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تقديم 
بعد عبور النقطة الحدودية شديدة التحصين التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، يمكنك أن ترى عشرات الورش المغبّرة التي   
تنتج كتل اإلنشاء باستخدام كسر الحجارة واألسمنت. ثم يتم تحميل هذه الكتل على شاحنات قديمة وعربات تجرها الحمير ونقلها 

لترميم البيوت المتضررة.

إن هذا النوع من الصناعة الصغيرة هو الذي مّكن أهل غزة من ترميم حوالي 25 في المائة من األضرار التي ألحقتها القوات المسلحة 
اإلسرائيلية بالبنية التحتية فيما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. ولكن الحصار القاسي المفروض على غزة، 
والذي ال يسمح إال باستيراد السلع التي ترى حكومة إسرائيل أنها إنسانية بال قيد أو شرط، يظل عائقًا أمام التعافي من الحرب. ونتيجة 
لذلك وبعد مضي أكثر من سنة، فإن 3 أرباع التلفيات ما زالت دون ترميم وإعادة بناء، وهذا يشمل البيوت والمدارس والمستشفيات. 

ولكن على الرغم من استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل، تستمر المرونة والبراعة االبتكارية في غزة.

يقّيم هذا التقرير تعافي غزة مما لحق بالممتلكات والبنية التحتية واالقتصاد من أضرار منذ يناير/كانون الثاني 2009، ويورد بالتفصيل 
ما ينبغي عمله. وال يتناول التقرير التكلفة البشرية المستمرة المترتبة على عملية الرصاص المصبوب، التي خلفت 1417 قتياًل و5380 

جريحًا وحوالي 600 معاق وكثيرين آخرين مصابين بالصدمة، وال العقود التي سبقتها من نقص التنمية والصراع.

ويكشف التقرير عن نجاح أهل غزة في تحقيق تعاٍف متواضع من الدمار الذين ُتركوا يواجهونه العام الماضي. ولقد ساندت أطراف دولية 
فاعلة هذا التعافي المتواضع، ولكن ما يّسر له السبيل أيضًا هو دخول كميات كبيرة من السلع قادمًة من مصر عبر أنفاق حدودية.  
وهناك العديد من الذين ُيقال إنهم لقوا حتفهم أثناء حفر هذه األنفاق أو العمل فيها.  ومع ذلك فإن الطلب على السلع، وحاجة الناس 
إلى كسب عيشهم، شديدان بما يدفع هذا النشاط التجاري إلى االستمرار، وهذه حقيقة معترف بها عمومًا.  وقد أحجم كثيرون من 
أفراد المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم المتحدة، حتى اآلن عن استخدام المواد المعروف أنها جاءت عبر األنفاق، مما حّد بالتالي من 
دورهم في إعادة البناء. وتتعرض وكاالت األمم المتحدة في غزة اليوم لضغط متزايد كي تسمح آلخرين باالضطالع بأجزاء من مشاريعها 

التي ُعّلقت نتيجة الحصار.

وتطرح نتائج هذا التقرير سؤااًل حول أنسب االستجابات الالزمة لتوفير المساندة المطلوبة كي يحافظ أهل غزة على حد أدنى من 
الكرامة اإلنسانية. فحتى اآلن، وعلى الرغم من حدوث بعض التعافي، فإن المجتمع الدولي بشكل عام بات عاجزًا عن مواجهة احتياجات 
أهل غزًة. والحقيقة أن المساعدة الدولية في غزة - بالنظر إلى حجم االحتياجات - أشبه ما تكون بعبث على الحواف ال يمّس صميم 

المشكلة.

إن اإلبقاء على الوضع الراهن لن يمّكن غزة من التعافي، ويقينًا ليس بمساندة المجتمع الدولي، بغض النظر عن النوايا. نأمل أن يلقي 
المصبوب«  بعد مرور سنة على عملية »الرصاص  الفلسطينيين  تهيمن على محنة  التي  السياسة  الضوء على عواقب  التقرير  هذا 

اإلسرائيلية. فحرمان الناس من حقهم في عيش حياة كريمة ينبغي أن يثير قضية الضمير.

ينز تويبرغ - فراندزن
الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
القدس، أيار 2010
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على الرغم من مرور أكثر من عام على إيقاف إسرائيل لعملياتها 
العسكرية ضد قطاع غزة، وبالرغم من الجهود المكثفة لبدء 
إعادة اإلعمار، فإنه ما زال هنالك ثالث أرباع من الدمار الذي 
طال المباني والبنية األساسية قائمًا بال إصالح وال إعادة بناء. وال 
تزال هناك حاجة إلى ما يقرب من 527 مليون دوالر أمريكي 
 ،2008 األول  كانون   26 يوم  في  حالته  إلى  غزة  قطاع  إلعادة 
اإلسرائيلية  القاذفات  فيه  الذي بدأت  اليوم  السابق على  اليوم 
قصفها الذي دام 23 يومًا. ويمثل هذا جزء بسيطًا من إجمالي 
قدر  لضمان  وذلك  أفضل«،  بشكل  البناء  »إلعادة  اإلحتياجات 
من الرفاه لسكان غزة ليعتمد خارج نطاق مستويات عام 2008 
السكاني،  النمو  لمواجهة  الضخمة  البناء  عمليات  خالل  من 
العام  البنية التحتية للقطاع  والصيانة والترميم لوقف تدهور 

والخاص نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

االسم  وهو  المصبوب«،  »الرصاص  عملية  شكلت  حيث 
غزة،  قطاع  على حملته ضد  اإلسرائيلي  الجيش  أطلقه  الذي 
لألرض  الحديث  التاريخ  في  عنفًا  األحداث  أكثر  من  واحدة 
الفلسطيني  المركز  تقديرات  وتشير  المحتلة1.  الفلسطينية 
من  منهم   313 فلسطينيًا،   14172 مقتل  إلى  اإلنسان  لحقوق 
األطفال و116 من النساء، إضافة إلى 988 رجاًل. كما أصيب 
امرأة، وكذلك  و800  طفاًل   1872 بينهم  من   ،5380 من  أكثر 
من  المصابين  من  المائة  في   70-40 وعانى  رجاًل3.   2520
منهم  المائة  في   11 أصيب  بينما  شديدة،  رضحية  إصابات 
بالغة ما ال يقل عن  الدائم.4 ودمر أو أصيب بأضرار  بالعجز 
6268 منزاًل. وتكبد السكان المدنيون المزيد من المعاناة من 
جراء األضرار التي لحقت بأنظمة الكهرباء والمياه والصرف. 
على  كبيرة  أضرارًا  أيضًا  العسكرية  العمليات  خلفت  كما 
المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
اإلدارة  ومرافق  الزراعية  واألراضي  والمصانع  والشركات 
والدواوين  المباني  الغارات  أهداف  شملت  حيث  العامة. 
التابعة  وتلك  والقانونية،  والوزارية  والبرلمانية  الرئاسية 
بالقدرات  دمارًا  ملحقة  المحلية،  واإلدارة  المدني  للمجتمع 

المؤسسية التي كانت تعاني في األصل من الضعف.

1  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. األثر اإلنساني لعامين من الحصار على قطاع غزة. أغسطس/آب 2009.
2  بعد اإلطالع على العديد من المراجع المستقلة لعدد الضحايا، تشير تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن عدد القتلى بلغ 1383 شخصاً.

3  فمنذ نهاية عملية التوغل وحتى الثاني من ديسمبر/كانون األول 2009، قتلت امرأة وطفالن ذكران، و49 رجاًل فلسطينياً في غزة، بينما أصيب 121 شخصاً على يد 
.)http://www.ochaopt.org/poc قوات األمن اإلسرائيلية )انظر مكتب األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية

4  سجلت قاعدة بيانات المنظمة الدولية للمعاقين 1011 شخصاً كمعاقين إعاقة دائمة. المنظمة الدولية للمعاقين، إطار تقييم الحاجة لقطاع اإلعاقة )بما في ذلك كبار 
السن(. )أبريل/نيسان 2010(
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الحصار 
كانت الحملة التي استمرت 23 يوماً ضد قطاع غزة هي األحدث في سلسلة إجراءات الهيمنة وبسط النفوذ التي تتخذها إسرائيل، والتي 
تكثفت منذ عام 2000. ففي 14 يونيو/حزيران 2007، حظرت إسرائيل تصدير جميع البضائع من قطاع غزة واستيراد أي شيء إلى غزة 
ما عدا ما تطلق عليه الحكومة اإلسرائيلية المواد »اإلنسانية«. وتسبب الحصار في إغالق معظم الصناعات التحويلية، والتي حرمت 

من المواد وأسواق التصدير، وأدى ذلك إلى ارتفاع في معدل البطالة الذي يبلغ حالياً 40 في المائة.

ووصف جون هولمز، منسق جهود اإلغاثة الطارئة لألمم المتحدة، الحصار بأنه »عقاب جماعي« للسكان المدنيين في قطاع غزة. 
كما أدى الحصار إلى نقص في الغذاء والدواء، والتضييق على حقوق سكان قطاع غزة في التعليم والصحة والمأوى والثقافة والتنمية 

الشخصية والعمل.

عقبة في طريق إعادة اإلعمار
كان الحصار عقبة رئيسية في طريق إصالح األضرار التي تسببت فيها االعتداءات الجوية اإلسرائيلية والدمار الذي خلفته. فلم يتم 
إعادة بناء أي من المنازل المدمرة البالغ عددها 3425 منزالً، مما أدى إلى تشريد ما يقرب من 20 ألف شخص. وتم إصالح 17.5 في المائة 
من قيمة األضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية، مما أدى إلى فرض مزيد من الضغوط على الجهاز التعليمي المثقل كاهله بالفعل في 

غزة، حيث كان التدريس في المدارس على فترتين يومياً لعقود.

كما أعيقت كذلك عمليات إصالح البنية األساسية. فلم يتم إصالح سوى نصف شبكة الكهرباء، وهو ما يعد أحد أسباب ازدياد حاالت 
انقطاع الكهرباء؛ ولم تنجز أي تحسينات في البنية األساسية للنقل. وفي القطاع االقتصادي، أعيد تأهيل ربع األراضي الزراعية المدمرة 
وتم إصالح 40 في المائة فقط من شركات القطاع الخاص. أما صناعة الصيد فتكاد تكون مدمرة بالكامل جراء القيود اإلسرائيلية المستمرة 

على المجال البحري.

