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تقديم
متثل هذه الوثيقة االستجابة املنسقة من ِقبل السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها احملليني والدوليني للتعامل مع الدمار الذي حلق بقطاع 
غزة مؤخًرا. إذ عانى أهلنا القاطنني في غزة خالل شهري ديسمبر/كانون األول ويناير/كانون الثاني من أسوأ عدوان وقع عليهم  منذ 
إجبارهم على ترك منازلهم قبل 60 عاًما، وهو العدوان الذي خلف آالف القتلى واجلرحى وترك مئات اآلالف يفتقدون إلى الغذاء 
واملأوى واخلدمات األساسية. وإلى جانب تردي األوضاع اإلقتصادية نتيجة سنوات احلصار اخلانق، والذي نتج عنه اعتماد أربعة أخماس 
سكان غزة على املعونات، أدى العدوان اإلسرائيلي وإفراط إسرائيل في استخدام النيران الكثيفة ضد واحدة من أكثر األماكن املكتظة 

في العالم إلى تعميق آثار األزمة على الصعيد اإلنساني.  

يعد قطاع غزة جزًءا أساسًيا من دولة فلسطني العتيدة، ويحتاج شعبنا هناك اآلن إلى املساعدة العاجلة. وإذا كانت التكلفة البشرية 
للعدوان اإلسرائيلي ال حتصى وال ميكن عالجها في أغلب األحوال، فإن اخلطة التي نعرض لها هنا مبثابة اخلطوة األولى اجتاه التعافي من 
آثار هذا العدوان وبناء ظروف معيشية أفضل ملواطنينا في غزة. وال يتمثل الهدف في إعادة التاريخ شهرين إلى الوراء، أو حتى العودة 
إلى ما كانت عليه األوضاع في يونيو/حزيران 2007، ولكن إلى إحداث تغيير نوعي في الوضع االجتماعي واالقتصادي. وعلى هذا 
تضع اخلطة إجراءات إنعاش مبكر حسب األولوية إلى جانب تدخالت طويلة األجل، مصممة خصيًصا إلحداث أثر إيجابي مستدام  

على حياة 1.5 مليون فلسطيني.  

التعاون والدعم، يجب  إبداء  الدولي  الضرورية. فإلى جانب مواصلة املجتمع  الشروط  الطموح عدد من  البرنامج  يتطلب إجناح هذا 
توفير االستقرار على الصعيد السياسي، ويجب فتح املعابر بشكل دائم أمام حركة األفراد والبضائع، وذلك متشًيا مع االتفاقيات السابقة 
املبرمة مع إسرائيل، وهذا أمر ضروري للغاية وال يحتمل التأجيل. وفي إطار التعامل مع هذه املأساة، لدينا اآلن فرصة لتصحيح ما حدث 
في املاضي من انقسامات، كّي نتحدث مجدًدا بصوت واحد كفلسطينيني نكافح للتخلص من االحتالل ونعمل من أجل حتقيق حلم 
احلرية وبناء الدولة. وعندما نعيد اتصال غزة بالعالم اخلارجي، سيتحول القطاع سريًعا من سجن مفتوح إلى جناح مزدهر من جناحّي 
الوطن واإلقتصاد الفلسطيني، بفضل ما يتميز به شعبنا هناك من دينامية وحيوية. فمن غير املقبول أن تظل هذه البقعة املنِتجة التي 
تتميز بثرائها على صعيد املوارد البشرية حتت نير الفقر. إن الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من مجرد البقاء -إننا نستحق أن نحيا 

حياًة كرمية وأن ننمو ونزدهر أسوة بباقي الشعوب.

وسوف نعمل كل ما بوسعنا حتى تكون هذه الظروف احلالكة مبثابة نقطة التحول لقطاع غزة وباقي األراضي الفلسطينية. كما سنعمل 
على أن تكون هذه اخلطة املعنية باإلنعاش وإعادة اإلعمار في قطاع غزة، ليس فرصة إلعادة اإلعمار فحسب، بل إعادة إعمار القطاع على 

نحو أفضل مما كان عليه آماًل أن تتحد جميع اجلهات املعنية باألمر لتحقيق تلك الغاية.

الدكتور سالم فياض
رئيس الوزراء

تقديم
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شكر وتقدير
تود	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	أن	تعرب	عن	تقديرها	للمؤسسات	التي	أسهمت	في	وضع	هذه	اخلطة	و/أو	إجراء	

تقييم	عاجل	لألضرار	واالحتياجات	التي	جنمت	عن	العدوان	اإلسرائيلي	على	قطاع	غزة.	لقد	تولت	وزارة	التخطيط	

قيادة	هذه	اجلهود	بالتنسيق	مع	الوزارات	الرئيسية	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	ومؤسساتها،	واألمم	املتحدة	والبنك	

الدولي	والوكالة	األمريكية	للتنمية	الدولية	والقطاع	اخلاص	واملنظمات	غير	احلكومية	احمللية	والدولية.	ونود	أن	نعرب	

عن	تقدير	خاص	لشركائنا	الرئيسيني:	مؤسسات	األمم	املتحدة	ومجموعة	شركاء	اإلنعاش	املبكر	واإلحتاد	األوروبي.

ونود	أيضًا	أن	نتقدم	بالشكر	اجلزيل	للمؤسسات	التي	قامت	بتوفير	اخلدمات	األساسية،	كاملأوى	والغذاء	والرعاية	

الصحية،	ألبناء	الشعب	الفلسطيني	في	غزة	طوال	األسابيع	الثالثة	لالجتياح	العسكري.	ونخص	بالتقدير	ما	قدمته	

األونروا	والهالل	األحمر	الفلسطيني	والصليب	األحمر.	كذلك	فإننا	في	غاية	االمتنان	للحكومة	املصرية	على	دعوتها	

واستضافتها	لهذا	املؤمتر	الدولي	ملساندة	اإلقتصاد	الفلسطيني،	ولتجنيد	الدعم	العربي	والدولي	إلعادة	اإلعمار	الذي	

سيعقد	في	الثاني	من	آذار	2009،	وهذا	املوقف	الذي	يجسد	األخوة	والدعم	املثابر	الذي	متيزت	به	مواقف	جمهورية	

مصر	العربية	على	الدوام.	

لتقدمي	 وبيوتهم	وأماكن	عملهم	 أبوابهم	 لنا	 الذين	فتحوا	 ينبغي	توجيه	الشكر	بوجه	خاص	ألهلنا	في	غزة	 وأخيًرا،	

تفاصيل	عن	حجم	اخلسائر	والدمار	الذي	حلق	بهم،	وتقدميهم	معلومات	محددة	عن	كيفية	إعادة	بناء	حياتهم	وبيئتهم	

حسب	رؤيتهم	فهذه	اخلطة	حتدد	األدوات	واملوارد	الالزمة	لتوفير	الفرص	لشعبنا	من	أجل	إعادة	بناء	حياتهم	بالطرق	

التي	يرونها	هم	مناسبة.	ونحن	نهدي	هذه	اخلطة	لهم	بأمل	أن	جتلب	لهم	االستقرار	واالزدهار	وعودة	احلياة	ملسارها	

الطبيعي	بأسرع	وقت.
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ملخص تنفيذي
مت	إعداد	هذه	الوثيقة	من	ِقبل	وزارة	التخطيط	بالتعاون	مع	جميع	الوزارات	ووكاالت	األمم	املتحدة	واإلحتاد	األوروبي	

والبنك	الدولي	والشركاء	اآلخرين.	وسيتم	استخدام	هذه	اخلطة	لتجنيد	املوارد	من	أجل	مساعدة	أهلنا	في	غزة	على	

إعادة	بناء	حياتهم	وسبل	معيشتهم.	ومن	هذا	املنطلق	ستشكل	اخلطة	أساًسا	حلشد	املوارد	واجلهود	التي	ستجري	

في	املؤمتر	الدولي	املزمع	عقده	في	مصر	في	الثاني	من	مارس/آذار	2009	حتت	شعار	دعم	االقتصاد	الفلسطيني	

إلعادة	إعمار	غزة.	كما	ستمثل	اإلطار	التوجيهي	لكافة	اإلجراءات	التدخلية	لإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار.	

يقدم	اجلزء	األول	من	هذه	الوثيقة	استعراًضا	عاًما	للوضع	في	غزة	عقب	العدوان	العسكري	اإلسرائيلي	الذي	استمر	

نتيجة	 اخلطة	 وجاءت	 العدوان.	 ذلك	 تبعات	 مع	 التعامل	 إلى	 الرامية	 اخلطة	 صياغة	 كيفية	 ويعرض	 أسابيع،	 ثالثة	

للمشاورات	والتنسيق	بني	املؤسسات	احلكومية،	والشركاء	احملليني	والدوليني	املتعددين،	وهي	تقوم	بتحديد	املسؤوليات	

عن	عمليات	التخطيط	والتنسيق	في	مرحلة	التنفيذ.	كما	أنها	ترتبط	باألولويات	الرئيسية	للسياسة	الوطنية	املصاغة	

في	»اخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية«،	وبالتالي	ستكون	مكملة	جلهود	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	املبذولة	حالًيا	

للتخفيف	من	حدة	الفقر	من	خالل	زيادة	فرص	العمل	وإنعاش	االقتصاد.

يشكل	التقييم	السريع	لإلحتياجات	الناجمة	عن	العدوان	العمود	الفقري	للخطة،	كما	ميثل	األساس	الذي	تقوم	عليه	

مشروعات	اإلنعاش	املبكر	التدخالت	متوسطة	وطويلة	األمد	الرامية	إلعادة	اإلعمار.	تتخذ	اخلطة	من	الوضع	السائد	

قبل	27	ديسمبر/كانون	األول	2008	نقطة	انطالق	لها،	لكنها	في	الوقت	نفسه	تغطي	حالة	احلصار	الطويل	للقطاع	

من	قبل	اإلحتالل	اإلسرائيلي.	وترى	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	أن	هناك	ضرورة	ملحة	ملساعدة	شعبنا	على	إعادة	

بناء	حياته	بأسرع	وقت	ممكن	وبكفاءة	عالية،	ونحن	نتطلع	إلى	العالم	ملساعدتنا،	ونحمل	إسرائيل	املسؤولية	الكاملة		

عن	األضرار	واخلسائر	التي	سببتها	في	غزة.

تشير	اخلطة	في	القطاع	االجتماعي،	إلى	تعرض	أنظمة	الطوارئ	والرعاية	الصحية	األولية	بغزة	للضغط	الشديد	ونقص	

املوارد	خالل	العدوان	اإلسرائيلي،	كما	وتعرض	العديد	من	املرافق	الطبية	ألضرار	بالغة.	وقد	أدى	إغالق	احلدود	

إلى	منع	تدفق	اإلمدادات	الطبية	الضرورية	ونقل	احلاالت	الطبية	اخلطيرة،	فضاًل	عن	تقليص	القدرة	على	االستجابة	

السريعة	حلاالت	الطوارئ.	كما	تعرض	العديد	من	املؤسسات	التعليمية	على	كافة	املستويات،	من	رياض	األطفال	مرورا	

باملدارس	إلى	اجلامعات،	ألضرار	جسيمة.	وقد	عانت	جهات	تقدمي	الرعاية	األولية	من	صعوبات	في	توفير	أبسط	وسائل	

األمن	اإلنساني	حتى	ألفرادها،	واستشهد	الكثير	منهم	أو	أصيبوا	خالل	الهجمات.	ونتيجة	لعدم	القدرة	على	الوصول	

إلى	السلع	األساسية	ازداد	تعقيد	املشكالت	التي	تواجه	الفئات	الضعيفة	واملكشوفة	السيما	األطفال	والشباب،	الذين	

ساءت	أوضاعهم	النفسية	واالجتماعية	بشكل	كبير	جراء	العدوان	اإلسرائيلي.	ولقد	تضرر	قطاع	احلماية	االجتماعية	

بشكل	خاص،	حيث	تعرض	عدد	من	دور	األيتام،	ومراكز	املعاقني	ومراكز	الرعاية	إلى	أضرار	بالغة.	كما	أدى	العدوان	

إلى	حدوث	زيادة	في	عدد	الفقراء	واألشخاص	املنكشفني	واملعاقني	واأليتام	واألسر	التي	تعولها	نساء،	مما	وضع	أعباء	

إضافية	على	ما	تبقى	من	شبكة	األمان	االجتماعي.	كما	تعرضت	املساجد	واملؤسسات	الثقافية	واألبنية	التاريخية	

ألضرار	بالغة	خالل	القصف	العشوائي.	ووفقا	للتقديرالسريع	لإلحتياجات	الناجمة	عن	العدوان	اإلسرائيلي،	يصل	

مجموع	االحتياجات	في	القطاع	االجتماعي	الناجمة	عن	العدوان	اإلسرائيلي	إلى	315	مليون	دوالر.

ملخص تنفيذي
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تعرضت	مرافق	البنية	التحتية	احليوية	ألضرار	جسيمة	خالل	أعمال	القصف	واالجتياح	اإلسرائيلي،	يتطلب	إصالحها	

إلى	502	مليون	دوالر	مبا	في	ذلك	تقدمي	املساندة	اإلنسانية	واإلنعاش	للفئات	املتضررة.	لقد	حتولت	مساحات	كبيرة	

إلى	أنقاض،	حيث	تضرر	15,000	منزل	ضررًا	جزئيًا	أو	ُدمرت	متاًما.	كما	حدث	دمار	على	نطاق	واسع	في	شبكات	

املياه	والصرف	الصحي،	ومصادر	الطاقة	واملرافق،	والطرق	واجلسور،	ونظام	االتصاالت	السلكية	والالسلكية.	

توثق	اخلطة	اآلثار	البالغة	للهجمات	اإلسرائيلية	على	االقتصاد	في	غزة	والذي	يعاني	من	الضعف	أصال.	فقد		تأثر	

القطاع	الزراعي	بشكل	كبير،	حيث	حلق	دمار	واسع	النطاق	باألراضي	املزروعة	واملنشآت	الزراعية	)الدفيئات(	والثروة	

احليوانية	ومزارع	الدواجن،	وآبار	املياه،	وشبكات	الري	واألصول	اإلنتاجية	األخرى.	ومع	تدمير	14.6%	من	إجمالي	

املساحات	املزروعة	تدميًرا	كاماًل،	وفقدان	العديد	من	العائالت	ملنازلها	وسبل	عيشها،	سيكون	لذلك	انعكاسات	سلبية	

على	األمن	الغذائي.	ونظًرا	لتدمير	الكثير	من	أرصدة	رأس	املال	وفرص	العمل	املتبقية،	لن	يتعافى	االقتصاد	إال	بعد	

رفع	احلصار،	وعودة	السيولة	إلى	النظام	املالي،	واستقرار	مناخ	االقتصاد	الكلي	بوجه	عام.	وملعاجلة	األضرار	التي	

حلقت	بالقطاع		اإلقتصادي	في	قطاع	غزة	تطلب	اخلطة	412	مليون	دوالر	.

وعلى	صعيد	احلوكمة،	توثق	اخلطة	كيف	شهد	معظم	أهالي	غزة	انهيار	قنوات	اتخاذ	القرارات،	واحلماية،	وحقوق	

اإلنسان.	كما	تعرض	املجتمع	املدني	بدوره	ألضرار	بالغة	أدت	إلى	إضعاف	النسيج	اإلجتماعي	والهياكل	املدنية.	

هذا	إضافًة	إلى	تشريد	الكثير	من	العائالت	واستشهاد	معيليها،	وسجن	األشخاص	دون	حق	احلصول	على	املساعدة	

القانونية.	وقد	أدت	الهجمات	أيًضا	إلى	تدمير	البنية	املادية	التحتية	التي	تستخدمها	السلطات	احمللية	ألغراض	اإلدارة	

العامة،	فضاًل	عن	تشريد	املوظفني	احلكوميني	أو	قتلهم.	ونتيجة	لذلك،	تراجعت	األعمال	احلكومية	املعتادة،	مثل	توفير	

اخلدمات	االجتماعية،	تراجًعا	كبيًرا	أو	توقفت	بالكامل.	وعليه،	تطلب	اخلطة		68	مليون	دوالر	إلجراء	حتسينات	في	

هذا	القطاع	.

يوضح	التقييم	السريع	لالحتياجات	مدى	التدمير	الذي	أحلقته	إسرائيل	باملوارد	الطبيعية	والبيئة.	فقد	تضررت	مصادر	

املياه	اجلوفية	الهشة	ضرًرا	بالًغا،	وخاصة	من	جراء	تدمير	البنية	التحتية	ملياه	الصرف	الصحي،	وهو	ما	أدى	إلى	تدفق	

مئات	اآلالف	من	األمتار	املكعبة	ملياه	الصرف	غير	املعاجلة	إلى	النظام	البيئي.	هذا	إلى	جانب	تعرض	األراضي	املنتجة	التي	

أصابها	التلوث	ألضرار	نتيجة	ملرور	املركبات	العسكرية	املجنزرة	الثقيلة	وإلقاء	القنابل	واملتفجرات.	وأدت	صعوبات	الوصول	

إلى	مكبات	النفايات	إلى	إرباك	عمليات	التخلص	من	النفايات	الصلبة،	وهو	ما	أسفر	عن	حتويل	أماكن	عديدة	إلى	مناطق	

غير	مرخصة	لتجميع	النفايات	واإلحراق	العشوائي	للقمامة،	وهذا	كان	له	آثار	بالغة	على	البيئة	والصحة	العامة.	هذا	إلى	

جانب	التلوث	من	حطام	املنازل	الناجت	عن	القصف	مبادة	األسبستوس،	والذخائر	غير	املنفجرة	التي	تشكل	تهديدًا	كبيرًا	على	

احلياة.	من	املتوقع	أن	تصل	تكلفة	التخلص	من	هذا	الدمار	الذي	أحدثه	العدوان	اإلسرائيلي	على	املوارد	الطبيعية	والبيئة	

إلى	29	مليون	دوالر.

تؤكد	املبادئ	التوجيهية	املتعلقة	بتطبيق	خطة	اإلنعاش	وإعادة	اإلعمار	على	ضرورة	قيادة	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	للعملية	

في	كافة	هذه	القطاعات	،	واستخدام	املوارد	بكفاءة	وفاعلية،	وإعادة	البناء	على	نحو	أفضل	لضمان	إحداث	حتسينات	نوعية	

مستدمية،	وتعزيز	القدرات	احمللية	لضمان	حتقيق	أفضل	املنافع	من	إعادة	اإلعمار	لصالح	أبناء	الشعب	الفلسطيني.	ويتوجب	

أن	تأخذ	التدخالت	ذات	األولوية	بعني	االعتبار	االحتياجات	القطاعية	والقطاعية	الفرعية	في	عالقتها	ببعضها	البعض،	حتى	

يتسنى	مواجهة	احتياجات	السكان	في	غزة	بطريقة	متكاملة	ومنسقة.	فعلى	سبيل	املثال،	يرتبط	اإلسكان	باحتياجات	املياه	

والصرف	الصحي،	والتي	ترتبط	بدورها	بقضايا	توفر	قطع	الغيار	واملعدات	وهكذا.	

ملخص تنفيذي
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يتناول	»النداء	العاجل	لغزة«،الصادر	في	فبراير/شباط	2009،	االحتياجات	اإلنسانية	العاجلة	للشعب	الفلسطيني	في	قطاع	

غزة،	كما	يشتمل	على	إجراءات	مؤقتة	زمنيًا	وتتابعيًا.	تقوم	اخلطة	بتوفير	جسر	بني	اإلغاثة	قصيرة	األمد	والتنمية	املتوسطة	

وطويلة	األمد	عن	طريق	وضع	عدد	من	التدخالت	وتوسيعها.	وتتمثل	املهمة	األساسية	في	دمج	إعادة	إعمار	غزة	في	»اخلطة	

الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية«	وما	تتضمنه	من	عمليات	دمج	املوازنة	والتخطيط.	وستقوم	الوزارات	ذات	الصلة	بإجراء	حتليل	

أكثر	عمًقا	للوضع	في	غزة	خالل	األشهر	القادمة،	ومن	خالل	تشاور	وثيق	مع	وكاالت	األمم	املتحدة،	والبنك	الدولي،	واملفوضية	

األوروبية،	والشركاء	اآلخرين	لتنقيح	هذه	اخلطة	وتطويرها.	

ويجب	على	اجلهات	املانحة	االسترشاد	مببادئ	باريس	بشأن	فاعلية	املعونات،	كما	يجب	حثها	على	استخدام	األنظمة	

الوطنية	القائمة،	مثل	التمويل	واملشتريات	واملراجعة،	عند	تنفيذ	اخلطة.	وندعو	اجلهات	املانحة،	في	املقام	األول،	إلى	حتويل	

املساعدات	خلطة	اإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار	في	غزة	عبر	حساب	اخلزينة	املوحد،	على	شكل	دعم	مباشر	للموازنة	مع	

عدم	تخصيصه	لغرض	معني.	

باإلضافة	إلى	ذلك،	ميكن	للجهات	املانحة	تقدمي	الدعم	من	خالل	اآلليات	القائمة	مثل	آلية	PEGASE،	وصندوق	اإلئتمان	

التابع	للخطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية	)PRDP(،	وآليات	التمويل	املشترك	لبرنامج	البنك	الدولي،	وصناديق	االستثمار	

العربية	واإلسالمية،	وغيرها	من	القنوات	املوجودة	األخرى،	مثل	وكاالت	األمم	املتحدة،	التي	من	شأنها	تسهيل	أنشطة	

اإلنعاش	السريع	والفعال	وإعادة	اإلعمار	على	ضوء	هذه	اخلطة.	وستقوم	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بتنسيق	كل	آليات	

التمويل	والقنوات	لضمان	التغطية	الكاملة	لالحتياجات،	ومنع	التكرار،	وتعزيز	املساءلة	املتبادلة	واملسؤولية	أثناء	التنفيذ.	

وستستخدم	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	نظام	)PRDP(	املوجود	للمتابعة	والتقييم	لضمان	الشفافية	والكفاءة	واملسؤولية	
في	التنفيذ.	

يلعب	اإلنفاق	احلكومي	دوًرا	مهًما	في	اقتصاد	غزة،	إذ	أصبح	طوق	النجاة	للشعب	منذ	شهر	يونيو/حزيران	2007.	فقد	

بلغت	النفقات	اجلارية	نحو	120	مليون	دوالر	شهرًيا،	وتنفق	أساًسا	لدفع	الرواتب		ومساعدة	احلاالت	االجتماعية	الصعبة	

ومتويل	التحويالت	الطبية	وفواتير	الكهرباء	والوقود	وواردات	املياه	في	غزة.	ويقدر	العجز	املتوقع	في	النفقات	اجلارية	في	

ميزانية	عام	2009	بـ	1.15	مليار	دوالر،	ولكن	االحتياجات	اإلضافية	في	غزة	الناجمة	عن	احلصار	اإلسرائيلي	والعدوان	

العسكري	سوف	تزيد	من	األعباء	املالية	الواقعة	على	عاتق	السلطة	الوطنية	الفلسطينية،	مبا	يقدر	بحوالي	300	مليون	دوالر	

خالل	عام	2009،	وهذا	املبلغ	سيخصص	حصرًا	لتغطية	فواتير	الطوارئ	واملأوى	والوقود	والكهرباء		واخلدمات	الطبية	

واالحتياجات	االجتماعية.	لذلك،	فضاًل	عن	إنفاق	1.326	مليار	دوالر	في	خطة	اإلنعاش	املبكر	والتدخالت	املطلوبة	إلعادة	

اإلعمار	السابق	ذكرها،	يطلب	من	اجلهات	املانحة	توفير	مبلغ	وقدره	1.45	مليار	دوالر	لدعم	املوازنة	واملوازنة	اإلضافية	

الطارئة	لعام	2009.

ومن	األهمية	مبكان	أن	ال	تؤدي	املخاطر	السياسية	إلى	التأثير	سلبًا	على	هذه	االستثمارات	اجلديدة	التي	ندعو	لها.	ولذلك	

سنعمل	جديًا	في	سبيل	الوحدة	واملصاحلة	الوطنية.	وباإلضافة	إلى	ذلك	فإن	جناح	هذه	اخلطة	سيكون	مرهونًا	بفتح	املعابر	

وبرفع	احلصار	اجلائر	الذي	تفرضه	إسرائيل	على	1.5	مليون	إنسان.

ملخص تنفيذي
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جدول 1: ملخص تكلفة خطة اإلنعاش املبكر والتدخالت إلعادة اإلعمار

القطاع/القطاع الفرعي
التكلفة التقديرية لإلجراءات التدخلية 

)مليون	دوالر	أمريكي(

القطاع االجتماعي

35.720الصحة	والتغذية

55.351التعليم

202.500احلماية	االجتماعية	وشبكات	األمان	االجتماعية

21.588الثقافة،	والتراث،	واملؤسسات	الدينية

315.159تكلفة القطاع االجتماعي )اإلجمالي الفرعي(

قطاع البنى التحتية

)WaSH(	العامة	والنظافة	الصحي،	والصرف	6.279املياه،

347.890منشآت	اإلسكان	واإليواء	املؤقت

15.462الطاقة	)الكهرباء،	والوقود،	والغاز(

118.832النقل	واملواصالت

13.310االتصاالت

501.773تكلفة قطاع البنية التحتية )اإلجمالي الفرعي(

القطاع االقتصادي

265.791الزراعة	واألمن	الغذائي

146.413املؤسسات	الصناعية	ومؤسسات	القطاع	اخلاص	األخرى

412.204تكلفة القطاع االقتصادي )اإلجمالي الفرعي(

قطاع احلوكمة

25.422السلطات	احمللية	واإلدارة	العامة

1.000منظمات	املجتمع	املدني	واملجتمع	احمللي

41.271السالمة	واألمن	مبا	في	ذلك	الدفاع	املدني

67.693تكلفة قطاع احلوكمة )اإلجمالي الفرعي(

املوارد الطبيعية والبيئة

15.400جودة	املياه

0.500تلوث	الهواء

0.330األراضي	والتربة	والتنوع	احليوي

13.000إدارة	النفايات	الصلبة

29.230تكلفة قطاع املوارد الطبيعية والبيئة )املجموع الفرعي(

1,326.059إجمالي تكلفة والتدخالت لإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار

جدول موجز باملساندة املطلوبة

التكلفة )دوالر أمريكي(البند

1,326,059,000اإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار	2010/2009
1,150,000,000دعم	للموازنة	لعام	2009

300,000,000الدعم		الطارئ	للموازنة	2009
2,776,059,000املجموع
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الجزء )أ(: استعراض عام

1.  أزمة غزة: األثر واالستجابة  

وهو	االجراء	األشد	  – أدت	ثمانية	عشر	شهرًا	من	احلصار	الشديد	

قسوة	بني	نظم	العقوبات	املتبعة	حاليًا	في	أي	مكان	في	العالم	–إلى	شّل	
النشاطات	االقتصادية	في	غزة،	وأضحى	80%	من	قاطنيها	يعتمدون	

على	املساعدات	جراء	هذا	احلصار.	بيد	أن	العدوان	األخير،	تسبب	في	

دمار	غير	مسبوق،	حيث	أسفر	القصف	اإلسرائيلي	خالل	هذا	العدوان	

عن	أضرار	بالغة،	أصابت	كل	مناحي	حياة	الفلسطينيني	في	قطاع	غزة	

وسبل	عيشهم.

خالل	اثنني	وعشرين	يومًا	من	االعتداء،	والذي	بدأ	في	السابع	والعشرين	

من	ديسمبر/كانون	األول	لعام	2008،	استشهد	ما	ال	يقل	عن	1,314	
فلسطينيًا،	فيما	بلغ	عدد	اجلرحى	أربعة	أضعاف	هذا	العدد.	وتشّرد	

أكثر	من	100,000	شخص،	بينما	حلق	الضرر	أو	الدمار	الكامل	بأكثر	
بالبنية	 حلقت	 التي	 البالغة	 اإلضرار	 عن	 فضاًل	 منزل،	 	15,000 من	
التحتية	واملرافق	العامة؛	مبا	في	ذلك	مرافق	املياه،	والصرف	الصحي،	

اإلسرائيلية،على	 الهجمات	 أسفرت	 كما	 النقل.	 وشبكات	 والكهرباء،	

التابعة	لألمم	املتحدة،	 العديد	من	املرافق	احلكومية	والبلدية	واملرافق	

عن	عرقلة	متزايدة	جلهود	توفير	اخلدمات	العامة	األساسية،	فيما	تسبب	

تدمير	الشركات	واملصانع	وتخريب	األراضي	الزراعية	في	انهيار	االقتصاد	احمللي	على	نحو	شبه	كامل؛	األمر	الذي	

سلب	الغالبية	العظمى	من	الفلسطينيني	في	قطاع	غزة	قدرتهم	على	تلبية	احتياجاتهم	األساسية.	

