .  .  الطبيعية ما بين النهر والبحرالطبيعية ما بين النهر والبحر
 

إسـرائيليا ، شكل الصراع الديمغرافي أحد المنطلقات المركزية في صياغة الخيارات االستراتيجية للسياسات اإلسرائيلية              إسـرائيلياً، شكل الصراع الديمغرافي أحد المنطلقات المركزية في صياغة الخيارات االستراتيجية للسياسات اإلسرائيلية              

اإلسرائيلي الخصائص الديمغرافية للمجتمع    اإلسرائيلي الخصائص الديمغرافية للمجتمع    وقد زاد من أهمية هذا العنصر في الفكر السياسي          وقد زاد من أهمية هذا العنصر في الفكر السياسي          .  .  تجاه الشعب الفلسطيني  تجاه الشعب الفلسطيني  

الفلـسطيني والتـي شعر معها صناع القرار اإلسرائيليون بالخطر المستقبلي، حيث أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي،                 الفلـسطيني والتـي شعر معها صناع القرار اإلسرائيليون بالخطر المستقبلي، حيث أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي،                 

من السكان، كما يشكل الشباب    من السكان، كما يشكل الشباب    % % 4646قاعدة هرمه السكاني عريضة تشير إلى أن صغار السن دون الرابعة عشرة حوالي              قاعدة هرمه السكاني عريضة تشير إلى أن صغار السن دون الرابعة عشرة حوالي              

إن ارتفاع نسبة صغار السن في المجتمع الفلسطيني تثقل كاهل المعيلين حيث            إن ارتفاع نسبة صغار السن في المجتمع الفلسطيني تثقل كاهل المعيلين حيث            %.  %.  3333 سنة حوالي     سنة حوالي    2424-1100والمراهقون  والمراهقون  

، ويفاقم ذلك استمرار ارتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين         ، ويفاقم ذلك استمرار ارتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين         20052005 عام    عام   96.396.3معـدالت اإلعالـة العالـية، والتي وصلت         معـدالت اإلعالـة العالـية، والتي وصلت         

فقر، والتي بلغت وفقا  ألنماط الدخل بين       فقر، والتي بلغت وفقاً ألنماط الدخل بين        سنة وازدياد انتشار معدالت ال      سنة وازدياد انتشار معدالت ال     2424-1515لألفراد  لألفراد  % % 39.839.8الـشباب والتـي بلغت      الـشباب والتـي بلغت      

لألسر التي أربابها ذكور، مما ينعكس سلبا على التنمية االقتصادية          لألسر التي أربابها ذكور، مما ينعكس سلبا على التنمية االقتصادية          % % 67.567.5مقارنة مع   مقارنة مع   % % 68.568.5األسر التي أربابها إناث     األسر التي أربابها إناث     

  واالجتماعـية، ال سـيما وأن التقديرات السكانية للمجتمع الفلسطيني تشير إلى أنه سيحافظ على التركيبة السكانية بذات                 واالجتماعـية، ال سـيما وأن التقديرات السكانية للمجتمع الفلسطيني تشير إلى أنه سيحافظ على التركيبة السكانية بذات                 

، كما ويتوقع أن يتضاعف السكان      ، كما ويتوقع أن يتضاعف السكان      20032003 مولود عام     مولود عام    5.65.6الـنمط الـسائد حالـيا نظـرا الرتفاع الخصوبة والتي بلغت             الـنمط الـسائد حالـيا نظـرا الرتفاع الخصوبة والتي بلغت             

 عامـا، ويـستدعي ذلك جهودا كبيرة للنهوض في عملية التنمية من خالل صياغة السياسات                 عامـا، ويـستدعي ذلك جهودا كبيرة للنهوض في عملية التنمية من خالل صياغة السياسات                2323الفلـسطينيون خـالل     الفلـسطينيون خـالل     

ستفادة من المصادر المتاحة وذلك هو التعريف البسيط        ستفادة من المصادر المتاحة وذلك هو التعريف البسيط        والبـرامج التي تضمن مراعاة حقوق األجيال الحالية والقادمة لال         والبـرامج التي تضمن مراعاة حقوق األجيال الحالية والقادمة لال         

مما يعكس نفسه في كافة الخيارات اإلسرائيلية بشأن األرض والتوزيع السكاني، واألعباء            مما يعكس نفسه في كافة الخيارات اإلسرائيلية بشأن األرض والتوزيع السكاني، واألعباء            ، ، لمفهـوم التنمـية المستدامة    لمفهـوم التنمـية المستدامة    

د الدوافع  د الدوافع  التنموية واالقتصادية ألية خيارات استراتيجية وربما شكل العنصر الديمغرافي والعبء التنموي واالقتصادي أح            التنموية واالقتصادية ألية خيارات استراتيجية وربما شكل العنصر الديمغرافي والعبء التنموي واالقتصادي أح            

وهذا يفسر جزء مهم من     وهذا يفسر جزء مهم من     . . المركزية لالنسحاب من غزة وخطة االنطواء األحادية الجانب المخطط لها في الضفة الغربية            المركزية لالنسحاب من غزة وخطة االنطواء األحادية الجانب المخطط لها في الضفة الغربية            

 ..السياسات اإلسرائيلية في القدس والتي يسعى الجانب اإلسرائيلي على إفراغها من السكان العرب بكل الوسائلالسياسات اإلسرائيلية في القدس والتي يسعى الجانب اإلسرائيلي على إفراغها من السكان العرب بكل الوسائل
 

 مهما في الرؤى الوطنية على الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية،         وفلسطينيا ، احتل موضوع الديمغرافيا موقعا    

حيث يشكل البعد السكاني أحد المحددات األساسية في خيارات الشعب الفلسطيني في التنمية الشاملة والتطور         

سكانية تحتل أهمية   لذلك فان السياسات ال    .    االقتصادي، السيما في ضوء محدودية المصادر الطبيعية والخيارات السياسية       

خاصة في الحالة الفلسطينية، في ظل تعدد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في األراضي الفلسطينية، فمنها ما هو                   

متعلق بشح المصادر الطبيعية كالمياه والطاقة، ومنها المترتب على شح الموارد المالية واالستثمارات الالزمة لتطوير                     

ق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية، ومنها المتعلق بإدارة موارد المجتمع الذي أصبحت جوانب            البنية التحتية وخل  

 االهتمام بإعداد التقديرات السكانية للمؤشرات من هنا جاء . حياته اكثر تعقيدا وتداخال في ظل االحتالل اإلسرائيلي       

ساسي نحو بناء سياسة سكانية فلسطينية وإجراء الديمغرافية لتوفير األرضية المعلوماتية التي تشكل المنطلق األ

 .تحليالت اجتماعية واقتصادية الستقراء المستقبل والخيارات الفلسطينية المتاحة
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لقد تعرض الفلسطينيون منذ أن خضعت فلسطين لالحتالل اإلسرائيلي إلى تحوالت جيوسياسية وديمغرافية قسرية ناجمة               لقد تعرض الفلسطينيون منذ أن خضعت فلسطين لالحتالل اإلسرائيلي إلى تحوالت جيوسياسية وديمغرافية قسرية ناجمة               

 محاوالت لالستيالء على األرض وتحويل الفلسطينيين إلى ساكنين موجودين           محاوالت لالستيالء على األرض وتحويل الفلسطينيين إلى ساكنين موجودين          عـن ممارسـات االحتالل اإلسرائيلي في      عـن ممارسـات االحتالل اإلسرائيلي في      

داخـل حدود كيانه المحتل ال يتمتعون بحقوق متساوية مع باقي المواطنين اإلسرائيليين ويتعرضون للتمييز في مختلف                 داخـل حدود كيانه المحتل ال يتمتعون بحقوق متساوية مع باقي المواطنين اإلسرائيليين ويتعرضون للتمييز في مختلف                 

 احتالله لها إلى     احتالله لها إلى    وتركزت جهود االحتالل اإلسرائيلي بشكل رئيس في مدينة القدس، حيث سعى منذ           وتركزت جهود االحتالل اإلسرائيلي بشكل رئيس في مدينة القدس، حيث سعى منذ           .  .  جـوانب الحـياة   جـوانب الحـياة   