وبإلقاء نظرة فاحصة، يتبين أن البنية األساسية التي ال تزال في معظمها دون إصالح هي تلك التي تعد ضرورية لالحتياجات األساسية 
لسكان غزة ورفاهتهم. فقد تأخر إصالح كل من مستشفيي الوفاء والقدس اللذين تعرضا ألضرار بالغة، بسبب نقص المواد، ولم يبدأ 
العمل في مستشفى القدس إال في فبراير/شباط 2010. وال تزال هناك حاجة إلى 460 541 21 دوالراً أمريكياً قيمة عمليات اإلصالح إلعادة 
تأهيل الجامعات، ومدرستين خاصتين دمرتا بالكامل، بما في ذلك المدرسة األمريكية في غزة. كما لم يتم إصالح معظم البنية األساسية 
الزراعية المدمرة، بما فيها مزارع الدواجن والماشية والصوب الزجاجية ومنشآت التخزين والبنية األساسية للري، والتي تبلغ قيمتها 

40 مليون دوالر أمريكي، وثمة حاجة أيضاً إلى إعادة زراعة أشجار بساتين بقيمة 30 مليون دوالر أمريكي.

التعبئة الدولية من أجل غزة
بدأت التعبئة الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة بعد وقت قصير من انتهاء عملية »الرصاص المصبوب«. وبناًء على أعمال تقييم األضرار 
واالحتياجات التي قادتها األمم المتحدة بالتعاون مع نظرائها في السلطة المحلية والمنظمات الوطنية غير الحكومية، فقد قدمت السلطة 
الوطنية الفلسطينية الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة )PNERRP( أمام مؤتمر شرم الشيخ للمانحين 
الذي عقد في الثاني من مارس/آذار 2009. وفيه تعهد المانحون الدوليون بتقديم أكثر من 1.3 مليار دوالر أمريكي مساندًة للخطة. 
وبعد مرور أكثر من عام بعد مؤتمر شرم الشيخ، لم يتحقق سوى عدد قليل من هذه التعهدات، وما زال الحصار اإلسرائيلي واالنقسامات 

الفلسطينية الداخلية يعيقان عملية إعادة إعمار غزة. 
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تجددت دعوات كل من الجهات المانحة واللجنة الرباعية وهيئات األمم المتحدة والعلماء والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلسرائيل 
برفع الحصار عن غزة أو تخفيفه على األقل. وعلى الرغم من تلك الجهود، لم يسجل سوى تقدم ضئيل. وقد رحبت اللجنة الرباعية 
في إعالن لها مؤخراً بالتحرك اإلسرائيلي بالسماح بدخول مزيد من السلع إلى غزة، إال أن كمية تلك السلع وأهميتها ال تسمحان بتلبية 

طبيعة احتياجات القطاع وحجمها. 

شريان حياة غزة - اقتصاد األنفاق
للتحايل على الحصار، والحصول على السلع من أجل حياة كريمة، بدأ سكان غزة االعتماد على األنفاق القديمة والجديدة التي تمر 

عبر رفح إلى مصر.

 وظل اقتصاد غزة المعتمد على األنفاق قائماً لمدة 15 عاماً، مدفوعاً بالضرورات التجارية والنقص في السلع في غزة. وقبل فك االرتباط 
في عام 2005، دأب الجيش اإلسرائيلي على شن حرب مستمرة لمنع حفر األنفاق. حيث عمد الجيش إلى إغراق المنطقة الحدودية، 
واصطناع هزات أرضية مصغرة بواسطة المتفجرات، والتفتيش من منزل إلى منزل. وفي كل مرة يردم فيها نفقاً، يقوم العمال بحفر 
واحد آخر لاللتفاف على الحصار، وإعادة االتصال بالممر الرئيسي. وبعد أن كانت أعمال حفر األنفاق سرية، صارت علنية، بعد عام 

2007، حيث أنشئت المئات من األنفاق تحت أبراج المراقبة الحدودية.

ذي
في

تن
ز 

ــــ
وج

مـــ
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وتراوحت تلك األنفاق من أنفاق بدائية إلى أنفاق متطورة، واستخدمت في تهريب كل شيء من الخيول العربية إلى السيارات، وكذلك 
السلع األساسية التي كانت تحظرها إسرائيل. ويمكن رؤية شواهد اقتصاد األنفاق في قطاع غزة في الكوكا كوال والسجائر المصرية 

والدراجات النارية الصينية والوقود ومواد البناء واألدوية.

غزة بعد عام واحد
على الرغم من ضخامة احتياجات إعادة اإلعمار، وعلى الرغم من الحصار، فقد أفلحت المساعدات األجنبية، وبراعة ودهاء سكان غزة 
في السماح بإصالح بعض األضرار التي خلفتها الحرب. وقام كل من المنظمات واألفراد بالجمع بين المواد المعاد تدويرها وتلك المهربة 
إلصالح المنازل والمنشآت والمرافق. و في حين امتنعت وكاالت األمم المتحدة من تنفيذ مشاريع باستخدام مواد قادمة عن طريق األنفاق، 

اشترى غيرها مواد إعادة اإلعمار في السوق المفتوحة، بغض النظر عن مصدرها. 

 ودلياًل على ما يضعه سكان قطاع غزة على رأس أولوياتهم، تم إصالح جميع المرافق الصحية المتضررة، من بينها 33 من أصل 40 مركزاً 
للرعاية الصحية األولية. كما رممت المستشفيات االثني عشر وال تزال في طور الترميم. وباإلضافة إلى ذلك، أصلح ما يقرب من 78 
في المائة من مرافق المياه والصرف الصحي، باستثناء التوصيالت المنزلية للمنازل المدمرة وخزان المياه بجباليا. وفي بعض المناطق، 

شهدت الخدمات تحسناً بعد إعادة تأهيلها، مثل خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب. 

وعالوة على ذلك، نفذ 75.6 في المائة من األسر المعيشية التي تضررت منازلها أعمال إصالح، جزئية )41 في المائة( أو كلية )34.6 
في المائة(، وذلك في الغالب )وليس دائماً( باالستعانة بأموال التعويضات المقدمة من األونروا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بنسبة 
تصل إلى 60 في المائة من قيمة تلك األضرار. وإضافة إلى ذلك، أعيد بناء 54 في المائة من المنشآت الصناعية المتضررة والمدمرة و97 

في المائة منها مستمرة في عملياتها ولكن بأقل طاقة. 
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وتظهر التقارير أن غزة شهدت في عام 2009 درجة من االنتعاش االقتصادي، تجلى في انخفاض نسبة البطالة وزيادة عدد المنشآت 
الصناعية العاملة. وعلى الرغم من أن المستويات الحالية من معونات الجهات المانحة مكنت من إنجاز قدر كبير من تلك التحسينات 
)حيث يعزى لبرنامج األونروا خلق فرص عمل بما يكافئ 9600 وظيفة بدوام كامل في عام 2009( فإن التجارة المتنامية بين مصر وغزة 

عبر األنفاق واستيراد المواد الالزمة مكنا من ترجمة تلك المساعدة إلى انتعاش. 

ومع ذلك، فإن استدامة هذا االنتعاش المحدود مشكوك فيها. أوالً، بالرغم من التحسينات الطارئة على أعداد األشخاص العاملين، أخذت 
القوة الشرائية لألفراد في االنخفاض، وظلت معدالت البطالة في غزة ضمن أعلى المعدالت في العالم. باإلضافة إلى أنه كان أكثر من نصف 
اإلجراءات التدخلية المنفذة في عام 2009 إجراءات تدخلية نقدية ممولة من الخارج: حيث قدم 888 617 53 دوالراً أمريكياً في صورة 
مساعدة نقدية للقطاعات األكثر حرماناً في المجتمع، 562 959 74 دوالراً أمريكياً كمساعدة نقدية وخطط تعويض5 لألسر التي دمرت 
أو تضررت منازلها، و 920 924 62 دوالراً أمريكياً كإجراءات تدخلية إليجاد وسائل لكسب الرزق، تألفت في األساس من برامج تشغيل 
قصيرة األجل ودعم طارئ على أساس توفير االحتياجات من مستلزمات الزراعة في األفنية الخلفية. وتلقى اقتصاد غزة أيضاً مساندة 
عن طريق المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي واألونروا، وكذا عن طريق دفع رواتب 62 ألف موظف حكومي على 

كشوف رواتب السلطة الفلسطينية الممولة جزئياً من قبل االتحاد األوروبي.

األطراف الفاعلة في إنعاش غزة
يبين التقرير أن االنتعاش في قطاع غزة يجب أن ينسب أوال وقبل كل شيء إلى صمود وإبداع أهل غزة. وعلى الرغم من أن التقرير ال 
يمكنه أن يقدم دراسة متعمقة لمختلف اإلستراتيجيات المتبعة في حل المشاكل، ويكتفي في الغالب بتسجيل أعمال اإلنعاش الممولة 
من قبل الجهات المانحة، فإن حقيقة حدوث االنتعاش على الرغم من الحصار الحالي خير شاهد على وجودها. فعلى مدى السنوات 
الماضية، استطاع أهل غزة تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة محلياً. فطوروا حلوالً محليًة لحل مشكلة عدم توافر المبيدات 
الحشرية. وأصلحوا الطرق الزراعية باستخدام أنقاض المنازل المدمرة. وكان الدافع وراء إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد هو إعادة 
تدوير األنقاض المسحوقة المختلطة باألسمنت المجلوب عبر األنفاق. ونفذت معظم أعمال الترميم للبنية األساسية للمياه والصرف 
الصحي المتضررة من قبل مصلحة مياه بلديات الساحل على الفور بعد وقف األعمال العدائية. وأنجزت شركة توزيع كهرباء محافظات 
غزة وشركة االتصاالت الفلسطينية »بالتل« وجوال معظم اإلصالحات باستخدام قطع الغيار المتاحة، وباستخدام حلول مبتكرة وغير 
األمم  األونروا وبرنامج  المضغوط، من جانب  بالطوب  البناء  تكنولوجيا  مثل  بديلة،  إنشاء  تكنولوجيات  اكتشاف  أيضاً  ويتم  تقليدية. 

المتحدة للمستوطنات البشرية، من أجل بناء المنازل على الرغم من الحظر اإلسرائيلي على مواد اإلنشاء6.

وتشير الشواهد أيضاً إلى أنه، بصرف النظر عن الموارد المتاحة، كان أهل غزة يحددون أولويات اإلصالح والترميم. حيث أعيد تأهيل 
معظم المدارس الخاصة من خالل التبرعات الخاصة. وعالوة على ذلك، أظهر مسح استقصائي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تسجيل 
مستويات مماثلة من اإلصالحات والترميمات في منازل األسر المعيشية التي حصلت على تعويضات، وكذلك في تلك التي لم تتلَق أي 
تعويض. كما أن ترميم المنشآت الصناعية المتضررة والمدمرة يمثل إشادة أخرى بصمود أهل غزة: فمن دون أية مساندة خارجية، تم 

إصالح 54 في المائة من المرافق المتضررة والمدمرة، وكان 97 في المائة منها قادرًة على مواصلة العمليات.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على استفادة جهود اإلنعاش في غزة من زيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة العربية والمنظمات الدولية 
غير الحكومية والمنظمات اإلسالمية، وكذلك من الجهات المانحة التقليدية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الغربية الدولية غير 
الحكومية. فقد أنجزت اإلصالحات في المستشفيات والعيادات والمدارس والجامعات، وأعيد تأهيل البنية األساسية الزراعية المدمرة، 
وأجري ترميم طارئ وإعادة بناء المنازل، في األساس بفضل الدعم من األموال العربية، ومن قبل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات 
مثل اإلغاثة اإلسالمية، الهالل األحمر القطري، جمعية قطر الخيرية، هيئة األعمال الخيرية الدولية، جمعية الرحمة الخيرية، منظمة 

5   من أصل 562 959 74 دوالراً أمريكياً، أجريت إصالحات وترميمات بقيمة 370 133 51 دوالراً أمريكياً من قبل مالك المنازل. وقد انعكس ذلك في الجدول 41 كقيمة 
لإلجراءات التدخلية في مجال اإلسكان في عام 2009، وقد خصمت من القيمة اإلجمالية للتعويضات في الجدول 42 لتجنب ازدواجية المحاسبة.