ُيعد	احتواء	األزمة	اإلنسانية	في	قطاع	غزة	خطوة	أولى	على	طريق	إعادة	بنائه	ومتكني	سكانه	من	العيش	بكرامة	

وازدهار.	وبالرغم	من	أنه	من	املمكن	رفع	احلطام	والقذائف	غير	املتفّجرة،	وإعادة	إعمار	املنازل	واملساجد،	إال	أن	

اخلسارة	اإلنسانية	التي	خلّفتها	هذه	األزمة	ستظل	ملموسة	لعدة	أجيال	قادمة.	فقطاع	غزة	جزء	ال	يتجزأ	من	الدولة	

الفلسطينية	املستقبلية،	حيث	أن	تثبيت	هذه	احلقيقة	يعتبر	من	أول	أولويات	السلطة	الوطنية	الفلسطينية.	إن	جهدًا	لم	

ولن	ُيّدخر	في	مساعدة	السّكان	البالغ	عددهم	1.5	مليون	نسمة.	وعليه،	فإن	هدفنا	ليس	مجرد	التخفيف	من	املعاناة	

وإصالح	الضرر	املادي	فحسب،	وإمنا	التعامل	أيضًا	مع	املشاكل	املزمنة	املصاحبة	للفقر،	والبطالة،	والركود،	وإحداث	

حتسينات	جوهرية	على	احلالة	االجتماعية	واالقتصادية	لسكان	القطاع.	إن	مجرد	العودة	إلى	ما	كان	عليه	الوضع	

قبل	العدوان	لن	يكون	كافيًا؛	فال	بد	من	وضع	سكان	غزة	على	مسار	تصاعدي	صوب	رخاء	وخير	دائمني،	وخلق	بيئة	

مواتية	الزدهار	مشروعاتهم	وصناعاتهم،	بل	والسعي	لتوفير	معيشة	كرمية	لهم.

الجزء )أ(: استعراض عام
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حتقيقًا	لهذه	الغاية،	وبالتعاون	مع	وكاالت	األمم	املتحدة،	واالحتاد	األوروبي،	والبنك	الدولي،	واملجتمع	املدني،	والقطاع	

اخلاص،	عمدنا	إلى	صياغة	خطة	فلسطينية	وطنية	لإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار،		تهدف	إلى	تخفيف	املعاناة	في	

غزة،	وربط	تدابير	إعادة	التأهيل	قصيرة	األمد	بالتدخالت	األطول	أمدًا،	خاصة	تلك	املتعلقة	بإعادة	اإلعمار	والتنمية.	

ولقد	أجرينا	تقييمًا	ألثر	هذه	األزمة	على	كافة	مناحي	احلياة،	وانتهينا	إلى	صياغة	استجابات	ترمي	إلى	إحداث	أثر	

إيجابي	دائم	–”إعادة	البناء	على	نحو	أفضل”.	فكلما	ُهدمت	مدرسة	أو	عيادة	طبية،	عمدنا	إلى	بناء	أخرى	أكثر	حداثة	
محلّها.	إذ	ليس	الهدف	هنا	هو	أن	نعيد	عقارب	الساعة	إلى	الوراء،	وإمنا	دفعها	إلى	األمام	بقوة.

تستفيد	هذه	اخلطة	من	التقدم	الذي	أحرزته	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	في	

قدراتها	ذات	الصلة	بالتخطيط	وإعداد	املوازنة،	واآلليات	احملّسنة	لتنسيق	

االستفادة	من	املساعدات	بني	الوزارات	واجلهات	املانحة	والشركاء	التنفيذيني.	

الدولية	وتوجهاتها	 إننا	إذ	نتقدم	سلفا	بالشكر	والتقدير	العميقني	للجهات	

ورغبتها	الصادقة	ملعاجلة	آثار	العدوان	اإلسرائيلي	الغاشم	على	قطاع	غزة،	اال	

اننا	ندرك	أن	هذه	التدابير	وحدها	ال	تكفي؛	فلكي	يحالف	النجاح	هذه	اخلطة	

بشكل	شامل،	يجب	أن	ُتنّفذ	في	بيئة	مستقرة،	حيث	تصبح	حرية	احلركة	

والتنقل	من	وإلى	غزة	مكفولة	لألشخاص	والبضائع،	وحيث	يكون	هناك	توقع	

معقول		بأن	االستثمارات	اخلاصة	لن	تغدو	ركامًا	مجددًا.

كما	أن	خفض	املخاطر	السياسية	أمر	ضروري	لتسهيل	املضي	في	عملية	اإلنعاش	وإعادة	اإلعمار،	حيث	ينبغي	أن	

يكون	هدفنا	هو	إزالة	شبح	احلرب	من	غزة	إلى	األبد.	وبالطبع،	فإننا	نتفّهم	أن	احلوافز	لدى	اجلهات	املانحة	والشركات	

اخلاصة،	لتخصيص	موارد	في	مشروعات	طويلة	األمد،	ستكون	ضئيلة	طاملا	بدا	أن	عدم	االستقرار	املزمن	سوف	

يستمر.	لذلك،	يتعني	علينا	أن	مند	أيدينًا	لكافة	الشركاء	الراغبني	والساعني	لتحقيق	املصاحلة	والوحدة	الوطنية.	

وبالرغم	من	ذلك،	وبوجه	عام،	يعتبر	فتح	كافة	معابر	غزة	وإبقاؤها	مفتوحة	شرط	أساسي	للنجاح.		وينبغي	أن	تكون	

حيث	احلاجة	ماّسة	 لعام	2005	إطارًا	يسمح	بوصول	اإلمدادات	واخلبرات	–   ”)AMA(	والعبور	احلركة	اتفاقية«

إلى	داخل	قطاع	غزة،	كما	يسمح	بالتصدير	منه.	وقد	كان	حصار	غزة	واحدًا	من	العوامل	الرئيسية	التي	 إليهما	– 
أّدت	إلى	املأساة	احلالية،	وال	شك	أن	رفعه	سيشكل	دفعة	هامة	صوب	عملية	اإلنعاش.		

2.  التخطيط والتنسيق  

تقع	مسؤولية	تنسيق	خطة	اإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار	واإلشراف	العام	عليها	على	عاتق	السلطة	الوطنية	الفلسطينية،	

فالسلطة	تسعى	لضمان	توافق	املبادرات	والتدخالت	مع	األولويات	الوطنية،	كما	تسعى	لضمان	االستخدام	األمثل	للموارد	

املتاحة.	ونظرًا	حلجم	ونطاق	الدمار،	فال	شك	أن	جهود	خطة	اإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار	سوف	تشمل	كافة	الوزارات	

والهيئات	الرئيسية	التابعة	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية،	وميكن	أن	يتم	ذلك	من	خالل	العمل	على	كافة	املستويات	احلكومية،	

بالتعاون	الوثيق	مع	العديد	من	الشركاء؛	مبا	في	ذلك	الهيئات	اإلمنائية	الوطنية،	واملنظمات	غير	احلكومية	احمللية	والدولية،	

والقطاع	اخلاص.	وفي	إطار	مساعدة	املجتمع	الدولي،	متثل	مؤسسات	األمم	املتحدة	ومجموعة	شركاء	اإلنعاش	املبكر	

نات	اإلنعاش	املبكر	في	هذه	اخلطة. آلية	تنسيق	قادرة	على	تيسير	االتصال	السلس	باالستجابات	الدولية	ملكوِّ
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ومع	هذا	العدد	الكبير	من	اجلهات	الفاعلة،	فإن	تنسيق	اجلهود	وتكاملية	العمل	متثل	أساسا	ال	غنى	عنه	لتجنب	إهدار	

جهودنا	 على	 ويتعني	 واالزدواجية.	 اإلهدار	 وتتجنب	 البعض،	 بعضها	 االستجابات	 هذه	 ُتكِمل	 واإلزدواجية	 املوارد	

	، النتائج	 وحتقيق	 والتجانس،	 واالتساق،	 االلتزام،	 املعونات:	 فعالية	 بشأن	 باريس	 مببادئ	 تسترشد	 أن	 التعاونية	

املبكر،	 اإلنعاش	 لكافة	جهود	 احلثيثة	 املتابعة	 إلى	 يهدف	 للمعلومات	 نظام	 يتم	تصميم	 املشتركة.	وسوف	 واملساءلة	

للتأكد	من	تلبية	كافة	االحتياجات	ورصد	اإلجنازات	والعقبات	بشكل	ممنهج،	وتعريف	اجلمهور	مبا	يجري.	وينبغي	

كذلك	مساندة	برامج	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	واالستفادة	منها	في	مجاالت	إدارة	املعونات،	والتوريدات،	والرصد	

والتقييم،	بغرض	تشجيع	هذه	الوظائف	احليوية	على	التطور	طويل	األمد.	ومن	شأن	الهيكل	املوضوع	لتنسيق	املعونات،	

والذي	يضم	مجموعات	اجلهات	املانحة	العاملة	على	مستوى	القطاعات	واملنظمات	غير	احلكومية،	والهيئات	التابعة	

للسلطة	الوطنية	الفلسطينية،	أن	يوفر	قاعدة	مناسبة	لتنسيق	جهود	االستجابة.	ولعل	العامل	األكثر	أهمية	على	اإلطالق	

للتدخالت	الالزمة		 الوثيقة	مبثابة	مخطط	 – ولضمان	االلتزام	الفلسطيني	ولتيسير	التنسيق	الفّعال-	هو	اعتبار	هذه	
لإلنعاش	وإعادة	اإلعمار	في	قطاع	غزة.

3.  املبادئ املوجهة للخطة  

جاء	تصميم	االستجابة	اإلستراتيجية	ليضمن	االستفادة	من	جهود	اإلغاثة	اإلنسانية،	فضاًل	عن	تطوير	إستراتيجيات	

لتقليص	االعتماد	على	املساعدات	اإلنسانية	في	مرحلة	قادمة.	وتتكامل	خطة	اإلنعاش	املبّكر	للفلسطينيني	في	غزة،	مع	

جهود	استعادة	األسس	طويلة	األمد	إلعادة	اإلعمار	والتنمية	املستدامة	والنمو	العادل	في	عموم	األراضي	الفلسطينية.	

وفيما	يلي	املبادئ	التي	من	شأنها	توجيه	صياغة	وتنفيذ	اخلطة	الوطنية	لإلنعاش	املبّكر	وإعادة	اإلعمار	في	غزة:

إعادة	البناء	على	نحو	أفضل،	لضمان	أال	تؤدي	خطة	اإلنعاش	املبّكر	,و	تدخالت	إعادة	اإلعمار	إلى	تكرار	 	▪ 	

األوضاع	التي	كانت	سائدة	قبل	العدوان	اإلسرائيلي	األخير،	وإمنا	إلى	خلق	مستويات	معيشية	أفضل	وأكثر	

استدامة،	وظروف	حياة	أحسن	من	ذي	قبل.	ولذا،	تأخذ	اخلطة	بعني	االعتبار	تدهور	األوضاع	االجتماعية	

االقتصادية	 التحديات	 التعامل	مع	 إلى	 ثم	تسعى	 االقتصادية	على	مدى	عدة	سنوات	من	احلصار،	ومن	

واالجتماعية	املتراكمة؛	واملتمثلة	في	الفقر،	والبطالة،	والركود	.

تنشيط	القطاع	اخلاص،	واملجتمع	املدني،	واالقتصاد	احمللي؛	وميكن	أن	يتم	ذلك	من	خالل	تهيئة	الظروف	 	▪ 	

أن	 من	 والتأكد	 احمللية،	 القدرات	 وبناء	 العمل،	 فرص	 خلق	 ذلك	 في	 مبا	 احمللية،	 االقتصادية	 للتنمية	

اإلعمار.	 وإعادة	 املبّكر	 اإلنعاش	 عمليات	 في	 فاعلني	 بل	 منتفعني،	 مجرد	 ليسوا	 غزة	 في	 الفلسطينيني	

وتعتمد	اخلطة	على	الفلسطينيني	أنفسهم	في	قيادة	عملية	تغيير	واقعهم	االجتماعي	واالقتصادي	وااللتزام	

بهذا	التغيير.	فاخلطة	مصممة	لتعزيز	مبادرات	اإلنعاش	من	ِقبل	املجتمعات	املتضررة،	وتزويدها	باملوارد	

واألدوات	التي	متكنها	من	قيادة	هذا	اجلهد.	هذا	باإلضافة	إلى	تعبئة	القطاع	اخلاص	وقطاع	عريض	من	

منظمات	املجتمع	املدني	للمساهمة	في	إدارة	»خطة	اإلنعاش	املبكر«	وتسهيل	التدخالت	إلعادة	اإلعمار.	

أن	تلك	التدخالت	سوف	تفيد	قدر	اإلمكان	كال	من	األيدي	العاملة	 على	وجه	اخلصوص	–  وهذا	يعني	– 
واملنتجات	واخلدمات	احمللية.	على	أن	ال	يؤدي	ذلك	إلى	تأجيل	إعادة	اإلعمار	-	فمتى	اقتضى	األمر،	يجب	

اعتماد	مقاولني	من	الضفة	الغربية	لضمان	االضطالع	بهذا	العمل	احليوي	في	أسرع	وقت	ممكن.		ومن	

في	خلق	فرص	 املساندة	 لالقتصاد	احمللّي،	من	خالل	 فوريًا	 يقّدم	حافزًا	 أن	 املبدأ،	 بهذا	 االلتزام	 شأن	
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تعزيزًا	 اخلارجية	 املساعدات	 تشكل	 أن	 أيضًا	 أنه	سيضمن	 كما	 الطلب.	 وزيادة	 الدخل،	 وتوليد	 العمل،	

لقدرات	االعتماد	على	الذات،	وليس	بدياًل	لها.	

فيها	بصفة	 الفلسطيني،	مبا	 الشعب	 كافة	شرائح	 من	 النطاق	 واسعة	 واملشاركة	 العدالة/املساواة	 تعزيز	 	▪ 	

خاصة	النساء	والفئات	املهمشة	األخرى.	تستند	اخلطة	باألساس	إلى	االلتزام	بأن	اجلهود	املبكرة	لإلنعاش	

وإعادة	اإلعمار	تتسم	بالشمولية	والتشاركية	ما	أمكن،	وأنها	ستسفر	عن	نتائج	ينتفع	بها	كافة	الفلسطينيني	

في	غزة؛	ال	سيما	تلك	الفئات	املهمشة	وأولئك	الذين	هم	في	أّمس	احلاجة	إليها.	فأثناء	إجراء	عملية	التقييم،	

كان	هناك	اهتمام	خاص	بوضع	أولئك	املهمشني	واملعرضني	للحرمان	والذين	كانوا	األكثر	معاناة	طوال	فترة	

الهجوم	األخير.	فمع	القيود	الزمنية	الشديدة،	يعتمد	تصميم	التدخالت	ذات	األولوية	على	املعلومات	الدقيقة	

واملصّنفة	تفصياًل	حسب	احتياجات	النساء،	واألطفال،	والفئات	احملرومة	من	اخلدمات	الكافية؛	مثل	أصحاب	

اإلعاقات.	

التنسيق		 تأتي	ضرورة	 املبكر.	 اإلنعاش	 عملية	 في	 	 الفاعلني	 كافة	 بني	 املعلومات	 وتبادل	 الفّعال	 التنسيق	 	▪ 	

نحو	 على	 وتنمية	 انتعاش	 لتحقيق	 املتاحة	 املوارد	 وحتسني	 الثغرات،	 على	 والوقوف	 االزدواجية،	 لتجنب	

سواء	كانت	بشرية،	أو	مالية،	أو	فنية	-	ُمعاَيرة	بدقة	 مستدام.	ويتطلب	النجاح	أن	تكون	كافة	املدخالت	– 
وموّجهة	بعناية،	لضمان	مستقبل	أكثر	إشراقًا	لهؤالء	الذين	عانوا	كثيرًا.	ولذا،	من	الضروري	أن	تتفق	كافة	

اجلهات	املعنية	على	تبادل	املعلومات،	وتنسيق	تدخالتها،	على	نحو	يتسم	باملساندة	املتبادلة	والشفافية،	فضاًل	

عن	القيام	مبهامهم	في	إطار	أولويات،	ومبادئ،	ومعايير	هذه	اخلطة	وإنسجاما	مع	األولويات	الوطنية.	.	

ضمان	االلتزام	احمللّي	من	ِقبل	املسؤولني	في	قيادة	السلطة	الوطنية	الفلسطينية،	من	حيث	وضع	اخلطة،	 	▪ 	

وتنفيذها،	ورصدها،	بالتعاون	مع	الشركاء	الدوليني	واحملليني.	وتستند	اخلطة	إلى	اضطالع	الفلسطينيني	

أنفسهم	بعملية	التنمية.		

التأكد	من	ارتباط	لتدخالت	باخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية،	وتعزيزها،	وتسهيلها،	بغرض	وضع	خطط	 	▪ 	

وموازنات	وبرامج	محكمة	على	األمد	البعيد،	باعتبارها	أساسًا	إلصالح	وتنمية	مستدامني.		

واملؤسسات	 اجلغرافية	 واملناطق	 القطاعات	 كافة	 إلى	 الوصول	 غزة	 إعمار	 وإعادة	 املبّكر	 اإلنعاش	 خطة	 تستهدف	

أو	 احلكومية	 املؤسسات	 بني	 متييز	 هناك	 يكون	 ولن	 غزة.	 على	 األخير	 اإلسرائيلي	 االعتداء	 جّراء	 من	 املتضررة	

مؤسسات	القطاع	اخلاص	واملؤسسات	غير	الهادفة	للربح.	وسوف	يعكف	على	تنفيذ	اخلطة	عدد	من	اجلهات	املختلفة	

)عامة،	وخاصة،	وغير	هادفة	للربح،	وإقليمية،		ودولية(؛	كل	في	مجال	خبرته،	يتم	تنسيقها	من	ِقبل	السلطة	الوطنية	

الفلسطينية.	وسوف	تتم	املساندة	على	أساس	احلقوق	واالحتياجات،	وُتقّدم	استنادًا	للكفاءة	والفاعلية.	

4.  املنهجية  

كما	ذكرنا	أعاله،	فإن	الهدف	من	التدخالت	التي	حددناها	كأولوية	وأوردناها	في	هذه	اخلطة،	ليس	فقط	إعادة	قطاع	

غزة	إلى	حالته	السابقة	فحسب،	وإمنا	هي	أيضا	وسيلة	تشكل	نواة	جلهد	ُمنّسق	لتحسني	جميع	مناحي	احلياة	في	

قطاع	غزة	بصورة	جوهرية.	وقد	مت	تقدير	مستوى	الدمار	وحجم	االحتياجات	في	جميع	القطاعات،	ثم	حتديد	األولويات.	
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املياه	 الفورية	إلصالح	شبكات	 األولوية	 تعطى	 وسوف	

والكهرباء،	وتوفير	املأوى	للذين	دمرت	بيوتهم	،	وإصالح	

املدارس	واملستشفيات،	وإعادة	تأهيل	اخلدمات	الصحية	

كرمية	 حلياة	 املالئمة	 الظروف	 وتوفير	 والتعليمية،	

والتأسيس	لبناء	مستقبل	أفضل.	وسوف	يستمر	تقدمي	

اجلهود	في	املجاالت	اإلنسانية	الرئيسة	التي	تركز	على	

األنشطة	املنقذة	للحياة	من	خالل	وكاالت	األمم	املتحدة	

بالتعاون	 احلكومية	 غير	 واملنظمات	 الدولية	 واملنظمات	

مع	الوزارات	الرئيسية.	ويجب	التأكيد	هنا	على	أهمية	

تنسيق	كافة	األنشطة	مع	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	

للتأكد	من	جتنب	التكرار	من	ِقبل	اجلهات	املختلفة،	أو	

بذل	جهود	ال	حاجة	إليها.	

وقد	استخدمت	عمليات	التقييم	السريع	لألضرار	واالحتياجات	في	القطاع	االجتماعي	مجموعة	متنوعة	من	املناهج،	

لعل	أهمها	املسوح	عبر	الهاتف،	واملجموعات	املركزة		وزيارة	املواقع،	ومراقبة	املشاركني.	وقد	مت	إجراء	تقييم	االبنية	

األضرار	 لتقييم	 القياسية	 	DNA ومنهجية	 املواقع	 زيارات	 باستخدام	 اخلمس	 غزة	 قطاع	 محافظات	 في	 التحتية	

واالحتياجات	على	مستوى	املجتمع	والعائالت.	أما	بالنسبة		للقطاع		االقتصادي،	فقد	مت	إجراء	عمليات	تقييم	خسائر	

القطاع	اإلنتاجي	والقطاع	املالي.	

واستخدم		قطاع	احلوكمة	إلجراء	تقييم	لالحتياجات	واألضرار	الطرق	املنهجية	املركبة	التالية	:	تعيني	وتقييم	األضرار	

واخلسائر	املادية	والبشرية	التي	عانت	منها	مؤسسات	القطاع	العام	واملوارد	غير	احلكومية،	وتقييم	آثار	تلك	األضرار	

على	إعادة	بناء	املؤسسات	العامة،	وآليات	تقدمي	اخلدمات	والترابط	االجتماعي	واملشاركة	العامة،	وحتديد	اإلجراءات	

التدخلية	لإلنعاش	املبكر	التي	لها	أولوية	في	املدى	القصير	وكذلك	املستويات	الطويلة/املتوسطة	األمد،	وإجراء	مقابالت	

ممنهجة	مع	عدد	من	املنظمات	غير	احلكومية	مبا	في	ذلك	املجموعات	النسوية.								

مقابالت	 إجراء	 مت	 فقد	 والبيئة،	 الطبيعية	 املوارد	 قطاع	 في	 واالحتياجات	 األضرار	 تقييم	 عن	 احلديث	 سياق	 وفي	

ومسوح	ميدانيةكما	مت	جمع	عينات	من	التربة	واملاء	والنباتات	وحتليلها	في	املختبرات	لتحديد	اآلثار	البيئية	لالجتياح	

العسكري.

5.  بيئة مواتية لإلنعاش وإعادة اإلعمار  

تدرك	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بشدة	التحديات	والعقبات	التي	تواجه	جهود	اإلنعاش	املبكر	وإعادة	اإلعمار.	وبالرغم	

من	أننا	ندرك	مدى	احلساسية	السياسية،	وحقيقة	أن	تنفيذ	العديد	من	التدخالت	سيكون	أسهل	في	حال	أحرز	تقدما	

على	صعيد	رأب	الصدع	الداخلي	وإعادة	اللحمة	جلناحي	الوطن	ونبذ	اإلنقسام	الداخلي	السائد	منذ	العام	2007،		،	

إال	أن	العقبة	الرئيسية	التي	حتول	دون	جناح	اخلطة	هو	استمرار	احلصار	اإلسرائيلي	على	غزة.	فبدون	دخول	املواد	

،	واخلبرات،	واألموال،	لن	يتحقق	التخفيف	من	حدة	املعاناة	القائمة،	ناهيك	عن	وضع	أسس	لتنمية	طويلة	األمد.
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ومن	األمور	التي	ال	مناص	منها،	ضرورة	تنفيذ	اخلطوات	التالية	للتوصل	إلى	برنامج	تنفيذي	ناجح	وفعال.			

استعادة	حرية	احلركة	الكاملة	وغير	املقيدة	لألشخاص	والبضائع	من	وإلى	قطاع	غزة،	خاصة	مواد	اإلعمار	 	.1 	

واإلغاثة،	وفًقا	التفاقية	احلركة	والنفاذ	)AMA(	لعام	2005.

التغلب	على	االنقسامات	الداخلية	واستعادة	التعاون	واحلد	من	املخاطر	السياسية.	 	.2 	

دعم	اجلهات	املانحة	للخطة	الوطنية	لغزة،	مبا	في	ذلك	دعم	اإلنفاق	اجلاري،	ودعم	املوازنة	الطارئة	للرواتب	 	.3 	

ولفواتير	التأمينات	االجتماعية	وفواتير	الطاقة.		

6.  آليات التمويل  

حققت	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	واجلهات	املانحة	تقدًما	ملحوًظا	في	حتسني	فاعلية	املساعدة	الدولية،	مبا	في	ذلك	

تأسيس	حساب	اخلزينة	املوحد،	وأنظمة	فعالة	وشفافة	من	اإلدارة	املالية	العامة،	واآلليات	الوطنية	الفعالة	ملراجعة	

احلسابات	واملشتريات	والرصد.	وقد	أصبح	العامل	األساسي	في	جناح	التحسينات	التي	يتم	إدخالها	على	عمليات	

التخطيط	وإعداد	املوازنة،	هو	تطبيق	اجلهات	املانحة	لهذه	األنظمة	الوطنية.	وقد	أتاح	هذا	نهًجا	أكثر	متاسًكا	ومنهجية	

أكثر	وضوحا	لعملية	التنمية،	وسيطرة	فلسطينية	أكبر	على	العملية	التنموية.

وبناء	عليه،	نحن	نتطلع	إلى	أن	تقدم	اجلهات	املانحة	املساعدة	أواًل،	وقبل	كل	شيء،	من	خالل	حساب	اخلزينة	املوحد،	

عدم	 مع	 مباشرة	 املوازنة	بصورة	 دعم	 تقدمي	 والشفافية،	ميكن	من	خاللها	 واجلدوى	 بالفعالية	 تتسم	 آلية	 باعتباره	

تخصيصه	لغرض	معني.	ومن	شأن	هذا	أن	يساعدنا	في	البناء	على	إجنازاتنا،	وضمان	االلتزام	الفلسطيني،	والسماح	

بدمج	هذه	اخلطة	في	اخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية	وأجندة	السياسة	الوطنية.

وإدراكًا	منا	لبعض	القيود	على	اجلهات	املانحة،	فإنه	ميكن	استخدام	عدد	من	القنوات	التي	مت	تأسيسها	بصورة	

جيدة	لدعم	اخلطة.	وهذا	يشمل	PEGASE	اخلاص	باالحتاد	األوروبي،	وصندوق	اإلئتمان	التابع	للخطة	الفلسطينية	

لإلصالح	والتنمية	،	وآليات	التمويل	املشترك	األخرى	لبرنامج	البنك	الدولي،	وصناديق	التنمية	العربية	واإلسالمية.	

عالوة	على	ذلك،	ميكن	توجيه	الدعم	للمنظمات	الدولية،	مبا	في	ذلك	وكاالت	األمم	املتحدة،	املشاركة	في	جهود	مساعدة	
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سكان	غزة	في	هذا	الوقت	الذي	هم	في	أمس	احلاجة	فيه	للمساعدة.		ومن	أجل	ضمان	استخدام	املساعدات	بشكل	

أكثر	فاعلية،	يجب	استخدام	هذه	اخلطة	كإطار	لكافة	هذه	اآلليات	املعنية	بالتمويل.	إن	التنسيق	مع	السلطة	الوطنية	

الفلسطينية	هو	أمر	حيوي	لضمان	توفر	التمويل	املناسب	واملوجه	واملتناسق	لتحقيق	االستجابة	املثلى	لالحتياجات	

في	غزة.		