إصـدار مجمـوعة مـن القوانين من أهمها قانون ضم القدس إلى حدود دولة إسرائيل، وقانون الحكومة العتبار القدس               إصـدار مجمـوعة مـن القوانين من أهمها قانون ضم القدس إلى حدود دولة إسرائيل، وقانون الحكومة العتبار القدس               

المـوحدة عاصمة إسرائيل وبالتالي تطبيق القوانين اإلسرائيلية على سكانها، حيث مارست سلطات االحتالل شتى أنواع                المـوحدة عاصمة إسرائيل وبالتالي تطبيق القوانين اإلسرائيلية على سكانها، حيث مارست سلطات االحتالل شتى أنواع                

ن خالل إصدار التشريعات والقوانين التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم، حيث           ن خالل إصدار التشريعات والقوانين التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم، حيث           الـضغوط على الفلسطينيين في القدس م      الـضغوط على الفلسطينيين في القدس م      

أن مـن يغيـر مكان إقامته من القدس يفقد حق العودة لها، إضافة لمصادرة األراضي ومنع الفلسطينيين من البناء على                     أن مـن يغيـر مكان إقامته من القدس يفقد حق العودة لها، إضافة لمصادرة األراضي ومنع الفلسطينيين من البناء على                     

طرة الكلية وعزلها عن باقي     طرة الكلية وعزلها عن باقي     أراضيهم وهدم بيوتهم ومحاصرتهم بالمستوطنات، وذلك بهدف التهويد الكامل للمدينة والسي          أراضيهم وهدم بيوتهم ومحاصرتهم بالمستوطنات، وذلك بهدف التهويد الكامل للمدينة والسي          

بشكل منظم ومستمر بهدف إفراغ     بشكل منظم ومستمر بهدف إفراغ     ) ) الهوية المقدسية الهوية المقدسية ((كما ترافق ذلك مع  مصادرة حق اإلقامة         كما ترافق ذلك مع  مصادرة حق اإلقامة         .  .  األراضـي الفلـسطينية   األراضـي الفلـسطينية   

 ..))2((20042004 حتى نهاية عام  حتى نهاية عام 66846684مدينة القدس من سكانها العرب،  فقد تم  مصادرة حوالي مدينة القدس من سكانها العرب،  فقد تم  مصادرة حوالي 
 

ية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي لطمس هوية القدس وخلق         ية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي لطمس هوية القدس وخلق         إن مجمـل العـوامل الـسياسية والديمغرافية واالقتصاد        إن مجمـل العـوامل الـسياسية والديمغرافية واالقتصاد        

ميـزان ديمغرافـي لـصالح اليهود تشكل أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في القدس ال سيما وأن الجانب                    ميـزان ديمغرافـي لـصالح اليهود تشكل أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في القدس ال سيما وأن الجانب                    

سي سي اإلسـرائيلي نجـح الـى حـد بعيد خالل السنوات الثالث الماضية في إقصاء قضية القدس عن حلبة الصراع السيا                    اإلسـرائيلي نجـح الـى حـد بعيد خالل السنوات الثالث الماضية في إقصاء قضية القدس عن حلبة الصراع السيا                    

 ..واالجتماعي واالقتصاديواالجتماعي واالقتصادي
 

 إلى الطرد من التجمعات السكانية التي يعيشون فيها فقد تم طرد حوالي              إلى الطرد من التجمعات السكانية التي يعيشون فيها فقد تم طرد حوالي             19481948تعرض الفلسطينيون في القدس منذ العام       تعرض الفلسطينيون في القدس منذ العام       

 أشارت   أشارت  19671967 ألـف مواطن كبداية للتحول الديمغرافي القسري لإلخالل بالواقع الديمغرافي لصالح اليهود، في العام                 ألـف مواطن كبداية للتحول الديمغرافي القسري لإلخالل بالواقع الديمغرافي لصالح اليهود، في العام                9898

 وذلك بسبب غياب وعدم توفر       وذلك بسبب غياب وعدم توفر      19671967نـى لـسكان مديـنة القدس التي ضمتها إسرائيل عنوة عام             نـى لـسكان مديـنة القدس التي ضمتها إسرائيل عنوة عام             تقديـرات الحـد األد    تقديـرات الحـد األد    

 واعتمادا على بيانات  واعتمادا على بيانات 19971997، منذ العام ، منذ العام 19911991 ألف عام  ألف عام 151151 ألف وقدر العدد بحوالي  ألف وقدر العدد بحوالي 6969اإلحـصاءات الدقيقة  بحوالي      اإلحـصاءات الدقيقة  بحوالي      

 والتي تشمل منطقتين، المنطقة األولى       والتي تشمل منطقتين، المنطقة األولى       في محافظة القدس    في محافظة القدس   ننأول تعداد فلسطيني توفر بيانات دقيقة حول أعداد الفلسطينيي        أول تعداد فلسطيني توفر بيانات دقيقة حول أعداد الفلسطينيي        

، والمنطقة الثانية هي بقية محافظة القدس وفقا  للتقسيم         ، والمنطقة الثانية هي بقية محافظة القدس وفقاً للتقسيم         ))J1 ( (19671967هي التي ضمتها إسرائيل عنوة إلى حدودها منذ عام          هي التي ضمتها إسرائيل عنوة إلى حدودها منذ عام          

 . . اإلداري الفلسطيني للضفة الغربيةاإلداري الفلسطيني للضفة الغربية
 

نمية والرفاه إال أن التحول الديمغرافي      نمية والرفاه إال أن التحول الديمغرافي      على الرغم من أن دول العالم تهتم في التحول الديمغرافي اإليجابي الهادف إلى الت             على الرغم من أن دول العالم تهتم في التحول الديمغرافي اإليجابي الهادف إلى الت             

القسري التي يتعرض له الفلسطينيون بشكل عام وسكان القدس بشكل خاص ناجم عن عوامل قسرية ال إرادية أدت إلى                   القسري التي يتعرض له الفلسطينيون بشكل عام وسكان القدس بشكل خاص ناجم عن عوامل قسرية ال إرادية أدت إلى                   

جملـة من التحديات التي يواجهها سكان القدس الفلسطينيون في مجاالت التعليم والصحة واالقتصاد واألمن االجتماعي                 جملـة من التحديات التي يواجهها سكان القدس الفلسطينيون في مجاالت التعليم والصحة واالقتصاد واألمن االجتماعي                 

 .  .  حتية والخدمات وغيرها من المجاالت الحيوية في حياة السكانحتية والخدمات وغيرها من المجاالت الحيوية في حياة السكانوالبنية التوالبنية الت
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، حيث االرتفاع في    ، حيث االرتفاع في    22تعتبـر األراضي الفلسطينية ديمغرافيا إحدى المناطق ذات التحول الديمغرافي في المراحل األولى            تعتبـر األراضي الفلسطينية ديمغرافيا إحدى المناطق ذات التحول الديمغرافي في المراحل األولى            

اضي الفلسطينية خالل العقد األخير، فقد انخفض معدل        اضي الفلسطينية خالل العقد األخير، فقد انخفض معدل        معـدالت الخصوبة رغم  االنخفاض التدريجي الذي شهدته األر         معـدالت الخصوبة رغم  االنخفاض التدريجي الذي شهدته األر         

إال أن معدالت نمو السكان ما زالت مرتفعة         إال أن معدالت نمو السكان ما زالت مرتفعة         .  .  20042004 في عام     في عام    4.64.6 إلى    إلى   19971997 عام    عام   6.0الخـصوبة الكلـية من حوالي       الخـصوبة الكلـية من حوالي       

وهـذا ما تظهره قاعدة الهرم السكاني العريضة، حيث شكل السكان دون سن الثامنة عشرة عاما  حوالي نصف المجتمع                   وهـذا ما تظهره قاعدة الهرم السكاني العريضة، حيث شكل السكان دون سن الثامنة عشرة عاماً حوالي نصف المجتمع                   

ـ    ـ   ممـا س إن إن %.  %.  3.53.5 نمو عالية قدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بحوالي           نمو عالية قدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بحوالي          تتيترتب علـيه اسـتمرار معدال     يترتب علـيه اسـتمرار معدال     ممـا س