6  تم حتى اآلن بناء 9 منازل بالطوب المضغوط، ويتم التخطيط لبناء 200 آخرين مع طرح عروض لبناء 30 منزالً في الوقت الحالي.
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الرحمة الماليزية، منظمة األيادي المسلمة. وتميل وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة التقليدية والمنظمات غير الحكومية الغربية 
إلى تفضيل اإلغاثة الطارئة القائمة على توفير المستلزمات، والبرامج النقدية، على أعمال إعادة التأهيل اإلنشائية التي يحول الحصار 

الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة دونها. 

وبصفة عامة، ُنفذت إصالحات بقيمة 921 303 173 دوالراً في عام 2009، وقدمت إجراءات تدخلية نقدية وبرامجية أخرى بقيمة
045 819 154  دوالراً للتخفيف من حدة المعاناة وتمكين االنتعاش.

المنهجية
أعد هذا التقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بصفته قائداً لمجموعة عمل اإلنعاش المبكر، باالشتراك مع مركز االستشارات الهندسية 
واإلدارية الكائن بغزة. ويتمثل الهدف من ذلك التقرير في بيان آخر مستجدات احتياجات اإلنعاش وإعادة البناء في غزة التي تم تسليط 
الضوء عليها في الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة، التي أعدتها السلطة الفلسطينية بمساندة من 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبالتنسيق مع هيئات األمم المتحدة والمفوضية األوروبية والبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني. وقد 
أجريت هذه الدراسة إلحاطة واضعي السياسات والجهات المانحة والجمهور العام علماً بالوضع الراهن في قطاع غزة، ألغراض إعداد 

البرامج والتخطيط اإلستراتيجي، وكذلك ألغراض الرصد والتقييم.

لذلك، يتبع ذلك التقرير، إلى حد كبير، هيكل الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة، ويركز في األساس، 
كما في الخطة، على األضرار التي لحقت بالبنية األساسية. وربما اعتبر ذلك نقصاً، ولكنه يعكس قراراً واعياً اتخذ بغرض التمكن من 

قياس التغير مقابل خط أساس محدد. ويعكس التقرير اإلجراءات التدخلية التي تم تنفيذها في غزة حتى يناير 2010.

وأعد التقرير بناًء على مشاورات واسعة مع مجموعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك النظراء الفنيين في السلطات المحلية، وهيئات 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجموعات وفرق العمل القطاعية والباحثين واألكاديميين. وقام على 
جمع البيانات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز االستشارات الهندسية واإلدارية مع مقارنتها مع مصادر أخرى متعددة باستخدام 

الترابط التقاطعي. 

وال يزعم التقرير أية شمولية. ففي عدد من الحاالت، كان هناك نقص في المعلومات، والتقرير يقر بذلك.  وكان التقرير يعتمد، في الكثير 
من األحيان، على معلومات تطوعية، ومن ثم فإن جودته من جودة المعلومات التي قدمت لنا.
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احتياجات 
اإلنعاش المبكر 
وإعادة اإلعمار -
بعد 
عام 
واحد

•القطاع االجتماعي 	
•البنية األساسية للمرافق واإلسكان 	

•سبل العيش واالقتصاد 	
•قطاع الحوكمة 	

•الموارد الطبيعية 	
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][ الجزء
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•الصحة 	
•التعليم 	

•الحماية االجتماعية وشبكات األمان 	
•االحتياجات النفسية واالجتماعية 	

القطاع 
االجتماعي
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أ.  الصحة
 

تمد أربع جهات رئيسية من جهات تقديم الخدمات سكان غزة بالخدمات الصحية وهي: وزارة الصحة )MoH(، األونروا، منظمات 
غير حكومية )NGOs( والقطاع الخاص. حيث يتم توفير الرعاية الصحية من خالل نظام ذي ثالث مستويات، يتألف من عيادات 
عيادات  من  عريضة  واألونروا شبكة  الصحة  وزارة  وتملك  والثالثية.  الثانوية  الصحية  الرعاية  مرافق  األولية،  الصحية  الرعاية 
الرعاية الصحية األولية. فتوجد 56 عيادة تديرها وزارة الصحة و20 عيادة تديرها األونروا، إضافة إلى بعض العيادات التي تديرها 
منظمات غير حكومية1. أما فيما يتعلق بمرافق الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، فغزة لديها 24 مستشفى بها 2003 أسرة، منها 12 
ملكاً لمنظمات غير حكومية واثنان بهما 34  تابعة لوزارة الصحة وعشر مستشفيات بها 382 سريراً  مستشفى بها 1587 سريراً 

سريراً ملكاً للقطاع الخاص. 

األضرار
كان تأثير عملية الرصاص المصبوب العسكرية على قطاع الصحة شديداً. حيث ُقتل 16 عاماًل صحياً وأصيب 25. وتضررت 29 سيارة 
إسعاف أو دمرت. وعانت العديد من المرافق الطبية من نقص في المستلزمات الطبية الحرجة. وتعطلت خدمات األمومة والطفولة 
الصحية على مستوى الرعاية الصحية األولية، وانقطعت الخدمات الصحية المقدمة لما يقرب من 40 في المائة من المرضى المزمنين، 
أثناء العدوان. وباإلضافة إلى ذلك، أصيبت المرافق الطبية بأضرار مباشرة. وتضرر 40 مركزاً للرعاية الصحية األولية من أصل 60، و12 
مستشفى من أصل 24 بدرجات متفاوتة، وبعضها تعرض لضربات مباشرة. وقدرت األضرار التي لحقت بمراكز الرعاية الصحية األولية 

بما بين 191030 دوالراً أمريكياً و341930 دوالراً أمريكياً.2 وفيما يلي المستشفيات التي تعرضت ألشد األضرار:3

مستشفى القدس، وهو مستشفى عام تديره جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بسعة 100. 1 سرير، تعرض الطابقان العلويان 
فيه للتدمير الكامل إضافة إلى المباني اإلدارية والمخازن المجاورة.

الوحيد في قطاع غزة، بسعة 50. 2 سريراً، تعرض لضربات مباشرة، بما فيها ما  التأهيل  إعادة  الوفاء، مستشفى  مستشفى 
مجموعه ثماني قذائف دبابات وصاروخان وآالف الطلقات.4 والمبنى الجديد الذي كان على وشك أن يتم افتتاحه لتوسيع 

نطاق الخدمات في المستشفى دمر تماماً.
الجدران  في  أضراراً  به  ألحقت  التي  المدفعية  لنيران  أسرة،   3 .207 بسعة  يونس،  خان  في  األوروبي  المستشفى  تعرض 

وتوصيالت المياه والكهرباء.
حجرة  من  بالقرب  سقطتا  مدفعية  قذيفتي  بفعل  ألضرار  تعرض  سريراً،   4 .77 بسعة  عام  مستشفى  العودة،  مستشفى 

الطوارئ.
مستشفى الدرة لألطفال، بسعة 64. 5 سريراً، تعرضت حجرة الطوارئ به للضرب مرتين. 

مستشفى الناصر لألطفال، بسعة 150. 6 سريراً، تعرضت نوافذه للتهشم.

1   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، التقرير الموسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009.
2   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الصحة - التقديرات الخاصة بغزة.

3   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، التقرير الموسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009.
4   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، التقرير الموسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009.
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شكل 1. مباني مستشفى القدس التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني التي تم استهدافها من الداخل.5 

الجدول التالي يلخص إجمالي األضرار التي لحقت بمستشفيات غزة: 

جدول 1. األضرار التي لحقت بالمستشفيات )المصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الصحة - غزة(

األضرار )دوالر أمريكي(المستشفى#
النسبة المئوية لألضرار 
التي لحقت بالمستشفى

100000.2العودة1
50000011.7الوفاء2
250000.6مستشفى الدرة* 3

316350074.2مستشفى القدس - جمعية الهالل األحمر الفلسطيني4

1400003.3مجمع الشفاء الطبي*5
500001.2مجمع ناصر الطبي*6
15000.0مستشفى الناصر لألطفال7
850002.0مستشفى شهداء األقصى*8
2280005.3مستشفى غزة األوروبي*9
200000.5مستشفى بيت حانون10
50000.1مستشفى فتا11
340000.8مستشفى العيون*12

4262000100.0اإلجمالي

* تقديرات وزارة الصحة فقط

5  برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2009. التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات العدائية ما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
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استجابة اإلنعاش المبكر
على الرغم من األضرار واالختالالت التي لحقت بتقديم الخدمات الصحية، المفصلة أعاله، استطاعت المؤسسات الصحية التعامل مع 
األزمة وتداعياتها بكفاءة. فبحلول 16 فبراير/شباط 2010، كانت معظم المنشآت الصحية في حالة تشغيل واستأنفت أنشطتها. فقد سمح 
بدخول كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممولة من قبل الجهات المانحة إلى غزة، إضافة إلى المعدات الطبية وقطع الغيار، بما 
فيها مجموعة من سيارات اإلسعاف المجددة بالكامل. ونتيجة لذلك، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تمكنت خدمات المستشفيات من 

استئناف أنشطتها بمستويات تضاهي، بل وربما تجاوزت، مستوياتها في الفترة نفسها من العام السابق.6 

وفي الوقت الذي تحقق فيه تقدم كبير على مدى العام، في إعادة تأهيل البنية األساسية المتضررة، إال أن إعادة تأهيل المستشفيات 
شهدت تأخراً بسبب مدى األضرار الواقعة، واستمرار الحصار اإلسرائيلي الذي يمنع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة. وتمثل الحقائق 

التالية المنجزات األساسية حتى اآلن.

33 مركزاً للرعاية الطبية األولية من أصل 40 تم ترميمها مع ترميم خمسة جزئياً، بتكلفة إجمالية قدرها 616 537. 1 دوالراً 
أمريكياً.7 

كما تم ترميم عشر مستشفيات من االثني عشر مستشفى المتضررة. وال يزال المستشفيان األخريان القدس والوفاء في  2 .
طور الترميم. تبلغ التكلفة اإلجمالية المستثمرة في إعادة ترميم المستشفيات 842 414 2 دوالراً أمريكياً.8 في بعض الحاالت، 

تناولت أعمال الترميم، على األقل جزئياً، األعمال المتراكمة من الترديات الناجمة عن الحصار. 
المحلية، تحسنت  السوق  المناسبة في  المواد  األمر بسبب نقص  وفي حين كانت نوعية اإلصالحات متدنية في بداية  3 .