وفي	الوقت	الذي	ندرس	فيه	قيمة	وخيارات	التمويل،	فإن	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بدأت	بالفعل	باتخاذ	اإلجراءات	

الكفيلة	بتوفير	اإلنعاش	واإلغاثة	لشعبنا	في	غزة.	ويشمل	هذا	التحويل	املباشر	ملبلغ	50	مليون	دوالر	أمريكي	لتوفير	

املالجئ	املؤقتة	و	11	مليون	دوالر	لعملية	إصالح	شبكة	الكهرباء	و	6	ماليني	دوالر	ألعمال	اإلصالح	الطارئة	خلطوط	

أنابيب	املياه	واآلبار.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فقد	مت	توقيع	اتفاقيات	لتعويض	أصحاب	املنازل	التي	تضررت	أو	مت	تدميرها	

في	غزة،	وذلك	من	خالل	البنوك	احمللية.	وسوف	يقدم	أحد	املعاهد	الفنية	الدولية	املشورة	للبنوك	فيما	يتعلق	بتقييم	األضرار	

ومتابعة	تقدم	عملية	إعادة	اإلعمار.	يجري	حاليًا	وبالتعاون	مع	املفوضية	األوروبية،	إعداد	تسهيالت	تعويضية	مماثلة	

لقطاعات	الصناعة	والسياحة	والتجارة	والزراعة،	كما	مت	حث	اجلهات	املانحة	على	املساهمة	في	هذه	اآلليات.		

وتنفق	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بالفعل	جزًء	كبيًرا	من	إنفاقها	اجلاري	في	قطاع	غزة،	حيث	مت	حتويل	أكثر	من	

2.2	مليار	دوالر	أمريكي	)120	مليون	دوالر	أمريكي	شهريًا(	منذ	يونيو/حزيران	2007	على	شكل	رواتب	ومدفوعات	

للحاالت	االجتماعية	وحاالت	العسر	الشديد	واملرافق	واخلدمات	األساسية.		وستشهد	فترة	إعادة	اإلعمار	واإلنعاش	

املستقبلية	حاجة	أكبر	لهذا	اإلنفاق،	ونحن	نحث	اجلهات	املانحة	على	دراسة	توفير	دعم	إضافي	للموازنة	إلى	جانب	

الدعم	اخلاص	بالتدخالت	املقررة	في	خطة	غزة.	

7.  املتابعة والتقييم  

والفاعلية	 الكفاءة	 لتحقيق	 استخدامها	 املعتزمالتي	سيتم	 الرئيسية	 التدابير	 إحدى	 املقترحة	 آليةاملتابعةوالتقييم	 تعد	

التالية	والتي	 املعايير	واملؤشرات	 إلى	مجموعة	 والتقييم	 املتابعة	 آلية	 إنعاش	وإعادة	إعمار	غزة.	وتستند	 في	عملية	

ستستخدم	لتقييم	التقدم	الذي	يتم	إحرازه	في	غزة:

النسبة	املئوية	للسكان	الذين	لديهم	املأوى	الكافي،	ويحصلون	على	املوارد	الالزمة	إلعادة	بناء	منازلهم،	 	▪ 	

النسبة	املئوية	للسكان	الذين	يحصلون	على	املياه	الصاحلة	للشرب	وخدمات	الصرف	الصحي،	 	▪ 	

النسبة	املئوية	للسكان	الذين	يحصلون	على	الكهرباء	وخدمات	االتصاالت	السلكية	والالسلكية	والنقل،	 	▪ 	

النسبة	املئوية	للسكان	الذين	ال	يعتمدون	على	املعونات	الغذائية، 	▪ 	

عدد	مؤسسات	األعمال	التي	تعمل	في	قطاعات	مختلفة، 	▪ 	

حجم	املخاطر	البيئية	املتبقية، 	▪ 	

وخدمات	 االجتماعية،	 النفسية	 املشورة/اخلدمات	 خدمات	 على	 يحصلون	 الذين	 للسكان	 املئوية	 النسبة	 	▪ 	

املعاقني،	والعالج	من	األمراض	املزمنة،	وشبكات	الضمان	االجتماعي،		

النسبة	املئوية	لألشخاص	العاطلني	عن	العمل	وعدد	الوظائف	اجلديدة	التي	مت	خلقها،	 	▪ 	

النسبة	املئوية	للسكان	الذين	يحصلون	على	خدمات	البنية	التحتية	واخلدمات	االجتماعية	املوجودة	من	قبل	 	▪ 	

ويستخدمونها،	

قيمة	الصادرات	والواردات. 	▪ 	
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تتضمن	اخلطة	أربع	مراجعات	دورية	لرصد	التقدم	الذي	يتم	حتقيقه	وحتديد	االحتياجات	القائمة.	وسوف	تركز	هذه	

الدولي	 البنك	 ملعايير	 املتضررين،	وسيتم	إجراؤها	طبقًا	 بالسكان	 والكيفية	اخلاصة	 الكمية	 البيانات	 املراجعات	على	

وصندوق	النقد	الدولي.		

ولضمان	الوفاء	باحتياجات	اإلنعاش	املبكر،	هناك	حاجة	لتحديد	أي	من	املنظمات	)من؟(	سيقوم	بتنفيذ	أية	أعمال	)ماذا(	

في	أي	مكان	)اين؟(	وكيف	سيتم	التنفيذ	)كيف؟(؟.	وسوف	يتم	استخدام	»من	ينفذ	ماذا	وأين	وكيف	»كأداة	تنسيق«،	

والتي	تسعى	للحد	من	التكرار	و/أو	الفجوات	املوجودة	في	األنشطة	والتأكيد	على	النهج	اإلمنائي.		وسوف	يتم	تسجيل	

املشاريع	التي	يجري	العمل	عليها	واملخطط	لها	واملكتملة	واملمولة.	كما	سيتم	رصد	جهود	مشاريع	اإلعمار	املتوسطة	

وطويلة	األمد	املتضمنة	في	اخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية	من	خالل	آلية	املتابعة	والتقييم	قي	تلك	اخلطة.

الرئيس	محمود	عباس

يجب أن يتضمن وقف إطالق النار فتح المعابر 
وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة
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الجزء )ب(: أثر األزمة 

1.   القطاع االجتماعي  

أدت	عمليات	القصف	واالجتياح	اإلسرائيلي	إلى	إحداث	تدهور	بالغ	في	األوضاع	املعيشية	ألهل	غزة	والتي	كانت	

أصاًل	غير	مستقرة.	فقد	ُقتل	1,314	فلسطينيًا،	من	بينهم	417	طفاًل	و	108	امرأة.	كما	أصيب	أكثر	من	5,380	

إصابات	بدنية،	من	بينهم	1,872	طفاًل	و800	امرأة.	

يصف	هذا	القسم	تبعات	الدمار	الواسع	الذي	أحلقته	إسرائيل	باجلانب	االجتماعي	حلياة	السكان		في	غزة،	وما	نتج	

عن	ذلك	من	ضغوط	شديدة	على	البيئة	االجتماعية،	والضرر	البالغ	بالصحة	البدنية	والنفسية	واالستقرار	االجتماعي	

والوجداني،	والتطور	لدى	األطفال	والشباب	والبالغني.1	متثل	احلقائق	التي	نعرضها	هنا	بيانا	مركًزا	لألضرار	التي	

ميكن	حسابها	بدقة.	كما	تقترح	اإلجراءات	التي	ميكن	اتخاذها	على	الفور	من	أجل	استقرار	الهيكل	االجتماعي،	وهو	

األساس	اجلوهري	لكافة	جوانب	االستثمار	األخرى	خلطة	اإلنعاش	املبكر	في	غزة.	ومع	ذلك،	ونتيجة	لتعقيد	العوامل	

التي	يتوجب	مناقشتها	لتحديد	الرفاهية	اجلماعية،	ال	تزال	اآلثار	االجتماعية	العامة	للعدوان	اإلسرائيلي	ومدى	إمكانية	

التغلب	على	آثاره	قيد	الدراسة.	وال	بد	من	التنويه	إلى	أنه	لغاية	اآلن،	يتعذر	إحصاء	العديد	من	اآلثار،	وإلى	حد	ما	ال	

ميكن	قياس	األضرار	الدائمة	التي	حلقت	باألفراد	واملجتمع	بوجه	عام.	

واملادية،	 واالقتصادية	 االجتماعية	 األصعدة	 كافة	 على	 لألمن	 الكبير	 باالنعدام	 تتسم	 التي	 احلالية	 األزمة	 ظل	 في	

انخفضت	قدرة	األفراد	على	التكيف	بشكل	عام.	ومع	هذا،	وكما	تصف	هذه	الوثيقة،	ميكن	الشعور	بتلك	اآلثار	بطرق	

متنوعة.	فعلى	سبيل	املثال،	ال	يواجه	الرجال	والنساء	نفس	التحديات	متامًا؛	كما	أن	لديهم	قدرات	مختلفة،	فضاًل	

عن	اختالفهم	فيما	يتعلق	بالوصول	إلى	أنظمة	الدعم	التي	ميكنهم	من	خاللها	التعاطي	مع	احملنة.	كما	يتعرض	كبار	

السن	وذوي	اإلعاقات	واألمراض	املزمنة	لعقبات	إضافية	حتول	بينهم	وبني	الشفاء	التام.	كما	تأثر	األطفال	واملراهقون	

الذين	ميثلون	غالبية	السكان	بشكل	خاص	نتيجة	لعدم	استقرار	بيئة	احلماية	التي	توفرها	عادة	جهات	الرعاية	بسبب	

النطاق	الواسع	للدمار.	وبالتالي،	يصبح	األطفال	هم	أكثر	الفئات	عرضة	للخطر	ملا	يفتقدونه	من	القدرة	على	الوصول	

إلى	املوارد	احملدودة	مبجتمعاتهم	أو	إمكانية	السيطرة	عليها.	ومع	هذا،	فهم	يتحملون	العبء	األكبر	لتعطل	اخلدمات	

الصحية	 الظروف	 تدهور	 أن	 إلى	 باإلضافة	 وأحيائهم.	هذا	 منازلهم	 العسكرية	على	 الهجمات	 واملدارس	واستمرار	

والبيئية	في	غزة،	قد	يؤدي	إلى	اإلصابة	باألمراض	املزمنة	وسوء	التغذية،	وهي	ما	ال	ميكن	عالجه	في	أغلب	األحوال.	

الصحة والتغذية أ( 

كانت	القدرة	على	احلصول	على	املواد	الالزمة	لبناء	وإعادة	تأهيل	املنشآت	الصحية	محدودة	أثناء	احلصار	اإلسرائيلي،	

حيث	كانت	املستلزمات	آخذة	في	النفاد،	وكانت	املعدات	الطبية	غير	متوفرة	في	الكثير	من	األحوال	نظرًا	لنقص	قطع	

الغيار	الالزمة	للصيانة.	ومن	ناحية	أخرى،	تدهورت	حالة	اخلدمات	الصحية	-	التي	كانت	ضعيفة	من	قبل-	بصورة	

أكبر	نتيجة	للعدوان	العسكري	اإلسرائيلي.		وقد	تأثرت	الطواقم	واملنشآت	الصحية	بشدة،	حيث	استشهد	16	عاماًل	

صحيًا	وأصيب	25	آخرون	أثناء	أدائهم	لواجبهم،	وتعرضت	5	مستشفيات،	و41	عيادة	صحة	عامة،	و	29	سيارة	

1		تشمل	عمليات	املسح	اإلحصائي	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان،	8	فبراير/شباط	2009	أزمة	غزة:	التبعات	النفسية	االجتماعية	على	املرأة؛	جمعية	الثقافة	والفكر	احلر	

)CFTA(،	برنامج	األمم	املتحدة	اإلمنائي/برنامج	تقدمي	املساعدة	إلى	الشعب	الفلسطيني،	فبراير/شباط،	2009،	داخل	غزة:		اجتاهات	وإدراكات	املقيمني	في	قطاع	غزة	في	

أعقاب	الهجمات	العسكرية	اإلسرائيلية.

الجزء )ب(: أثر األزمة
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إسعاف	إما	إلى	التلف	أو	التدمير.2	وتعطلت	معاجلة	ما	يقدر	بنسبة	40	في	املائة	من	املرضى	بأمراض	مزمنة	أثناء	

الهجوم،	وتوقفت	إحالة	املرضى	العاديني	إلى	خارج	غزة	فعليًا،	حيث	احتلت	اإلصابة	املهددة	للحياة	األولوية	العليا	في	

نظام	محمل	فوق	طاقته.	كما	تعطلت	أيضًا	خدمات	األمومة	والتوليد	وخدمات	الصحة	لألطفال	بشدة،	مما	خلف	آثارًا	

دائمة	على	النساء	والرضع.3

وتتضمن املخاطر الصحية التي ال تزال تواجه شعب غزة:

اإلعاقة	الدائمة	ووفاة	املرضى	املصابني	بإصابات	مزمنة	نظرًا	لنقص	الرعاية	الالحقة	وإعادة	التأهيل، 	▪ 	

تفشي	ظاهرة	اإلسهال	بسبب	األمراض	املنقولة	باملياه	واألطعمة،	نتيجة	لعدم	القدرة	على	احلصول	على	املياه	 	▪ 	

النظيفة	والصرف	الصحي	وضعف	نظام	الرقابة	على	الصحة	العامة،	

زيادة	معدل	ظهور	مشاكل	الصحة	النفسية	وشدتها	نتيجة	لفقدان	األمن،	والصدمة،	وفقدان	األعزاء.	ويعاني	 	▪ 	

املزيد	من	املرضى	من	مجموعة	واسعة	من	املشاكل	الصحية	النفسية،	مبا	فيها	االكتئاب،	واضطراب	القلق،	

واالضطرابات	النفسية	الالحقة	لإلصابة	واالضطرابات	/اجلسدية	النفسية،	

تدهور	الوضع	الصحي	والغذائي،	مبا	في	ذلك	املعدالت	املرتفعة	باالصل	حلاالت	سوء	في	التغذية	بني	النساء	 	▪ 	

واألطفال،	والتي	قد	تؤدي	إلى	زيادة	معدالت	االعتالل	والوفيات،

مضاعفات	ناجتة	عن	عدم	توفر	القدرة	على	احلصول	على	الرعاية	الصحية	من	املستوى	الثالث	)التخصصية(. 	▪ 	

ب(   التعليم 

كانت	نوعية	التعليم،	من	حيث	عمليات	التدريس،	والتخطيط	واإلدارة،	واملوارد	التعليمية،	وتقدمي	اخلدمات	إلى	الطالب	

بحاجة	إلى	حتسينات	كبيرة،	حتى	قبل	االعتداء	اإلسرائيلي،	إال	أن	العدوان	الذي	استمر	22	يومًا	خلف	خسائر	

ضخمة	في	النظام	التعليمي.	حيث	لقي	164	طالبًا	و	12	معلمًا	حتفهم،	وأصيب	454	طالبًا	و	5	معلمني	آخرين.	

ومن	بني	407	مدرسة	حكومية	وخاصة	في	غزة	قبيل	االجتياح	العسكري،	تضررت	ما	مجموعه	180	مدرسة.	حيث	

تعرضت	عشرة	مدارس	حكومية	وخاصة	للدمار،	وتضررت	156	مدرسة	حكومية	و	12	مدرسة	خاصة	غيرها.4		كما	

دمرت	خمس	رياض	أطفال	بشكل	كامل،	وتعرضت	60	أخرى	لضرر	جزئي،	وتضررت	أيضًا	سبع	جامعات	وكليات،	

حيث	تعرضت	ستة	مبان	لدمار	كامل	و	16	مبنى	إلى	ضرر	جزئي.	

بناء	على	ما	تقدم،	ميثل	رفع	احلطام	أولوية	قصوى.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	تتطلب	جميع	املنشآت	التي	تعرضت	للجانب	

األكبر	من	األضرار	إلى	حزمة	كاملة	لدعم	البنية	التحتية	التعليمية	مبا	في	ذلك	األثاث	املدرسي،	والسبورات،	واملواد	

التعليمية،	والكتب،	إلى	آخره.	وقد	أدى	الضرر	الذي	حلق	باملدارس	إلى	استفحال	مشاكل	تقدمي	اخلدمات	التعليمية	

حيث	أن	56	في	املائة	من	سكان	غزة	حتت	سن	18	عامًا.	وحتى	قبل	العدوان،	كانت	بعض	املدارس	تعمل	على	فترتني	

من	أجل	تلبية	احتياجات	الطالب.	وعليه،	يجب	اتخاذ	تدابير	عاجلة	ملعاجلة	زيادة	االزدحام،	حيث	تقوم	العديد	من	

املدارس	التي	لم	تدمر	بالكامل	باستيعاب	تالميذ	املدارس	التي	تعرضت	للدمار.	

2		املعونة	الطبية	للفلسطينيني-اململكة	املتحدة،	منظمة	الصحة	العاملية،	االستقصاء	السريع	للمرافق	الصحية،	يناير/كانون	الثاني	2009؛	تقييم	برنامج	األمم	املتحدة	

اإلمنائي	لالحتياجات	الناشئة	عن	األضرار.	

3		التقرير	املوجز	للصحة	اإلجنابية	الصادر	عن	صندوق	األمم	املتحدة	للسكان	)2009(.

4		قامت	وزارة	التعليم	والتعليم	العالي	بتقييم	املدارس	احلكومية.	وقام	برنامج	األمم	املتحدة	اإلمنائي	بتقييم	األضرار	في	جميع	املدارس	الثمانية	التي	دمرت	وفي	عينة	

عشوائية	من	60	في	املائة	من	املدارس	التي	تضررت	جزئيًا،	والتحقق	منها.

الجزء )ب(: أثر األزمة
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لقد	أغلقت	جميع	املدارس	في	غزة	من	27	ديسمبر/كانون	األول	إلى	24	يناير/كانون	الثاني،	مما	أدى	إلى	ضياع	

شهر	تقريبًا	من	احلصص	الدراسية	على	الطالب.		وقد	عاد	غالبية	األطفال،	والشباب	واملعلمون	اآلن	إلى	املدارس،	

إال	أن	نسبة	احلضور	في	شمال	غزة	ال	تزال	تدور	حول	80	في	املائة	تقريبًا،	حيث	تعد	تلك	املنطقة	من	بني	املناطق	

التي	تضررت	بشكل	كبير	من	الهجوم	اإلسرائيلي.	ولكن	ال	تزال	حركة	الطالب	واملعلمني	من	وإلى	املدارس	محفوفة	

باملخاطر،	نظرًا	لوجود	ذخائر	غير	منفجرة	وأكوام	من	األنقاض	وتعذر	الوصول	إلى	الطرق	ومخاطر	بيئية	أخرى	في	

جميع	املناطق.

كما	فقد	العديد	من	األطفال	موادهم	الدراسية	مثل	الكتب	املدرسية،	والدفاتر،	وغيرها	من	املواد	التعليمية.	أضف	إلى	

ذلك،	التدمير	الذي	حلق	مبخازن	وزارة	التربية	والتعليم	العالي	وفقدان	محتواها	من	الكتب	التي	يجب	أن		تعوض.	ونتج	

عن	العدوان	اإلسرائيلي	معاناة	عدد	كبير	من	األطفال	من	اإلصابات،	التي	قد	يؤدي	بعضها	إلى	إعاقات	دائمة	تتطلب	

اتخاذ	تدابير	خاصة	لضمان	شمولية	التعليم	للجميع.	وباملثل،	تدهورت	الصحة	العقلية	واحلالة	النفسية	واالجتماعية	

لألطفال	والعاملني	في	مجال	التعليم،	مما	يعني	احلاجة	إلى	معاجلتها	بواسطة	املساندة	النفسية	االجتماعية.	

	

       ت(  احلماية االجتماعية وشبكات الضمان االجتماعي

تعاني		الفئات	الضعيفة	واملعرضة	للمعاناة	وكذلك	مقدمي	الرعاية	في	غزة	من	عدم	كفاية	خدمات	الدعم	األساسية،	حتى	

فترة	ما	قبل	العدوان	اإلسرائيلي.	وكانت	هياكل	احلماية	االجتماعية،	مبا	فيها	حماية	النساء،	ضعيفة،	كما	كانت	أنظمة	

حماية	األطفال	قليلة	للغاية.	إال	أن	الوضع	قد	ساء	إلى	درجة	كبيرة	جراء	العدوان	العسكري	ا،	وهو	ما	أدى	إلى	شعور	

واسع	بعدم	األمان	وتعرض	الفلسطينيني	من	جميع	األعمار	إلى	مستويات	لم	يسبق	لها	مثيل	من	العدوانية	واخلوف.	

	ومن	املرجح	أن	يؤدي	إضعاف	آليات	احلماية،	التي	تعاني	بالفعل	من	الهشاشة،	إلى	تعرض	األطفال	والشباب،	وكبار	

السن	املستضعفني،	واملعاقني	إلى	مزيد	من	املعاناة.	عالوة	على	ذلك،	تشير	التقارير	إلى	ازدياد	العنف	على	املستويني	

العائلي	واالجتماعي.	

عندما	افتتحت	املراكز	النسائية	بعد	انتهاء	العدوان،	كانت	هناك	زيادة	في	عدد	النساء	اللواتي	يتوجهن	لهذة	املراكز	

:	من	بينهن	النساء		اللواتي	يتقدمن	باملشاكل	املعتادة	للطالق	والنزاع	على	احلضانة،	إال	أنه	ظهرت	مجموعة	جديدة	

من	التحديات،	من	بينها	عدم	قدرة	العديد	من	األرامل	على	حل	النزاعات	على	امليراث،	خاصة	في	ظل	عدم	قدرتهن	

على	إثبات	وفاة	الزوج	أو	استخراج	جثته	من	حتت	احلطام.	كما	ظهرت	مشاكل	نتيجة	تراكم	طلبات	إصدار	شهادات	
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الوفاة	وتأخر	إصدارها،	مما	يزيد	من	تعطيل	إجراءات	امليراث.	كما	أبلغت	النساء	عن	زيادة	معدالت	الطالق	بعد	

العدوان،	نظرًا	لنشوب	نزاعات	بني	األزواج	حول	أماكن	النزوح	طلبًا	لألمان.	وقد	بلغت	النساء	املطلقات	أصال	عن	

زيادة	كبيرة	في	املشاكل	املتعلقة	بحضانة	األطفال،	مبا	فيها	النزاع	زيادة	األطفال،	حيث	حرمن	من	زيارة		أطفالهن	

في	ذروة	القصف.	

وعلى	الرغم	من	عدم	وجود	بيانات	ثابتة	عن	زيادة	العنف	األسري	أثناء	العدوان	اإلسرائيلي،	إال	أن	التجارب	السابقة	

خالل	االنتفاضة	األولى	والثانية	تشير	إلى	إمكانية	زيادته.		ومن	واقع	مقابالت	مهيكلة،	لم	تشعر	النساء	أنهن	جاهزات	

بشكل	كاف	لفهم	االنتهاكات	املختلفة	حلقوق	اإلنسان	أو	تسجيلها	أو	تفسيرها،	أو	اإلبالغ	عنها.	وقد	سجلن	الشعور	

ذاته	أيضا	فيما	يتعلق	باالستجابة	حلاالت	التصاعد	في	العنف	األسري.	

أدى	اإلحتالل	املمتد،	وسياسة	إغالق	املعابر،	والعدوان	العسكري	األخير	إلى	إحداث	شلل	في	التنمية	االقتصادية،	ما	

أدى	إلى	ارتفاع	مستويات	البطالة	والفقر	وانعدام	األمن	الغذائي،	حيث	أصبح	غالبية	السكان	يعتمدون	على	املساعدات	

الغذائية	املقدمة	من	برنامج	الغذاء	العاملي.	ومما	ضاعف	من	عدم	القدرة	على	احلصول	على	الغذاء،	عدم	القدرة	على	

توفير	واحلصول	على	مستلزمات	الطهي	)مبا	فيها	غاز	الطهي(	وتدمير	موارد	األراضي	واملوارد	املائية.	ويزيد	ذلك	

من	أهمية	آليات	شبكات	األمان	الرسمية	التي	كان	تشكل	في	السابق	مصدرًا	ثانويًا	للدخل	أو	الغذاء،	في	الوقت	الذي	

استنزفت	فيه	اآلليات	غير	الرسمية	التي	كانت	األسر	تعتمد	عليها	في	السابق	في	تدبير	شؤونها.	ونظرًا	حلجم	هذه	

االحتياجات،	لن	تستطيع	آليات	شبكات	األمان	احلالية	أن	تلبي	جميع	احلاالت.	وعالوة	على	ذلك،	فقد	أدى	االجتياح	

العسكري	إلى	خلق	فئات	جديدة	معرضة	للمعاناة	غير	مسجلة	حاليًا	على	أي	من	قوائم	املستفيدين.	

وعلى	الرغم	من	وصول	التدخالت	اإلنسانية	اإلمنائية	املباشرة	إلى	العديد	من	املستفيدين	في	الوقت	احلالي،	إال	أنه	

ينبغي	الوصول	إلى	حل	أكثر	استدامة.	وما	لم	يستعد	االقتصاد	عافيته	سريعًا،	وما	لم	تفتح	حدود	غزة	بشكل	دائم،	

فمن	املرجح	أن	يتعمق	الفقر	وتزداد	حدته،	مجبرًا	الفلسطينيني	الذي	يعيشون	في	غزة	على	استمرار	اإلعتماد	والعيش	

على	معونات	الغذاء،	واملساعدات	النقدية،	وبرامج	إيجاد	فرص	العمل	الطارئة	من	أجل	احلصول	على	الدخل	وتلبية	

االستهالك	على	األقل،	في	املستقبل	املنظور.	

الصحة النفسية واالجتماعية ث( 

يعيش	سكان	غزة	في	بيئة	تفرض	عليهم	ضغوطًا	هائلة،	نظرًا	لتكرر	العمليات	العسكرية،	ومنعهم	من	العبور	إلى	العالم	

اخلارجي،	وفترات	العنف	الداخلي،	وانعدام	القدرة	على	احلصول	على	املوارد.	وقد	أدى	العدوان	اإلسرائيلي	إلى	
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تفاقم	ذلك	الوضع	بشدة،	ما	عمق	من	اآلثار	على	الصحة	العقلية	وعلى	األبعاد	النفسية	االجتماعية.	فقد	عانى	العديد	

من	األشخاص	من	آالم	مفارقة	األهل	واألصدقاء،	أو	تعرضهم	لإلصابة	أو	الوفاة.	وكما	عانى	الكثير	أيضًا	من	عنف	

شديد	وغير	مميز،	كتدمير	البيوت	واملدارس	واملمتلكات،	ونقص	الغذاء	والرعاية	الصحية،	وغيرها	من	حاالت	اخلوف	

والضغوط	املصاحبة	للعدوان،	والذي	يؤدي	احلرمان	املستمر	إلى	استفحالها.	

ونتيجة	لذلك،	تشيع	مشاعر	انعدام	األمان	وفقدان	األمل.	وعلى	

الرغم	من	تدرب	العديد	من	النساء	في	غزة	على	تقدمي	املساندة	

النفسية	االجتماعية	ألطفالهن،	إال	أنهن	صرحن	بأن	حجم	العنف	

األخير	أكبر	من	قدراتهن	على	املساعدة.	وأشرن	إلى	زيادة	في	

اخلوف،	واحلزن	والبكاء،	واملبالغة	في	ردة	الفعل	اجتاه	الضغوط	

اليومية	العادية	التي	تواجه	األسر.	وقد	حرم	األطفال،	والشباب،	

واحلياة	 واألمن،	 والسالمة،	 الروتينية،	 مشاعر	 من	 وذويهم	

األزمة،	 بفعل	 واألفراد	 األسرة	 حياة	 لتعطل	 نتيجة	 الطبيعية	

والقيود	املستمرة	على	احلصول	على	املوارد	األساسية،	وضياع	

الترفيهية،	 األنشطة	 ممارسة	 فرص	 وانعدام	 الدراسة،	 أوقات	

وزيادة	العنف	في	األسر	نتيجة	عدم	معاجلة	الضغوط،	والضغوط	

الناجتة	عن	التشرد	واإلزاحة.	

ويظهر	القلق	بني	األطفال	في	صورة	أعراض	مثل	الكوابيس،	ونقص	التركيز،	واالنسحاب،	واحلاجة	إلى	االلتصاق	

مبقدمي	الرعاية.	وقد	كشف	املسح	عن	ظهور	أعراض		نفسية	لدى	البالغني	مثل	االكتئاب،	واالنسحاب،	وفقدان	الثقة	

بذل	األسر	قصارى	 الرغم	من	 لها.	وعلى	 الرئيسي	 املعيل	 أو	 قبل	معيل	األسرة،	 الذي	كان	مصونًا	من	 الدور	 في	

جهودها،	إال	أن	زيادة	مستويات	الضغط	النفسي	بني	الكبار	يعني	شعور	مقدمي	الرعاية	بعدم	قدرتهم	على	حماية	

األطفال،	واملسنني،	واملعاقني،	وغيرهم	من	أعضاء	األسرة	املعرضني	للمعاناة.	