المؤشـرات الديمغرافية األساسية في محافظة القدس بما في ذلك معدالت الخصوبة ومعدالت النمو تشابه تلك المعدالت                 المؤشـرات الديمغرافية األساسية في محافظة القدس بما في ذلك معدالت الخصوبة ومعدالت النمو تشابه تلك المعدالت                 

 %.  %.  3.53.5 ومعدل النمو ومعدل النمو19971997 عام  عام 5.25.2الخاصة بالضفة الغربية حيث فقد  معدل الخصوبة الكلية الخاصة بالضفة الغربية حيث فقد  معدل الخصوبة الكلية 
 

إن تـداخل الـتحول الديمغرافـي الـناجم عن الزيادة الطبيعية والتحول الديمغرافي القسري بسبب إجراءات االحتالل                  إن تـداخل الـتحول الديمغرافـي الـناجم عن الزيادة الطبيعية والتحول الديمغرافي القسري بسبب إجراءات االحتالل                  

بخـصوص سـكان القـدس يفرض تحديات كبيرة على مجاالت حياة السكان االقتصادية واالجتماعية والبيئية وقضايا                 بخـصوص سـكان القـدس يفرض تحديات كبيرة على مجاالت حياة السكان االقتصادية واالجتماعية والبيئية وقضايا                 

فلسطيني تحديات كبيرة وعبئا  إضافيا  لمواجهة السياسات اإلسرائيلية إضافة إلى          فلسطيني تحديات كبيرة وعبئاً إضافياً لمواجهة السياسات اإلسرائيلية إضافة إلى          كما يفرض على المخطط ال    كما يفرض على المخطط ال    .  .  اإلسـكان اإلسـكان 

 ..التحديات الطبيعية المرتبطة بصفات المجتمع الفلسطينيالتحديات الطبيعية المرتبطة بصفات المجتمع الفلسطيني
 
  اثر جدار الضم والتوسع على الواقع الديمغرافي اثر جدار الضم والتوسع على الواقع الديمغرافي22-11
 

ت التغير الديمغرافي القسري، ت التغير الديمغرافي القسري، كمـا بـرز تحديا جديدا تمثل ببناء جدار الضم والتوسع مما يضيف بعدا  جديدا  في معادال         كمـا بـرز تحديا جديدا تمثل ببناء جدار الضم والتوسع مما يضيف بعداً جديداً في معادال         

 سنوات فأكثر في القدس يضطرون للتنقل عبر المناطق  سنوات فأكثر في القدس يضطرون للتنقل عبر المناطق 1010مـن األفـراد الفلـسطينيين    مـن األفـراد الفلـسطينيين    % % 62.062.0فـيالحظ أن حوالـي     فـيالحظ أن حوالـي     

المحاصـرة بالجـدار فـي االتجاهين للحصول على الخدمات التعليمية والصحية ومزاولة أعمالهم والسياحة واألنشطة                المحاصـرة بالجـدار فـي االتجاهين للحصول على الخدمات التعليمية والصحية ومزاولة أعمالهم والسياحة واألنشطة                

من األفراد الفلسطينيين في القدس غيروا مكان إقامتهم السابقة،         من األفراد الفلسطينيين في القدس غيروا مكان إقامتهم السابقة،         % % 33.033.0ى ذلك حوالي    ى ذلك حوالي    االجتماعـية والترفيهية، إضافة إل    االجتماعـية والترفيهية، إضافة إل    

مـنهم غيـروا مكان اإلقامة السابق ألول مرة بعد بناء الجدار، كما أن الجدار سلب وصادر أراضي                  مـنهم غيـروا مكان اإلقامة السابق ألول مرة بعد بناء الجدار، كما أن الجدار سلب وصادر أراضي                  % % 54.054.0حوالـي   حوالـي   

 . . على جانبي الجدارعلى جانبي الجدار%) %) 19.219.2( ( حوالي خمس األسر الفلسطينية حوالي خمس األسر الفلسطينية 
 

 أن جدار الضم والتوسع يؤثر بشكل كبير على اتجاهات الهجرة القسرية،             أن جدار الضم والتوسع يؤثر بشكل كبير على اتجاهات الهجرة القسرية،            3سات الحديثة سات الحديثة علـى صـعيد آخر تظهر الدرا      علـى صـعيد آخر تظهر الدرا      

على مستوى  على مستوى  % % 2222حـيث ازدادت نسبة الذين يفكرون بالهجرة بعد بناء الجدار بالمقارنة مع ما قبل بناء الجدار بحوالي                  حـيث ازدادت نسبة الذين يفكرون بالهجرة بعد بناء الجدار بالمقارنة مع ما قبل بناء الجدار بحوالي                  

داخل الجدار مقابل   داخل الجدار مقابل   % % 5454( ( المحافظة  المحافظة  محافظـة القدس، ويالحظ أن اتجاه التغير داخل مدينة القدس أعلى بكثير من بقية               محافظـة القدس، ويالحظ أن اتجاه التغير داخل مدينة القدس أعلى بكثير من بقية               

وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية النظر إلى الجدار كنظام عزل وليس مجرد بناء، حيث              وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية النظر إلى الجدار كنظام عزل وليس مجرد بناء، حيث              ).  ).  لألسـر خـارج الجدار    لألسـر خـارج الجدار    % % 1010

إن إن . . يـصاحب ذلك نظام تصاريح وتوقيت للعبور وتحديد لحرية التنقل مما يجعل آثاره كبيرة جدا  على التحرك السكاني                 يـصاحب ذلك نظام تصاريح وتوقيت للعبور وتحديد لحرية التنقل مما يجعل آثاره كبيرة جداً على التحرك السكاني                 

شير الى أن أثر نظام العزل المتمثل بجدار الضم والتوسع وتبعاته أكبر على التحرك السكاني من                شير الى أن أثر نظام العزل المتمثل بجدار الضم والتوسع وتبعاته أكبر على التحرك السكاني من                الدراسـات الحديـثة ت    الدراسـات الحديـثة ت    

 ..19671967 ونكسة  ونكسة 19481948نتائج االحتالل اإلسرائيلي في نكبة نتائج االحتالل اإلسرائيلي في نكبة 
                                                 

النوع األول في مرحلة متقدمة النوع األول في مرحلة متقدمة : : رافىرافىغغ الديم الديمالتحولالتحول تقارير األمم المتحدة الدول العربية إلى ثالثة أنواع حسب مدى تقدمها في مرحلة  تقارير األمم المتحدة الدول العربية إلى ثالثة أنواع حسب مدى تقدمها في مرحلة نفتنفتصص     2

 المعدل اإلجمالي للخصوبة     المعدل اإلجمالي للخصوبة    فيتراوحفيتراوح أطفال لكل امرأة أما النوع الثاني         أطفال لكل امرأة أما النوع الثاني        33 اإلجمالي للخصوبة بها عن       اإلجمالي للخصوبة بها عن      المؤشرالمؤشررافى إذ يقل    رافى إذ يقل    غغمن التحول الديم  من التحول الديم  

  المؤشرالمؤشررافى ويزيد   رافى ويزيد   غغ فيجمع الدول التي ال تزال في المراحل األولى من التحول الديم            فيجمع الدول التي ال تزال في المراحل األولى من التحول الديم           الثالثالثالث أما الصنف     أما الصنف    ،، أطفال لكل امرأة    أطفال لكل امرأة   55 و    و   33بين  بين  فـيه   فـيه   

 .. أطفال أطفال55اإلجمالي للخصوبة فيها عن اإلجمالي للخصوبة فيها عن 
 أثر جدار الضم والتوسع مسح.  2006المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة والالجئين، / الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومركز بديل  3

 .وتبعاته على  النزوح القسري للفلسطينيين في القدس
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ون في المنطقة التي    ون في المنطقة التي    وقد شكل السكان الفلسطيني   وقد شكل السكان الفلسطيني   .  .  20052005 ألف نسمة نهاية عام       ألف نسمة نهاية عام      324324بلغ عدد سكان محافظة القدس حوالي       بلغ عدد سكان محافظة القدس حوالي       

حدود بلدية القدس التي تخضع للسيطرة حدود بلدية القدس التي تخضع للسيطرة ((مـن سـكان القـدس بالمفهوم اإلسرائيلي     مـن سـكان القـدس بالمفهوم اإلسرائيلي     % % 3434ضـمتها إسـرائيل حوالـي       ضـمتها إسـرائيل حوالـي       