النوعية بمرور الوقت مع توافر المواد المناسبة بأحجام كبيرة في السوق.
شارك أربعة شركاء رئيسيين في إعادة تأهيل العيادات والمستشفيات: الهالل األحمر القطري، الذي نفذ إصالحات في تسع  4 .
مستشفيات، بما فيها مستشفى القدس، وتولى مسؤولية غالبية أعمال الترميم في مراكز الرعاية الصحية األولية؛ منظمة 
الرحمة الماليزية، التي تقوم حالياً بإعادة تأهيل مستشفى الوفاء؛ اإلغاثة اإلسالمية التي ركزت بصفة أساسية على مراكز 
الرعاية الصحية األولية، ولجنة إعادة تأهيل غزة. والتزمت الوكالة الفرنسية بتقديم ما يكافئ 000 840 2 دوالر أمريكي 
من أجل إعادة تأهيل مستشفى القدس. ومع ذلك، فلم يكن ممكناً بدء األعمال بموجب هذا المشروع إال في 17 فبراير/شباط 

2010، بعد ورود ضمانات من السلطات اإلسرائيلية بالسماح بدخول المواد من إسرائيل. 

جدول 2. الشركاء الرئيسيون في إصالح مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات

النسبة المئوية إلجمالي اإلسهاماتدوالر أمريكيالجهة المانحة
21123827155الهالل األحمر القطري

5500001863منظمة الرحمة )ماليزيا(
111754379لجنة إعادة تأهيل غزة

80000271اإلغاثة اإلسالمية بفلسطين
98322333أخرى

2952458100.00اإلجمالي

ما زالت أعمال إعادة التأهيل الكبرى، ال سيما في المستشفيات، تعترضها العراقيل الناتجة عن الحصار اإلسرائيلي لغزة. كما  5 .
تعرضت أعمال إعادة تأهيل المستشفيين األكثر تضرراً من العمليات العسكرية -القدس والوفاء- بصورة كبيرة نظراً لعدم 

قدرة األطراف المسؤولة على تأمين وصول المواد عبر إسرائيل ومصر. 

6   منظمة الصحة العالمية، تقييم الوضع الصحي في غزة، يوليو/تموز 2009.
7   يرجع الفرق بين تكاليف اإلصالح والتكلفة المقدرة لألضرار إلى التضخم في أسعار مواد البناء المتاحة في السوق المحلية، ونظراً الشتمال مشاريع إعادة التأهيل 

في الغالب على توفير المعدات أو صيانتها.
8   أما بالنسبة للمراكز الصحية األولية، فأحياناً ما تتجاوز تكلفة اإلصالحات التكلفة المقدرة لألضرار، لألسباب نفسها.
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االحتياجات 
ال تزال هناك حاجة لعدد من اإلجراءات التدخلية الستعادة العيادات والمستشفيات بنظام الرعاية الصحية للحالة الفعلية التي كانت 

عليها قبل عملية الرصاص المصبوب. كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول 3. االحتياجات المتبقية لنظام الرعاية الصحية بعد عام من عملية الرصاص المصبوب

دوالر أمريكيالعددالنوع

12840000 )القدس/الوكالة الفرنسية للتنمية(المستشفيات

55095مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لألونروا

2209000عيادات لمنظمات غير حكومية

83054095اإلجمالي

يوضح الجدول أن هناك عيادتين تابعتين لمنظمات غير حكومية وهما المركز الصحي بالقدس وعيادة اتحاد الكنائس بتكلفة إجمالية 
قدرها 209 آالف دوالر أمريكي )6000 و 000 203 تباعاً(. باإلضافة إلى ذلك، يوجد خمس عيادات للرعاية الصحية تديرها األونروا تحتاج 
البالغ قدرها 000 840 2 التي  إلى إصالحات أساسية بتكلفة تبلغ 5095 دوال أمريكي . إذا ضمنا مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية 
يجري حالياً تنفيذها، فستكون هناك حاجة إلى ما مجموعه 095 054 3 من قيمة اإلصالحات الالزمة إلعادة تأهيل جميع مرافق الرعاية 

الصحية في قطاع غزة.

إن احتياجات القطاع الصحي في غزة تتجاوز ما هو أبعد من األضرار التي ألحقتها عملية الرصاص المصبوب بها، حيث إن الحصار 
المستمر لم يعق فقط أو يبطئ أعمال إعادة تأهيل المرافق الصحية، ولكنه يقوض اآلفاق المستقبلية لهذا القطاع. ولقد وصفت الحالة 
الصحية الراهنة في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، بأنها حالة طوارئ مستمرة معقدة يحال بينها وبين المضي قدماً 
إلى حالة االنتعاش تليها حالة التنمية.9 ومن ثم، فإنه، بعد عام على عملية الرصاص المصبوب، ما زالت إدارة الرعاية الصحية تواجه 

تحديات بسبب القيود التالية:

9   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، التقرير الموسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009.
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الرضحية  اإلصابات  فقط من  يعانون  ال  الذين  باإلعاقة  المصابين  األفراد  في عدد  الرئيسي  المساهم  العامل  الصراع  يمثل  1 .
الشديدة، بل يعانون كذلك من المضاعفات الثانوية من إنتان الجروح والتقفع، أو حاالت البتر الثانوية، التي تتطلب رعاية 

مستمرة متطورة على أثر العدوان.10
عدم وجود قطع الغيار الالزمة لصيانة المعدات الطبية بما في ذلك األجهزة المساعدة للمعوقين؛ استمرار الصعوبات في  2 .

إدخال المعدات الطبية.
محدودية القدرة على تقديم رعاية متتابعة مناسبة لحاالت العجز الدائم وإعادة تأهيلها. ويصدق ذلك بصفة خاصة في  3 .
ضوء الواقع الذي يقر بأن المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات إعادة التأهيل، وهو مستشفى الوفاء، قد استهدفه القصف 

في أثناء عملية الرصاص المصبوب ومن ثم فقد لحقت به أضرار جسيمة؛ 
القلب واألعصاب  في مجاالت طب  ال سيما  االستشارية خارج غزة،  الصحية  الرعاية  الحصول على  القدرة على  تقييد  4 .

والعيون واألورام واألشعة والدمويات والشيخوخة.
ندرة خدمات الرعاية المكثفة، التي عادة ما يتزايد االحتياج لها، كما هي الحال في عملية الرصاص المصبوب. 5 .

الحاجة إلى معالجة ضعف نظام الرصد الصحي العام، من أجل الحد من خطورة تفشي األمراض فيما بين العامة، مثل انتشار  6 .
اإلسهال الناتج عن األمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وانتشار فيروس أنفلونزا الخنازير. 

محدودية قدرة خدمات الصحة النفسية، من أجل مواكبة الظهور المتزايد لمشكالت الصحة النفسية وزيادة حدة مثل  7 .
هذه المشكالت.11 تقدر منظمة الصحة العالمية أن 20-50 ألف شخص، من الكبار والصغار، ستستمر معاناتهم من المشاكل 

الصحية النفسية طويلة األجل نتيجة لعملية الرصاص المصبوب.12

ب.  التعليم
تعد وزارة التعليم والتعليم العالي الجهة الرئيسية لتقديم التعليم مع األونروا، وهي الجهة الوحيدة المقدمة لخدمات التعليم الثانوي. 
التحق 451,704 تلميذ13 بالدراسة في قطاع غزة، في العام الدراسي 2008-2009، ينتظم 53.3 في المائة في المدارس الحكومية و44.0 
في المائة في مدارس األونروا و2.7 في المائة في المدارس الخاصة. ومن أصل 637 مدرسة في قطاع غزة، تتبع 383 مدرسة وزارة 

التعليم والتعليم العالي و221 مدرسة األونروا في حين توجد 33 مدرسة خاصة. 

10   المنظمة الدولية للمعوقين، انظر المرجع السابق.
11  وتضم هذه المشكالت حاالت االكتئاب، اضطراب القلق، االضطرابات النفسية الالحقة لإلصابة، االضطرابات جسدية الشكل/الجسدية النفسية. وقد قدرت منظمة 
الصحة العالمية أن عدد الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة ربما يزداد بمتوسط قدره 1 في المائة من خط األساس، بينما يحتمل أن يزيد من يعانون من اضطرابات 

نفسية خفيفة أو متوسطة الشدة بمتوسط نسبته 5-10 في المائة.
12   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، التقرير الموسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009.

13   موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، 2009.
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جدول 4. عدد المباني المدرسية والمدارس والتالميذ في قطاع غزة في 2008 - 2009 14

الهيئة المشرفة
التالميذالمدارسالمباني

#٪#٪#٪
22760.138360.124095353.3الحكومة
11831.222134.719861244.0األونروا
338.7335.2121392.7الخاصة
378100.0637100.0451704100.0اإلجمالي

كانت مدارس غزة، وال سيما المدارس االبتدائية، تعاني من تكدس كبير من قبل عملية الرصاص المصبوب. وتعمل 88 في المائة من 
مدارس األونروا و82 في المائة من المدارس الحكومية بنظام الفترات الستيعاب العدد الكبير من الطالب، ويعني ذلك استخدام الفصول 
الدراسية في كل يوم من قبل مجموعتين، وربما ثالثة، من األطفال والمعلمين.15 صعبت القيود التي يفرضها الحصار من االستثمار في 
بناء مدارس جديدة أو إصالح المتضرر منها.16 ولم تنشأ مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة إال مؤخراً، ال سيما بعد االنتفاضة الثانية 

كرد فعل على القيود المفروضة على تنقل الطالب من غزة إلى مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية. 

اإلصابات واألضرار
كان لعملية الرصاص المصبوب تبعات خطيرة على نظام التعليم الذي يعاني من الضعف بالفعل بسبب الحصار الذي طال أمده. حيث قتل 
250 طالباً و50 معلماً وأصيب 866 طالباً و19 معلماً أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية. وما زال طالب المدارس، الذين فقد اآلالف منهم 
أفراداً من أسرهم و/أو بيوتهم، يعانون من الصدمة النفسية والقلق وفي حاجة إلى مساندة نفسية اجتماعية وأنشطة ألعاب ترفيهية،17 

وكذلك مقدمو الرعاية لهم من البالغين )كل من الوالدين والمعلمين(.