كما	شكل	الوضع	القاسي	أيضًا	ضغوطًا	على	مقدمي	اخلدمات	الصحية	والتعليمية	واالجتماعية	الذين	ال	يستطيعون	

كذلك	احلصول	على	مساندة	كافية	أو	أنهم	ال	ميتلكون	آليات	الستخالص	املعلومات،	ولكنهم	يواصلون	تقدمي	املساعدة	

النفسية	والنفسية	االجتماعية	للمتضررين.	وقد	أجريت	العديد	من	الدراسات	التي	ألقت	الضوء	على	الطبيعة	املزمنة	

االجتماعية	 النفسية	 للمساندة	 أنظمة	 غزة	 في	 ويوجد	 	 السكان.	 بني	 النفسية	 الصحة	 ومشاكل	 لإلصابة	 واملتكررة	

والصحة	العقلية	في	وكالة	األمم	املتحدة	إلغاثة	وتشغيل	الالجئني	الفلسطينيني	في	الشرق	األدنى	)األنروا(،	ووزارة	

الصحة،	ووزارة	التربية	والتعليم	العالي،	واملنظمات	غير	احلكومية،	إال	أن	االعتداءات	األخيرة	أثقلت	كاهلها	بشكل	يفوق	

طاقتها	على	تقدمي	اخلدمات	بطريقة	منهجية	وشاملة	للعدد	املتزايد	من	األشخاص	الذين	يحتاجون	إلى	املساعدة.

املؤسسات الثقافية والتراثية والدينية ج( 

هنالك	ثالثة	مواقع	أثرية	في	قطاع	غزة	مت	ضمها	إلى	قائمة	“املواقع	الثقافية	والتراث	الطبيعي	التي	حتمل	إمكانيات	

املواقع	هي	مجمع	سانت	هيالريون	 وهذه	 واآلثار،	2005(،	 السياحة	 )وزارة	 فلسطني”  في	 البارزة	 العاملية	 القيمة	
غزة،	 وادي	 في	 واآلثار	  – القدمي	 غزة	 ميناء	 	- أنثيدون	 ميناء	 النصيرات،	 من	 بالقرب	 عامر(	 أم	 )تلة	 البيزنطي	
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الذي	يتضمن	مواقع	أثرية	مثل	تل	عجول	وتل	السكن.	وقد	أكد	تقييم	

سريع	لألضرار	أجري	في	أعقاب	القصف	اإلسرائيلي	وقوع	أضرار	

جزئية	في	املبنى	الروماني	في	أنثيدون،	ووقوع	دمار	كامل	في	العديد	

من	املباني	التاريخية	مثل	مبنى	احلاكم،	ومبنى	السراي،	وبلدية	غزة	

القدمية.	ولكن،	لم	يكن	من	املمكن	الوصول	إلى	جميع	املواقع	نتيجة	

للقيود	املفروضة	على	الوصول	إليها.	

وعالوة	على	الدمار	الذي	حلق	باآلثار	التي	ال	تقدر	بثمن،	فقد	دمر	14	مسجدًا	أيضًا	بشكل	كامل.	كما	تضرر	38	

العامة	 الترفيهية	 باملنشآت	 وكما	حلقت	 املدافن.	 وإحدى	 كنيستني	 وكذلك	 اإلسرائيلي،	 العدوان	 جراء	 آخر	 مسجدًا	

خسائر	تقدر	قيمتها	مبا	يزيد	على	6	ماليني	دوالر،	مبا	في	ذلك	تدمير	مركز	الهالل	األحمر	الثقافي،	وتضرر	مركزين	

آخرين.

إن	الضعف	الهيكلي	للمؤسسات	املكلفة	باحلفاظ	على	تراث	غزة	الثقافي،	إضافة	إلى	امليزانيات	املتواضعة	املخصصة	

لألبحاث	واحملافظة	على	املواقع	الثقافية	وإعادة	تأهيلها	وإدارتها،	أدى	إلى	نقص	في	فعالية	حماية	اآلثار،	مبا	فيها	

تعيني	احلدود،	وحيازة	األراضي،	واألسيجة،	واملناطق	احملمية،	واملناطق	العازلة.	كما	يعاني	التراث	الثقافي	في	قطاع	

غزة	أيضًا	من	ضعف	البيئة	القانونية،	ونقص	التخطيط	للمحافظة	على	املواقع	وإدارتها،	وعدم	كفاية	البرامج	التعليمية	

املهتمة	بالتراث	الثقافي،	ونقص	الوعي	باألهمية	اإلستراتيجية	للتراث	الثقافي	بوصفه	موردًا	اقتصاديًا.	

2. قطاع البنية التحتية  

بل	 فحسب،	 االقتصاد	 على	 ليس	 األجل،	 وطويلة	 كبيرة	 آثار	 له	 سيكون	 كبير	 تدمير	 واملباني	 التحتية	 بالبنية	 حلق	

كذلك	على	النسيج	االجتماعي	للمجتمع،	نظرًا	ملا	لها	من	دور	في	العديد	من	اجلوانب	الالزمة	حلياة	األفراد	واألسر	

واملجتمعات	احمللية	بصورة	آمنة.	وقد	عانت	البنية	التحتية	الضرورية	في	غزة	من	أضرار	شديدة	وواسعة	النطاق	نتيجة	

للعدوان	اجلوي	والعمليات	البرية	التي	قامت	بها	إسرائيل.	ومن	بني	املجاالت	املتضررة:	)1(	املياه	والصرف	الصحي	

والنظافة	العامة،	)2(	السكن	واملأوى،	)3(	شبكات	الطاقة	)الوقود	والكهرباء	والغاز(	ومرافقها،	)4(	شبكات	النقل	

واملواصالت	مثل	الطرق	واجلسور،	)5(	شبكات	االتصاالت	السلكية	والالسلكية	ومنشآتها.	كما	كان	للدمار	الواسع	

أثر	كبير	على	تقدمي	اخلدمات	واملساعدات	األساسية	املقدمة	إلى	السكان	املتضررين.	وحتولت	مناطق	واسعة	إلى	

حطام	نتيجة	للقصف	األعمى،	حيث	دمر	القصف	وبصورة	كاملة	كل	من	حي	العطاطرة	في	بيت	الهيا	)شمال	غزة(،	

وحي	عبد	ربه	في	جباليا	)شمال	غزة(،	وحي	فيالدلفيا	في	رفح	)جنوب	غزة(.

وال	زال	الدمار	الذي	أصاب	قطاع	البنية	التحتية	في	أعقاب	الهجوم	اإلسرائيلي	على	غزة	يتكشف،	لذلك	فإن	التحليل	

الوارد	في	هذه	اخلطة	ليس	نهائيا،	وإمنامحاولة	أولية	للتقدير	الكمي	لألضرار	واخلسائر	الناجتة	عن	عدوان	دام	ثالثة	

أسابيع،	وحتديد	االحتياجات	الالزمة	لإلنعاش	املبكر.	كما	جتدر	اإلشارة	إلى	أن	احلصار	الذي	ضرب	على	غزة	مدة	

18	شهرًا	قبل	العدوان	األخير،	أدى	إلى	االستنفاذ	الشديد	أو	الكامل	للمخزونات	اإلستراتيجية	من	قطع	الغيار	واملواد	

الالزمة	لصيانة	البنية	التحتية	وتطويرها.	ومن	ثم،	فقد	أنهك	الكثير	من	البنية	التحتية	الضرورية	بالفعل،	والتي	حتتاج	
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واستعادة	 األخيرة،	 الصعوبة	مبكان	إصالح	األضرار	 العدوان	اإلسرائيلي،	وسيكون	من	 قبل	 الصيانة،	حتى	 إلى	

اخلدمات	األساسية	ما	لم	يتم	فتح	املعابر.	

     أ(  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

قبيل	العدوان	اإلسرائيلي،	كان	97	في	املائة	من	سكان	غزة	البالغ	عددهم	1.5	مليون	نسمة	ترتبط	مساكنهم	بشبكات	

إمداد	املياه.	إال	أن	استهالك	الفرد	البالغ	80	لترًا	للفرد	في	اليوم،5	كان	دون	املعايير	املقبولة	دوليًا	)احلد	األدنى	

للمعايير	150	لتر/فرد/يوم(.	عالوة	على	ذلك،	كانت	اخلدمات	متقطعة،	وكانت	ملوحة	املياه	اجلوفية	عالية،	وغالبًا	ما	

تتجاوز	األرقام	اإلرشادية	الدولية	لنوعية	املياه.	أما	من	ناحية	شبكات	الصرف	الصحي،	فكانت	مساكن	حوالي	64	

في	املائة	فقط	من	سكان	غزة	مرتبطة	بخدمات	شبكات	جتميع	مياه	الصرف	الصحي.6	

تسبب	الهجوم	اإلسرائيلي	في	حدوث	دمار	واسع.	وميكن	إبراز	أهم	النتائج	األساسية	لتقييم	األضرار	واالحتياجات	

الذي	أجرته	مصلحة	مياه	احملافظات	الساحلية	فيما	يلي:	

تدمير	أحد		عشر	بئرًا	إما	بشكل	جزئي	أو	كامل،	مبا	فيها	بئرين	في	بيت	حانون،	وبئرين	في	بيت	الهيا،	 	▪ 	

وبئرين	في	جباليا،	وخمس	في	غزة،	

أربعة	خزانات	مياه	تقع	في	شمال		جباليا	وجحر	الديك	واملغراقة	ووادي	سلقا	تضررت	متامًا، 	▪ 	

أضرار	بأنابيب	يبلغ	إجمالي	طولها	19,920	مترا:	11,140	م	من	شمال	غزة،	3,200	م	من	مدينة	غزة،	 	▪ 	

230	م	في	وسط	غزة،	1,020	م	في	خان	يونس،	4,330	م	في	محافظة	رفح،
تضررت	شبكات	الصرف	الصحي	ومحطات	الضخ	في	أربعة	مواقع	-	بيت	حانون،	بيت	الهيا،	غزة،	ومحطة	 	▪ 	

معاجلة	مياه	الصرف	بغزة،

تضررت	محطة	معاجلة	مياه	الصرف	الصحي	العاجلة	في	شمال	غزة،	مبا	في	ذلك	حجرة	الصيانة،	وغرفة	 	▪ 	

التحكم،	وشبكة	األنابيب،

وتضررت	مباٍن	أخرى	ملرافق	املياه،	مبا	فيها	املكاتب	واملستودعات. 	▪ 	

على	مستوى	األسر،	وقعت	أضرار	بالغة	في	البنية	التحتية	للمياه	والصرف	الصحي،	مبا	فيها	خزانات		املياه	فوق	أسطح	

املنازل،	وسخانات	املياه	الشمسية،	والتمديدات	الصحية	في	الشقق	واملنازل.	وتبني	املعلومات	التي	مت	جمعها	لغاية	اآلن	

تدمير	5,708	خزانا	سطحيا	وتضرر	2,985؛	تدمير	2,204	سخانات	شمسية	وتضرر	1,762؛	وتدمير	500	وصلة	منزلية.	
كما	دمرت	مضخات	املياه	الكهربائية	وتضررت	التركيبات	الكهربائية.	وأشار	مسح	أولي	أجرته	مجموعة	الهيدرولوجيني	

الفلسطينيني	إلى	أن	األضرار	التي	حلقت	بالعطاطرة	وعزبة	عبد	ربه	كانت	هي	األسوأ،	حيث	تضرر	أكثر	من	نصف	شبكات	

املياه	بهما.	وقد	فقدت	كل	من	السالطني،	والطوام،	وجحر	الديك،	واملغراقة،	وخزاعة،	والفخاري،	جميعها،	30	-	35	في	املائة	

من	شبكات	املياه	بها،	وأصبح	العديد	من	املناطق	يعتمد	اآلن	على	ناقالت	املياه	)الصهاريج(	للحصول	على	إمدادات	املياه.	

ويشكل	الالجئون	الذين	فقدوا	منازلهم	وانتقلوا	إلى	أماكن	أخرى	داخل	القطاع،	مزيدًا	من	الضغوط	على	مرافق	املياه	

والصرف	الصحي	والنظافة	العامة	لدى	العائالت	املضيفة.	ومن	شأن	تدمير	البنية	التحتية	املنزلية	أن	يؤثر	على	ممارسة	

5			)املياه	والصرف	الصحي	والنظافة	العامة،	مشروع	الرصد،	2006(.

6			آخر	مستجدات	قطاع	املياه،	البنك	الدولي،	2007.	تستخدم	تلك	الشبكات	محطات	ضخ	للضخ	إما	إلى	محطات	ملعاجلة	الصرف	الصحي،	أو	برك	صرف	صحي،	أو	

تصرف	مباشرة	في	البحر.	وال	يعالج	سوى	30	في	املائة	من	احلجم	اإلجمالي	ملياه	الصرف	الصحي،	أما	الباقي	فيصرف	بدون	معاجلة	أو	بعد	إجراء	القليل	منها.
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عادات	النظافة	العامة	اجليدة،	وسيكون	له	أثر	عميق	على	النساء	واألطفال	واملسنني	واملعاقني	بشكل	خاص.	وباتت	مياه	

الصرف	الصحي	مصدرًا	لتلوث	عدد	من	املناطق	في	غزة،	بسبب	الدمار	الذي	حلق	مبرافق	معاجلة	مياه	الصرف	ويخشى	

من	تعرض	مستودعات	املياه	اجلوفية	للتلوث.	كما	يثير	استخدام	الفوسفور	األبيض	وغيره	من	الذخائر	السامة	قلقا	بشأن	

األثر	طويل	األجل	على	نوعية	املياه،	وهذا	يستدعي	إجراء	تقييم	متعمق	ودقيق..		

      ب(    منشآت اإلسكان واإليواء املؤقت

تشير	املعلومات	التي	مت	جمعها	لغاية	اآلن	إلى	أن	الوضع	السكني	ألكثر	من	100,000	شخص	قد	تضرر	جراء	

العدوان	اإلسرائيلي.	حيث	دمر	أكثر	من	4,000	وحدة	سكنية	بالكامل،	ما	أدى	إلى	تشرد	أكثر	26,000	شخص	كما	
تضرر	أكثر	11,500	وحدة	سكنية،	مما	أدى	إلى	نزوح	75,000	شخص	آخرين	أو	أن	إقامتهم	قد	أصبحت	في	ظل	

ظروف	صعبة	للغاية	7.	

جدول 2: املنازل املدمرة واملتضررة في غزة، حسب احملافظة

احملافظةعدد
وحدات سكنية

 دمرت بالكامل

وحدات سكنية 

متضررة جزئيًا
املجموع

2,1183,2405,358الشمال1
6752,2682,943غزة2
4352,8743,309الوسطى3
3961,1611,557خان	يونس4
4121,9712,383رفح5

4,03611,51415,550املجموع الكلي

أنشئت	مالجئ	مؤقتة	في	مباني	املدارس،	إال	أن	أكثرية	القاطنني	فيها	غادروها	ويقيمون	اآلن	لدى	عائالت	مضيفة،	

ويحصلون	على	دعم	بدل	إيجار.	ويشكل	ذلك	ضغطًا	هائاًل	على	املساكن	احملدودة		اإلستيعاب	أصال	في	غزة،	والتي	

تعاني	بسبب	عدم	القدرة	على	استيراد	مواد	البناء	بفعل	احلصار	اإلسرائيلي.	وفي	ظل	استمرار	احلصار،	إضافة	

إلى	تدمير	العديد	من	املصانع	احمللية	أثناء	االعتداء	األخير،	يصبح	من	املستحيل	احلصول	على	املستلزمات	الضرورية	

لبدء	أنشطة	اإلنعاش	املبكر	أو	إعادة	اإلعمار.

جدول	3:	تقدير	اخلسائر	والتكلفة	للمنازل	املدمرة	بالكامل

احملافظة
التكلفة املقدرة إلعادة اإلعمار 

)مليون	دوالر	أمريكي(

عدد الوحدات 

السكنية

املساحة 

اإلجمالية	)م2(

44.555675127,300مدينة	غزة
22.57239664,491خان	يونس
21.63143561,802الوسطى

123.3822,118352,520شمال	غزة
20.85341259,580رفح

232.9934,036665,693املجموع الكلي

7			تستند	األرقام	إلى	تقييمات	وكاالت	األمم	املتحدة،	وإلى	متوسط	6.5	شخص	في	كل	أسرة	معيشية	)تعداد	مركز	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	لعام	2007(.
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وجتري	حاليًا	عمليات	حماية	املنازل	املدمرة	جزئيًا	من	العوامل	اجلوية،	باستخدام	ألواح	بالستيكية	وما	شابه.	ولكن	

نظرًا	ألن	األضرار	اإلنشائية	ال	تظهر	بشكل	فوري	دائمًا،	فمن	املهم	إجراء	مسوحات	إنشائية	دقيقة	لضمان	عدم	

إضاعة	املوارد	على	مبان	معرضة	ملخاطر	االنهيار،	ولعل	األهم	من	ذلك	كله،	إخالء	السكان	الذين	ما	زالوا	يعيشون	

في	مبان	خطرة.	

ت(   الطاقة )الكهرباء، والوقود، والغاز(  

عانى	سكان	قطاع	غزة،	أثناء	العدوان	اإلسرائيلي،	من	انقطاعات	متكررة	في	الكهرباء،	والوقود،	والغاز،	حيث	دمرت	

البنية	التحتية	الكهربائية	)خطوط	النقل	والتوزيع،	واألسالك،	وأعمدة	الكهرباء،	واحملوالت،	وشبكات	إنارة	الشوارع،	

الخ(	بالكامل	في	العديد	من	املناطق.	كما	مت	تدمير	خط	التغذية	الرئيسي	من	غرب	إسرائيل	إلى	مدينة	غزة.	وفي	أعقاب	

العدوان	مباشرة،	كان	35	-	45	في	املائة	من	إجمالي	السكان	محروممون	من	الكهرباء،	إال	أن	تلك	النسبة	انخفضت	

في	التاسع	عشر	من	فبراير/شباط	إلى	5	في	املائة،	علما	أن	بقية	السكان	يحصلون	على	إمداد	متقطع	من	الكهرباء.	

وما	يزال	شمال	غزة	يعاني	من	انقطاع	الكهرباء	لثالث	فترات	أسبوعيًا،	متتد	كل	فترة	إلى	ثماني	ساعات،	بينما	تعاني	

املنطقة	الوسطى	من	انقطاع	الكهرباء	ملدة	يومني	من	كل	أسبوع.	

ولم	تنجح	جهود	إعادة	التوصيل	نظرًا	لنقص	املواد	الضرورية	وقطع	الغيار	نتيجة	إلغالق	احلدود.	وجراء	ذلك،	جتري	

إعادة	توصيل	الكهرباء	في	العديد	من	احلاالت	باستخدام	طرق	تقليدية	ال	تتوافق	مع	املعايير	الدولية	املقبولة.	وتعاني	

املناطق	التجارية	والصناعية	من	نقص	إمدادات	الكهرباء	أو	انعدامها،	مما	يقضي	على	إمكانية	تشغيل	املؤسسات	

التجارية.	عالوة	على	ذلك،	يشكل	االنقطاع	في	اإلمدادات	املستمرة	الالزمة	ملنشآت	هامة	كاملستشفيات،	ومحطات	

ضخ	املياه،	ومعاجلة	مياه	الصرف	مخاطر	جلية	على	الصحة	والبيئة.

حتى	قبل	العدوان	اإلسرائيلي،	كانت	إمدادات	الطاقة	دون	طلب	السوق	البالغ	240	ميغا	واط.	وكان	هناك	نقص	حتى	

مع	عمل	التوربني	الثاني	في	محطة	غزة	للطاقة	8.	عالوة	على	ذلك،	لم	يدفع	سوى	20	في	املائة	فقط	من	السكان	فواتير	

الكهرباء،	ومن	املتوقع	أن	يقل	ذلك	الرقم	نظرًا	لألزمة	االقتصادية	املتفاقمة.	وستؤدي	تلك	اخلسارة	في	دخل	شركة	

توزيع	كهرباء	غزة	إلى	نقص	في	قدرتها	على		شراء	قطع	الغيار	واملواد،	وإعادة	توصيل	الكهرباء	إلى	املناطق،	وتقدمي	

اخلدمات.	كما	أن	ذلك	يضع	مزيدًا	من	الضغوط	على	املالية	العامة	الفلسطينية،	التي	تسدد	تكاليف	الكهرباء	املوردة	

من	إسرائيل	وهو	ما	يسجل	في	بند	»صافي	اإلقراض«	في	املوازنة.

على	الرغم	من	تدمير	املكاتب	اإلدارية	لشركة	النفط	عند	معبر	نحال	عوز	أثناء	العدوان،	إال	أن	إمدادات	الوقود	واصلت	

دخولها	إلى	قطاع	غزة	بشكل	متقطع	عن	طريق	املعبر،	الذي	يعد	النقطة	الوحيدة	القادرة	على	نقل	اإلمدادات	الكافية	

للقطاع.	كما	مت	نقل	كميات	أقل	من	الوقود	عبر	األنفاق	بني	مصر	وغزة	قبل	القصف.		وقد	عانت	األنفاق	من	أضرار	

لألغراض	 تدخل	غزة	 التي	 الوقود	 إمدادات	 يتم	استخدام	جميع	 الراهن،	 الوقت	 وفي	 القصف	اجلوي.	 بالغة	جراء	

باملياه	والصرف	 للطاقة،	ومحطات	الضخ	اخلاصة	 الضرورية	واإلنسانية	فقط،	فهي	تستخدم	مثال	في	محطة	غزة	

الصحي،	واملستشفيات.

8			حصلت	غزة	على	200	ميغاوات	تقريبًا	من	إمدادات	الكهرباء	من	ثالثة	مصادر:	شركة	الكهرباء	الوطنية	في	مصر	)17	ميغاوات(؛	شركة	كهرباء	إسرائيل	)120	

ميغاوات(؛	ومحطة	غزة	للطاقة	)60	-	65	ميغاوات(.
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وتظل	إمدادات	غاز	البروبان	)ألغراض	الطهي	أساسا(	شحيحة	في	قطاع	غزة.9	يبلغ	الطلب	اليومي	حوالي	350	طنا	

،	تستخدم	باألساس	من	قبل	األسر،	واملخابز،	واملطاعم،	واملستشفيات	إال	أن	اإلمداد	احلالي	يقل	عن	70-	80	طن	في	

اليوم،	وذلك	عندما	تكون	املعابر	مفتوحة.	وقد	أدت	ندرة	غاز	الطهي	إلى	زيادة	سعر	اسطوانات	غاز	البروبان	املنزلية	

الصغيرة	إلى	400	شيقل.10	وبالنظر	إلى	املوارد	املالية	احملدودة	للغاية	لألسر،	فقد	جلأت	األسر	إلى	تقليص	الوجبات	

الساخنة،	مما	أدى	إلى	تقلص	الغذاء	وزيادة	مخاطر	سوء	التغذية	لدى	األطفال	والنساء	املرضعات.	كما	أدى	النقص	

الشديد	في	إمدادات	الغاز	أيضًا	إلى	استخدام	أنواع	أخرى	من	الوقود	في	الطهي	مثل	الديزل	والديزل	األبيض،	الذي	

يتسبب	في	زيادة	احتماالت	التلوث	واملخاطر	الصحية.	وباملثل،	أدى	نقص	وقود	السيارات،	إلى	استخدام	أنواع	أخرى	

بديلة	كوقود	في	السيارات،	مثل	زيت	الطهي،	الذي	يساهم	في	حدوث	مخاطر	بيئية.

         ث(   النقل واملواصالت

ال	تزال	حركة	األشخاص	والبضائع	في	شمال	غزة	ومحافظة	رفح	تعاني	من	صعوبة	نتيجة	للدمار	الهائل	الذي	تسبب	

فيه	القصف	اإلسرائيلي،	خاصة	في	املناطق	احلدودية	مثل	العطاطرة،	وعبد	ربه،	وفيالدلفيا.	وقد	بلغ	إجمالي	الطرق	

املعبدة	التي	دمرت	57	كم	تقريبًا،	في	جميع	أنحاء	قطاع	غزة،	مخلفًا	أضرارًا	مادية	قيمتها	78	مليون	دوالر	تقريبًا	

من	الطرق	التي	حتتاج	إلى	إصالح.	وقد	شهدت	كل	من	بيت	الهيا	)18.5كم(،	وجباليا	)3.9	كم(،	ورفح	)20.5	

كم(	أعلى	درجات	التدمير.	عالوة	على	ذلك،	فقد	مت	تدمير	جسرين،	مما	زاد	عدد	اجلسور	التي	حتتاج	إلى	إصالح	بعد	

الهجوم	العسكري	اإلسرائيلي	إلى	ثالثة	جسور،	بتكلفة	تبلغ	6.5	مليون	دوالر.

كما	تشققت	العديد	من	الطرق	الرئيسية	بفعل	البلدوزرات	اإلسرائيلية	واملركبات	العسكرية	الثقيلة	مثل	الدبابات.	وقد	

عانت	الطرق	املرصوفة	بالبالط	املتداخل	من	تدمير	جزئي	كبير	أثناء	االجتياح	العسكري،	وبعده،	جراء	خلع	السكان	

للبالط	من	الطريق.	وقد	أعيد	افتتاح	معظم	الطرق	املتضررة	لكن	في	حالة	بدائية،	غير	ممهدة،	وتقوم	البلديات	ووزارة	

األشغال	العامة	واإلسكان	برفع	احلطام	الذي	يحول	دون	االنسياب		الطبيعي	حلركة	املرور	عبر	األحياء	السكنية.	ولكن	

تبقى	العديد	من	الطرق	في	مدينة	غزة	مغلقة،	نظرًا	للحالة	اخلطيرة	لبعض	املنشآت	شديدة	التضرر	مثل	مبنى	املجلس	

التشريعي،	الذي	يقع	على	تقاطع	تواصل	احلركة	في	وسط	املدينة.

وقد	أدى	تدمير	الطرق	في	جميع	أنحاء	قطاع	غزة،	إضافة	إلى	تدمير	العديد	من	خدمات	املرافق	األساسية	املقامة	حتتها	

مثل	خطوط	املياه	والكهرباء	والصرف	الصحي	واالتصاالت،	أدى	ذلك	إلى	فقدان	اآلالف	من	الفلسطينيني	للخدمات	

األساسية.	فقد	حتولت	العديد	من	الطرق	إلى	برك	ملياه	الصرف	الصحي،	نتيجة	لتدمير	أنابيب	الصرف	الصحي،	مما	

تسبب	في	تعرض	السكان	ملخاطر	بيئية	وصحية.	وأصبحت	الرحالت	اليومية	صعبة	ومحفوفة	باملخاطر	بالنسبة	للسكان،	

وقد	أعاق	كل	ذلك	األعمال	اإلنسانية	وأعمال	اإلنعاش،	وأصبحت	القطاعات	التجارية	والصناعية	تواجه	صعوبة	بالغة	في	

تسيير	أنشطتها.

9		قبل	احلرب،	كان	معظم	غاز	الطهي	املورد	يأتي	من	معبر	نحال	عوز	شرقي	غزة	)عندما	يكون	املعبر	مفتوحًا(	وعن	طريق	األنفاق	من	مصر.	ويضخ	الغاز	القادم	من	معبر	

نحال	عوز	عبر	أنابيب	مدفونة،	من	اجلانب	اإلسرائيلي	إلى	صهريج	تخزين	على	اجلانب	الفلسطيني.	ثم	ينقل	الغاز	في	صهاريج	خاصة	إلى	محطات	الغاز	في	قطاع	غزة.	

وينقل	الغاز	من	مصر	في	عبوات	من	14	كغم.	وقبل	احلرب،	كان	يجري	نقل	ما	يقرب	من	17000	عبوة	من	الغاز	املصري	يوميًا	عبر	األنفاق	املمتدة	بني	مصر	وغزة.