، علمـا بان مخططات وإجراءات االحتالل تهدف إلى خفض نسبة السكان الفلسطينيين إلى حوالي خمس                ، علمـا بان مخططات وإجراءات االحتالل تهدف إلى خفض نسبة السكان الفلسطينيين إلى حوالي خمس                ))اإلسـرائيلية اإلسـرائيلية 

 . . 4%) %) 2222((سكان القدس سكان القدس 
 

% % 62.262.2، يعيش   ، يعيش   20052005من سكان الضفة الغربية عام      من سكان الضفة الغربية عام      % % 1717 سكان محافظة القدس حوالي       سكان محافظة القدس حوالي      مـن ناحـية أخرى، فقد شكل      مـن ناحـية أخرى، فقد شكل      

وتشير البيانات اإلحصائية إلى وتشير البيانات اإلحصائية إلى .  .  19671967ظـروفا معقدة في ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل إلى حدودها بعد احتالل عام         ظـروفا معقدة في ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل إلى حدودها بعد احتالل عام         

ن اإلسرائيليين في نفس    ن اإلسرائيليين في نفس     فرد للسكا   فرد للسكا  1.11.1غرفة مقابل   غرفة مقابل   // فرد  فرد 1.81.8أن متوسـط كـثافة الـسكن في هذه المنطقة بلغت حوالي             أن متوسـط كـثافة الـسكن في هذه المنطقة بلغت حوالي             

 . . المنطقةالمنطقة
 

إن التـباين فـي مؤشرات الرفاه االجتماعي واالقتصادي بين الوسط الفلسطيني والوسط اليهودي في القدس كبير جدا ،                  إن التـباين فـي مؤشرات الرفاه االجتماعي واالقتصادي بين الوسط الفلسطيني والوسط اليهودي في القدس كبير جداً،                  

ويطال كافة جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية، حيث تشير اإلحصاءات على سبيل المثال إلى أن معدل عدد األطفال                 ويطال كافة جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية، حيث تشير اإلحصاءات على سبيل المثال إلى أن معدل عدد األطفال                 

 لإلسرائيليين، بينما تبلغ نسبة المدارس التي يتوفر فيها          لإلسرائيليين، بينما تبلغ نسبة المدارس التي يتوفر فيها         18211821 ألف طفل مقارنة      ألف طفل مقارنة     6969مة وطفولة  حوالي     مة وطفولة  حوالي     لكـل مركز أمو   لكـل مركز أمو   

اإلسـرائيليين، وبينما ال يوجد أي نقص في صفوف المدارس          اإلسـرائيليين، وبينما ال يوجد أي نقص في صفوف المدارس          % % 83.583.5مقارنـة مـع     مقارنـة مـع     % % 16.516.5كمبيوتـر للفلـسطينيين     كمبيوتـر للفلـسطينيين     

من من % % 4040 علما ان     علما ان    20052005تى العام   تى العام   صف في المدارس الفلسطينية لتغطي الحاجة ح      صف في المدارس الفلسطينية لتغطي الحاجة ح      650650االسـرائيلية هـناك حاجة الى       االسـرائيلية هـناك حاجة الى       

  73627362الـصفوف الدراسية في مدارس الفلسطينيين مصممة كمساكن ، ومعدل األفراد الفلسطينيين لكل حديقة عامة بلغ                 الـصفوف الدراسية في مدارس الفلسطينيين مصممة كمساكن ، ومعدل األفراد الفلسطينيين لكل حديقة عامة بلغ                 

 .  .   فردا من اإلسرائيليين لكل حديقة عامة كل في منطقته فردا من اإلسرائيليين لكل حديقة عامة كل في منطقته477477مقابل مقابل 
 

أما بخصوص المباني غير أما بخصوص المباني غير .  .   مرفقا رياضيا   مرفقا رياضيا  3636سرائيليين  سرائيليين  كما يفتقر الفلسطينيون نهائيا للمرافق الرياضية، بينما يتوفر لإل        كما يفتقر الفلسطينيون نهائيا للمرافق الرياضية، بينما يتوفر لإل        

كما بلغت نسبة   كما بلغت نسبة   .  .   مبنى فقط بين اإلسرائيليين     مبنى فقط بين اإلسرائيليين    7070 مبنى مقابل     مبنى مقابل    26202620المـرتبطة بـشبكة مجاري للفلسطينيين، فقد بلغت         المـرتبطة بـشبكة مجاري للفلسطينيين، فقد بلغت         

بين اإلسرائيليين، وبلغت نسبة األسر     بين اإلسرائيليين، وبلغت نسبة األسر     % % 2727مقابل  مقابل  % % 6969األطفـال الفلـسطينيين الـذين يعيشون دون خط الفقر حوالي            األطفـال الفلـسطينيين الـذين يعيشون دون خط الفقر حوالي            

باإلضافة إلى ذلك قدرت نسبة     باإلضافة إلى ذلك قدرت نسبة     .  .  بين اإلسرائيليين بين اإلسرائيليين % % 1818مقابل  مقابل  % % 6262لفلـسطينية التـي تعـيش دون خط الفقر حوالي           لفلـسطينية التـي تعـيش دون خط الفقر حوالي           اا

 ..بين اإلسرائيليينبين اإلسرائيليين% % 1010مقارنة مع مقارنة مع % % 4444العاملين الفلسطينيين الذين دخلهم أقل من الحد األدنى من األجور حوالي العاملين الفلسطينيين الذين دخلهم أقل من الحد األدنى من األجور حوالي 
 

صحية حجم التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون في        صحية حجم التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون في        يتـضح من واقع بعض المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وال        يتـضح من واقع بعض المؤشرات االجتماعية واالقتصادية وال        

القدس، حيث تمنع السلطة الفلسطينية من تقديم الخدمات وال تقدم لهم الخدمات بالتساوي والعدالة من الجانب اإلسرائيلي                 القدس، حيث تمنع السلطة الفلسطينية من تقديم الخدمات وال تقدم لهم الخدمات بالتساوي والعدالة من الجانب اإلسرائيلي                 

 البناء   البناء  وذلك بهدف الضغط المتواصل إلجبارهم عن الرحيل ومغادرة المدينة للهروب من التمييز واالضطهاد والمنع من              وذلك بهدف الضغط المتواصل إلجبارهم عن الرحيل ومغادرة المدينة للهروب من التمييز واالضطهاد والمنع من              

وورد في دراسة   وورد في دراسة   . . 5 ألف دوالر أمريكي    ألف دوالر أمريكي   3030-2525أو التكالـيف العالية للحصول على تراخيص البناء والتي تقارب حوالي            أو التكالـيف العالية للحصول على تراخيص البناء والتي تقارب حوالي            

 شيكل،   شيكل،  492492وو109109  22مم200200ان تكاليف رخصة البناء لشقة من       ان تكاليف رخصة البناء لشقة من       ""السابق  السابق  " " بلدية القدس بلدية القدس ""خاصـة اعدها مئير مارغليت عضو       خاصـة اعدها مئير مارغليت عضو       

رف الصحي ورسوم المحاماة وكالهما ضروريتين الستصدار       رف الصحي ورسوم المحاماة وكالهما ضروريتين الستصدار       وهـذا المـبلغ ال يشمل رسوم خدمات الربط بشبكة الص          وهـذا المـبلغ ال يشمل رسوم خدمات الربط بشبكة الص          

                                                 
 . وفقا  لبعض الدراسات المحلية اإلسرائيلية، ومركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 4
 . مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية5
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الرخـصة والمـتابعة من اجل الحصول عليها، وهذه الواقع يعني في كثير من االحيان ان تكابف الرخصة تفوق تكلفة                    الرخـصة والمـتابعة من اجل الحصول عليها، وهذه الواقع يعني في كثير من االحيان ان تكابف الرخصة تفوق تكلفة                    

 6""البناء ذاتهالبناء ذاته
 
 الواقع االجتماعي االقتصادي الواقع االجتماعي االقتصادي . . 33
 

سكان والتي غالبا إما أن تساهم في التنمية أو تؤخر وتعيق           سكان والتي غالبا إما أن تساهم في التنمية أو تؤخر وتعيق           كنتـيجة للتحوالت الديمغرافية الناجمة من الزيادة الطبيعية لل        كنتـيجة للتحوالت الديمغرافية الناجمة من الزيادة الطبيعية لل        