وفيما يتعلق بمرافق التعليم، يقدر مجموع األضرار التي لحقت بها بمبلغ 522 091 32 دوالراً أمريكياً. فقد تضررت 217 مدرسة وستين 
رياض أطفال، بما في ذلك إصابة ثمانية عشر مرافق بأضرار ال يمكن إصالحها )ثمانية حكومية واثنان تابعان للقطاع الخاص وثماني 
رياض أطفال(18. وفي شمال غزة، نقل تسعة آالف طالب في ثالث وسبعين مدرسة في المنطقة نفسها، مع تكديس أربعة آالف منهم في 
مدرستين.19 عالوة على ذلك، استخدمت 44 مدرسة من مدارس األونروا على مستوى غزة20 كمالجئ إليواء النازحين داخلياً،21 الذين 
وصل عددهم في ذروة االعتداء إلى 51 ألف شخص، من بينهم 28560 طفاًل. وكانت الفصول الدراسية في 44 مدرسة تعاني من القدم 

والبلى، وكذلك مرافق الصرف الصحي واألثاث.

14  السنة الدراسية 2009-2008.
15   دأب أطفال مدارس غزة، على مدى عقود، على حضور المدارس على فترات بسبب التكدس.

16   رابطة الوكاالت اإلنمائية الدولية، 2009. حصار غزة: صحيفة وقائع األطفال والتعليم.
17   رابطة الوكاالت اإلنمائية الدولية، 2009. حصار غزة: صحيفة وقائع األطفال والتعليم.

18   المرجع السابق.
19   وزارة التعليم والتعليم العالي، 2009.

20   كانت مدرسة األونروا االبتدائية الواقعة في شارع الفاخورا واحدة من مدارس األونروا الـ 44 والتي تم افتتاحها في 5 يناير/كانون الثاني 2009، لتوفير المأوى 
للمدنيين الفارين من المناطق التي دخلت إليها القوات المسلحة اإلسرائيلية.

21   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.
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شكل 2. األضرار الالحقة بالمدرسة األمريكية في شمال مدينة غزة22

وبالنسبة لمنشآت التعليم العالي، فيالحظ تعرض جميع الجامعات تقريباً ألضرار، حيث تضررت مباني ست جامعات، أضراراً ال يمكن 
إصالحها، وتعرضت 16 أخرى ألضرار متوسطة. وتمثل نسبة األضرار الالحقة بالجامعات 77 في المائة من إجمالي األضرار التي لحقت 
التي لحقت  األضرار  ثم نسبة  األضرار(  إجمالي  المائة من  في   11( الحكومية  بالمدارس  الالحقة  األضرار  تليها  التعليمية،  بالمنشآت 

بالمدارس الخاصة )9 في المائة من إجمالي األضرار(.23

جدول 5. األضرار التي لحقت بالجامعات في قطاع غزة 

النسبة المئوية لألضراراألضرار )دوالر أمريكي(الجامعة#
1680000067,7الجامعة اإلسالمية في غزة1
10000004,0الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية2
14311005,8جامعة األقصى3
1370000,6جامعة القدس المفتوحة4
5078152,0كلية العلوم والتكنولوجيا5
520000,2كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية6
475936519,2جامعة األزهر7
1408450,6جامعة فلسطين8

24828125100.0اإلجمالي

استجابة اإلنعاش المبكر
نفذت أعمال إعادة التأهيل لرياض األطفال والمدارس االبتدائية والثانوية، مباشرة بعد الحرب وطوال العام، من قبل شركاء دوليين 
وكذلك من جانب المؤسسات الكائنة بغزة. وعلى الرغم من ذلك، بسبب الحصار وعدم توافر المواد، تم إعادة تأهيل أغلب المدارس 
بشكل كاف فقط على نحو يمكنها من استئناف العمليات. وينطبق ذلك الحال، بصفة خاصة، على مدارس األونروا، التي تمثل أعمال 

اإلصالحات المستكملة بها أقل من 8 في المائة من إجمالي االحتياجات. 

22   برنامج األمم المتحدة للبيئة، التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات العدائية ما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
23   انظر الجدول 6 أدناه.
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وجدير بالذكر، أنه أمكن إعادة تأهيل 33 مدرسة بالكامل )29 مدرسة حكومية وأربع مدارس خاصة(، على الرغم من هذه القيود. 
ومعظم هذه المدارس مدارس حكومية تكبدت أفدح األضرار أثناء عملية الرصاص المصبوب، ويعد إصالحها شاهداً على تصميم أهل 
غزة ومناصريهم على العودة إلى الحياة الطبيعية ما أمكن في ظل الظروف القائمة. ويوضح هذا أيضاً أن الحصار ال يؤثر على الجهات 
المحلية والشركاء اآلخرين الذين ال يمنعون من استخدام المواد المحلية المتوافرة بقدر تأثيره على قدرة وكاالت األمم المتحدة على 

مساندة اإلنعاش.

ولكن لم يعد بناء أي من المدرستين الخاصتين اللتين دمرتا بالكامل )المدرسة األمريكية في غزة ومدرسة دار الفضيلة في رفح، 
واللتان تبلغ تكلفة إصالحهما اإلجمالية 2.8 دوالر أمريكي من أصل 7 ماليين دوالر أمريكي قيمة األضرار التي لحقت بالمدارس(؛ 
وبصفة عامة، ما زالت 184 مدرسة )137 مدرسة حكومية و37 تابعة لألونروا و10 خاصة( من أصل 217 مدرسة، تحتاج إلى إصالح، 
بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 222 085 2 دوالر أمريكي، إذا ما استبعدنا تكلفة إعادة بناء المدرستين الخاصتين المدمرتين بالكامل. 
وثمة حاجة في المتوسط إلى 11500 دوالر أمريكي لكل منشأة، لكي تتمكن المدارس من العمل بشكل كامل؛ إذا كانت المواد الالزمة 

متوافرة إلجراء إعادة التأهيل.

وقد أجريت أعمال إصالح وترميم المدارس الحكومية على يد شريكين رئيسيين )اإلغاثة اإلسالمية وقطر الخيرية(. وقد أصلحت 
المدارس الخاصة في األساس من خالل تبرعات خاصة، وأجريت اإلصالحات األساسية في مدارس األونروا من قبل الهيئة نفسها. وأما 
بخصوص رياض األطفال، فقد أجريت إصالحات جزئية، بواسطة تبرعات خاصة في الغالب، بما يمثل 62 في المائة من االحتياجات. 

جدول 6. األضرار واإلصالحات الخاصة بالمرافق التعليمية في قطاع غزة

الطرف المسؤولالمرافق التعليمية
التكلفة التقديرية 
لألضرار )بالدوالر 

األمريكي(

٪ من 
إجمالي 
األضرار

تكلفة البنود 
التي تم إصالحها 
)بالدوالر األمريكي(

٪ من 
إجمالي 
اإلصالحات

أضرار لم يتم 
إصالحها )بالدوالر 

األمريكي(

٪ من نسبة 
اإلصالحات 

لألضرار

المدارس
343800011205800037138000060الحكومة
72939726117516682228األونروا
2889000952000128370002الخاصة

24828125773334665592154146013الجامعات
207000112450028250060رياض األطفال

3209152210056303401002650918217.5اإلجمالي

أما الوضع بالنسبة للجامعات فهو أكثر قتامة: فعلى الرغم من إعادة تأهيل أربع جامعات من أصل ثمان، فإن تلك الجامعات المعاد تأهيلها 
هي تلك التي تكبدت أخف األضرار. وال تمثل قيمة إصالحها، البالغة 845 367 1 دوالراً أمريكياً، إال 5.5 في المائة فقط من احتياجات 

ذلك القطاع الفرعي. 

وقد بلغت تكلفة إصالح الجامعات 665 334 3 دوالراً أمريكياً، ونفذت بصفة أساسية من قبل هيئة األعمال الخيرية الدولية الكائنة 
باإلمارات العربية المتحدة والتجمع العالمي للشباب المسلم. ويمثل إصالح الجامعات 58 في المائة من اإلصالحات المنفذة في قطاع 
التعليم. بيد أنه ال يشكل سوى 13 في المائة من اإلصالحات المطلوبة، وال يزال هناك حاجة إلى 460 541 21 دوالراً أمريكياً إلعادة تأهيل 
جميع المنشآت المتضررة. والجامعة اإلسالمية في غزة، على وجه الخصوص، ما زالت - على الرغم من استثمار 660 820 1 دوالراً 

أمريكياً بها - في حاجة إلى إصالحات تبلغ قيمتها 340 979 14 دوالراً أمريكياً من أجل إعادة تأهيل وتأثيث مرافقها المتضررة.24 

24 وتتألف تكلفة األضرار الالحقة بالجامعة اإلسالمية في غزة، والمقدرة بمبلغ 000 800 16 دوالر أمريكي، من 000 000 4 دوالر أمريكي لألضرار اإلنشائية و000 800 12 
للخسائر في المعدات واألثاث. 

ي
اع

تم
الج

ع ا
طا

لق
 : ا

ء أ
جز

ال



] [26

الفلسطيني الشعب  مساعدة  برنامج   / اإلنمائي  المتحدة  األمم    برنامج 

 

ويمثل استمرار الحصار وعدم توافر المواد العقبات الرئيسية التي تحول دون إتمام اإلصالحات، ال سيما في المنشآت الكبيرة كالجامعات. 
وعلى الرغم من التزام المغرب بتمويل إعادة بنائها )بما يقدر بمبلغ 365 689 4 دوالراً أمريكياً( لم يتم إعادة بناء أي من مباني الكلية 

الزراعية لجامعة األزهر حتى اآلن.

االحتياجات
يعرض الجدول التالي ملخصاً عن أعمال اإلصالح المتبقية لكافة المرافق التعليمية التي تضررت خالل عملية الرصاص المصبوب. كما 
هو مذكور أعاله، ما زالت المرافق التعليمية في 184 مدرسة و4 جامعات و60 روضة أطفال، والتي تضررت أثناء عملية الرصاص 

المصبوب، في حاجة إلى إصالحات. ويقدر إجمالي تكلفة اإلصالحات مبلغ 182 502 26 دوالراً أمريكياً.

جدول 7. احتياجات إصالحات المرافق التعليمية المتبقية في قطاع غزة بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب

المرافق 
التعليمية

عدد المرافقالهيئة المسؤولة
إجمالي األضرار التي ال 

تزال في حاجة إلى إصالح 
)بالدوالر األمريكي(

٪ من إجمالي 
اإلصالحات

٪ لإلصالحات مقابل األضرار 
)بالدوالر األمريكي(

المدارس
13713800005.210073الحكومية
376682222.518060األونروا
10283700010.7283700الخاصة

42154146081.35385365الجامعات
60825000.31375رياض األطفال

24826509182100.0اإلجمالي

يوضح الجدول أنه ال يزال هناك إصالحات بنسبة 81.3 في المائة يجب تنفيذها في الجامعات و10.7 في المائة في المدارس الخاصة 
و5.2 في المائة في المدارس الحكومية. 