10			وباملقارنة،	تبلغ	التكلفة	في	الضفة	الغربية	حوالي	50	شيقل.
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وبالنسبة	للبنية	التحتية	لوسائل	النقل	األخرى،	فال	تزال	موانئ	الصيد	مردومة	باحلطام،	مما	يعيق	الصيادين	من	كسب	

لقمة	عيشهم	وتوفير	سلعة	غذائية	رئيسية	لسكان	غزة.	عالوة	على	ذلك،	يحول	االحتالل	اإلسرائيلي	دون	إمكانية	الوصول	

إلى	القطاع	عبر	البحر.	ومن	بني	األمور	احليوية	الالزمة	جلهود	اإلنعاش	الالحق	لغزة،	إعادة	ربطها	بالضفة	الغربية،	

وبالتالي	بباقي	املنطقة	وبالعالم	بأسره	في	أقرب	وقت	ممكن.	كما	أن	املطار	اجلوي	ال	يزال	خارج	اخلدمة،	يضاف	إلى	

ذلك	ما	شهده	من	مزيد	من	األضرار	في	املمرات	وبرج	املراقبة	جراء	االعتداءات	األخيرة.	وبالنظر	إلى	اخلراب	الذي	حلق	

باملطار	بفعل	الغارات	اجلوية	السابقة،	فإن	إعادة	املطار	إلى	العمل	بشكل	كامل	تتطلب	ما	يقرب	من	80	مليون	دوالر.	

      ج(    االتصاالت 11

	

وفي	وقت	كتابة	هذا	التقرير،	كان	7,700	من	املشتركني	في	شبكة	االتصاالت	الفلسطينية	محرومني	من	االتصال	عبر	
اخلطوط	األرضية،	مما	يعني	عدم	متكن	العديد	من	األسر	من	االتصال	بذويهم	وبأصدقائهم	داخل	غزة	وخارجها.	

إضافة	إلى	اختالل	احلياة	االجتماعية،	فمن	شأن	التعطل	املستمر	في	خدمات	االتصاالت	أن	يؤثر	سلبًا	على	قدرة	

السكان	على	االتصال	بخدمات	الطوارئ	مثل	اإلسعاف	واملرافق	الطبية.	كما	تعاني	القطاعات	التجارية	والصناعية	

أيضًا	من	صعاب	في	تسيير	أعمالها.	

أثناء	املرحلة	األولى	من	القصف،	تعرض	املقسم	الرئيسي	اخلاص	بشركة	االتصاالت	الفلسطينية	ومعدات	البيانات	

املرفقة	في	شمال	غزة	للتدمير،	إضافة	إلى	مستودع	الشركة	في	الزوايدة.	وتضررت	شبكات	البث	وأسالك	األلياف	

تدمير	 ومع	 واملتنقل.	 البث	األرضي	 على	 أثر	بشكل	واسع	 القطاع،	مما	 متعددة	على	مستوى	 مواقع	 البصرية	في	

املستودعات،	لم	تعد	قطع	الغيار	واملواد	الالزمة	إلجراء	اإلصالحات	متوفرة	داخل	قطاع	غزة.	

بالغة،	حيث	تضررت	8	 إلى	أضرار	 “جوال”  الهواتف	احملمولة	 البث	اخلاصة	بشركة	تشغيل	 تعرضت	شبكة	 وقد	

هوائيات	مقامة	في	املناطق	املفتوحة	و	12	على	أسطح	املباني.	كما	تضرر،	عالوة	على	ذلك،	مقر	جوال	واثنني	من	

معارضها.	وتبلغ	القيمة	اإلجمالية	لألضرار	4,460,000	دوالرا،	تشكل	خسائر	شركة	االتصاالت	الفلسطينية	77	في	

املائة	منها.	وحسب	وزارة	االتصاالت	وتكنولوجيا	املعلومات	الفلسطينية،	فإن	كاًل	من	شركة	االتصاالت	الفلسطينية	

وجوال	على	استعداد	لتحمل	مسؤوليتهما	عن	طريق	شراء،	ونقل،	وتركيب	قطع	الغيار،	إذا	ما	مت	تيسير	نقل	تلك	املواد	

عبر	معبري	رفح	وكرم	أبو	سالم.

3. القطاع االقتصادي

دمرت	سنوات	اإلحتالل،	والقيود،	واالعتداءات	اإلسرائيلية	ما	كان	اقتصادًا	واعدًا	في	قطاع	غزة.	و	حدث	هذا	في	

سنوات	سبقت	سنوات	احلصار	املفروض	في	اآلونة	األخيرة.	غير	أن	الفترة	منذ	يونيو/	حزيران	2007	لغاية	اآلن	

شهدت	خنقا	للحياة	االقتصادية	بالقطاع.	فقائمة	األصناف	التي	ُسمح	لها	باملرور	إلى	غزة	تضاءلت	إلى	بضع	سلع	

املنتجات	 من	 محدودة	 ُشحنات	 بعض	 عدا	 وفيما	 األطفال(.	 وحفاظات	 الطهي	 وزيت	 وامللح	 الدقيق	 )مثل	 أساسية	

الزراعية،	لم	ُيسمح	بخروج	شئ	على	اإلطالق.	وُيعد	هذا	حظرًا	شاماًل	يفوق	أيًا	من	العقوبات	اإلحدى	عشرة	املفروضة	

حاليًا	من	مجلس	األمن	مبا	في	ذلك	العقوبات	املفروضة	على	كوريا	الشمالية	12.	وقد	بلغ	احلظر	من	القساوة	ما	يتعدى	

11		مجموعة	شركة	االتصاالت	الفلسطينية،	مديرية	غزة	»تقرير	اخلسائر	واألضرار	التي	حلقت	بالبنية	التحتية	ملجموعة	بالتل:	التقرير	الكامل	للخسائر	واألضرار	التي	حلقت	

بشركات	مجموعة	بالتل	في	قطاع	غزة	جراء	احلرب	اإلسرائيلية	في	املدة	من	27	ديسمبر/كانون	األول	2008	إلى	18	يناير/كانون	الثاني	2009”.	25		يناير/كانون	الثاني	

	.2009

www.watsoninstitute.org/tfs/CD/case.html:الويب	موقع	زيارة	ُيرجى	الصلة،	ذات	بالقرارات	وارتباطات	قائمة	على	لالطالع		12
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التدابير	التي	فرضها	االحتاد	األوروبي	مؤخرًا	على	بورما	13.	وترك	هذا	احلصار	قطاع	غزة	معتمدا	بصورة	كاملة	

على	الرواتب	والتحويالت	التي	تدفعها	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	وعلى	املساعدات	اإلنسانية.	

ويحتاج	اقتصاد	قطاع	غزة	إلى	سنوات	كي	يعود	إلى	االنتعاش	من	جديد.	وتتطلب	عملية	اإلنعاش	نفسها	مساعدات	

كبيرة	حتى	تتحقق،	نظرًا	لتدمير	الكثير	من	أرصدة	رأس	املال	املتبقية	خالل	العدوان	اإلسرائيلي	األخير.	وعلى	أية	

حال،	إن	لم	ُتفتح	املعابر	لتسمح	بحرية	عبور	الناس	والبضائع،	فإن	املساعدات	اخلارجية	لن	تكون	قادرة	سوى	على	

إبطاء	االنهيار	النهائي.	وتوضح	األقسام	التالية	بالتفصيل	الوضع	بالنسبة	للقطاعات	الفرعية	الرئيسية	لالقتصاد	إثر	

العدوان	اإلسرائيلي.

الزراعة واألمن الغذائي أ( 

كان	القطاع	الزراعي	في	حقبة	التسعينيات	من	القرن	العشرين	ينتج	في	أغلب	األحيان	من	أجل	السوق	الفلسطينية	

احمللية.	وكما	كان	هناك	صناعة	تصدير	صغيرة،	ولكنها	مزدهرة،	تصدر	منتجات	زراعية	عالية	القيمة	إلى	إسرائيل.	

ولكن	إيقاف	الصادرات	ومنع	استيراد	األسمدة	واملبيدات	احلشرية	ومواد	التغليف	واملستلزمات	األخرى	أدى	إلى	

فقدان	ما	يزيد	على	40	ألف	وظيفة	في	هذا	القطاع.	وُيقدر	مركز	التجارة	الفلسطيني	إجمالي	اخلسارة	التي	حلت	

بقطاع	الصادرات	الزراعية	مبا	قيمته	30	مليون	دوالر	أمريكي	في	موسم	2008/2007.	فعلى	سبيل	املثال،	لم	ُيسمح	

بخروج	سوى	109	أطنان	من	أصل	2,500	طن	من	محصول	الفراولة،	ما	نتج	عنه	خسارة	ُتقدر	بنحو	7	ماليني	دوالر	

أمريكي.	ولم	ُيصّدر	سوى	حوالي	17	في	املائة	من	إنتاج	الزهور	املقطوفة،	أي	بخسارة	تصل	إلى	6.5	مليون	دوالر	

أمريكي،	حيث	ُاستخدم	باقي	احملصول	علفًا	للحيوانات.	وفوق	كل	ما	سبق،	لم	يسمح	بُتصدير	طماطم	الكرز	)الصغيرة	

احلجم(،	مما	أدى	إلى	خسارة	تقارب	1.5	مليون	دوالر	أمريكي.

كان	قطاع	الزراعة	مقيدًا	بشدة	بسبب	إغالق	احلدود،	إال	أنه	أصيب	أيضًا	بأضرار	بالغة	من	جراء	الهجمة	اإلسرائيلية	

األخيرة	والتي	أدت	إلى		تدمير	واسع	النطاق	لألراضي	املزروعة،	والصوبات	)الدفيئات(،	والثروة	احليوانية	ومزارع	

الدجاج،	وآبار	املياه،	وشبكات	الري،	واألصول	الزراعية	املنتجة	األخرى.	وأشار	تقييم	دقيق،	ولكن	أولي	لألضرار	

التي	أصيبت	بها	القطاعات	الفرعية	املختلفة	إلى	أن	اخلسائر	املباشرة	الناجمة	عن	الهجوم	العسكري	فاقت	180	

مليون	دوالر	أمريكي،	ومن	احملتمل	أن	يستمر	تأثر	القطاع	نتيجة	الهجوم	اإلسرائيلي	واإلغالق	املطول	لسنوات	عديدة	

مقبلة.

www.reuters.com/article/mapNews/idUSL19999620071119:على	االطالع	ُيرجى		13
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جدول 4: خسائر القطاع الزراعي املقدرة في قطاع غزة

التقدير النهائي )مليون دوالر أمريكي(القطاع

 اإلنتاج النباتي 

65.064أشجار	الفواكه	

14.280احملاصيل	املروية	

1.138احملاصيل	املروية	مبياه	األمطار

4.304الفراولة

84.786املجموع الفرعي

اإلنتاج احليواني

3.746املاشية

11.300اخلراف	واملاعز

0.394أمهات	الدواجن	

0.572الدجاج	البّياض

0.929خاليا	النحل

0.124حيوانات	وطيور	أخرى

1.068أعالف	احليوانات

18.133املجموع الفرعي 

البنية التحتية

11.041اآلبار

22.950مشاتل	اخلضروات

1.254املشاتل	الزراعية

2.250احلظائر	املائية

2.254املعدات	الزراعية

1.200الطرق	الزراعية

1.140البنية	التحتية	للتسويق

1.520مصايد	األسماك	

4.191مزارع	احليوانات

0.200املستلزمات	واملواد

5.600شبكات	الري

2,200خطوط	األنابيب	الرئيسية
0.200املخازن	الزراعية	

20.000وزارة	الزراعة	خسائر	

77.800املجموع الفرعي 

180.719املجموع الكلي

	

180.719إجمالي اخلسائر املباشرة 

88.242إجمالي اخلسائر غير املباشرة 

268.961إجمالي اخلسائر الزراعية 

الجزء )ب(: أثر األزمة



32

الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة لعامي
 2010 - 2009

تدنت	قدرات	املزارعني	على	إنتاج	الغذاء	وتأمني	دخل	ألسرهم	إلى	مستوى	مروعخطير.	وتوقفت	األنشطة	الزراعية	ملدة	

شهر	تقريبًا	وتقيدت	إمكانية	الوصول	إلى	املستلزمات	واملناطق	الزراعية	تقييدًا	كبيرًا.	ولم	تكن	هناك	إمكانية	للوصول	

14،	والتي	سلبت	غزة	30	في	املائة	من	أراضيها	الصاحلة	للزراعة،	أثناء	العدوان.	وفي	الوقت	 إلى	“املنطقة	العازلة” 
نفسه،	استمر	القيد	املفروض	على	الصيادين،	بحيث	ال	ميكنهم	جتاوز	مسافة	3	إلى	6	أميال	بحرية	من	الساحل،	مما	

تسبب	في	صيد	زائد	على	الشواطئ	الداخلية	وخسارة	في	اإلنتاجية.	

لقد	جنم		عن	األضرار	اجلسيمة	التي	ُمني	بها	قطاع	الزراعة	والصيد	مؤخرًا،	والذي	يوفر	نسبة	11	إلى	12	في	

املائة	من	فرص	العمل	في	قطاع	غزة،	15	فقدان	العديد	من	فرص	العمل،	كما	تأثرت	قدرة	أسر	عديدة	على	احلصول	

الفواكه	 أن	أسعار	 وبرغم	 البروتني	احليواني.	 الطازجة	األخرى،	السيما	 الغذائية	 واملواد	 املباشر	على	اخلضروات	

واخلضروات	ومنتجات	األلبان	قد	عادت	في	معظمها	إلى	مستويات	ما	قبل	العدوان	اإلسرائيلي،	إال	أن	أسعار	اللحوم	

الطازجة	والبيض	قد	ارتفعت.	وينفق	الفلسطينيون	الذين	يعيشون	في	غزة	غالبية	دخلهم	على	الغذاء	16،	وسوف	يكون	

الرتفاع	معدالت	البطالة	والفقر،	املقترنة	بهبوط	في	اإلنتاج	احمللي،	أثٌر	سلبي	على	األمن	الغذائي	في	األمدين	القصير	

واملتوسط17.	

املؤسسات الصناعية ومؤسسات القطاع اخلاص األخرى ب( 

يستورد	القائمون	على	التصنيع	في	غزة	95	في	املائة	من	مستلزماتهم	ويعتمدون	اعتمادًا	كبيرًا	على	الصادرات.18	

وأدى	احلصار	اإلسرائيلي	الصارم	حتى	اآلن	إلى	تدمير	شبه	كامل	لهذا	القطاع	،	حتى	قبل	العدوان	اجلوي	والبري.	

وُتقدر	جمعيات	األعمال	في	غزة	أن	فرص	العمل	في	القطاع	الصناعي	تدهورت	من	حوالي	35	ألفًا	قبل	االنسحاب	

اإلسرائيلي	في	2005	إلى	حوالي	860	فرصة	عمل	في	نهاية	يونيو/	حزيران	2008.	وإضافة	إلى	ذلك،	ُتقدر	هذه	

اجلمعيات	أن	70	ألف	عامل	آخرين	قد	فقدوا	أعمالهم	في	قطاعات	أخرى.	وقد	أعقب	التهدئة	)أو	الهدنة(	التي	أعلن	

عنها	في	يونيو/	حزيران	2008	ارتفاٌع	قليل	في	اإلنتاج	حيث	ُسمح	للمزيد	من	البضائع	بالدخول	من	املعابر،	كما	

توسع	نطاق	العمليات	التي	كانت	جتري	عبر	األنفاق،	ولكن	العدوان	اإلسرائيلي	األخير	أحدث	دمارًا	هائاًل	في	أرصدة	

رأس	املال	املتبقية	وجنم	عنه	إغالق	املشروعات	القليلة	التي	استطاعت	أن	تواصل	أعمالها.	

التي	 الثقة	وخسر	املصدرون	حصتهم	السوقية	 باملهمة	السهلة،	حيث	فقد	املستثمرون	 إن	إزالة	األضرار	لن	تكون	

جاهدوا	للحصول	عليها.	وعلى	النقيض	من	فترات	اإلغالق	القصيرة	السابقة،	حني	كانت	قطاعات	مثل	النسيج	واألثاث	

تسترد	عافيتها	بسرعة	نسبية،	إذ	كانت	تنتهز	الشركات	األجنبية	القوى	العاملة	املاهرة	واملنخفضة	التكلفة	نسبيًا	في	

غزة،	فإن	هذا	احلصار	املطول	يعني	أنه	كان	على	الشركات	أن	تبحث	في	مكان	آخر	عن	شركاء	ينفذون	لهم	أوامر	

العمل	أو	طلبياتهم.	وإضافة	إلى	ما	سبق،	فإنه	على	الرغم	من	أن	كثيرًا	من	األضرار	املادية	حتملتها	أنشطة	أعمال	

كانت	مغلقة	أصال،	فإن	تدميرها	يؤكد	على	أنها	لن	تستطيع	االنتعاش	بسرعة	إذا	ما	حتسنت	الظروف	من	جديد.	

14			متتد	»املنطقة	العازلة«	إلى	مسافة	كيلومتر	من	احلدود	الشرقية	لقطاع	غزة	وكيلومترين	من	حدوده	الشمالية.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/(	2008	عام	من	الثالث	الربع	في	الفلسطينية	املركزية	اإلحصاء	دائرة	به	قامت	الذي	العاملة«	القوى	»استقصاء		15

.)PressRelease/labour_e.pdf
16		»استقصاء	األمن	الغذائي	السريع«	في	األراضي	الفلسطينية	احملتلة	الذي	قام	به	كل	من	منظمة	األغذية	والزراعة	)الفاو(	وبرنامج	الغذاء	العاملي	ووكالة	األمم	املتحدة	

إلغاثة	وتشغيل	الالجئني	الفلسطينيني	في		الشرق	األدنى	)األونروا(،	مايو/أيار	2008.

17		ليس	لنسبة	56	في	املائة	من	أهل	غزة	أمن	غذائي،	طبقًا	ملا	أورده	“تقييم	األمن	الغذائي	السريع” )الفاو/برنامج	الغذاء	العاملي/األنروا(،	في	أبريل	2008،	وأكثر	من	75	

في	املائة	من	األفراد	يتلقون	مساعدات	غذائية.

20%www.minfo.gov.ps/English/reports/Restarting(	)2007	)سبتمبر/أيلول	الفلسطيني«	االقتصاد	إنعاش	استئناف	لندن:	بعد	»عامان	الدولي:	البنك		18

)20Bank.pdf%20World%-20%20economy%Palestinian
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ولقد	قام	املجلس	التنسيقي	ملؤسسات	القطاع	اخلاص	بإجراء	تسجيل	أولي	لألضرار	التي	أصابت	قطاع	األعمال	في	

غزة،	حيث	بلغت	قيمتها	140	مليون	دوالر	أمريكي	أثناء	العدوان	اإلسرائيلي	األخير.

جدول 5: تفاصيل األضرار التي حلقت بقطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات

القطاع الفرعي القطاع

التكلفة املقدرة )دوالر	أمريكي(

املجموعسلعالبناء واملعدات

1,163,79501,163,795ورش	األملنيوماملنشآت الصناعية
36,785,928100,00036,885,928اإلنشاءات

3,557,27603,557,276اللدائن
4,436,00004,436,000الزراعة

120,0000120,000املستحضرات	الصيدالنية
1,445,00001,445,000املواد	الكيماوية

1,684,83901,684,839املنسوجات	
947,751144,0001,091,751األثاث
4,476,04404,476,044النجارة

6,682,85506,682,855ورش	املعادن
698,9290698,929اخلياطة
8,00008,000الورق

62,006,417244,00062,250,417إجمالي الصناعات

51,937,24411,84251,949,086املشروعات	التجاريةالتجارة
9,798,8017,632,06617,430,867احملال	التجارية

61,736,0457,643,90869,379,953إجمالي املشروعات التجارية

2,989,07402,989,074املقاوالتاخلدمات
133,0000133,000املعلومات
67,850067,850التأمني

340,6800340,680تكنولوجيا	املعلومات
4,585,5366504,586,186املرافق	السياحية
10,000010,000خدمة	الشاحنات

8,126,1406508,126,790إجمالي اخلدمات

131,868,6027,888,558139,757,160املجموع الكلي

يحتمل	أن	تنتعش	بعض	القطاعات	الفرعية	أسرع	من	قطاعات	أخرى19.	ويتطلب	قطاع	السياحة	الذي	يضم	266	

مؤسسة	ويشغل	1,100	شخصا	إصالحات	للمطاعم	والفنادق،	مبا	في	ذلك	الفنادق	الثالثة	التي	ُدمرت	بالكامل20.	
وميكن	أن	يعمل	التدفق	املتوقع	للقادمني	من	خارج	غزة	أثناء	عملية	اإلنعاش	وإعادة	اإلعمار	توفيردفعةيحتاج	إليها	

ذلك	القطاع	الذي	كان	يشرف	على	النهاية	في	السابق.	وميكن	أن	تبدأ	عمليات	اإلنشاء	-	وهي	بالغة	األهمية	في	خطة	

اإلنعاش	الشاملة	-	مبجرد	السماح	بدخول	أول	شاحنة	محملة	باألسمنت.	وتوجد	في	غزة	25	شركة	بناء	بطاقة	سنوية	

19			الرجاء	مراجعة	»بورتالند	ترست«	)Portland Trust(	نشرة	فلسطني	االقتصادية	)ديسمبر/كانون	األول	2007(	
20			بيت	ضيافة	جمعية	الهالل	األحمر	الفلسطينية	وفندق	شهاب	وفندق	اجلزيرة.
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تفوق	10	ماليني	دوالر	أمريكي،	و	40	شركة	متوسطة	احلجم،	وحوالي	120	شركة	ميكنها	االضطالع	مبشروعات	

يتم	 بأن	 ويرتبط	ذلك	 بنحو	380	مليون	دوالر	أمريكي.	 الشاملة	 الطاقة	 قيمتها	حتى	5	ماليني	دوالر.	وتقدر	 تصل	

السماح	ملقاولي	الضفة	الغربية	وأماكن	أخرى	بالوصول	إلى	قطاع	غزة	أثناء	عملية	إعادة	اإلعمار.

رغم	أن	املباني	واآلالت	بحاجة	إلى	صيانة	وإصالح،	إال	أن	مصانع	كثيرة	ستكون	قادرة	على	بدء	أعمالها	والعودة	إلى	

اإلنتاج	من	جديد،	في	أسرع	وقت،	بعد	السماح	للمستلزمات	املطلوبة	بالدخول.	وأما	الصناعات	الغذائية	)بعضها	ال	

يزال	يعمل(	وشركات	اللدائن	والتغليف	والتعبئة،	فمن	املرجح	أن	تكون	من	بني	القطاعات	التي	تنتعش	أواًل.	وسوف	

تتمتع	الشركات	التي	تنتج	للسوق	احمللية	مبيزة	ايجابية،	وكذلك	حال	الشركات	العاملة	في	املواد	الكيماوية	واألشغال	

املعدنية.	ولكن،	سيحتاج	قطاع	األثاث	والنسيج	)واللذان	ُيصدران	76	في	املائة	و	90	في	املائة	من	منتجاتهما	إلى	

إسرائيل،	على	التوالي(	إلى	مساعدات	كبيرة	إذا	ُقدر	لهما	أن	يؤسسا	أنفسهما	من	جديد.	

تتضمن	خطة	اإلنعاش	املبكر	مشروعني	قيمة	كل	منهما،	وفق	التقديرات	األولية،	70	مليون	دوالر	أمريكي،	للتعويض	عن	

اخلسائر	التي	ُمني	بها	القطاع	اخلاص،	وإلتاحة	قروض	ميسرة	إلى	أنشطة	األعمال.	وعلى	أية	حال،	علينا	أن	نتذكر	

حتذير	البنك	الدولي	في	سبتمبر/	أيلول	2007	من	»تآكل«	االقتصاد،	عبر	تفريغ	القطاع	من	كل	طاقة	إنتاجية	متبقية	

وجعله	معتمد	كليًا	على	اإلنفاق	العام	واملساعدات	اإلنسانية	21.	إذ	بدون	تنسيق	املساعدات	للقطاع	اخلاص	وتوفير	

الشروط	الالزمة	لالستثمار	اخلاص،	وأكثرها	أهمية	فتح	حدود	غزة	مع	العالم	اخلارجي،	فإن	العدوان	اإلسرائيلي	

األخير	سيكون	شهادة	وفاة	القتصاد	قطاع	غزة.	

       ت(    فرص العمل وسبل كسب العيش

جاء	العدوان	اإلسرائيلي	صدمة	قاسية	ملجتمع	منهك	بالفعل	وعرضه	لألخطار،	فأحدث	أضرارًا	بالغة	بسبل	كسب	عيش	

األسر	في	غزة.	فقبل	احلصار	الذي	استمر	18	شهرًا،	كان	القطاع	اخلاص	مسؤواًل	عن	إيجاد	أكثر	من	54	في	املائة	

من	فرص	العمل22.	وبسبب	القيود	الشديدة	املفروضة	على	الواردات	والصادرات	من	البضائع	بعد	يونيو/	حزيران	

2007،	لم	يستطع	سوى	نحو	2	في	املائة	من	املنشآت	الصناعية	االستمرار	في	العمل	في	نهاية	2008،	وفق	تقديرات	

جمعيات	األعمال	احمللية.	وكما	فاقت	معدالت	البطالة	46	في	املائة	بحلول	الربع	الثالث	من	عام	2008،	23	ولم	يحصل	

كثير	من	أولئك	الذين	على	رأس	العمل	على	رواتبهم	منذ	شهور	)عدا	موظفي	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	ووكالة	األمم	

املتحدة	إلغاثة	وتشغيل	الالجئني	الفلسطينيني	في	الشرق	األدنى	)األنروا(	وبعض	املنظمات	غير	احلكومية(.	

لقد	سبب	العدوان	اإلسرائيلي	تفاقم	الوضع	الذي	كان	أصال	في	غاية	اخلطورة.	فبعد	أسبوع	واحد	من	وقف	إطالق	

النار	أشار	تقييم	أولي	سريع	لسبل	كسب	العيش	ووضع	سوق	العمل	إلى	فقدان	ما	يناهز	7,700	وظيفة	نتيجة	تدمير	

مؤسسات	األعمال	صغيرة	احلجم	واملؤسسات	الزراعية.	وفي	الوقت	ذاته،	فقدت	أكثر	من	1,700	أسرة	معيلهاالرئيسي	

بسبب	الوفاة	أو	اإلصابة.	وقال	حوالي	10	في	املائة	من	السكان	أنهم	فقدوا	مصادر	دخلهم	مؤقتًا	نتيجة	الهجوم،	

بينما	قال	21	في	املائة	أنهم	تأثروا	تأثرًا	دائمًا	بسبب	تدمير	مؤسسات	األعمال	التي	يرتبطون	بها.	واشتدت	الوطأة،	

بوجه	خاص،	على	مناطق	احلدود	الشمالية	والشرقية،	حيث	وصلت	معدالت	البطالة	إلى	70-	80	في	املائة	في	بعض	

21			البنك	الدولي	»�عامان	بعد	لندن” 
22			املجلس	التنسيقي	ملؤسسات	القطاع	اخلاص،	»األثر	على	القطاع	اخلاص	في	غزة«،	12	يوليو/	متوز	2007.

http://www.pcbs.gov.ps/(	2008	عام	من	الثالث	الربع	في	الفلسطينية	املركزية	اإلحصاء	دائرة	به	قامت	الذي	العاملة«	القوى	»استقصاء	مراجعة	ُيرجى			23

.)Portals/_pcbs/PressRelease/labour_e.pdf
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املناطق،	كجباليا،	بعد	أسبوع	واحد	من	توقف	الهجوم.	وترتفع	معدالت	البطالة	بني	أفراد	الفئة	العمرية	24-15	عامًا	

لتصل	إلى	أعلى	مستوى	بني	الفئات	العمرية	األخرى،	وهو	ما	يشكل	تهديدًا	خطيرًا	لالستقرار	االجتماعي	االقتصادي	

والسياسي.	إن	إيجاد	فرص	العمل	يجب	أن	توضع	على	رأس	سلم	األولويات	في	التدخالت	املقترحة.