عملـيات التنمية االقتصادية، أو التحوالت الديمغرافية القسرية المتمثلة بالتهجير واإلبعاد  واإلحالل السكاني والتي نتج                عملـيات التنمية االقتصادية، أو التحوالت الديمغرافية القسرية المتمثلة بالتهجير واإلبعاد  واإلحالل السكاني والتي نتج                

، يتعرض الفلسطينيون ، يتعرض الفلسطينيون عـنها تحديات كبيرة تمس حياة السكان في مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والبيئية      عـنها تحديات كبيرة تمس حياة السكان في مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والبيئية      

بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص إلى التحوالت الديمغرافية القسرية من إحالل وإبعاد وتهجير وتقطيع األوصال نتيجة                بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص إلى التحوالت الديمغرافية القسرية من إحالل وإبعاد وتهجير وتقطيع األوصال نتيجة                

لجـدار الـضم والتوسـع العنصري الذي يغير المعالم الجغرافية ويصادر األراضي ويهدم ويدمر المنازل واألراضي                 لجـدار الـضم والتوسـع العنصري الذي يغير المعالم الجغرافية ويصادر األراضي ويهدم ويدمر المنازل واألراضي                 

 ..الزراعيةالزراعية
 

 األسرة األسرة  الواقع السكاني و الواقع السكاني و1-3
 

، والجزء اآلخر   ، والجزء اآلخر   ))J1((كمـا تـم اإلشارة سابقا ، فإن المحافظة تنقسم إلى قسم يخضع للسيطرة اإلسرائيلية يرمز له بالرمز                كمـا تـم اإلشارة سابقاً، فإن المحافظة تنقسم إلى قسم يخضع للسيطرة اإلسرائيلية يرمز له بالرمز                

، حوالي ثلث   ، حوالي ثلث   J1يعيشون في منطقة    يعيشون في منطقة    % % 62.562.5، فإن حوالي ثلثي سكان المحافظة       ، فإن حوالي ثلثي سكان المحافظة       20052005في العام   في العام   ).  ).  J2((يرمـز له بالرمز   يرمـز له بالرمز   

، العمر  ، العمر  J1في منطقة   في منطقة   % % 27.827.8 مقابل    مقابل   J2في منطقة   في منطقة   % % 44.444.4زعون بواقع   زعون بواقع   ، يتو ، يتو %)%)34.034.0((الـسكان في المحافظة الجئين      الـسكان في المحافظة الجئين      

، بينما بلغ   ، بينما بلغ   J2 عاما في منطقة      عاما في منطقة     1717 مقارنة مع     مقارنة مع    J1 عاما في منطقة      عاما في منطقة     1919 سنة بواقع     سنة بواقع    1818الوسـيط للسكان في المحافظة بلغ       الوسـيط للسكان في المحافظة بلغ       

 من  من %%42.342.3ويشكل صغار السن دون الخامسة عشرة في المحافظة  ويشكل صغار السن دون الخامسة عشرة في المحافظة  .  .   عاما  عاما 17.717.7العمـر الوسـيط فـي الضفة الغربية         العمـر الوسـيط فـي الضفة الغربية         

، بينما بلغ المعدل في ، بينما بلغ المعدل في  J2 في  في 89.089.0 و  و J1 في منطقة  في منطقة 81.281.2 بواقع  بواقع 83.883.8السكان، حيث بلغت نسبة اإلعالة في المحافظة السكان، حيث بلغت نسبة اإلعالة في المحافظة 

 ..20042004 عام  عام 91.791.7الضفة الغربية الضفة الغربية 
 

من إجمالي  من إجمالي  % % 8383هـناك تحول في اتجاه نمط األسر في األراضي الفلسطينية نحو األسر النووية، حيث  شكلت حوالي                  هـناك تحول في اتجاه نمط األسر في األراضي الفلسطينية نحو األسر النووية، حيث  شكلت حوالي                  

في محافظة القدس ، وهذا يدلل بوضوح حجم معاناة        في محافظة القدس ، وهذا يدلل بوضوح حجم معاناة        % % 79.379.3في الضفة الغربية، و     في الضفة الغربية، و     % % 82.782.7وبلغت  وبلغت  ،    ،    20042004األسر عام   األسر عام   

األسر في القدس في تشكيل أسر نووية جديدة إذا ما أخذنا بعين االعتبار  اثر اإلجراءات اإلسرائيلية في الحد من البناء                     األسر في القدس في تشكيل أسر نووية جديدة إذا ما أخذنا بعين االعتبار  اثر اإلجراءات اإلسرائيلية في الحد من البناء                     

 في  في 6.06.0، و، وJ1 أفراد في منطقة  أفراد في منطقة 4.94.9د، بواقع د، بواقع  أفرا أفرا5.35.3وتكالـيف التـرخيص الـباهظة، متوسط أفراد األسرة في القدس         وتكالـيف التـرخيص الـباهظة، متوسط أفراد األسرة في القدس         

 ..J2منطقة منطقة 
 

  ظروف المسكن ظروف المسكن2-3
 

تعكـس ظـروف المسكن قدرا كبيرا من الواقع االجتماعي والصحي والسياسي واالقتصادي، حيث قدر عدد الوحدات                 تعكـس ظـروف المسكن قدرا كبيرا من الواقع االجتماعي والصحي والسياسي واالقتصادي، حيث قدر عدد الوحدات                 

  5858 حوالي  حوالي  ألف وحدة مقارنة مع مساكن المستوطنين البالغة        ألف وحدة مقارنة مع مساكن المستوطنين البالغة       3232 حوالي    حوالي   20022002 عام    عام   J1الـسكنية الفلـسطينية في منطقة       الـسكنية الفلـسطينية في منطقة       

 ..19971997ألف وحدة عام ألف وحدة عام 2626 حوالي  حوالي J2ألف وحدة بينما بلغ عدد الوحدات السكنية في منطقة ألف وحدة بينما بلغ عدد الوحدات السكنية في منطقة 
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، ، J2 غرفة في     غرفة في    3.53.5 و    و   J1 غرف في منطقة      غرف في منطقة     33 غرفة، بواقع     غرفة، بواقع    3.23.2كما بلغ متوسط عدد الغرف في محافظة القدس للمسكن          كما بلغ متوسط عدد الغرف في محافظة القدس للمسكن          

8686 مقارنة مع حوالي      مقارنة مع حوالي     20022002 حتى عام     حتى عام    11967967 ألف مسكن للفلسطينيين منذ العام        ألف مسكن للفلسطينيين منذ العام       1919وتجـدر اإلشارة إلى أنه قد تم بناء         وتجـدر اإلشارة إلى أنه قد تم بناء         

 ..ألف مسكن للمستوطنين خالل نفس الفترةألف مسكن للمستوطنين خالل نفس الفترة
 

ثالث أفراد ثالث أفراد ((من األسر في القدس تعيش بمساكن ذات كثافة عالية          من األسر في القدس تعيش بمساكن ذات كثافة عالية          % % 49.049.0 أن    أن   19721972كما تشير بيانات كثافة المسكن عام       كما تشير بيانات كثافة المسكن عام       

1.51.5،  ،  %%8.48.4ن لنفس الفترة    ن لنفس الفترة    ، بينما بلغت للنسب لإلسرائيليي    ، بينما بلغت للنسب لإلسرائيليي    19981998عام  عام  % % 20.020.0وانخفضت إلى حوالي    وانخفضت إلى حوالي    ) ) فاكثر لكل غرفة  فاكثر لكل غرفة  

مـن األسر اإلسرائيلية تعيش بمساكن ذات كثافة سكانية عالية على التوالي، ويستدل من واقع ظروف المسكن حجم                  مـن األسر اإلسرائيلية تعيش بمساكن ذات كثافة سكانية عالية على التوالي، ويستدل من واقع ظروف المسكن حجم                  % % 

الفجـوة بـين ظـروف حـياة الفلسطينيين واإلسرائيليين الناجمة عن ظروف اقتصادية وسياسية وبيئية صعبة يمر بها                   الفجـوة بـين ظـروف حـياة الفلسطينيين واإلسرائيليين الناجمة عن ظروف اقتصادية وسياسية وبيئية صعبة يمر بها                   