وكما هي الحال مع قطاع الصحة، تتعدى احتياجات قطاع التعليم في غزة إصالح األضرار التي سببتها عملية الرصاص المصبوب؛ حيث إن 
تلك االحتياجات ال تلبى كنتيجة مباشرة للحصار المستمر. فالتكدس في المدارس وعدم توافر القدرة على الحصول على فرص التعليم 
العالي وتدني التحصيل الدراسي والقيود االجتماعية-االقتصادية وعدم توافر مرافق لتعليم الكبار وعدم كفاية إدارة التعليم، كل ذلك 
ما زال يحول دون وصول النظام التعليمي لكامل طاقاته وإمكاناته أو تلبيته الحتياجات سكان غزة الهائلة للتعلم. وفيما يلي تفصيل 

االحتياجات التي تتجاوز األضرار المادية التي تسببت فيها عملية الرصاص المصبوب.25  26

التعليمية وطاقتها االستيعابية:. 1 على النحو المذكور آنفاً، يمثل التكدس مشكلة  معالجة تكدس المدارس وزيادة عدد المرافق 
إنشائية في النظام التعليمي في غزة. فالحصار المستمر يحول دون بناء مدارس جديدة، ويعوق استيراد المعدات الكافية للتجاوب 

مع تعداد الطالب المتنامي، ويؤدي إلى تدهور المخزون القائم من المرافق والمعدات.

لاللتحاق  بطلبات  يتقدمون  قاطني غزة  1000. 2 طالب من  أكثر من  هناك  العالي:  التعليم  الحصول على خدمات  إمكانية  تحسين 
بجامعات في شتى أنحاء العالم. غير أن 70 طالباً فقط قد نجحوا في الخروج من غزة عن طريق معبر إيريز، في الفترة ما بين 
يوليو/تموز 2008 وسبتمبر/أيلول من العام نفسه. ومن ثم فإن عدم قدرة الطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا على السفر 

25   مركز تنمية المنظمات غير الحكومية. التقييم السريع الحتياجات قطاع المنظمات غير الحكومية من أجل معالجة تبعات الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة. 
مارس/آذار 2009.

26   اليونسكو مذكرة إحاطة - استجابة منظمة اليونسكو فيما يتعلق بقطاع التعليم في غزة. التاريخ: 18 يناير/كانون الثاني 2009.
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سعياً للدراسات األكاديمية في المجاالت المتخصصة يكبت التطور الفكري لفتيان وفتيات غزة ويربي لديهم اإلحباط واليأس، مما 
يسفر عن تبعات خطيرة على المدى الطويل. وللتعامل مع تلك القيود والتغلب عليها، يجب البحث في إمكانية التوسع في الجامعات 
القائمة، وإنشاء مساحات بديلة إللقاء المحاضرات الجامعية وتوفير فرص الدراسة، بما في ذلك التعلم اإللكتروني، وتنويع البرامج 

التعليمية المصممة على نحو خاص مثل التدريب المهني.

معالجة تدني التحصيل الدراسي:. 3 وردت مؤخراً تقارير مقلقة عن انخفاض التحصيل الدراسي في المدارس العامة، حيث تشير 
إلى أنه في النصف األول من العام الدراسي 2007-2008 )أي قبل عملية الرصاص المصبوب( ، اجتاز 20 في المائة فقط من طالب 
الصف السادس من مجموع 16 ألف طالب في غزة امتحانات موحدة في الرياضيات والعلوم واإلنجليزية، والعربية. ينبغي النظر في 

اإلجراءات التالية، والتي يعتبر توافر فرصة الحصول عليها شرطاً أساسياً في الغالب:

الطوارئ، على نحو يكفل  للتعليم في مجال  الوكاالت  التدريب في ظل الحد األدنى لمعايير الشبكة المشتركة بين  1 .
االمتثال للمعايير المذكورة. 

ضرورة إنشاء مراكز تعليمية دعمية وبرامج تعليمية عالجية داخل وخارج النظام المدرسي الرسمي. 2 .
وجوب إتاحة الضروريات واألدوات التعليمية األساسية، مثل الكتب المدرسية والمكاتب والمعامل وغيرها...  3 .

تعزيز أساليب التعليم والتعلم. 4 .
ضرورة تنظيم أنشطة ترويحية/إضافية وثقافية لألطفال. 5 .

توفير معلمين مساعدين لمعلمي الفصول، ومستشارين تعليميين وأخصائيي محادثة وتخاطب داخل المدارس. 6 .

تحسين الظروف االجتماعية االقتصادية والنفسية االجتماعية للطالب وأسرهم:. 4 كما تعد أيضاً اآلثار العامة للحصار على وسائل 
تقديم مساعدة عالجية لألسر  األكاديمي. ويجب  التحصيل  لتدهور  الرئيسية  المحددات  النفسية من  الرزق والصحة  كسب 
والمدارس بأكملها لتمكين األهل والمعلمين من تنمية مهارات أفضل للتعامل مع الضغوط، وبالتالي تقديم مساندة أفضل لألطفال 
الذين يعيشون تحت وطأة ظروف الحصار المنهكة. وفي ظل غياب آفاق واضحة لرفع الحصار، فسيظل هناك حاجة إلى اإلجراءات 

التدخلية التالية:

توفير الدعم االجتماعي واالقتصادي لألطفال وأسرهم )حقائب مدرسية، أدوات مكتبية، وسائل نقل، مساعدات نقدية  1 .
للتعليم، قروض طالبية، وغيرها...(.

برامج نفسية اجتماعية وبرامج لتنمية قدرات المعلمين والطالب واألهل. 2 .
النفسي  الدعم  توفير  من  اإلداري  وطاقمها  ومستشاريها  ومعلميها  المدارس  مديري  لتمكين  تدريبية  دورات  عقد  3 .

االجتماعي.
إدارة األزمات والتخطيط لها من قبل مديري المدارس ومسؤولي المحافظات وذلك لتقديم األدوات اإلدارية والدعم المهني  4 .

للمسؤولين عن إعادة تفعيل وإنعاش النظام التعليمي بالتعاون مع اليونيسكو.
الترويج للمدارس بوصفها مناطق آمنة، وهو ما يهدف إلى زيادة الوعي بين المدرسين لمفهوم المدارس كمناطق آمنة،  5 .

وتطبيق هذا المبدأ في محيط غزة على وجه التحديد، وذلك بالتعاون مع اليونيسكو.
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ج.  الحماية االجتماعية وشبكات األمان
يحصل حالياً ما يقرب من 1.1 مليون شخص على معونة غذائية من المنظمات اإلنسانية، كاألونروا وبرنامج األغذية العالمي في المقام 
األول.27 ساعدت الوكاالت اإلنسانية أيضاً النازحين من خالل توفير »أصناف غير غذائية«، بما في ذلك 300 ألف بطانية و2500 خيمة 

و55 ألف مرتبة و30 ألف طقم مالبس و30 ألف طقم أدوات مطبخ.28

لقد تفاقمت عملية الرصاص المصبوب بشدة من حالة األمن االجتماعي وشبكات األمان التي كانت تعاني بالفعل من الضعف. ويعود 
إضعاف األمان االجتماعي على أقل تقدير إلى وقت فرض نظام الحصار على قطاع غزة في عام 2007. وقد أظهر استقصاء أجري في 
مارس/آذار 200929 أن غالبية )60 في المائة( األسر المعيشية تظن أنه من المستحيل توفير 1000 شاقل جديد )263 دوالراً أمريكياً 
بسعر صرف 3.8 شاقل جديد للدوالر( للتصدي لالحتياجات الطارئة لألسرة. وإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، يوثق آلثار عملية الرصاص المصبوب على األوضاع االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة، أن قدرة األسر 
المعيشية على تحمل الضغوط االقتصادية، بصفة أساسية ال حصرية، تتضاءل، حيث صرح 59.2 في المائة من األسر المعيشية في 
قطاع غزة أنهم ال يستطيعون العيش من الناحية المالية إال يوماً بيوم أو أنهم ال يستطيعون العيش من الناحية المالية على اإلطالق. وقد 
سجلت األونروا أيضاً في الفترة األخيرة زيادة بنسبة 200 في المائة في عدد الالجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث ارتفعت 

األعداد من 000 100 إلى 000 300.

ونظراً ألن عملية الرصاص المصبوب قد سببت دماراً واسع النطاق في الممتلكات الزراعية وحدت بصورة كبيرة من صناعة الصيد، 
وحيث إن نظام الحصار المفروض أدى إلى خنق مؤسسات القطاع الخاص، فقد بدأت المزيد من األسر المعيشية في قطاع غزة في 
الحصول على معونات اجتماعية لتلبية احتياجاتها.30 ويظهر تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ذاته زيادة بنسبة 7 في المائة 

في عدد األسر المعيشية التي تعتمد على المساعدة االجتماعية، على مستوى غزة.

27   مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. األثر اإلنساني لعامين من الحصار على قطاع غزة. أغسطس/آب 2009.
28   المرجع السابق.

29   المعهد النرويجي للبحوث االجتماعية التطبيقية وصندوق األمم المتحدة للسكان. الحياة في قطاع غزة بعد ستة أسابيع من النزاع المسلح في الفترة 27 ديسمبر/
التطبيقية  للبحوث االجتماعية  النرويجي  المعهد  المعيشية )استقصاء(. أجرى كل من  الثاني 2009. شواهد من عينة من األسر  يناير/كانون  كانون األول 17-2008 
لعينة من األسر المعيشية في قطاع غزة، في الفترة 3-12 مارس/آذار 2009، بعد 6-8 أسابيع تقريباً من العدوان  وصندوق األمم المتحدة للسكان مسحاً استقصائياً 

اإلسرائيلي على غزة. واختيرت 2112 أسرة معيشية إجماال بطريقة عشوائية. 
30   يشير إلى المعونة المتلقاة بعد إجراء الفرز على أساس الظروف والمتغيرات االجتماعية، والذي يعد مماثاًل للفرز الذي أجرته وزارة الشؤون االجتماعية، على 

سبيل المثال.
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بخالف المساعدات اإلنسانية المقدمة، نفذت في عام 2009 إجراءات تدخلية مهمة لألمان االجتماعي، تعود غالبيتها إلى ما قبل عملية 
الرصاص المصبوب، للتخفيف من الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية التي تعيشها القطاعات األكثر حرماناً في المجتمع:

يستفيد من برنامج التحويالت النقدية المقدمة في إطار المشروع حالياً  مشروع البنك الدولي إلصالح شبكة األمان االجتماعي: . 1
5000 أسرة معيشية من بين أكثر األسر المعيشية فقراً، والتي لديها أطفال في سن المدارس في غزة )70 في المائة( والضفة 
الغربية )30 في المائة(. كما تم منح أيضاً دعم إضافي لتقديم دفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 200 دوالر أمريكي إلى 25 ألف أسرة 
بالزيادة األخيرة في أسعار الغذاء. وقامت وزارة الشؤون االجتماعية  معيشية فقيرة على األقل، من بين تلك التي تأثرت سلباً 
باختيار تلك األسر المعيشية. وحتى اآلن، تم صرف منحة نهائية بقيمة 5 ماليين دوالر أمريكي بعد االجتياح العسكري، من أصل 
25 مليون دوالر أمريكي التزم البنك الدولي بتقديمها إلى مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي، وقد وزع 3.65 مليون دوالر 