أشارت	تقديرات	األونروا	واجلهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني	عام	2007	إلى	أن	عدد	الفلسطينيني	في	غزة	الذين	

يعيشون	حتت	خط	فقر	اإلستهالك	وصل	إلى	نسبة	51.8	في	املائة،	غير	أنه	من	املتوقع	أن	يكون	هذا	العدد	قد	ارتفع	

اآلن	إلى	65	في	املائة	حسب	التقييم.	ومن	املتوقع	أن	يتسع	تطبيق	نظم	التكافل	االجتماعي	وأساليب	التأقلم	مع	تدهور	

الدخل،	اتساعًا	كبيرًا	نتيجة	العدوان،	كما	سيتعرض	املزيد	من	السكان،	ال	سيما	الذين	يعيشون	في	فقر	مدقع،	خلطر	

االعتماد	بشكل	كلي	على	املعونات	الغذائية.

      ث(    البنوك وتوافر املوارد النقدية

النقد	من	بنوك	 فرضت	احلكومة	اإلسرائيلية	على	مدى	العشرة	سنوات	املاضية	قيودًا	مشددة	على	عمليات	دخول	

الضفة	الغربية	إلى	فروعها	في	قطاع	غزة.	وجنم	عن	ذلك	أن	انخفضت	املوارد	النقدية	املتاحة	من	البنوك	إلى	ما	دون	

ما	هو	مطلوب	من	أجل	تلبية	الطلب،	مبا	في	ذلك	ما	يحتاج	إليه	األفراد،	وأنشطة	األعمال،	ورواتب	موظفي	السلطة	

الفلسطينية	واملساعدات	اإلنسانية.	ولقد	كان	للنقص	في	املوارد	النقدية	انعكاسات	اقتصادية	واجتماعية	خطيرة	متثلت	

في	نواٍح	عدة:

كانت	مستويات	املعيشة	قد	تآكلت	تآكاًل	حادًا	في	غزة،	وأدى	هذا	القيد	اإلضافي،	الذي	مت	فرضه	على	 	• 	

السيولة	إلى	املزيد	من	تدني	قدرة	األسرعلى	تغطية	حاجاتها	األساسية،	خاصة	مع	ذلك	الطلب	الكبير	الكامن	

بعد	العدوان	اإلسرائيلي	األخير.	وتشير	التقديرات	إلى	أن	عدم	قدرة	77	ألف	موظف	بالسلطة	الفلسطينية	

على	سحب	رواتبهم	من	البنوك،	قد	أثر	تأثيرًا	مباشرًا	على	األحوال	املعيشية	حلوالي	نصف	مليون	شخص	

في	غزة.	ويضاف	هذا	إلى	اآلثار	غير	املباشرة	الواقعة	على	األسر	األخرى	نتيجة	نقص	السيولة	لدى	شبكات	

وبرامج	األمان	االجتماعي.

خارج	 النقدية	 املوارد	 اكتناز	 على	 البعض	 املصارف	 النقدية	 االحتياطات	 في	 املتواصل	 االنخفاض	 حفز	 	• 	

النطاق	املصرفي،	ومن	املرجح	أن	يتسبب	هذا	في	تدني	ثقة	عامة	السكان	على	املدى	الطويل	في	املصارف.	

وميكن	أن	يؤدي	هذا	إلى	انخفاض	أرباح	املصارف،	مما	قد	يضطرها	إلى	إغالق	أبوابها	في	نهاية	املطاف،	

مع	كل	ما	يصاحب	ذلك	من	فوضى	تلقي	بثقلها	على	كاهل	االقتصاد	الهش	لقطاع	غزة.	

حرفت	القيود	املفروضة	على	حركة	النقد	بتقليصها	دور	اجلهاز	املصرفي	في	غزة	وتقويضها	لقدرته	على	 	• 	

االستمرار	مسار	املوارد	الشحيحة،	فمررتها	إلى	القنوات	غير	الرسمية	التي	ال	تخضع	للوائح	التنظيمية	بداًل	

من	أن	توجهها	إلى	البنوك.	وأدى	هذا	بدوره	إلى	تقليص	مالئمة	وفعالية	اإلجراءات	االحتياطية	احلمائية	

غير	 األخرى	 واألعمال	 األموال	 غسيل	 أنشطة	 مواجهة	 في	 التنظيمية	 ولوائحه	 الفلسطينية	 النقد	 لسلطة	

القانونية.	أما	املستفيد	من	هذا	الوضع	الشاذ،	فهو	اجلماعات	التي	تتمتع	بالقدرة	على	احلصول	على	املوارد	

النقدية	خارج	األطر	الشرعية	بالسيطرة	على	القنوات	غير	الرسمية	الواقعة	خارج	دائرة	املصارف.
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وُتقدر	سلطة	النقد	الفلسطينية	أن	هناك	حاجة	في	عام	2009	ملبلغ	200	مليون	شيقل	)50	مليون	دوالر	أمريكي(	

كحد	أدنى	كل	شهر	للوفاء	باملتطلبات	الدنيا	للسيولة	البنكية،	حتى	مع	قيام	املصارف	بعملية	ترشيد	صارمة.	

4. قطاع احلوكمة

تدهورًا	 عليها،	 اإلسرائيلي	 اجليش	 عدوان	 أثناء	 غزة،	 في	 يعيشون	 كانوا	 الذين	 الفلسطينيني	 السكان	 أغلب	 شهد	

ملحوظًا	لألمن	والُلحمة	االجتماعية،	هذا	فضاًل	عن	تعطيل	قنوات	اتخاذ	القرارالتي	متس	الشؤون	العامة	واحلماية	

احمللية		 السلطات	 تستخدمها	 التي	 التحتية	 املادية	 البنية	 تدمير	 إلى	 أيًضا،	 الهجمات،	 أدت	 وقد	 اإلنسان.	 وحقوق	

ألغراض	اإلدارة	العامة،	فضاًل	عن	تشريد	املوظفني	احلكوميني	أو	قتلهم.	وكان	من	تداعيات	ذلك،	أن	تعطلت	مهام	

الوظائف	احلكومية	العادية	بصورة	لم	يشهد	لها	قطاع	غزة	مثيال.	

كثيرًا	ما	تؤدي	الظروف	السياسية	املتقلبة	واملترافقة	مع	عدم	اليقني	إلى	التأثير	سلبًا	على	قضايا	احلوكمة	واألمن	

واحلماية،	ذلك	ألنه	غالبًا	ما	يتم	اعتبار	هذه	األمور	على	أنها	قضايا	ثانوية	تأتي	أهميتها	بعد	تلبية	احلاجات	اإلنسانية	

واألمن	 الرشيدة	 احلوكمة	 مبادئ	 دمج	 أن	 إال	 غزة،	 في	 األوضاع	 على	 بالتأكيد	 احلالة	 هذه	 وتنطبق	 األساسية.	

وإجراءاتهما	في	األنشطة	االجتماعية	والبيئية	واالقتصادية،	هو	أمر	بالغ	األهمية	في	تيسير	عملية	اإلنعاش	املبكر	

وتواصلها	وإضفاء	الشرعية	عليها،	ومن	ثم	في	تيسير	التنمية	طويلة	األمد	وفي	تواصلها	وشرعيتها.	

إن	استقرار	قطاع	غزة	في	املستقبل	مرهون	مبسائل	عدة:	)1(	حماية	املمتلكات،	واألشخاص	وتوفير	األمن	العام	)2(	

إعادة	تأهيل	السلطات	احمللية	واجلهات	األخرى	التي	تقوم	على	تقدمي	اخلدمات	األساسية،	كاملنظمات	غير	احلكومية	)3(	

مساندة	العملية	السياسية	التي	تقود	إلى	املزيد	من	االستقرار	)4(	حماية	أنظمة	العدالة	وحقوق	اإلنسان	)5(	ضمان	إتاحة	

املعلومات	للمواطنني	)6(	تأمني	قنوات	من	أجل	املشاركة	والتنظيم	واإلشراف	العام	)7(	ضمان	إجراء	تخصيصات	مالية	

تتسم	بالشفافية	)8(	ضمان	أمن	وسالمة	السكان	بصفة	عامة.	ومتثل	هذه	العوامل	اعتبارات	هامة	يجب	معاجلتها	في	ظل	

األزمة	احلالية.	وكما	هو	احلال	مع	جميع	التدخالت	يعتبر	التسلسل	والتكامل	مع	القطاعات	األخرى	غاية	في	األهمية.

إننا	ندرك	احلساسية	السياسية	اخلاصة	لهذا	اجلانب	من	اخلطة،	وأن	تنفيذ	العديد	من	التدخالت	يتطلب	إحراز	تقدم	

في	معاجلة	االنقسامات	الداخلية	برزت	منذ	عام	2007.	ومع	ذلك،	يتوجب	علينا	ان	نوثق	األضرار	اخلطيرة	واحلاجات	

الكبيرة	التي	جنمت	عن	العدوان	اإلسرائيلي،	وكذلك	متطلبات	النهوض	للتمكن	من	تعبئة	املوارد	من	أجل	مساندة	قطاع	

احلوكمة	على	الفور،	بعد	التوصل	إلى	حل	للمأزق	السياسي	احلالي.	ولهذا	الغرض،	مت	جتميع	بيانات	أساسية	نوعية	

وكمية	العدوان	اإلسرائيلي	على	عدة	قطاعات	فرعية	هامة.	

       أ(   السلطات احمللية واإلدارة العامة 24

تسبب	العدوان	اإلسرائيلي	على	غزة	في	تدمير	عارم	للبنية	التحتية	املادية	املستخدمة	لألغراض	اإلدارية	الرسمية،	كما	

تسبب	أيضًا	في	إصابة	موظفي	اخلدمة	املدنية	أو	وفاتهم.	وكان	من	تداعيات	ذلك،	أن	تراجعت	مهام	الوظائف	العادية	

للهيئات	احلاكمة	مثل	إدارة	اخلدمات	االجتماعية	األساسية	تراجعًا	كبيرًا	أو	توقفت	كليًا.	

تعرض	املجلس	التشريعي	الفلسطيني	أثناء	القصف	للتدمير،	كما	دمرت	كليًا	أو	جزئيًا	سبع	مؤسسات	حكومية	)مبا	

24		تشير	هذه	األرقام	إلى	املباني	التي	كان	يعمل	بها	موظفو	اخلدمة	املدنية	حال	تأديتهم	لألنشطة	احلكومية	وال	تأخذ	في	احلسبان	البنية	التحتية	أو	املمتلكات	التي	كانت	

متلكها	احلكومة	ألغراض	مغايرة	لوظائف	احلوكمة	مثل	احلدائق	البلدية،	واملراكز	الثقافية،	واملكتبات،	والطرق،	الخ؛.	ولقد	قررنا	ضم	األسواق	اململوكة	للقطاع	العام	مبا	في	

ذلك	املذابح	)املقاصب(	واملراكز	التجارية.
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في	ذلك	قصر	احلاكم،	ومقر	احملفوظات	)األرشيف(،	وديوان	املوظفني	العام،واملقر	الرئاسي(،	وُدمرت	وزارات	الداخلية	

والعدل	والثقافة	تدميرًا	جزئيًا	أو	كاماًل،	وُدمرت	معها	املجمعات	التابعة	لها.	وإضافة	إلى	ذلك،	ُأصيب	19	مرفقًا	من	

املرافق	البلدية	بأضرار،	كما	ُدمر	11	مرفقًا	بالكامل،	شملت	مراكز	جتارية	كاألسواق	واملذابح	)املقاصب(	واملتاجر.	

التي	تشرف	عليها	وزارة	الداخلية	)بيانات	السكان	-	شهادات	الوفاة	-	إصدار	 توقفت	عمليات	“الشؤون	املدنية” 
مرافق	 أصيبت	 كما	 األول،	 كانون	 ديسمبر/	 	27 منذ	 الخ(	 احلكومية،	 غير	 املنظمات	 تسجيل	 	- السفر	 جوازات	

الوزارة	بأضرار	جراء	القصف.		وإضافة	إلى	ذلك،	ونتيجة	للتدمير	املادي	للمقرات		وانعدام	القدرة	الوظيفية	لدوائر	

اخلدمة	املدنية،	توقف	النظام	القانوني	عن	العمل	بانتظام،	مما	تسبب	في	إحداث	املزيد	من	الضرر	لسالمة	أهل	غزة	

وأمنهم.	

      ب(   منظمات املجتمع املدني واملجتمع احمللي 

هناك	فرصة	ألن	تصبح	املنظمات	غير	احلكومية	احملرك	واملنفذ	األول	خالل	عملية	اإلنعاش	املبكر	في	غزة،	السيما	

في	مجال	تعزيز	املشاركة	الفعالة	للمواطنني	وامللكية	احمللية		والتوثيق	وجمع	املعلومات،	وعمليات	اإلشراف	والتنفيذ،	

واملشاركة	في	إيصال	اخلدمات	إلى	السكان	املتضررين،	ولكن	عددا	كبيرا	من	هذه	املنظمات	تضرر	خالل	العملية	

العسكرية.	ويؤكد	تقييم	ملقرات		هذه	املنظمات،	أن	سبعة	منها	قد	ُدمرت	جزئيًا	أو	كليًا،	مبا	في	ذلك	مقر	جمعية	الهالل	

األحمر	الفلسطينية.	

وعقب	توقف	االعتداءات	اإلسرائيلية،	واستنادًا	إلى	املعلومات	التي	أمكن	جمعها،	من	شبكات	املنظمات	غير	احلكومية	

الفلسطينية	ومنظمات	املجتمع	املدني	األخرى،	يبدو	أن	هناك	قيودًا	على	مشاركة	املنظمات	غير	احلكومية	في	عملية	

اإلنعاش.	ويجب	إعادة	تفعيل	هذه	املنظمات	من	أجل	مساندة	املجتمعات	احمللية،	وفق	نهج	بعيد	عن	احلزبية	ومستند	

إلى	االحتياجات	الفعلية.

      ت(    السالمة واألمن، مبا فيها الدفاع املدني 

إن	األمن	والسالمة	متطلبان	أساسيان	إلحداث	حتسينات	ملموسة	ومستدامة	في	حياة	أهل	غزة.	ومن	نافل	القول،أن	

شروط	األمن	الشخصي	لسكان	غزة،	قد	تدهورت	للغاية	أثناء	االجتياح	العسكري.	وطبقًا	الستقصاء	25	ُأجري	في	

اآلونة	األخيرة،	أشار	75	في	املائة	من	السكان	الذين	شملهم	االستقصاء	إلى	أنهم	ال	يشعرون	باألمان،	حيث	عزى	

42	في	املائة	منهم	هذا	الشعور	إلى	الهجوم	اإلسرائيلي.	وفيما	يتعلق	باألمن	الداخلي،	أعرب	32	في	املائة	فقط	من	

الذين	شملهم	االستقصاء	عن	اعتقادهم	بأن	حالة	الشوارع	كانت	حتت	السيطرة	واتسمت	باألمن.	

ولقد	تضررت	البنية	التحتية	املادية	جلهاز	أمن	الدولة	بصورة	كبيرة؛	فقد	ُدمر	74	موقعًا	من	مواقع	األمن	والدفاع	املدني	

إما	تدميرًا	جزئيًا	أو	كليًا،	وتشير	التقديرات	إلى	أن	167	ضابط	شرطة	قد	استشهدوا	خالل	الهجوم	اإلسرائيلي.	

25		برنامج	األمم	املتحدة	اإلمنائي/برنامج	تقدمي	املساعدة	إلى	الشعب	الفلسطيني،	فبراير/شباط،	2009،	�داخل	غزة:		اجتاهات	وإدراكات	املقيمني	في	قطاع	غزة	في	أعقاب	

الهجمات	العسكرية	اإلسرائيلية”.	مت	إجراء	استقصاء	عبر	الهاتف	مع	1,815	شخص	من	أهل	غزة	بصورة	عشوائية		في	الفترة	ما	بني	25		يناير/كانون	الثاني	واألول		من	
فبراير/شباط	لتقييم	إدراكات	السكان	في	قطاع	غزة.	مجال	اخلطأ	اإلجمالي	+/-	2.3	في	املائة.

الجزء )ب(: أثر األزمة



38

الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة لعامي
 2010 - 2009

      ث(     حقوق اإلنسان واحلماية

	

ال	يزال	اخلطر	الرئيسي	الذي	يحدق	بفلسطينيي	غزة	يكمن	في	احتمال	قيام	اجليش	اإلسرائيلي	باملزيد	من	التوغالت	

)Lancet(	مؤخرًا	عن	مشروعية	القلق	والتوتراملتعلقة	باحلماية	 واالعتداءات.	وأوضح	مقال	في	صحيفة	“النسيت” 

في	ظل	مثل	هذه	األوضاع:	“يصف	الناجون	كيف	أن	الدبابات	اإلسرائيلية	كانت	تأتي	إلى	أبواب	املنازل	فتطلب	من	

ساكنيها	أن	يخرجوا،	فيخرج	األطفال	وكبار	السن	والنساء،	ويصفونهم	في	صفوف،	ثم	يفتحون	عليهم	النار	ويقتلونهم.	

وفقدت	عائالٌت	العشرات	من	أبنائها	بأساليب	اإلعدام	هذه.	وقد	مت	توثيق	كثير	من	عمليات	االستهداف	املتعمد	لألطفال	

والنساء	الُعّزل	وأصبحت	معروفة	جلماعات	حقوق	اإلنسان	في	قطاع	غزة	على	مدى	الشهر	املنصرم«.	26	

يؤثر	استمرار	إغالق	املعابر	على	قدرة	السكان	على	التنقل	والعبور،	وهو	ما	يشكل	قيدًا	سلبيًا	قاسيًا	على	احلقوق	

االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	التي	يضمنها	القانون	الدولي.	ال	شك	أن	إصرار	إسرائيل	على	عدم	السماح	بدخول	

املواد	األساسية،	هو	العائق	الرئيسي	الذي	يحول	دون	العودة	إلى	احلياة	الطبيعية.	وإذا	استمرت	القيود	املفروضة	

على	العبور،	فإن	نزوح	األسر	التي	فقدت	املأوى	قد	يطول.	وُيلقي	هذا	بعبء	قاس	على	عاتق	األسر	املضيفة،	وتعّرض	

الترابط	االجتماعي	خلطر	االنهيار.

قام	اجليش	اإلسرائيلي	أثناء	اجتياحه	لغزة	باحتجاز	مئات	األشخاص،	يكاد	كلهم	أن	يكونوا	من	الرجال.	وقد	مت	

اإلفراج	عن	كثير	منهم	في	وقت	الحق،	ولكن	ال	يزال	البعض	محتجزًا	دون	القدرة	على	احلصول	على	مساعدة	قانونية.	

وال	تتوافر	معلومات	دقيقة	عن	عدد	هؤالء	احملتجزين	بسبب:	)1(	عجز	منظمات	حقوق	اإلنسان	عن	إنشاء	قنوات	

اتصال	مع	السلطات	اإلسرائيلية	)2(	متسك	اإلسرائيليني	بسياسة	متنع	الزيارات	العائلية	لألسرى	)3(	عجز	األسر	

عن	التأكد	متامًا	من	أن	األشخاص	املفقودين	هم	في	عداد	الشهداء.	وإضافة	إلى	ذلك،	ليس	هناك	إمكانية	للوصول	إلى	

مناطق	معينة	في	غزة	بسبب	التوسع	في	املنطقتني	العازلة	واملغلقة”.	ويبقى	نقص	اإلحصاءات	حول	عدد	احملتجزين	
حتديًا	كبيرًا	أمام	أعمال	التوثيق	والرصد.	

5.  املوارد الطبيعية والبيئة

لعيشهم	 السكان	 ا	كسب	 بسبل	 وثيقًا	 ارتباطًا	 البيئية	 إلى	األصول	 الوصول	 على	 والقدرة	 البيئية	 األوضاع	 ترتبط	

وبصحتهم	وأمنهم	في	قطاع	غزة.	وعلى	الرغم	من	أهمية	األوضاع	البيئية	احلاسمة	وقابليتها	للتأثر،	فإنها	تتعرض	

للتدهور	داخل	قطاع	غزة	مبعدالت	مروعة.	ويبدو	أن	اجتاه	التدهور	البيئي	طويل	األمد	-	الذي	يشمل	التصحر،	ومتلح	

بسنوات	 مباشرًا	 ارتباطًا	 مرتبط	 	- البيولوجي	 التنوع	 وفقدان	 السواحل،	 وتآكل	 التربة،	 واجنراف	 املياه،	 أحواض	

الصراع	مع	إسرائيل،	ولكن	العدوان	العسكري	األخير	على	غزة	جعل	هذا	الوضع	املتأزم	يتفاقم	وزاده	سوءًا.	وعالوة	

على	ذلك،	فإن	حقيقة	كون	قطاع	غزة	أحد	أشد	املناطق	ازدحامًا	بالسكان	في	العالم،	تعني	أن	اآلثار	البيئية	للقصف	

العشوائي	على	غزة	كانت	-	وسوف	تكون	-	آثارًا	شديدة	الوطأة	على	نحو	خاص.

26			»جراح	غزة«	بقلم	دكتور/	غسان	أبو	ستة	ودكتور/	سوي	أنغ،	صحيفة	»النسيت«،	2	فبراير/	شباط	،	2009.
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إن	إدارة	املوارد	الطبيعية	املتكاملة،	واحملافظة	عليها،	لهما	أمران	جوهريان	لإلنعاش	املبكر	والتنمية	املستدامة	في	

قطاع	غزة.	ولكن،	يقف	أمامها	عدد	من	العوائق،	تشمل،	غياب	اإلدارة	البيئية	الفعالة،	وضعف	أطر	العمل	املؤسسية	

والتنظيمية،	ونقص	الوعي	البيئي	لدى	عامة	الناس،	وغيرها.	وقد	أوضح	تقييم	األضرار	واالحتياجات	الذي	مت	إجراؤه	

الواجب	 التحديات	 التقييم	عن	حجم	 التي	خلفتها	إسرائيل،	كما	كشف	 الفوضى	 النار	عن	حجم	 بعد	وقف	إطالق	

مجابهتها.

جودة املياه أ(   

املياه	ومياه	الصرف	الصحي	في	قطاع	غزة،	وتركت	 العسكرية	األخيرة	على	تدمير	مكثف	ملرافق	 الهجمة	 انطوت	

وراءها	موارد	املياه	اجلوفية	في	وضع	أشد	خطرًا	عما	كانت	عليه	من	قبل.	ومن	األمثلة	األكثر	خطورة،	تدمير	محطة	

معاجلة	املياه	املستعملة	في	غزة	)GWWTP(،	حيث	استهدفت	القوات	اإلسرائيلية	خط	الصرف	الصحي	الرئيسي	

مياة	 ألف		متر	مكعب	من	 إلى	أن	حوالي	250	 التقديرات	 الرئيسية.	وتشير	 الالهوائية	 البرك	االصطناعية	 وإحدى	

النفايات	 أن	 إال	 الرئيسي،	 اخلط	 ورغم	إصالح	 الصحي.	 الصرف	 إلى	خارج	شبكة	 اندفعت	 قد	 الصحي	 الصرف	

السائلة	أغرقت	ما	يقارب	50	دومنا	)50	ألف	متر	مربع(	من	األراضي	الزراعية	املنِتجة	وعطلت	االستفادة	منها	ودمرت	

محاصيلها	املختلفة.		

من	 كثير	 انتشار	 من	 يزيد	 أن	 األخيرة	 الفترة	 في	 الزراعية	 واألراضي	 املياه	 ملوارد	 تلوث	 من	 ما	حدث	 ومن	شأن	

األمراض	التي	حتملها	املياه	كالتيفوئيد،	والوباء	الكبدي	»أ«،	وانتشار	اإلصابة	بالطفيليات،	واألمراض	التي	تصيب	

اجلهاز	الهضمي.	وفي	الوقت	ذاته،	سيؤدي	استمرار	تدهور	احلوض	املائي	الساحلي	إلى	انتشار	كثير	من	األمراض	

الكلوي،	 والفشل	 الكلوي،	 كتكّون	احلصى	 الشرب،	 مياه	 في	 والنترات	 الكلوريدات	 من	 العالية	 بالتركيزات	 املرتبطة	

م«	)فرط	امليثومغلوبني	في	الدم	أو	»متالزمة	الوليد	األزرق«(. ومرض	»ميتهيموغلوبينيَّة	الدَّ

	

تلوث الهواء  ب(   

يتمثل	املصدر	الرئيسي	لتلوث	الهواء	في	قطاع	غزة	في	اإلحراق	املكشوف	للنفايات	الصلبة	وانبعاث	الغازات	السامة	

كالفيورانات	والديوكسينات.	ومن	املعتاد	أن	يصنَّف	تلوث	الهواء	على	أنه	من	األولويات	املنخفضة	في	معظم	الدراسات	

البيئية،	لكن	نظرًا	ملاأنتجه	االجتياح	العسكري،	فإن	تلوث	الهواء	قد	غدا	من	الشواغل	اخلطيرة.	فقد	عمل	التدمير	

اجلارف	للمباني	ومحو	قواعد	تخزين	الوقود	واملستودعات	واستخدام	ذخيرة	غير	تقليدية،	شملت	الفوسفور	األبيض،	

على	إطالق	كميات	هائلة	من	الغبار،	واألسبستوس،	والديوكسينات،	وأول	أكسيد	الكربون،	وثاني	أكسيد	الكبريت،	

واجلسيمات،	واملواد	املعلقة	إلى	الغالف	اجلوي.	وما	من	شك،	أن	كل	ذلك	سيسهم	في	تلوث	اجلو	وإحداث	مخاطر	

طويلة	األمد	على	الصحة	العامة.

األراضي والتربة والتنوع البيولوجي  ت(   

خلف	استخدام	الذخائر	وحركة	الدبابات	واجلرافات	العسكرية	دمارًا	شديدًا	للنباتات	واألراضي	الزراعية.	فاقُتلعت	

ودمرت	 السطحية	 التربة	 في	 أمتار	 عدة	 بعمق	 أخاديد	 الثقيلة	 املجنزرة	 العسكرية	 املركبات	 وَخّطت	 عديدة	 أشجار	
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الغطاء	النباتي.	وكانت	مساحة	املنطقة	املزروعة	في	قطاع	غزة	قبل	27	ديسمبر/	كانون	األول	2008	ما	يصل	إلى	

170	ألف	دومن	)158	ألف	دومن	من	احلقول	املفتوحة	و	12	ألف	دومن	من	الصوبات	)الدفيئات((.	وأورد	تقرير	تقييم	

األضرار	الذي	مت	إجراؤه	مؤخرًا	حول	قطاع	الزراعة	أن	14.6	في	املائة	من	إجمالي	املساحة	املزروعة	قد	مت	تدميرها	

بالكامل.

الثقيلة	من	قنابل	“متفجرات	 تلوثًا	كيماويًا	محتماًل	من	جراء	الذخائر	املستخدمة،	كاملعادن	 وتواجه	التربة	في	غزة	
املعادن	اخلاملة	املكثفة” والفوسفور	من	قذائف	الفوسفور	األبيض،	كما	تواجه	أيضًا	التلوث	البكتريولوجي	)اجلرثومي(	

الناجم	عن	تضرر	البنية	التحتية	لشبكات	الصرف	الصحي.	وما	يفاقم	من	هذه	األوضاع	سوء	إدارة	نفايات	البلديات،	

خاصة	أثناء	العدوان	اإلسرائيلي.	كما	سيحد	فقدان	الغطاء	النباتي	واالقتالع	واسع	النطاق	لألشجار	واحملاصيل	

من	معدالت	الترشيح	واستبقاء	الرطوبة	بالتربة،	فيتسبب	في	التصحر	واجنراف	التربة.	إن	استمرار	تدهور	األراضي	

والتربة	سيحيلهما	على	املدى	الطويل	إلى	أراٍض	وتربة	غير	صاحلتني	للزراعة،	األمر	الذي	ستتدنى	معه	قدرة	قطاع	

الزراعة	على	اإلنتاج،	ويقوض	ما	ُيبَذل	من	جهود	تسعى	إلى	التنمية	االقتصادية	الشاملة	واألمن	الغذائي	العام	في	

قطاع	غزة.

 )ERW( الذخائر واملخلفات املتفجرة للحرب    )ث      

اقترنت	األعداد	الكبيرة	من	اجلرحى	والشهداء	وتدمير	املنازل	وسبل	كسب	العيش	والبنية	التحتية	واخلدمات	األساسية	

احلرب	 بالسكان	مبخلفات	 املكتظ	 غزة	 قطاع	 تلوث	 عنه	 وقد	جنم	 األعمى،	 اإلسرائيلي	 القصف	 مع	 الوهن	 شديدة	

املتفجرة.	فالذخائر	والقنابل	غير	املتفجرتني،	لم	تتركا	للمدنيني	مكانًا	آمنًا.	