 ..الفلسطينيين في القدسالفلسطينيين في القدس
 

  التعليم  التعليم  ظروف ظروف3-3
 

يتولـى تقديم خدمات التعليم عدة جهات منه الحكومية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين باإلضافة إلى القطاع                 يتولـى تقديم خدمات التعليم عدة جهات منه الحكومية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين باإلضافة إلى القطاع                 

  55  4444 مدرسة اضافة الى    مدرسة اضافة الى   186186وقد بلغ عدد المدارس  في المحافظة          وقد بلغ عدد المدارس  في المحافظة          .  .  الخاص والمدارس التي تشرف عليها بلدية القدس      الخاص والمدارس التي تشرف عليها بلدية القدس      

 ألف طالب بينما تقدم المدارس       ألف طالب بينما تقدم المدارس      4242ارف االسرائيلتين تقدم خدمات لحوالي        ارف االسرائيلتين تقدم خدمات لحوالي        مدرسـة  تـشرف عليها بلدية القدس والمع        مدرسـة  تـشرف عليها بلدية القدس والمع        

 .. طفل طفل70007000 روضة اطفال خاصة  فيها حوالي  روضة اطفال خاصة  فيها حوالي 9090يضاف الى ذلك يضاف الى ذلك . .  ألف طالب ألف طالب6060األخرى التعليم لحوالي  األخرى التعليم لحوالي  
 

في في % % 62.062.0 و    و   J1في منطقة   في منطقة   % % 54.654.6، بواقع   ، بواقع   %%57.457.4بلغـت معـدالت االلـتحاق برياض األطفال في محافظة القدس            بلغـت معـدالت االلـتحاق برياض األطفال في محافظة القدس            

% % 44.844.8 مقارنة مع     مقارنة مع    J1في  في  % % 39.039.0بواقع  بواقع  % % 40.540.5، بينما بلغت معدالت االلتحاق لألفراد ست سنوات فأكثر        ، بينما بلغت معدالت االلتحاق لألفراد ست سنوات فأكثر        J2  مـنطقة مـنطقة 

، يتضح من البيانات تدني مستويات االلتحاق بالتعليم مقارنة مع السكان الفلسطينيين ونظرائهم اإلسرائيليين، وهذا               ، يتضح من البيانات تدني مستويات االلتحاق بالتعليم مقارنة مع السكان الفلسطينيين ونظرائهم اإلسرائيليين، وهذا               J2في  في  

ممارسات اإلسرائيلية في مجال التعليم في القدس والخدمات        ممارسات اإلسرائيلية في مجال التعليم في القدس والخدمات        بطبـيعة الحـال يـشكل في أحد أبعاده نتيجة السياسات وال           بطبـيعة الحـال يـشكل في أحد أبعاده نتيجة السياسات وال           

حوالي  حوالي  20052005كما بلغت نسبة األمية في محافظة القدس عام           كما بلغت نسبة األمية في محافظة القدس عام           .  .  التعليمية المقدمة للسكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها     التعليمية المقدمة للسكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها     

 ..لالناثلالناث% % 9.29.2للذكور وللذكور و% % 3.43.4 سنة فأكثر بواقع  سنة فأكثر بواقع 1515لإلفراد لإلفراد % % 6.36.3
 
 

  الواقع الصحي  الواقع الصحي 4-3
 

، ، J1في منطقة     في منطقة     % % 98.098.0، بواقع   ، بواقع   %%90.290.2 في محافظة القدس      في محافظة القدس     20052005شمولين بنظام التامين الصحي عام      شمولين بنظام التامين الصحي عام      بلغـت نسبة الم   بلغـت نسبة الم   

غالبيـتهم الساحقة لديهم تأمين اسرائلي وذلك ارتباطا بقانون حق االقامة في القدس والذب يعني في احد جوانيه ان كل                    غالبيـتهم الساحقة لديهم تأمين اسرائلي وذلك ارتباطا بقانون حق االقامة في القدس والذب يعني في احد جوانيه ان كل                    

من من %  %  10.210.2  حيث      حيث    J2في منطقة   في منطقة   % % 77.077.0سية و سية و من هو غير مشمول في التأمين االسرائلي تتهدده مصادرة بطاقته المقد          من هو غير مشمول في التأمين االسرائلي تتهدده مصادرة بطاقته المقد          

 ..يشملهم  تأمين السلطة الوطنية يشملهم  تأمين السلطة الوطنية % % 60.060.0السكان يشملهم التأمين اإلسرائيلي  والسكان يشملهم التأمين اإلسرائيلي  و
 

% % 23.323.3مقابل مقابل J1  في منطقة في منطقة26.5526.55بواقع بواقع % % 25.325.3 سنة فأكثر  سنة فأكثر 1818 في المحافظة لألفراد  في المحافظة لألفراد 20052005بلغت نسبة التدخين عام بلغت نسبة التدخين عام 

مصابين مصابين % % 3.73.7،  ،  %%8.08.0 في المحافظة     في المحافظة    20052005ن بأمراض مزمنة عام     ن بأمراض مزمنة عام     وبلغت نسبة الفلسطينيين المصابي   وبلغت نسبة الفلسطينيين المصابي   .  .  J2فـي منطقة    فـي منطقة    

 ..مصابين بضغط الدممصابين بضغط الدم% % 3.63.6بأمراض السكري و بأمراض السكري و 
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في في % % 16.116.1 بواقع    بواقع   BCGلمطعوم السل   لمطعوم السل   % % 44.844.8 شهرا في محافظة القدس       شهرا في محافظة القدس      2323-1212بلغت نسبة تغطية المطاعيم لألطفال      بلغت نسبة تغطية المطاعيم لألطفال      

  J1 في منطقةفي منطقة% % 87.187.1بواقع بواقع % % DPT   992.92.9 ، وبلغت للجرعة الثالثة لمطعوم  ، وبلغت للجرعة الثالثة لمطعوم J2 فـي مـنطقة    فـي مـنطقة   80.0580.05 و  و J1مـنطقة  مـنطقة  

في في % % 93.693.6بواقع  بواقع  % % 96.396.3 ، كما بلغت التغطية ضد شلل األطفال للجرعة الثالثة            ، كما بلغت التغطية ضد شلل األطفال للجرعة الثالثة           J2في منطقة   في منطقة   % % 100100مقارنـة مـع     مقارنـة مـع     

 مقارنة مع    مقارنة مع   J1في منطقة   في منطقة   % % 22.622.6بواقع  بواقع  % % 48.348.3، بينما بلغت التغطية ضد الحصبة       ، بينما بلغت التغطية ضد الحصبة       J2في منطقة   في منطقة   % % 100100، و   ، و   J1منطقة  منطقة  

ق التغطية بين المنطقتين في بعض المطاعيم إلى اإلهمال والتقصير في تخديم            ق التغطية بين المنطقتين في بعض المطاعيم إلى اإلهمال والتقصير في تخديم            وقد يعزى فرو  وقد يعزى فرو  . . J2فـي منطقة    فـي منطقة    % % 80.080.0

 ..الخدمة والبعض اآلخر الختالف برنامج التطعيمالخدمة والبعض اآلخر الختالف برنامج التطعيم
 

  سوق العمل واألجور  سوق العمل واألجور 5-3
 

القـوى العاملـة فـي محافظـة القـدس حسب مكان العمل تتوزع بين العاملين في إسرائيل والمستوطنات واألراضي                    القـوى العاملـة فـي محافظـة القـدس حسب مكان العمل تتوزع بين العاملين في إسرائيل والمستوطنات واألراضي                    

% % 39.139.1 مقارنة مع     مقارنة مع    20042004من العاملين عام    من العاملين عام    % % 35.635.6ق العمل اإلسرائيلي فرصة عمل لحوالي       ق العمل اإلسرائيلي فرصة عمل لحوالي       الفلـسطينية فقد شكل سو    الفلـسطينية فقد شكل سو    

 ..20022002عام عام 
 

 حيث ارتفعت نسبة  حيث ارتفعت نسبة 20002000يعانـي سكان محافظة القدس من ارتفاع نسبة البطالة منذ  اندالع انتفاضة األقصى نهاية عام            يعانـي سكان محافظة القدس من ارتفاع نسبة البطالة منذ  اندالع انتفاضة األقصى نهاية عام            