أمريكي منها في قطاع غزة. 
مساندة االتحاد األوروبي االجتماعي لألسر المعيشية الضعيفة:. 2 يقدم االتحاد األوروبي، من خالل اآللية الفلسطينية األوروبية 
وضعيفة  فقيرة  فلسطينية  أسرة  ألف   48 إلى  مباشرة  مالية  مساندة   ،)PEGASE( االقتصادية  االجتماعية  المساعدات  إلدارة 
تعتمد على المساعدات المالية في كسب رزقها. تحصل األسر على مخصصات عائلية بقيمة 1000 شاقل جديد ممولة من االتحاد 
األوروبي، كل ثالثة أشهر، من خالل برنامج الدعم النقدي لوزارة الشؤون االجتماعية -قوائم الحاالت الصعبة- وشبكة مكونة 

من 42 بنكاً.
تمر  التي  المعيشية  األسر  إلغاثة  برنامجها  إطار  في  المعيشية  األسر  إلى  تقدم  وهي  ألونروا:. 3  المنتظمة  النقدية  المساعدة 

بظروف صعبة ليستفيد منها أكثر من 160 ألف شخص.
وزعت وزارة األوقاف - غزة 2.4. 4 مليون دوالر أمريكي على األسر المعيشية المعوزة، في أعقاب عملية الرصاص المصبوب. ال 

تتوافر بيانات إلظهار عدد األسر المستفيدة أو حجم المدفوعات.

يلخص الشكل التالي اإلجراءات التدخلية الخاصة بشبكة األمان االجتماعي في عام 2009. 

جدول 8. اإلجراءات التدخلية بشبكات األمان االجتماعي

٪ من المجموعالمبلغ )دوالر أمريكي(الهيئة المقدمة للتمويل

36504006.8 مشروع البنك الدولي إلصالح شبكة األمان االجتماعي
3424919463.9 وزارة الشؤون االجتماعية - قوائم الحاالت الصعبة )بيغاس(

1331829424.8 المساعدة النقدية لألونروا
4.5 2400000 وزارة األوقاف - غزة

53617888100.0 اإلجمالي

وقد أوصت الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة بإنشاء صندوق خاص للحماية االجتماعية وطالبت 
بتخصيص 200 مليون دوالر أمريكي لمساندة األسر المحرومة من خالل المساعدات النقدية. وبالمعنى الضيق، فإن المساعدات المقدمة 
من هؤالء الشركاء الرئيسيين األربعة لم تلِب المتطلبات المحددة. ومن ناحية أخرى، ال يتضمن الجدول السابق المساعدة النقدية 

لإلسكان وتعويضات اإلسكان المقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا، والتي يبلغ إجمالها 562 959 74 دوالراً أمريكياً. 
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االحتياجات
في ظل غياب آفاق واضحة لرفع الحصار، من غير المتوقع أن تشهد الظروف االجتماعية االقتصادية في قطاع غزة تحسناً. وال تزال 
هناك حاجة إلى برامج المساعدة النقدية لتلبية احتياجات القطاعات األكثر حرماناً بين أهل غزة. إال أنه يوصى بشدة بالنظر إلى برامج 
المساعدة النقدية باعتبارها إجراءات تدخلية لشبكة األمان تحل تدريجياً محل تقديم المعونات الغذائية إلى القطاعات األكثر استضعافاً 

من السكان للحيلولة دون التشجيع على االعتماد على المعونات، وضمان إيصال المساعدات بطريقة كريمة.

د.  االحتياجات النفسية واالجتماعية
أظهر مسح استقصائي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني31 مؤخراً أن الضوائق النفسية واألمراض تعد أهم العواقب الصحية 
للحصار وعملية الرصاص المصبوب، حيث يؤثران على كافة سكان غزة تقريباً.32 فال تخلو 77.8 في المائة من األسر المعيشية من 
وجود فرد من أفرادها يعاني من أعراض نفسية نتيجة لعملية الرصاص المصبوب. وتتراوح هذه األعراض من البكاء المتواصل دون 
سبب والخوف من الوحدة والظالم والخوف المبالغ فيه من الدم واضطرابات النوم واضطرابات األكل وفقدان الوزن أو اكتسابه واإلحباط 

واالكتئاب والعصبية وسيطرة هاجس الموت إلى التبول في الفراش وعدم االعتناء بالذات أو األطفال.

كان األطفال، على وجه الخصوص، متأثرين بشدة من الصدمة النفسية التي تسببت فيها العمليات العسكرية. أجريت دراسة33 في 
مارس/آذار 2009، لتقييم العالقة بين تجارب الحرب األليمة الناتجة عن عملية الرصاص المصبوب والحزن واضطراب الكرب التالي 
المصبوب،  الرصاص  أعقاب عملية  في  الفلسطينيين  لألطفال  النفسية  بالرفاهة  المتعلقة  النتائج  أظهرت  أطفال غزة.34  بين  للصدمة 

باستخدام مؤشر رد الفعل لالضطراب اإلجهادي الالحق لإلصابة، ما يلي:

• في المائة من األطفال أي اضطراب كرب تاٍل للصدمة؛  لم يظهر 1.3	
• في المائة ردود فعل طفيفة الضطراب الكرب التالي للصدمة؛  سجل 7.2	

• في المائة ردود فعل متوسطة الضطراب الكرب التالي للصدمة؛  أظهر 29.9	
• في المائة ردود فعل شديدة إلى شديدة جداً الضطراب الكرب التالي للصدمة.  أظهر 61.5	

لعدوان عسكري  أعقاب االجتياح مباشرة نقص االستعداد  اإلنمائي في  المتحدة  األمم  للتنمية االجتماعية أجراه برنامج  تقييم  وأظهر 
إسرائيلي بحجم عملية الرصاص المصبوب، كما أن حقيقة عدم وجود مكان يمكن للسكان اللجوء إليه، قد سبب صدمة نفسية-

اجتماعية على جميع مستويات المجتمع. وبالنسبة للمجموعات المقسمة حسب الجنس والفئة العمرية، يصف كل من النساء والرجال 
تجارب ذات اختالفات دقيقة عن االجتياح من المهم فهمها من أجل إعداد استجابة مناسبة ومستدامة. 

وبسبب شدة عملية الرصاص المصبوب، على نحو غير معتاد بالنسبة للفلسطينيين، تحدث الرجال البالغين بكل صراحة عن حاجتهم 
لدعم نفسي واجتماعي. ولكن، من الصعب على هؤالء الرجال الحصول على تلك المساعدة؛ فال القيادة الفلسطينية وال المجتمعات 
المحلية تساعد رجال غزة على التخفيف من الخسائر التي تكبدوها على مدى األعوام القليلة الماضية. ويصف العديد من الرجال 
الناضجين كيف أن إحباطاتهم بدأت تنسحب على أسرهم. بينما يرى الشباب ما كانوا يعتقدونه من مستحقاتهم يتهاوى أمام أعينهم: 

31   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أكتوبر/تشرين األول 2009. مسح استقصائي عن تأثير الحرب والحصار على قطاع غزة، 2009. أكتوبر/تشرين األول 2009.
32   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، تقرير موسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009. 

33   ثابت أ.، سلوم أ.، وآخرون. الصدمة والحزن، واضطراب الكرب التالي للصدمة في األطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب على غزة. مارس/آذار 2009.
34   تألفت العينة من 374 طفاًل. وكان 197 من الذكور )52.7 في المائة( و177 من اإلناث )47.3 في المائة(. وتراوحت أعمارهم من 6 إلى 17 عاماً بمتوسط عمر 11.09 
)انحراف معياري = 2.9(. وعلى حسب أماكن اإلقامة، كان 34.2 في المائة من شمال غزة، 24.9 في المائة من مدينة غزة، 15.8 في المائة من المنطقة الوسطى، 7.8 في 
المائة من خان يونس، 17.4 في المائة من منطقة رفح. ويعيش 44 في المائة في المدن، 20.9 في المائة في القرى، 34.8 في المائة في مخيمات الالجئين. ويحصل 60.9 

في المائة على أقل من 300 دوالر أمريكي شهرياً و26 في المائة على 301-650 دوالراً أمريكياً شهرياً و13.1 في المائة على 651 دوالراً أمريكياً وأكثر، كدخل شهري.
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فالتعليم ال يؤدي بالضرورة -بل وال يستطيع في ظل الحصار- إلى الحصول على الوظائف، نتيجة لالنقسام السياسي والجغرافي بين 
قطاع غزة والضفة الغربية، وتبخر الحراك االجتماعي الذي كان متوافراً ذات يوم في ظل المشاركة السياسية والوطنية مع انعدام 

األجندة الوطنية. 

الناحية  من  قوة  أقل  كونها  من  الرغم  على  األسرة،  تصيب  التي  الصدمات«  »امتصاص  في  التقليدي  دورها  تلعب  النساء  زالت  وما 
االجتماعية من الرجال، وغير ممثلة إلى حد بعيد في جميع أشكال صنع القرار. فضغوط الحصار وعواقب االجتياح تسحق مواردهن 
الهشة، وتضع مزيداً من األعباء الهائلة على أكتافهن. كما أن العائالت في غزة واقعة في أسر دائرة مفرغة حيث تنسحب اإلحباطات 
الناتجة عن فقدان كرامة رب األسرة على الزوجات واألطفال، مما يزيد من األعباء الثقيلة التي يحملنها بالفعل. وثمة شواهد قليلة 

على وجود عنف بدني شديد داخل األسر، إال أن اإلساءات اللفظية والضرب آخذان في التزايد.35

استجابة اإلنعاش المبكر

كان من شأن اآلثار النفسية واالجتماعية لعملية الرصاص المصبوب على أهل غزة أن جذب انتباه العديد من الهيئات، التي عملت 
جاهدة من أجل التخفيف من الضغوط النفسية واالجتماعية. يظهر الجدول التالي أبرز الهيئات واألنشطة التي قامت بها كل منها فيما 

يتعلق باالحتياجات النفسية واالجتماعية.