رغم	قيام	عدة	جهات	فلسطينية	بعمليات	تطهير	سطحي	واسعة	النطاق،	ما	عمل	على	احلد	من	كثافة	اخلطر	املتوقع	من	

الذخائر	غير	املتفجرة،	غير	أنه	ال	يزال	هناك	خطر	كبير	من	هذه	الذخائر	قادر	على	إعاقة	إيصال	املعونات	اإلنسانية	

وإضعاف	االستجابة	لإلنعاش	املبكر.	إن	املخلفات	املتفجرة	للحرب	حساسة	جدًا	ألي	عبث	بها،	ومن	املرجح	أنها	

تنفجر	إذا	لم	يتم	التعامل	معها	بحرص.	وتشكل	املخلفات	املتفجرة	للحرب	التي	ال	تزال	بني	األنقاض	خطرًا	يهدد	حياة	

األطفال	واألشخاص	الذين	سيشاركون	في	عمليات	رفع	احلطام.

وطبقًا	ملا	جاء	في	تقييم	فريق	األمم	املتحدة	إلزالة	األلغام	27،	فإن	القصف	البري	والبحري	واجلوي	وتوغالت	القوات	

اإلسرائيلية	في	قطاع	غزة،	خلفت	وراءها	األخطار	التالية	الناجمة	عن	املخلفات	املتفجرة	للحرب:

القنابل	اجلوية:	قامت	إسرائيل	بجانب	كبير	من	قصفها	لقطاع	غزة	من	اجلو	مستخدمة	قنابل	»شديدة	انفجار	  • 	

لألغراض	العامة«.	وأكد	فريق	األمم	املتحدة	إلزالة	األلغام	وجود	القنابل	غير	املتفجرة	التالية:

إم	كيه	81	/	250	رطل	/	أغراض	عامة	/	شديدة	انفجار 	)1( 	

إم	كيه	82	/	500	رطل	/	أغراض	عامة	/	شديدة	انفجار 	)2( 	

إم	كيه	84	/	2000	رطل	/	أغراض	عامة	/	شديدة	انفجار 	)3( 	

27		فريق	األمم	املتحدة	إلزالة	األلغام،	اخلطة	التمهيدية	للتطهير	الطارئ	للذخائر	غير	املتفجرة	واملخلفات	غير	املتفجرة	للحرب،	فبراير/	شباط	2009،	غزة.

الجزء )ب(: أثر األزمة



41

الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة لعامي
 2010 - 2009

وكما	مت	أيضًا	تأكيد	وجود	قنبلة	الباريوم	احلراري	)قنبلة	الضغط(	التي	تنتجها	شركة	“رافائيل”،	وإن	كانت	

ليست	من	القنابل	التي	ُتلقى	من	اجلو	باملعنى	الدقيق.	ويفشل	10	في	املائة	من	هذه	الذخائر	في	العمل	كما	

هو	مصمم	له،	ويظل	في	األرض	خطرًا	متفجرًا	كبيرًا.

املدفعية	األرضية:	استمرت	القوات	اإلسرائيلية	في	القصف	بقذائف	املدفعية	عيار	155	ملم	بصفة	رئيسية.	  • 	

وكان	النوع	املستخدم	من	القذائف	شديدة	االنفجار	والفسفور	األبيض28.	وتشكل	القذائف	األخيرة	اخلطر	

األكبر	على	العمليات	اإلنسانية	في	مرحلة	ما	بعد	وقف	إطالق	النار،	إذ	يشتعل	الفسفور	األبيض	تلقائيًا	عند	

مالمسته	للهواء.

خطرًا	 املستخدمة	 القذائف	 وتشكل	 البحر.	 من	 أيضًا	 القوات	اإلسرائيلية	غزة	 البحرية:	قصفت	 املدفعية	  • 	

ملم،	وصواريخ	 االنفجار	عيار	76	 القذائف	شديدة	 بوجه	عام	من	 تتكون	 العمليات	اإلنسانية،	وهي	 على	

“هاربون”.

باستخدام	 املباني	 من	 العديد	 تدمير	 على	 منهجية	 بطريقة	 عبوات	نسف	املباني:	أقدم	اجليش	اإلسرائيلي	  • 	

العبوات	الناسفة.	وفي	بعض	احلاالت،	كانت	هذه	العبوات	الناسفة	ُتعزز	قدرتها	بألغام	مضادة	للدبابات.	

وتوثق	الشواهد	أن	بعض	هذه	العبوات	فشلت	في	االنفجار	وبقيت	لغاية	اآلن	بني	احلطام.

       ج(    إدارة النفايات الصلبة 

شكلت	إدارة	النفايات	الصلبة	باعثًا	كبيرًا	على	القلق	في	قطاع	غزة	قبل	وبعد	العدوان	العسكري،	حيث	تعتبر	اإلدارة	

غير	السليمة	لهذه	النفايات	أحد	األسباب	الرئيسية	للتدهور	البيئي	وتدهور	الصحة	العامة.	وأدى	العدوان	اإلسرائيلي	

بالطرق	 ذلك	 فعل	 على	 القدرة	 في	 حاد	 انهيار	 إلى	 أيضًا	 وأدى	 معها،	 التعامل	 املطلوب	 النفايات	 كمية	 زيادة	 إلى	

السليمة.	

إن	األضرار	التي	أصيبت	بها	عربات	جمع	النفايات	الصلبة	والصناديق	واملعدات	املستخدمة	في	الشوارع،	والتي	ُتقدر	

بحوالي	650	ألف	دوالر	أمريكي،	قد	ألقت	بأعباء	إضافية	على	شبكة	إدارة	النفايات	التي	أصابها	الِقدم	وأعياها	فرط	

األعباء.	وتقع	املرافق	الرسمية	للتخلص	من	النفايات	بالقرب	من	احلدود	مع	إسرائيل.	وملا	لم	يستطع	مقدمو	اخلدمة	

الوصول	إلى	مدافن	القمامة	أثناء	القصف	اإلسرائيلي	الذي	دام	ثالثة	أسابيع،	تراكم	22	ألف	طن	في	محطات	نقل	

النفايات.	وفي	هذه	األثناء،	جاءت	استجابة	املجتمعات	احمللية	للتعامل	مع	النفايات	املتراكمة	في	حرقها	في	الهواء	

الطلق	وتفريغها	بأساليب	عشوائية.

يشير	التقييم	الذي	مت	إجراؤه	جلميع	املرافق	املتضررة،	مبا	فيها	الوحدات	السكنية،	واملباني	العامة،	ومرافق	القطاع	

اخلاص	الصناعية	والتجارية	والسياحية	إلى	أنه	قد	نتج	600	ألف	طن	من	احلطام	أثناء	العدوان.	وفي	مواقع	محددة،	

كمخيم	الالجئني	برفح،	تلّوث	احلطام	تلوثًا	شديدًا	مبادة	األسبستوس	التي	جاءت	بصفة	رئيسية	من	ألواح	التسقيف	

احملطمة،	ولوحظ	أن	كثيرًا	من	املواد	احملتوية	على	األسبستوس	يتراكم	في	الشوارع	في	انتظار	جمعها،	إال	أن		تقارير	

وردت	تفيد	بعجز	بلدية	رفح	عن	ذلك	نظرًا	ملا	تعانيه	من	نقص	عربات	اجلمع	التي	تضرر	كثير	منها	بسبب	العدوان29.	

28			شملت	املدفعية	األرضية	األخرى	القذائف	املضادة	للدبابات	شديدة	االنفجار	عيار	120	ملم،	وقذائف	الهاون	الثقيلة	عيار	120	ملم،	وقذائف	الهاون	املتوسطة	عيار	81	

ملم،	وصواريخ	“التو”.

29			جمعية	أصدقاء	البيئة	الفلسطينية.
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وإضافة	إلى	ذلك،	وكما	ذكرنا	آنفًا،	وطبقًا	ملا	ورد	في	تقرير	تقييم	فريق	األمم	املتحدة	إلزالة	األلغام،	قد	ال	يزال	العديد	

من	املواقع	التي	مت	قصفها	يحتوي	على	مخلفات	غير	متفجرة	للحرب،	وتتطلب	عمليات	رفع	احلطام	تدريب	وتوعية	

مكثفة	للعمال	ووجود	فريق	مؤهل	من	فرق	إبطال	مفعول	الذخائر	املتفجرة.

ُتصنف	نفايات	املراكز	الصحية	طبقًا	لقانون	البيئة	الفلسطيني	واملعايير	الدولية	على	أنها	مواَد	خطرة،	وتتطلب	عمليات	

خاصة	من	حيث	التناول	واجلمع	واملعاجلة	والتخلص	منها.	وقد	اتسمت	إدارة	نفايات	الرعاية	الصحية	بقطاع	غزة	قبل	

العدوان	اإلسرائيلي	بالضعف،	وتشكل	اآلن	مصدر	قلق	للخبراء	املتخصصني	في	األنشطة	الصحية	والبيئية.	وأدت	

األعداد	الكبيرة	من	اإلصابات	والوفيات	إلى	مستويات	مفرطة	من	نفايات	الرعاية	الصحية	اخلطرة،	وفي	الوقت	نفسه	

،	فإن	هناك	نقصا	في	املوارد	واملعدات	واألجهزة	واإلجراءات	املتعلقة	بالتخزين	والتخلص	في	املستشفيات	واملراكز	

الطبية.	وإضافة	إلى	ذلك،	يفتقر	املتطوعون،	في	معظم	األحيان،	إلى	معرفة	اإلجراءات	الصحيحة	للتعامل	مع	نفايات	

الرعاية	الصحية	اخلطرة.

وميكن	أن	تتسبب	النفايات	احلادة	كاإلبر	في	نقل	العدوى	بالوباء	الكبدي	“ب” وفيروس	نقص	املناعة	البشرية	)اإليدز(،	

وهي	بذلك	تشكل	خطرًا	كبيرًا	على	األطفال	وعمال	النفايات	الصلبة،	والعاملني	في	مجال	الرعاية	الصحية.	وحتتوي	

نفايات	الرعاية	الصحية	اخلطرة	على	املعادن	الثقيلة،	كالزئبق،	الذي	ميكن	أن	يحدث	تلوثا	بالبيئة	الطبيعية،	مبا	فيها	

األراضي	وموارد	املياه.	وُتطلق	نفايات	الرعاية	الصحية	اخلطرة	عند	حرقها	مع	نفايات	البلديات	غازات	سامة	مثل	

الديوكسينات.

وفي	إطار	مهمة	جمع	البيانات،	مت	التفتيش	على	مستشفى	الشفاء	مبدينة	غزة،	كما	مت	توزيع	استبيان	على	جميع	

املستشفيات	والعيادات	الصحية	األخرى.	وتشير	نتائج	املسح		إلى	أنه	نظرًا	للوضع	الطارئ	على	مدى	الثالثة	أسابيع	

التي	استمر	فيها	العدوان،	مت	التخلص	من	10	أطنان	من	نفايات	الرعاية	الصحية	وخلطها	بالنفايات	املنزلية	في	

محطة	نقل	النفايات	التابعة	لبلدية	املدينة	)التي	تقع	في	منطقة	سكنية(،	قبل	نقلها	إلى	مواقع	التخلص	األخرى.	وكشف	

املسح	أيضًا	عن	عدم	القيام	بإجراءات	سليمة	للتخزين	ووضع	عالمات	مميزة	على	النفايات	التي	تشكل	خطرًا	بيولوجيًا	

ومرضيًا،	حيث	تفتقر	نسبة	50	في	املائة	من	املستشفيات	إلى	منطقة	تخزين	آمنة،	علمًا	بأن	بعض	املستشفيات	قد	

جلأت	إلى	عمليات	احلرق	كجزء	من	املعاجلة	باملوقع.
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الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر   
           وإعادة اإلعمار

يجب	أن	تضمن	التدخالت	ذات	األولوية	اخلاصة	باإلنعاش	املبكر	

األخذ	بعني	االعتبار	االحتياجات	القطاعية	والقطاعية	الفرعية	في	

عالقتها	ببعضها	البعض،	حتى	يتسنى	مواجهة	احتياجات	السكان	

يرتبط	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 ومنسقة.	 متكاملة	 بطريقة	 غزة	 في	

اإلسكان	باحتياجات	املياه	والصرف	الصحي	للعائالت	املتضررة،	

وفي	 واملعدات.	 الغيار	 قطع	 توفر	 بقضايا	 بدورها	 ترتبط	 والتي	

لألولويات	 الدقيق	 التحديد	 النقل،	ميكن	 سياق	استعادة	خدمات	

وتسلسل	إعادة	إصالح	الطرق	فيما	يتعلق	باحتياجات	اخلدمات	

إلى	 الوصول	 من	 العامة	 املرافق	 شركات	 وأنشطة	 الضرورية،	

حتقيق	إنعاش	مستدام	وفعال	من	حيث	التكلفة.				

والنقل	 واإلسكان	 الصحي	 والصرف	 املياه	 بني	 الربط	 ويحتاج	

تدقيق	 عملية	 إلى	 والتعليمية	 الصحية	 اخلدمات	 وتوفير	 والطاقة	

متأنية،	ليس	فقط	في	تسلسل	وحتديد	أولويات	أنشطة	اإلنعاش	

وضع	 وضمان	 التدريب	 حيث	 من	 أيًضا	 ولكن	 اإلعمار،	 وإعادة	

أحد	 في	 تدخالت	 تعزز	 أن	 املتوقع	 ومن	 املالئمة.	 السياسات	

ملعايير	 وميكن	 	 األخرى.	 القطاعات	 في	 التدخالت	 القطاعات	

التخطيط	احلضري	واملساحي،	مبا	في	ذلك	قوانني	وأنظمة	البناء،	

توفير	إطار	عمل	عام	للتنسيق	والتخطيط.	

أيضًا	 تضمن	 والذي	 غزة،	 لسكان	 الفورية	 اإلنسانية	 االحتياجات	 تلبية	 األولي	 العاجل	 النداء	 من	 الهدف	 كان	 لقد	

تدخالت	حاسمة	األهمية	من	حيث	الوقت	ألغراض	اإلنعاش	املبكر.	وقد	مت	توسيع	نطاق	هذه	التدخالت		الواردة	في	

النداء	العاجل	األولي،	وكما	مت	تضمينها	في	هذه	اخلطة	إليجاد	جسر	بني	جهود	اإلغاثة	قصيرة	األمد	وجهود	التنمية	

األطول	أمدًا.	

لألزمة	الستعادة	 األولية	 االستجابة	 على	 البناء	 عن	طريق	 وذلك	 املبكر،	 اإلنعاش	 أنشطة	 بتنفيذ	 بالفعل	 ُشرع	 ولقد	

وحتسني	اخلدمات	األساسية.	وميثل	هذا	أهمية	خاصة	بسبب	التدهور	الذي	كان	قائًما	في	جودة	اخلدمات	قبل	األزمة.		

وينبغي	ألولويات	وأطر	عمل	السياسة	الوطنية	املقررة	في	اخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	والتنمية	توجيه	أنشطة	اإلنعاش	

املبكر	لضمان	متاسك	السياسة	واتساقها	في	األراضي	الفلسطينية	احملتلة.					
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1. القطاع االجتماعي

يشمل	“القطاع	االجتماعي” الصحة،	والتغذية،	والتعليم،	وشبكات	احلماية	االجتماعية،	والضمان	االجتماعي،	والصحة	
النفسية	االجتماعية،	والثقافة،	والتراث،	وقطاع	املؤسسات	الدينية.	وسوف	يتم	تنفيذ	العديد	من	التدخالت	في	هذه	

القطاعات	الفرعية	من	خالل	املؤسسات	الفلسطينية	القائمة	في	إطار	فلسفة	اإلنعاش	املبكر	ومبدأ	»إعادة	البناء	على	

نحو	أفضل«.	تشمل	التدخالت		ذات	األولوية	في	هذا	املجال:	

استعادة	مرافق	الصحة	املتضررة	واملدمرة. 	• 	

توفير	الرعاية	الصحية	الالزمة	حلديثي	الوالدة	واألطفال	واألمهات،	ومعاجلة	اجلرحى،	وأولئك	احملتاجني	إلى	 	• 	

إعادة	تأهيل.

بناء	قدرات	العاملني	في	مجاالت	الرعاية	الصحية	والتغذية	والصحة	النفسية	االجتماعية	ملواجهات	األوضاع	 	• 	

غير	العادية	التي	أوجدها	العدوان	اإلسرائيلي	العسكري.

الوفاء	باالحتياجات	النفسية	االجتماعية	لدى	الرجال	والنساء	واألطفال	واملعلمني	واألطباء	وعمال	الطوارئ،	 	• 	

مبا	في	ذلك	األنشطة	النفسية	االجتماعية	أثناء	اليوم	الدراسي	وبعد	انتهائه.

إجراء	دورات	تدريبية	وحلقات	عمل	في	الفنون	وترميم	املباني	وجتديدها	بهدف	إشراك	الشباب	املتضرر	 	• 	

من	االجتياح	العسكري	في	أنشطة	اإلنعاش	التي	تعتمد	على	املجتمع،	مع	التأكيد	على	قدرات	التعافي	التي	

ميتلكها	عنصرا	الثقافة	واإلبداع.

وضع	برامج	للتغذية	املدرسية. 	• 	

زيادة	قدرات	اخلدمات	اللوجستية	وإدارة	احتياطات/مخزونات	األغذية. 	• 	

إعادة	تأهيل	مرافق	التعليم	املتضررة	واملدمرة.	 	• 	

استبدال	وتوفير	املواد	التدريسية	والتعليمية،	مبا	في	ذلك	الكتب	املدرسية	والكراسات	واألدوات	املدرسية	 	• 	

والسبورات.

وضع	إستراتيجيات	جديدة	للتعليم	العالجي. 	• 	

بناء	قدرات	العاملني	في	مجال	التعليم	ملواجهات	األوضاع	غير	العادية	التي	أوجدها	العدوان	اإلسرائيلي	 	• 	

العسكري.

والقضائية	 والصحية	 التعليمية	 األنظمة	 قدرة	 ودعم	 والنساء،	 لألطفال	 الطبية	 اإلحالة	 آليات	 بناء/تعزيز	 	• 	

والشرطة	ملنع	أي	جتاوزات	وعنف	عائلي	واالستجابة	لهما.

تنفيذ	إجراءات	الوقاية	األساسية	في	موقعي	التراث	العاملي	احملتملني:	ميناء	“أنثيدون” )ميناء	غزة	البحري	 	• 	

القدمي(	ودير	القديس	هيالريون.
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جدول 6: تقييم موجز، االستجابة والتكلفة للقطاع االجتماعي

نوع الضررالقطاع االجتماعي 
اإلجراءات التدخلية لإلنعاش املبكر وإعادة 

اإلعمار

التكلفة التقديرية 

لإلجراءات 

التدخلية

)مليون	دوالر	

أمريكي(

إجمالي التكلفة 

حسب القطاع 

الفرعي

)مليون	دوالر	

أمريكي(

القطاع االجتماعي

الصحة والتغذية

 3	عيادات	مدمرة	بالكامل	مبا	في	ذلك	األجهزة	

واملستلزمات	واألثاث

19	عيادة	مدمرة	جزئًيا  

5	مستشفيات	مدمرة	جزئًيا  

1900	جريح	معاق	في	حاجة	إلى	مساعدة	طبية  

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	العيادات	املدمرة	  

بالكامل

إعادة	تأهيل	العيادات	واملستشفيات	املدمرة	  

جزئيًا	واستعادة	تقدمي	اخلدمات	الصحية

تقدم	املساعدة	الطبية	للجرحى	املعاقني  

1.445

3.800

30.475

35.720

التعليم

5	رياض	أطفال	مدمرة	بالكامل  

60	روضة	أطفال	مدمرة	بالكامل  

10	مدارس	مدمرة	بالكامل	مبا	في	ذلك	املستلزمات	  

واألثاث

171	مدرسة	مدمرة	جزئيًا	مبا	في	ذلك	املستلزمات	  

واألثاث

6	مبان	جامعية	مدمرة	بالكامل  

16	مبنى	جامعيًا	مدمرة	جزئيًا  

إعادة	تأهيل	رياض	األطفال	واملدارس	  

واملباني	اجلامعية	املدمرة	بالكامل،	مبا	في	

ذلك	املستلزمات	وأجهزة	األمان	واألثاث

إعادة	تأهيل	واستعادة	رياض	األطفال	  

واملدارس	واملباني	اجلامعية	املدمرة	جزئيًا،	

مبا	في	ذلك	املستلزمات	وأجهزة	األمان	

واألثاث

34.221

21.13055.351

احلماية االجتماعية 

واخلطط االحتياطية 

لألمان

الرفاهة النفسية 

االجتماعية

يحتاج	اآلالف	من	اجلرحى	واجلرحى	املعاقني	  

والعائالت	املتضررة	احلماية	والغذاء	والعالج	

النفسي	االجتماعي	وعالج	اضطراب	اإلجهاد	

الالحق	لإلصابة

األضرار	التي	حلقت	بدور	األيتام	واجلمعيات	  

اخليرية

إنشاء	صندوق	خاص	ملساعدات	احلماية	  

والغذاء	من	أجل	العائالت	املتضررة	

واألشخاص	املتضررين

تقدمي	العالج	النفسي	االجتماعي	وعالج	  

اضطراب	اإلجهاد	الالحق	لإلصابة	للعائالت	

املتضررة	واألشخاص	املتضررين

إعادة	تأهيل	دور	األيتام	واستعادة	  

اجلمعيات	اخليرية	وتوسيع	نطاق	خدماتها

200.000

1.050

1.450

202.500

الثقافة، والتراث، 

واملؤسسات الدينية

)2(	مركزان	ثقافيان	وموقعا	تراث	مدمران	بالكامل  

26	مركزًا	ثقافيًا	وموقع	تراث	مدمرة	جزئيًا  

14	مسجدًا	مدمرًا	بالكامل  

38	مسجًدا	مدمرًا	جزئيًا  

)2(	كنيستان	مدمرتان	جزئيًا  

12	موقعًا	تاريخيًا	كنسيًا	مدمرة	جزئيًا  

)1(	مقبرة	مدمرة	جزئيًا  

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املراكز	الثقافية	  

واملواقع	التراثية	املدمرة	بالكامل	واملدمرة	

جزئيًا

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املساجد	واملقبرة	  

املدمرة	بالكامل	واملدمرة	جزئيًا

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	الكنائس	واملواقع	  

الكنسية	املدمرة	جزئيًا

8.500

11.458

1.630

21.588

							

315.159تكلفة القطاع االجتماعي )اإلجمالي الفرعي(
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2.  البنية التحتية  

يشمل	الهم	األساسي	إلعادة	البنية	التحتية:	اعادة	تأهيل	وإصالح	املرافق	السكنية،	مثل	املساكن	واملياه	والصرف	

الصحي	والكهرباء	والوقود	والنقل	واالتصاالت.		وقد	أعطى	التقييم	ملخصا	لوجود	حاجة	إعادة	تأهيل	وإصالح:	

خدمات	املياه	ومياه	الصرف	الصحي	وخزانات	املياه 	• 	

شبكات	النقل	واملرافق	 	• 	

كما أن هنالك توصية بضرورة إعطاء أولوية إلعادة إعمار الطرق بالترتيب التالي:  

الطرق	اإلقليمية 	• 	

الطرق	التي	تخدم	مواقع	اخلدمات	العامة	)مثل	املستشفيات،	واملدارس،	ومواقع	دفن	النفايات،	 	• 	

ومحطات	معاجلة	املياه(

الطرق	التي	تخدم	األحياء	 	• 	

إضافة	إلى	ذلك،	أوصى	التقييم	بضرورة	رفع	احلطام	من	موانئ	الصيد	حتى	يتمكن	السكان	من	استعادة	هذا	السبيل	

احليوي	من	سبل	كسب	عيشهم.

ونظًرا	لعدم	ظهور	األضرار	اإلنشائية	على	الفور،	فمن	املهم	إجراء	مسح	أمني	إنشائي	للمباني	املتضررة.	ومن	شأن	

هذا	أن	يساعد	في	ضمان	القيام	باإلصالحات	الطارئة	للوحدات	السكنية	غير	املعرضة	خلطر	االنهيار،	وإمكانية	إجالء	

السكان	الذين	ال	يزالون	في	خطر.	وفي	حالة	وجود	مساكن	مدمرة	بشكل	كامل،	فإن	احلاجة	تظهر	لتقدمي	دعم	متوسط	

)على	سبيل	املثال	اإلعانات	اإليجارية،	املساعدات	النقدية،	حلول	املالجئ	املؤقتة(	لألسر	املتضررة،	مبا	في	ذلك	األسر	

املستضيفة	لألسر	التي	أصبحت	بدون	مأوى.	وعالوة	على	ذلك،	يجب	إيالء	عناية	خاصة	لتجهيز	املباني	العامة	واملنازل	

لتتالئم	مع	إحتياجات	املعاقني.	

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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مبادرة إسكان غزة

•   تتيح	هذه	املبادرة	أموااًل	كافية	لعدد	15,550	أسرة	كي	متكنهم	من	إعادة	بناء	
منازلهم	املدمرة	أو	املتضررة.	

•   تقدم	البنوك	العاملة	في	غزة	متوياًل	مباشرًا	جلميع	األسر	املؤهلة	وعلى	مراحل،	

طبقًا	للتقدم	احملرز	في	أنشطة	إعادة	اإلعمار.

•   تتكون	عمليات	التمويل	من	منح	)إلعادة	البناء	و/	أو	إصالح	األضرار(	وقرض	

مصرفي	اختياري	)للتوسع(.	

•   ستضطلع	جمعية	اإلسكان	التعاوني	مبسؤولية	تقدمي	املشورة	إلى	البنوك	حول	

معاملة	الطلبات،	وتقييم	األضرار	ووضع	تقديرات	حول	كلفة	إعادة	البناء.		كما	

ستقدم	اجلمعية	املشورة	حول	دفع	األقساط	إلى	املستفيدين.	

•   تعمل	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	على	تأمني	األموال	الضرورية	واإلشراف	على	العملية	

لضمان	الشفافية	والكفاءة.

•   تشير	التقديرات	إلى	احلاجة	إلى	348	مليون	دوالر	أمريكي	لدعم	قسم	املنح	في	هذه	

املبادرة.	