، بينما ارتفعت البطالة    ، بينما ارتفعت البطالة    20052005عام  عام  %%17.617.6لى  لى   إ  إ 20002000عام  عام  % % 11.511.5فقد ارتفعت من    فقد ارتفعت من    % % 5353الـبطالة بمعدل زيادة مقداره        الـبطالة بمعدل زيادة مقداره        

 ويعزى ذلك إلجراءات الحصار      ويعزى ذلك إلجراءات الحصار     20002000عام  عام  % % 1111 مقارنة مع حوالي      مقارنة مع حوالي     20052005عام  عام  % % 26.826.8فـي الـضفة الغـربية إلى        فـي الـضفة الغـربية إلى        

  . .20002000واإلغالق الذي تفرضه سلطات االحتالل على األراضي الفلسطينية منذ نهاية عام واإلغالق الذي تفرضه سلطات االحتالل على األراضي الفلسطينية منذ نهاية عام 
 

 وذلك كون هامش الحركة والتنقل إلى        وذلك كون هامش الحركة والتنقل إلى       J2 أفضل منها في منطقة       أفضل منها في منطقة      J1بالمقارنـة النـسبية تعتبر نسبة البطالة في منطقة          بالمقارنـة النـسبية تعتبر نسبة البطالة في منطقة          

في في % % J1    15.515.5، فقد بلغت نسبة البطالة في منطقة        ، فقد بلغت نسبة البطالة في منطقة        J2  أفضل نسبيا منه لسكان منطقة          أفضل نسبيا منه لسكان منطقة        J1داخل إسرائيل لسكان منطقة     داخل إسرائيل لسكان منطقة     

 J2 . لمنطقة لمنطقة % % 21.921.9 مقارنة مع  مقارنة مع 20052005عام عام 
 

راضي الفلسطينية، وبالرغم من أن الفلسطينيين من       راضي الفلسطينية، وبالرغم من أن الفلسطينيين من       علـى الـرغم من أن معدالت األجور في إسرائيل أعلى منه في األ             علـى الـرغم من أن معدالت األجور في إسرائيل أعلى منه في األ             

 لديهم القدرة على التحرك داخل إسرائيل، إال أن نسبة الفلسطينيين العاملين منهم والذين يتقاضون دخال شهريا                  لديهم القدرة على التحرك داخل إسرائيل، إال أن نسبة الفلسطينيين العاملين منهم والذين يتقاضون دخال شهريا                 J1منطقة  منطقة  

يرهم من  يرهم من  مقارنة مع غ  مقارنة مع غ  % % 43.543.5أقل من الحد األدنى لألجور بلغت اكثر من أربعة أضعاف النسبة لإلسرائيليين، فقد بلغت               أقل من الحد األدنى لألجور بلغت اكثر من أربعة أضعاف النسبة لإلسرائيليين، فقد بلغت               

، ولذلك دالالت واضحة على التضييق والحصار وذلك إذا ما تم األخذ            ، ولذلك دالالت واضحة على التضييق والحصار وذلك إذا ما تم األخذ            %%1010المواطنين اإلسرائيليين والذين بلغت نسبتهم      المواطنين اإلسرائيليين والذين بلغت نسبتهم      

 مصدر دخلها الرئيس شكل الرواتب واألجور من قطاعات العمل           مصدر دخلها الرئيس شكل الرواتب واألجور من قطاعات العمل          J1من األسر في منطقة     من األسر في منطقة     % % 32.232.2بعـين االعتبار أن     بعـين االعتبار أن     

  . .J2قة قة لسكان القدس منطلسكان القدس منط% % 14.214.2اإلسرائيلية مقارنة مع اإلسرائيلية مقارنة مع 
 

  مستويات المعيشة والفقر مستويات المعيشة والفقر6-3
 

تعتبـر معـدالت اإلنفاق واالستهالك من المؤشرات الرئيسة في تحديد مستوى المعيشة للسكان واقترابهم وابتعادهم عن                 تعتبـر معـدالت اإلنفاق واالستهالك من المؤشرات الرئيسة في تحديد مستوى المعيشة للسكان واقترابهم وابتعادهم عن                 

 ..خطوط الفقر، وكذلك كمؤشر من مؤشرات جودة الحياةخطوط الفقر، وكذلك كمؤشر من مؤشرات جودة الحياة
 

 مقارنة مع باقي محافظات األراضي       مقارنة مع باقي محافظات األراضي      علـى الـرغم مـن أن معدالت االستهالك واإلنفاق في محافظة القدس أفضل منه              علـى الـرغم مـن أن معدالت االستهالك واإلنفاق في محافظة القدس أفضل منه              

الفلسطينية عموما وباقي محافظات الضفة الغربية على وجه الخصوص، إال أن نسبة األسر الفلسطينية من سكان القدس                 الفلسطينية عموما وباقي محافظات الضفة الغربية على وجه الخصوص، إال أن نسبة األسر الفلسطينية من سكان القدس                 

مقارنة مع  مقارنة مع  % % 61.861.8 التي تعيش دون خط الفقر تبلغ حوالي أربعة أضعاف األسر اإلسرائيلية فقد بلغت النسبة                 التي تعيش دون خط الفقر تبلغ حوالي أربعة أضعاف األسر اإلسرائيلية فقد بلغت النسبة                J1منطقة  منطقة  
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لإلسرائيليين أي  لإلسرائيليين أي  % % 26.726.7مقارنة مع   مقارنة مع   % % J1  68.668.6بة األطفال الفلسطينيين دون خط الفقر في منطقة         بة األطفال الفلسطينيين دون خط الفقر في منطقة         ، وبلغـت نس   ، وبلغـت نس   17.517.5%%

 ..حوالي ثالثة أضعاف بين األطفال الفلسطينيين واإلسرائيليينحوالي ثالثة أضعاف بين األطفال الفلسطينيين واإلسرائيليين
 

  األمن االجتماعي والمجتمعي األمن االجتماعي والمجتمعي7-3
 

التي تم التطرق لبعضها بنوع     التي تم التطرق لبعضها بنوع     إن الـتحديات التي يتعرض لها المقدسيون في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية             إن الـتحديات التي يتعرض لها المقدسيون في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية             

مـن التحليل تساهم في تفاقم تدهور األمن االجتماعي من فقر وتدني مستويات المعيشة وضعف االلتحاق بالتعليم وتدني                  مـن التحليل تساهم في تفاقم تدهور األمن االجتماعي من فقر وتدني مستويات المعيشة وضعف االلتحاق بالتعليم وتدني                  

مـستويات تقـديم الخدمـة الصحية وجودتها واالفتقار لمؤسسات الترفيه والثقافة يتبعها ممارسات الحصار والتضييق                مـستويات تقـديم الخدمـة الصحية وجودتها واالفتقار لمؤسسات الترفيه والثقافة يتبعها ممارسات الحصار والتضييق                

م الجغرافية ومصادرة األراضي الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع وهدم البيوت وفقدان حق              م الجغرافية ومصادرة األراضي الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع وهدم البيوت وفقدان حق              والتهجيـر وتغير المعال   والتهجيـر وتغير المعال   

المواطـنة وجمـيع ذلـك يتعرض له سكان القدس، سينعكس سلبا على االستقرار االجتماعي والذي بدوره سيؤدي إلى                   المواطـنة وجمـيع ذلـك يتعرض له سكان القدس، سينعكس سلبا على االستقرار االجتماعي والذي بدوره سيؤدي إلى                   

ي الفساد واالنحراف والكراهية    ي الفساد واالنحراف والكراهية     االجتماعـية والجـسدية والنفسية من انتشار الجرائم بمختلف أنواعها وتفش            االجتماعـية والجـسدية والنفسية من انتشار الجرائم بمختلف أنواعها وتفش           ضضاألمـرا األمـرا 

واألمـراض المـزمنة والنفسية والتي تتفاعل بمجملها ويؤثر كل منها في اآلخر مما يزيد حياة السكان تعقيدا وفقدان ا                    واألمـراض المـزمنة والنفسية والتي تتفاعل بمجملها ويؤثر كل منها في اآلخر مما يزيد حياة السكان تعقيدا وفقدان ا                    