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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جدول 7: تقييم موجز، االستجابة والتكلفة لقطاع البنية التحتية 

القطاع/القطاع 

الفرعي
نوع الضرر

اإلجراءات التدخلية لإلنعاش املبكر 

وإعادة اإلعمار

التكلفة التقديرية 

لإلجراءات 

التدخلية 

)مليون	دوالر	

أمريكي(

إجمالي التكلفة 

حسب القطاع 

الفرعي

)مليون	دوالر	

أمريكي(

قطاع البنى التحتية

املياه والصرف 

الصحي 

والصحة العامة 

)WaSH(

11	بئر	مياه	مدمرة	بالكامل	أو	جزئيًا 	
4	خزانات	مياه	مدمرة	بالكامل	أو	جزئيًا 	

25.5	كم	من	شبكات	توزيع	املياه	وخطوط	 	
األنابيب	مدمرة	بالكامل

836	وصلة	مياه	منزلية	مدمرة	بالكامل 	
أضرار	بالغة	بشبكات	جتميع	مياه	الصرف 	
أضرار	بالغة	مبرافق	املياه	ومياه	الصرف 	
أضرار	بالغة	باألحواض	وخطوط	أنابيب	 	

دخول	املجاري	املضغوطة	في	مشروع	معاجلة	

الصرف	الصحي	الطارئ	في	شمال	غزة

أضرار	بالغة	بحاويات	النفايات	الصلبة 	

إعادة	إعمار	واستعادة	آبار	املياه،	 	
واخلزانات،	وشبكات	جتميع	مياه	الصرف	

الصحي

استعادة	خطوط	أنابيب	املياه	والشبكات	 	
والتوصيالت	املنزلية

استعادة	حاويات	النفايات	الصلبة 	
استعادة	األحواض	وخطوط	أنابيب	دخول	 	
املجاري	املضغوطة	في	مشروع	معاجلة	

الصرف	الصحي	الطارئ	بغزة

إعادة	إعمار	مرافق	املياه	املستعملة	 	
)الصرف	الصحي(

1.018

4.835

0.108

0.184

0.134

6.279

منشآت اإلسكان 

واإليواء 

املؤقت

3628	منزاًل	مدمرًا	بالكامل 	
10,617	منزاًل	مدمرًا	جزئًيا 	

408	بيتًا	لالجئني	مدمرًا	بالكامل	 	
897	بيتًا	لالجئني	مدمرًا	جزئًيا 	

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	4,036	منزاًل	 	
وبيتًا	لالجئني

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	11,514	منزاًل	 	
وبيتًا	لالجئني

تقدمي	إعانات	إيجارية	لعدد	11,514	أسرة	 	
)ملدة	6	شهور(

تقدمي	إعانات	إيجارية	لعدد	4,036	أسرة	 	
)ملدة	18	شهور(

232.750

115.140

30)34.000(

31)36.000(

347.890

الطاقة )الكهرباء، 

والوقود، والغاز(

أضرار	بالغة	مبولدات	الطاقة	وشبكة	الكهرباء 	
أضرار	بالغة	بخمس	)5(	محطات	بنزين	 	

والهيئة	العامة	للبترول

أضرار	جسيمة	في	إضاءة	الشوارع 	

استعادة	شبكة	الكهرباء	وإضاءة	الشوارع	 	
استعادة	وإعادة	تأهيل	خمس	)5(	محطات	 	

بنزين	والهيئة	العامة	للبترول

13.655

1.807
15.462

النقل واملواصالت

أضرار	بالغة	بطرق	البلديات	والطرق	 	
اإلقليمية	)املناطقية(

3	جسور	مدمرة	بالكامل 	
ميناء	صيد	عدد	)2(	مدمران	جزئيًا 	

تدمير	كامل	ملكاتب	سلطة	املوانئ	البحرية 	
أضرار	بالغة	مبطار	رفح	الدولي 	

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	طرق	البلديات	 	
والطرق	اإلقليمية	واجلسور	ومكاتب	سلطة	

املوانئ	البحرية

إعادة	تأهيل	ميناءي	الصيد	واملطار	الدولي 	

84.412

34.420

118.832

االتصاالت
أضرار	بالغة	في	خطوط	الهاتف	األرضية	 	

وشبكات	الهاتف	احملمول

استعادة	وإعادة	تأهيل	خطوط	الهاتف	 	
األرضية	وشبكات	الهاتف	احملمول

13.31013.310

501.773تكلفة قطاع البنية التحتية )اإلجمالي الفرعي(

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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3. االقتصاد

توجيه	 وينبغي	 املبكر.	 لإلنعاش	 	 بالتدخالت	 القيام	 عند	 واسع	 نطاق	 على	 عمل	 فرص	 لتوفير	 أولوية	 إعطاء	 ينبغي	

إلى	 االقتصادية	 املنافع	 ينبغي	مترير	 وكما	 غزة،	 لسكان	 واملساكن	 الغذاء	 توفير	 التي	ميكنها	 للقطاعات	 التدخالت	

القطاع	اخلاص	بغزة.	ويجب	حل	مشكلة	السيولة،	وهناك	ضرورة	ملحة	لرفع	قدرة	القطاع	اخلاص	في	غزة	على	

الوصول	إلى	التمويل.	

االستدامة	 من	 باملزيد	 يتسم	 إنعاش	 لتحقيق	 جوهرًيا	 أمًرا	 املختلفة	 والقطاعات	 املشاريع	 وتسلسل	 تنسيق	 وميثل	

والفعالية	من	حيث	التكلفة.	ويجري	العمل	في	الوقت	الراهن	على	حتقيق	ذلك	على	قدم	وساق،	علمًا	أن	النجاح	سوف	

يعتمد	على	وضع	اتفاق	2005	حول	احلدود	وحرية	العبور	واحلركة	موضع	التنفيذ.	وتشمل	التدخالت	جهودًا	لإلنعاش	

املبكر	فضاًل	عن	التدخالت	على	املدى	املتوسط	والطويل	على	ما	يلي:	

الزراعة واألمن الغذائي

استعادة	األصول	الزراعية	املدمرة،	مبا	في	ذلك	احلقول	والدفيئات		وآبار	الري	واملضخات	واملزارع	والسدود	 	• 	

وقوارب	الصيد،	

تصدير	املنتجات	اجلاهزة	ذات	العائد	املرتفع،	مثل	أزهار	القطف، 	• 	

االستثمار	في	محاصيل	املوسم	القادم، 	• 	

زيادة	االهتمام	بالصناعات	الغذائية	احمللية	للحد	من	االعتماد	على	املنتجات	املستوردة	من	خالل	االستثمار	 	• 	

في	املعدات	وزيادة	الوصول	إلى	رؤوس	األموال،

تنظيم	العرض	واألسعار	في	السوق،	وتوفير	اإلعانات	الزراعية.	 	• 	

مبادرة الزراعة لغزة

•			تهدف	هذه	املبادرة	إلى	تعويض	املزارعني	عما	أصابهم	من	خسائر	في	األصول	الزراعية	والبنية	التحتية.

•			وتتألف	عمليات	التمويل	من	منح	ألكثر	من	6,500	ُمزارع،	تعويضًا	عما	حلق	بهم	من	خسارات	في	األصول	
الزراعية	وأضرار	في	البنية	التحتية.	وإضافة	إلى	ذلك،	ستتوافر	القروض	من	أجل	عمليات	التوسع،	والتنمية،	

والنفقات	التشغيلية.

•			يقوم	مجلس	تنفيذي	من	برنامج	األمم	املتحدة	اإلمنائي	ومنظمة	األغذية	والزراعة	)الفاو(	ووزارة	الزراعة	ومكتب	
رئيس	الوزراء	ومنظمات	املجتمع	املدني	باإلشراف	على	تنفيذ	املبادرة	لضمان	الشفافية	والكفاءة.

•			تقوم	البنوك	احمللية	بتقدمي	مدفوعات	نقدية	مباشرة	إلى	املزارعني	املؤهلني	على	مراحل	طبقًا	للتقدم	احملرز	في	
أنشطة	إعادة	اإلعمار.	

•			تشير	التقديرات	إلى	احلاجة	إلى	246	مليون	دوالر	أمريكي	لدعم	قسم	املنح	بهذه	املبادرة.

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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اإلنشاء والتصنيع التحويلي

إصالح	وجتديد	اآلالت	واملصانع، 	• 	

إعادة	بناء	اإلنتاج	الصناعي	احمللي، 	• 	

رة، زيادة	فرص	حصول	املؤسسات	التجارية	على	التمويل	من	خالل	املنح	والقروض	امليسَّ 	• 	

برنامج	إعادة	إعمار	وتنشيط	من	أجل	الشركات	احمللية	وبواسطتها، 	• 	

مساندة	برامج	التعليم	والتدريب	لتطوير	قوى	عاملة	عالية	املهارة. 	• 	

تعمل	املبادرة	على	تطوير	خلق	فرص	عمل	منتجة	على	املدى	املتوسط	والقصير،	ونقلها	تدريجيًا	إلى	برامج	توظيف	

طويلة	األمد.			وحتتاج	غزة	في	األمدين	املتوسط	والطويل	لالستثمار	في	األصول	واملوارد	التي	تظل	ثابتة	نسبًيا	

داخل	حدودها،	من	خالل	تشجيع	روح	االبتكار	والنمو	االقتصادي	الذي	يعتمد	على	التكنولوجيا.	ويجب	التركيز	على	

السياسات	التي	تعمل	في	مجال	االستثمار	في	التنمية	البشرية	من	خالل	التعليم	والتدريب	لتطوير	قوى	عاملة	عالية	

املهارة،	واالستثمار	في	البنية	التحتية	لتسهيل	التجارة،	وإيجاد	مناخ	مناسب	ألنشطة	األعمال	لتشجيع	االستثمار	

وتعزيز	قدرة	القطاع	اخلاص	على	املنافسة.	

مبادرة	تنشيط	القطاع	اخلاص	في	غزة

•			تهدف	هذه	املبادرة	إلى	استعادة	الدور	املركزي	للقطاع	اخلاص	الفلسطيني	في	جهود	التنمية	االقتصادية	بقطاع	
غزة	عبر	توفير	املنح	والقروض.

•			سوف	ُتستخدم	املنح	في	هذه	املبادرة	لتغطية	تكاليف	إعادة	البناء/	اإلصالح	وتعويض	خسائر	أنشطة	األعمال	
في	722	مؤسسة	متضررة	من	مؤسسات	القطاع	اخلاص.	كما	سُتوجه	القروض	جتاه	أنشطة	توسيع	األعمال	

التجارية	وتغطية	تكاليف	التشغيل.

•			يقوم	على	إدارة	هذه	املبادرة	وحدة	إدارة	مشتركة	من	القطاعني	العام	واخلاص،	وتضم	ممثلني	من	مؤسسات	
القطاع	اخلاص.	وسوف	تضع	وحدة	إدارة	املبادرة	معايير	لتقييم	جميع	الطلبات	وجتهيزها	واعتمادها	من	أجل	

التمويل.

•			تضطلع	البنوك	احمللية	العاملة	في	غزة	بدور	مركزي	في	تنفيذ	هذه	املبادرة،	إذ	ستمرر	جميع	املنح	والقروض	
املضمونة	من	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	عبر	املصارف	التجارية.

•			تبلغ	التكلفة	التقديرية	للمنح	في	هذه	املبادرة	148	مليون	دوالر	أمريكي.

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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جدول 8: تقييم موجز، االستجابة والتكلفة للقطاع االقتصادي

القطاع/القطاع 

الفرعي
نوع الضرر

اإلجراءات التدخلية لإلنعاش املبكر 

وإعادة اإلعمار

التكلفة 

التقديرية 

لإلجراءات 

التدخلية )مليون	

دوالر	أمريكي(

إجمالي التكلفة 

حسب القطاع 

الفرعي

)مليون	دوالر	

أمريكي(

القطاع االقتصادي

الزراعة 

واألمن الغذائي

33,000	دومن	من	أشجار	الفاكهة	املدمرة	 	
بالكامل

14,280	دومن	من	محاصيل	اخلضروات	 	
املدمرة	بالكامل

14,650	دومن	من	محاصيل	احلقول	 	
املدمرة	بالكامل

قتل	35,750	رأس	ماشية	وغنم	وماعز	 	

قتل	أكثر	من	)1(	مليون	طائر	ودجاجة 	

تدمير	10,300	خلية	نحل 	

78	بئر	مرخصة	مدمرة	بالكامل 	

2712	دومن	من	الصوبات	)الدفيئات(	 	
واملشاتل	مدمرة	بالكامل

2020	زريبة	حيوانات	ومصايد	أسماك	مدمرة 	

14,000	دومن	من	شبكات	الري	مدمرة	 	
بالكامل

450	بركة	مياه	بالستيكية	وخرسانية	 	
مدمرة	بالكامل

100	كم	من	الطرق	الزراعية	مدمرة 	

200	مخزن	زراعي	مدمرة 	

تدمير	املعدات	الزراعية 	

أضرار	بالغة	بالبنية	التحتية	لوزارة	الزراعة 	

إعادة	تأهيل	األراضي	وشبكات	الري 	

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	اآلبار	 	
املرخصة	وخطوط	أنابيب	املياه	والصوبات	

)الدفيئات(	واملشاتل	وزرايب	احليوانات	

ومصايد	األسماك	

تعويض	الثروة	احليوانية	واملناحل 	

إعادة	إعمار	البرك	الزراعية	وإعادة	تأهيل	 	
الطرق	الزراعية

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	مرافق	وزارة	 	
الزراعة

تعويض	املزارعني،	مبا	يشمل	املخازن	 	
واملعدات	الزراعية	والبنية	التحتية	للتسويق

90.386

40.932

16.941

3.450

20.000

94.082

265.791

املؤسسات 

الصناعية 

ومؤسسات 

القطاع اخلاص 

األخرى

269	مؤسسة	مدمرة	بالكامل	من	مؤسسات	 	
القطاعات	الصناعي	والتجاري	واخلدمي

432	مؤسسة	مدمرة	جزئيًا	من	مؤسسات	 	
القطاعات	الصناعي	والتجاري	واخلدمي

21	منشأة	متضررة	تضررًا	بالغًا	 	
من	بيوت	الضيافة	والفنادق	واملطاعم	

واملنشآت	السياحية

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املؤسسات	 	
الصناعية	والتجارية	واخلدمية،	مبا	في	ذلك	

استعادة	قدرتها	على	تقدمي	اخلدمات

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املنشآت	السياحية 	

إتاحة	قروض	ميسرة	وصندوق	لتعويض	 	
مشاريع	القطاع	اخلاص

70.000

6.413

70.000

146.413

412.204تكلفة القطاع االقتصادي )اإلجمالي الفرعي(

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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4. احلوكمة

يتركز اجلهد األساسي في مجال احلوكمة على: 

إعادة	تأهيل	وحدات	األجهزة	احلكومية	احمللية	واستعادة	قدرتها	على	تقدمي	اخلدمات، 	• 	

تعزيز	منظمات	املجتمع	املدني	وتيسير	التنسيق	بني	أصحاب	املصالح	، 	• 	

تعزيز	قدرات	املؤسسات	العامة	واحملاكم، 	• 	

املبكر،	مبا	في	ذلك	حتديد	األدوار	 	لإلنعاش	 التدخالت	 لتمكينها	من	تيسير	 مساندة	مؤسسات	احلوكمة	 	• 	

واملسؤوليات	،

إعادة	تأسيس	قوة	شرطة	مدنية	محترفة	لديها	القدرة	على	توفير	األمن	للسكان	املدنيني	في	غزة. 	• 	

وجدير	باملالحظة	أنه	قد	مت	مساندة	األجهزة	احلكومية	احمللية	عبر	برامج	مختلفة	في	اخلطة	الفلسطينية	لإلصالح	

والتنمية،	وميكن	إعادة	إطالق	هذه	البرامج	عبر	وسائط	مثل	صندوق	اإلقراض	وتطوير	البلديات،	من	املوضع	الذي	

اضطر	للتوقف	عنده	نتيجة	للعدوان	اإلسرائيلي.	

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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جدول 9: تقييم موجز، االستجابة والتكلفة لقطاع احلوكمة

القطاع/

القطاع الفرعي
نوع الضرر

اإلجراءات التدخلية لإلنعاش املبكر 

وإعادة اإلعمار

التكلفة 

التقديرية 

لإلجراءات 

التدخلية 

)مليون دوالر 

أمريكي(

إجمالي التكلفة 

حسب القطاع 

الفرعي

)مليون دوالر 

أمريكي(

قطاع احلوكمة

السلطات احمللية 

واإلدارة العامة

14	مبنى	بلدية	مدمر	بالكامل	أو	جزئيًا 	

16	مرفق	بلدية	وسوقاً	جتارية	مدمرة	بالكامل	أو	جزئيًا 	

أضرار	بالغة	مبجمع	الوزارات 	

أضرار	بالغة	في: 	
-		املجلس	التشريعي	الفلسطيني 	

-		وزارة	الداخلية 	

-		وزارة	العــدل 	

-		وزارة	الشؤون	املدنية 	

-		مباني	محافظة	رفح	ومرافقها 	

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املباني	 	
واملرافق	البلدية	واألسواق	التجارية

إعادة	تأهيل	واستعادة	املباني	الوزارية 	

5.592

19.830

25.422

منظمات املجتمع 

املدني واملجتمع 

احمللي

2	من	منشآت	املنظمات	غير	احلكومية	مدمرة	بالكامل 	

5	من	منشآت	املنظمات	غير	احلكومية	مدمرة	جزئيًا 	

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	منشآت	 	
املنظمات	غير	احلكومية

1.000
1.000

السالمة واألمن 

مبا في ذلك 

الدفاع املدني

58	منشأة	أمن	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	 	
مدمرة	بالكامل

6	منشآت	أمن	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	مدمرة	 	
جزئيًا

7	منشآت	لقوات	الدفاع	املدني	التابعة	للسلطة	 	
الفلسطينية	مدمرة	بالكامل

3	منشآت	لقوات	الدفاع	املدني	التابعة	للسلطة	 	
الفلسطينية	مدمرة	جزئيًا

إعادة	إعمار	وإعادة	تأهيل	املنشآت	 	
األمنية	ومنشآت	الدفاع	املدني	التابعة	

للسلطة	الوطنية	الفلسطينية

41.27141.271

67.693تكلفة قطاع احلوكمة )اإلجمالي الفرعي(

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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5. املوارد الطبيعية والبيئة

تشمل اإلجراءات التدخلية ذات األولوية على: 

رصد	إمدادات	املياه	واملوارد	املائية	بحثًا	عن	وجود	ملوثات	ميكروبيولوجية	وكيماوية	ومادية، 	• 	

تطهير	شبكات	إمدادات	املياه	واتخاذ	التدابير	الضرورية	حلماية	الصحة	العامة، 	• 	

اتخاذ	اإلجراءات	الفورية	إلزالة	النفايات	الصلبة	املتراكمة	من	املناطق	السكنية	واملواقع	العشوائية	إللقاء	 	• 	

املخلفات	وحتسني	القدرات	لدى	مقدمي	اخلدمات،		

إزالة	تلوث	وإعادة	تأهيل	احلقول	الزراعية	التي	تضررت	وتعرضت	للتلوث،	 	• 	

رفع	احلطام،	ومن	الضروري	في	هذا	الصدد،	أن	يتم	بناء	برنامج	معلومات	عام	لتحذير	السكان	من	خطر	 	• 	

من	 يدوًيا	 األسبستوس	 إلزالة	 فرز	 إجراء	 ووضع	 األنقاض	 في	 املوجودة	 األسبستوس	 مادة	 مع	 التعامل	

األنقاض	قبل	التكسير،	وحتديد	وإنشاء	مرافق	تخزين	مؤقتة	لنفايات	األسبستوس،	

	،)ERW(	للحرب	متفجرة	مخلفات	على	حتتوي	والتي	بها	املشتبه	اخلطرة	التحتية/املناطق	البنية	إزالة 	• 	

بناء	القدرات	حول	طرق	التعامل	مع	املخلفات	املتفجرة	للحرب،	 	• 	

نشر	فرق	إبطال	مفعول	الذخائر	املتفجرة	والفنيني	إلزالة	املخلفات	املتفجرة	للحرب	وتدريب	العاملني	في	 	• 	

برنامج	إزالة	األنقاض،		

تنفيذ	حمالت	توعية	مبخاطر	املخلفات	املتفجرة	للحرب	ونشر	مواد	التوعية	والتعليم	املرتبطة،	 	• 	

حتسني	قدرات	إدارة	نفايات	الرعاية	الصحية	اخلطرة	من	خالل	تنفيذ	تقييمات	االحتياجات	ووضع	اإلرشادات	 	• 	

موظفي	 الصحية	 الرعاية	 قطاع	 في	 العاملني	 وتدريب	 واألجهزة،	 املعدات	 وشراء	 )الكتيبات(،	 واألدلة	

البلديات.

الجزء )جـ(: التدخالت ذات األولوية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار
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جدول 10: تقييم موجز، االستجابة والتكلفة لقطاع املوارد الطبيعية والبيئة

القطاع/

القطاع الفرعي
نوع الضرر

اإلجراءات التدخلية لإلنعاش املبكر وإعادة 

اإلعمار

التكلفة التقديرية 

لإلجراءات 

التدخلية 

)مليون	دوالر	

أمريكي(

إجمالي التكلفة 

حسب القطاع 

الفرعي

)مليون	دوالر	

أمريكي(

املوارد الطبيعية والبيئة

جودة املياه
تلوث	املياه	املستعملة	)الصرف	الصحي(	 	

إجراء	رصد	طارئ	جلودة	موارد	املياه	 	
وإمداداتها	للمناطق	املتضررة	في	قطاع	غزة

إنشاء	محطة	معاجلة	مياه	الصرف	الصحي	في	 	
مدينة	خان	يونس

0.400

15.000
15.400

تلوث	الهواءتلوث الهواء 	
بناء	قدرات	سلطة	جودة	البيئة	ومحطات	 	

األرصاد	في	غزة	لرصد	تلوث	الهواء	وإتاحة	

املعدات	واألجهزة	الالزمة	إلزالة	تلوث	الهواء

0.5000.500

األرض والتربة 

والتنوع 

البيولوجي

اإلغراق 	

التلوث	مبياه	الصرف	الصحي 	
تطهير	املناطق	الزراعية	املتضررة	وترميمها 	0.3300.330

إدارة النفايات 

الصلبة

600,000	طن	من	احلطام	 	

تراكم	النفايات	الصلبة	وتدمير	معدات	إدارة	 	
النفايات	الصلبة

وصول	مدافن	القمامة	إلى	السعة	القصوى 	

تراكم	كميات	هائلة	من	النفايات	الطبية	مع	 	
قدرة	ضعيفة	للغاية	إلدارتها

رفع	احلطام،	ومساندة	املجالس	والسلطات	 	
احمللية	املعنية	بخدمات	إدارة	النفايات	

الصلبة	لرفع	كفاءة	إدارة	النفايات	الصلبة	

واستمراريتها

إزالة	تلوث	النفايات	الطبية	ومساندة	مرافق	 	
الرعاية	الصحية	ومقدمي	اخلدمات	الصحية	

لتحسني	كفاءة	إدارة	نفايات	الرعاية	الصحية	

في	قطاع	غزة

توسيع	مدافن	القمامة	القائمة	وإعادة	تأهيلها 	

6.000

3.000

4.000

13.000

يغطي	النداء	العاجل	

مبلغًا	إضافيًا	بقيمة

)26.750$(

29,230,000تكلفة قطاع املوارد الطبيعية والبيئة )املجموع الفرعي(
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الجزء )د(: مساندة الموازنة
أنفقت	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	في	عام	2008	ما	يزيد	على	2.8	مليار	دوالر	أمريكي	على	شكل	مدفوعات	لتغطية	

فاتورة	األجور	والرواتب،	وبنود	جارية	أخرى	)غير	األجور	والرواتب	وصافي	القروض(.	وقد	ساهم	املجتمع	الدولي	

بأكثر	من	1.7	مليار	دوالر	أمريكي	لدعم	املوازنة	في	2008.	وساهم	ذلك	في	متكني	السلطة	الوطنية	من	النهوض	

الغربية	 بالضفة	 القاطنني	 للفلسطينيني	 األساسية	 اخلدمات	 وتقدمي	 احملتلة	 الفلسطينية	 األراضي	 في	 مبسؤولياتها	

وقطاع	غزة.

وقد	مت	توجيه	أكثر	من	نصف	هذا	اإلنفاق	اجلاري	إلى	غزة	مباشرة	على	شكل	مدفوعات	رواتب	العاملني	بالقطاع	

العام،	وتغطية	البنود	األخرى	التي	ال	تندرج	بفاتورة	األجور	والرواتب	مثل	التحويالت	الصحية،	واملستلزمات	الطبية،	

واملساعدات	االجتماعية	املقدمة	إلى	احلاالت	االجتماعية	الصعبة	وإلى	آالف	املتقاعدين.	وكما	أسهم	ذلك	اإلنفاق	في	

تغطية	نفقات	صافي	القروض	التي	تتحملها	السلطة	نتيجة	عدم	دفع	سكان	غزة	لفواتير	الكهرباء	واملياه	واخلدمات.	

إن	ذلك	يعني	أنه	قد	مت	صرف	أكثر	من	1.44	مليار	دوالر	أمريكي	إلى	غزة	في	عام	2008،	فكان	ذلك	مبثابة	شريان	

حياة	أساسي	في	ظروف	احلصار	املطولة.	

وكانت	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	قد	صدقت	على	موازنتها	لعام	2009	حيث	من	املتوقع	أن	يصل	اإلنفاق	اجلاري	

فيها	إلى	ما	يزيد	على	2.78	مليار	دوالر	أمريكي.	وسيتم	متويل	هذا	اإلنفاق	في	معظمه	من	اإليرادات	احمللية،	غير	

أن	هناك	حاجة	إلى	1.15	مليار	دوالر	أمريكي	من	اجلهات	املانحة	من	أجل	تغطية	العجز	في	اإلنفاق	اجلاري	ومتكني	

املُقدر	مرة	 الفلسطينية	من	مواصلة	تقدمي	اخلدمات	ملواطنيها	)ُيرجى	مراجعة	اجلدول	11(.	ومن	 الوطنية	 السلطة	

أخرى	أن	ُيصرف	ما	يزيد	على	1.4	مليار	دوالر	أمريكي	في	غزة،	ولكن	املوازنة	كانت	قد	ُأعدت	قبل	القصف	واالجتياح	

اإلسرائيلي.	

	

ولتغطية	اإلنفاق	في	عام	2009،	هناك	حاجة	عاجلة	إلى	300	مليون	دوالر	أمريكي	في	صورة	دعم	ملوازنة	الطوارئ	

الصحية،	 والتحويالت	 أمريكي(،	 دوالر	 مليون	 	70( الطارئ	 اإليواء	 ملساكن	 اإلضافية	 التكاليف	 لتغطية	 اإلضافية	

والتحويالت	االجتماعية،	وتكلفة	الوقود،	والديزل	الصناعي،	ومدفوعات	فواتير	الكهرباء.

إن	اإلنفاق	اجلاري	الطارئ،	إضافة	إلى	املطلب	القائم	لدعم	املوازنة،	أمر	حيوي	إلجناح	جهود	اإلنعاش	وإعادة	اإلعمار	

في	غزة.	إذ	يجب	أن	يستمر	دفع	رواتب	املعلمني	واألطباء،	وال	بد	أيضًا	من	مساندة	احلاالت	االجتماعية	الصعبة،	

وشراء	الكهرباء.	ومن	ثم،	نحن	نهيب	باجلهات	املانحة	أن	توفر	لنا	دعمًا	للموازنة	بقيمة	1.45	مليار	دوالر	أمريكي	

لعام	2009،	جنبًا	إلى	جنب	مع	متويلهم	للتدخالت	احملددة	واملقررة	في	خطة	غزة.					

الجزء )د(: مساندة الموازنة
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جدول 11: موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 32 )جميع	األرقام	باملليون	دوالر	أمريكي(

32	قانون	موازنة	2009	الذي	كان	قد	ُأعد	قبل	العدوان	العسكري	اإلسرائيلي.	ونتيجة	لذلك،	ال	يتضمن	دعم	موازنة	الطوارئ	اإلضافية.	

الجزء )د(: مساندة الموازنة

2007200820082009

مشروع موازنةفعليموازنة فعلي

1,2721,6321,5681,630صافي االي�رادات العا��ة

401564562625االي�رادات الم��ي�ة
202253273273             ايرادات ضريبية

122166234253             ايرادات غير ضريبية 

7814655100             توزيعات أرباح             

8961,0871,1221,123ايرادت المقاص��ة 

2520116118ارجاعات ضريبية
25204753                ضريبة قيمة م��افة

006965                بترول 

2,5432,8452,8252,780إجمالي النفقات الجارية و ص�افي االق��را�
1,2831,4811,4531,410رواتب واج�ور

%22%23%24%25نسبة من إجمالي الناتج المحلي

725964925990النفقات الجارية ا����ر�
239399291432               نفقات تشغيلية

486565634558              نفقات  تحويلية 

535400447380صافي االق�را�

1,150-1,257-1,213-1,271-العجز في الميزان الجاري قب�ل التموي��ل
%18%20%20%25نسبة من إجمالي الناتج المحلي

131492250503النفقات الت�ويري�ة

3870-217-23-صافى التغير فى المت����رات

1,653-1,894-1,922-1,426-العجز االجمالي قبل التموي��ل
%26%29%32%28نسبة من إجمالي الناتج المحلي

1,4261,9221,8941,653التمويل
                      1,150                      1,763                      1,0111,634دعم الموا���ة

                         503                         250                         100492تمويل النفقات الت�ويري�ة

42115ايرادات المقاصة المجم��� المف�ر� عن��ا

134-204-106-تمويل البنوك

5,0706,0886,4256,303إجمالي الناتج الم����ي 

البيان
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