من األسر في القدس يعتقدون بوجود أشخاص يتعاطون        من األسر في القدس يعتقدون بوجود أشخاص يتعاطون        % % 38.338.3أظهرت بعض الدراسات أن       أظهرت بعض الدراسات أن       .  .  لألمن والسلم المجتمعي  لألمن والسلم المجتمعي  

من األسر أن سبب    من األسر أن سبب    % % 2020 األسر تعرض أفرادها لمضايقات هذه الفئة، وقد عزا حوالي            األسر تعرض أفرادها لمضايقات هذه الفئة، وقد عزا حوالي           مـن مـن % % 16.116.1المخـدرات وان    المخـدرات وان    

 ..7انتشار هذه الظاهرة الى تدهور األوضاع االقتصاديةانتشار هذه الظاهرة الى تدهور األوضاع االقتصادية
 

من األسر تأثرت قدرتها على التواصل االجتماعي مع أقاربها بين حدود الجدار، إضافة             من األسر تأثرت قدرتها على التواصل االجتماعي مع أقاربها بين حدود الجدار، إضافة             % % 84.684.6كمـا تشير النتائج أن      كمـا تشير النتائج أن      

 ..من األسرمن األسر% % 56.356.3سة األنشطة الترفيهية والثقافية واالجتماعية بواقع   سة األنشطة الترفيهية والثقافية واالجتماعية بواقع   إلى عدم قدرة األسر على ممارإلى عدم قدرة األسر على ممار
 
 مقومات الصمود الفلسطيني في القدسمقومات الصمود الفلسطيني في القدس. . 44
 

أدى غـياب فيصل الحسيني عن الساحة السياسية واالجتماعية في القدس إلى فقدان أحد الروافد القيادية الكبيرة للسكان                  أدى غـياب فيصل الحسيني عن الساحة السياسية واالجتماعية في القدس إلى فقدان أحد الروافد القيادية الكبيرة للسكان                  

 تراجعا  كبيرا  في الحضور الرسمي الفلسطيني على الصعيد المؤسساتي           تراجعاً كبيراً في الحضور الرسمي الفلسطيني على الصعيد المؤسساتي          كما شهدت القدس  كما شهدت القدس  .  .  الفلسطينيين في مدينة القدس   الفلسطينيين في مدينة القدس   

كما تراجعت قدرة المنظمات غير     كما تراجعت قدرة المنظمات غير     .  .  نتـيجة إغـالق الـسلطات اإلسـرائيلية المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس            نتـيجة إغـالق الـسلطات اإلسـرائيلية المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس            

رت بعض  رت بعض  وقد أشا وقد أشا .  .  الحكومـية ومؤسـسات المجـتمع المدني في تقديم مقومات الصمود المطلوبة للسكان الفلسطينيين             الحكومـية ومؤسـسات المجـتمع المدني في تقديم مقومات الصمود المطلوبة للسكان الفلسطينيين             

اإلحـصاءات الحديثة إلى حاجة السكان الفلسطينيين في القدس إلى المساندة في كل مجاالت الحياة من أجل الصمود في                   اإلحـصاءات الحديثة إلى حاجة السكان الفلسطينيين في القدس إلى المساندة في كل مجاالت الحياة من أجل الصمود في                   

إلى حاجتها  إلى حاجتها  %) %) 8787((فقد أفادت معظم األسر الفلسطينية      فقد أفادت معظم األسر الفلسطينية      .  .  مكـان إقامتهم الحالي خصوصا  بعد بناء جدار الضم والتوسع         مكـان إقامتهم الحالي خصوصاً بعد بناء جدار الضم والتوسع         

أفادوا بالحاجة إلى ضمان اجتماعي و      أفادوا بالحاجة إلى ضمان اجتماعي و      % % 7777تطوير البنية التحتية، مقابل     تطوير البنية التحتية، مقابل     بالحاجة إلى   بالحاجة إلى   % % 8585إلـى خدمات أساسية وأفاد      إلـى خدمات أساسية وأفاد      

إن هذه النتائج تعبر عن صعوبة      إن هذه النتائج تعبر عن صعوبة      . . بحاجـتهم لفرص عمل كأحد المقومات األساسية للبقاء في مكان إقامتهم الحالي           بحاجـتهم لفرص عمل كأحد المقومات األساسية للبقاء في مكان إقامتهم الحالي           % % 7373

 ..ني بالمقابلني بالمقابلوضع السكان في مدينة القدس وأثر السياسات اإلسرائيلية وضعف األداء الرسمي واألهلي الفلسطيوضع السكان في مدينة القدس وأثر السياسات اإلسرائيلية وضعف األداء الرسمي واألهلي الفلسطي
     
 االستنتاجاتاالستنتاجات. . 55
 

تشكل الهجرة القسرية الناجمة عن جدار الضم والتوسع أحد أهم األخطار الكبيرة التي تواجهها القدس في هذه المرحلة،                  تشكل الهجرة القسرية الناجمة عن جدار الضم والتوسع أحد أهم األخطار الكبيرة التي تواجهها القدس في هذه المرحلة،                  

كما أن الظروف والتحوالت الديمغرافية بشكليها القسري والطبيعي، وكنتيجة الستمرار سريان قوانين التمييز في مجال               كما أن الظروف والتحوالت الديمغرافية بشكليها القسري والطبيعي، وكنتيجة الستمرار سريان قوانين التمييز في مجال               

                                                 
 .2005المسح االجتماعي لمحافظة القدس . 2005 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  7



 10

لخدمات وفرص العمل فإن لتحديات ستزداد وتؤدي إلى مزيد من التدهور في حياة الفلسطينيين في القدس في                 لخدمات وفرص العمل فإن لتحديات ستزداد وتؤدي إلى مزيد من التدهور في حياة الفلسطينيين في القدس في                 البـناء وا  البـناء وا  

مخـتلف مجاالت الحياة، حيث يتوقع أن تستمر معدالت ارتفاع الكثافة السكانية الناجمة عن الزيادة الطبيعية ومحدودية                 مخـتلف مجاالت الحياة، حيث يتوقع أن تستمر معدالت ارتفاع الكثافة السكانية الناجمة عن الزيادة الطبيعية ومحدودية                 

تناقصها المستمر، كما يتوقع وفق استمرار معدالت النمو    تناقصها المستمر، كما يتوقع وفق استمرار معدالت النمو    األرض الجغـرافية المـسموح البـناء عليها للفلسطينيين بل و          األرض الجغـرافية المـسموح البـناء عليها للفلسطينيين بل و          

الطبيعـية العالـية الناجمة عن كون السكان يتشكلون بشكل رئيسي من فئة صغار السن سيؤدي إلى زيادة الضغط على                    الطبيعـية العالـية الناجمة عن كون السكان يتشكلون بشكل رئيسي من فئة صغار السن سيؤدي إلى زيادة الضغط على                    

ي ي خـدمات التعلـيم والصحة والبنى التحتية والخدماتية على الرغم من محدوديتها وضعفها في تلبية احتياجات السكان ف                 خـدمات التعلـيم والصحة والبنى التحتية والخدماتية على الرغم من محدوديتها وضعفها في تلبية احتياجات السكان ف                 

وضـعها الـراهن ممـا سـيؤدي إلـى مزيد من التدهور في الواقع االجتماعي واالقتصادي وفقدان األمن المجتمعي                    وضـعها الـراهن ممـا سـيؤدي إلـى مزيد من التدهور في الواقع االجتماعي واالقتصادي وفقدان األمن المجتمعي                    

واالستقرار، وكنتيجة لذلك يتوقع استمرار ارتفاع نسب البطالة ومعدالت الفقر، والذي سيساهم بازدياد األمراض وتفشي               واالستقرار، وكنتيجة لذلك يتوقع استمرار ارتفاع نسب البطالة ومعدالت الفقر، والذي سيساهم بازدياد األمراض وتفشي               

 األمل بالمستقبل مما يؤثر سلبيا على التنمية االقتصادية          األمل بالمستقبل مما يؤثر سلبيا على التنمية االقتصادية         الظواهـر االجتماعـية الـسلبية واألمـراض النفـسية وفقدان          الظواهـر االجتماعـية الـسلبية واألمـراض النفـسية وفقدان          

 .   .   والمجتمعيةوالمجتمعية
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