35   أجري تقييم التنمية االجتماعية من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باستخدام طرق تشاركية، حيث سئل الناس عما يلي: )1( أين يكمن أو ينعدم األمن 
التغير  أين يحدث  المحلية؛ )3(  المجتمعات  التماسك االجتماعي في  التي تواجه  العقبات  الجنس والعمر واإلعاقة؛ )2( ما  الفئات، مقسمة حسب  البشري لمختلف 
االجتماعي وأين يتعثر. وللحصول على مادة كافية تسمح بإجراء تقييم موثوق لتلك المحاور، عقدت أكثر من 70 مجموعة مناقشة مركزة، وأجريت أكثر من 50 
مقابلة مع شخصيات رئيسية، في غزة خالل مايو/أيار 2009. وأجرى البحث والتقييم المبدئي باحثون ينتمون إلى أربع منظمات غير حكومية نسائية راسخة ذات 

روابط قوية بالمجتمع المحلي.
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جدول9. اإلجراءات التدخلية النفسية واالجتماعية الكبرى والهيئات القائمة على تنفيذها 36

طبيعة اإلجراء التدخلي النفسي- االجتماعيالهيئة

برنامج غزة للصحة النفسية
يعد برنامج غزة للصحة النفسية المنظمة المحلية الرئيسية غير الحكومية المسؤولة عن اإلجراءات التدخلية 
النفسية واالجتماعية في قطاع غزة. ويوجد للبرنامج عدد من المراكز المجتمعية الراسخة في غزة ودير البلح 

وخان يونس، يقدم من خاللها أنشطة عديدة ترتبط بالرفاهة النفسية-االجتماعية.

اإلغاثة اإلسالمية

قدمت منظمة اإلغاثة اإلسالمية رعاية فورية بعد الحرب لألسر الواقعة تحت الهجوم المباشر. وساند المشروع 
على مدى شهرين أكثر من 1600 أسرة، حيث قدم لها الرعاية النفسية واالجتماعية. 

وقد قدمت اإلغاثة اإلسالمية المساندة النفسية-االجتماعية على أساس جماعي وفردي ألطفال المدارس. وقد 
ساعد المشروع، الممول جزئياً من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية، 36 ألف طفل في 50 مدرسة على 
مستوى قطاع غزة. ودام ذلك المشروع ثالثة أشهر، وتطلب أكثر من 50 ناشطاً، وعشرة أخصائيين نفسيين، 

والعديد من الموظفين الداعمين.
بدأت اإلغاثة اإلسالمية في إنشاء خمسة مراكز دعم نفسي-اجتماعي في غزة. وقد أنشئ مركز تجريبي بعد 
أربعة أشهر من الحرب في شمال غزة وعمل بشكل ناجح ألكثر من ستة أشهر. وقد حصل 100 طفل على دعم 
نفسي شخصي بينما استفاد المئات من األنشطة الجماعية. وحضر العديد من أولياء األمور جلسات لزيادة الوعي 

بكيفية التعامل مع األطفال أثناء حاالت الطوارئ. 

المؤسسة األمريكية 
لمساعدة الالجئين في 

الشرق األدنى

قامت المؤسسة األمريكية لمساعدة الالجئين في الشرق األدنى بالشراكة مع مركز التدريب المجتمعي وإدارة 
األزمات بإجراء دراسة تتناول المشاكل النفسية والوجدانية التي ظهرت بين األطفال وأهليهم بعد الحرب. 
وقد حدد كل من المؤسسة األمريكية لمساعدة الالجئين في الشرق األدنى ومركز التدريب المجتمعي بإدارة 
األزمات ثالث مناطق هي األكثر تضرراً في غزة، وتم نصب خيام لتقديم المساعدة النفسية-االجتماعية لألطفال 
وذويهم. كما عمل استشاريون متمرسون حاصلون على تدريب متخصص في الصدمات مع األطفال، حيث أجروا 
جلسات جماعية لتشجيع التفاعل مع نظرائهم. أما األطفال المصابون بصدمات أشد، فقد أجري لهم استشارات 
شخصية، كل على حدة. وشارك األهل أيضاً في جلسات استشارية جماعية لوضع إستراتيجيات لتقديم مساندة 

أفضل ألطفالهم، والتعامل مع الصدمات التي يعانون منها هم أنفسهم.

منظمة الرؤية العالمية

النفسية واالجتماعية في غزة لمساعدة األطفال على  التدخلية  العالمية اإلجراءات  الرؤية  ساندت منظمة 
التعافي من الضغوط الوجدانية التي واجهوها خالل الحصار الطويل وعملية الرصاص المصبوب. ومن المتوقع 
أن تصل المشاريع إلى أكثر من 2200 طفل عن طريق توفير أماكن آمنة للعب والتعافي بمساعدة مستشارين 

ومربين ومدربين.

شاركت في تقديم تدريب للمدربين بالتعاون مع البعثة األردنية إلى غزة، لعدد من المستشارين النفسيين اليونيسيف
االجتماعيين العاملين مع المنظمات غير الحكومية المحلية.

األونروا36

نفذت أونروا برنامجاً نفسياً-اجتماعياً في غزة للتصدي آلثار العنف المستمر على األطفال والشباب. كما نفذ 
البرنامج أيضاً من خالل تدخل مرشدين واستشاريين مجتمعيين/ناشطين، تم تعيينهم خصيصاً لهذا الغرض، 
وتم تدريبهم بواسطة منظمات غير حكومية متخصصة بتكليف من أونروا. ويوجد لدى الوكالة 189 مستشاراً 
بمراكزها الصحية والمدارس داخل وخارج مخيمات الالجئين ومراكز الخدمات االجتماعية ومراكز المجتمع 
المحلي الكائنة بمخيمات الالجئين. ويسعون من خالل عملهم إلى تناول االحتياجات النفسية واالجتماعية 
لألسر أثناء قيامهم بالمهام الحياتية اليومية، وتمكين أسر الالجئين من التعامل بإيجابية مع محيطهم. وتقام 
المنزلية.  الفردية واإلحاالت والزيارات  الجماعية واالستشارات  االستشارات  بين  الجمع  األنشطة من خالل 
وينبغي النظر إلى أهمية تلك اإلجراءات التدخلية في سياق كل من حماية الرفاهة النفسية لالجئين وكذلك 

تمكينهم من المساهمة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.

36  نفذت األونروا أيضاً مشروعها لأللعاب الصيفية )نشاط سنوي منذ 2007( في 2009، بمبلغ إجمالي 8.5 مليون دوالر أمريكي. ويعد المشروع أكبر مبادرة ترفيهية 
للشباب تقام في غزة حتى اآلن. 
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ومن ناحية الموارد المالية، فلألسف لم يكن ممكناً جمع معلومات منهجية عن ذلك الموضوع في الوقت المناسب. إال أن نظام التتبع 
المالي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يشير إلى تقديم 045 450 14 دوالراً أمريكياً لتنفيذ إجراءات تدخلية نفسية-

.)CAP( اجتماعية في غزة في عام 2009 من خالل عملية النداءات الموحدة

الجدول 10: خالصة نظام التتبع المالي لإلجراءات التدخلية النفسية-االجتماعية التي تم تمويلها - 2009

التمويل )بالدوالر األمريكي(عنوان المشروعالمنظمة

برنامج غزة للصحة 
النفسية

تقديم الدعم والعالج التأهيلي والنفسي للمصابين والسكان المتضررين من 
)HRF 000 200العمليات العسكرية، في المنازل والمالجئ )مشروع

الجمعية الوطنية 
إلعادة التأهيل

379 55تقدم إعادة تأهيل نفسي-اجتماعي في غزة

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

مساندة نفسية-اجتماعية للنساء والشباب في غزة )الصحة النفسية والدعم 
000 60النفسي واالجتماعي(

األونروا
الصحة النفسية للمجتمع )غزة( )اإلنعاش المبكر( )الصحة النفسية والدعم 

444 507 3النفسي واالجتماعي(

اليونيسيف
10 فرق نفسية-اجتماعية لتقديم خدمات الخطوط األمامية لألسر واألطفال 

664 448 1)الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي(

أرض اإلنسان
دعم نفسي-اجتماعي لألطفال والمراهقين )الصحة النفسية والدعم النفسي 

193 143 1واالجتماعي(

منظمة فيلق الرحمة
دعم نفسي-اجتماعي للشباب والعائالت المتضررة من الحرب في غزة )الصحة 

583 990النفسية والدعم النفسي واالجتماعي(

الهيئة الطبية الدولية
التوسيع الطارئ لخدمات الصحة النفسية )الصحة النفسية والدعم النفسي 

350 697واالجتماعي(

اليونيسيف
توفير الدعم النفسي وخدمات الحماية لألطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية 

432 347 6األولية )الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي(

045 450 14اإلجمالي
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على الرغم من الدعم المقدم من المنظمات المذكورة أعاله، فإن االحتياجات النفسية واالجتماعية في قطاع غزة ال تزال مرتفعة بشكل 
بارز. وكما سبق أن أوضحت دراسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ما زال أهل غزة يواجهون على نطاق واسع معاناة نفسية 
وأمراضاً داخل األسر. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يزيد عدد األشخاص المصابين باضطرابات خطيرة في الصحة النفسية بنسبة 
متوسطة تبلغ 1 في المائة فوق خط األساس، وكذلك زيادة المصابين باضطرابات خفيفة ومتوسطة في الصحة النفسية بنسبة 10-5 
في المائة في المتوسط؛ إال أن التقديرات تتوقف على استعادة البيئة الوقائية. وتشير التقديرات إلى استمرار حاجة ما يقرب من 30 
ألفاً من األطفال المتضررين من عملية الرصاص المصبوب إلى دعم نفسي37. وفيما يلي وصف للطابع العام الحتياجات38 الدعم النفسي-

االجتماعي:

تطوير مهارات العاملين في المجال النفسي-االجتماعي ومجال الصحة النفسية.  1 .
تقديم أنشطة وبرامج استشارات نفسية-اجتماعية، بما فيها أنشطة ترفيهية وتنفيسية لألطفال والشباب والنساء.  2 .

التعامل  بكيفية  التوعية  وأنشطة  المتخصصة  الدوائية  المعالجة  فيها  بما  والقانونية،  واالجتماعية  االستشارية  البرامج  دعم  3 .
مع األطفال في أوقات األزمات.

إعادة تأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية لهم. 4 .
إجراءات تدخلية داعمة لألسرة تستهدف جميع أفرادها. 5 .

دعم النساء المطلقات ومقدمي الرعاية. 6 .
إنشاء مالعب آمنة لألطفال في المناطق المهمشة وذات الكثافة السكانية العالية، على وجه التحديد. 7 .

النوادي الثقافية المتخصصة لألطفال والشباب.  8 .
أنشطة التمكين وتنمية المهارات التي تؤدي إلى توليد فرص العمل بالنسبة للمرأة. 9 .

تدريب الشباب على الدفاع المدني وإدارة األزمات واإلجراءات التدخلية في حاالت الطوارئ. 10 .
توثيق جرائم الحرب واالنتهاكات التي يتعرض لها الرجال والنساء والشباب. 11 .

إجراءات تدخلية إغاثية لتلبية االحتياجات المحددة للمرأة )مكمالت غذائية، أطقم النظافة، المالبس(. 12 .
فرص عمل مصممة خصيصاً للنساء والرجال في عملية إعادة اإلعمار، بما في ذلك المشاريع صغيرة النطاق المولدة للدخل. 13 .

إقامة  على  التشجيع  إلى  الرامية  األنشطة  ذلك  في  بما  واإلناث(،  الذكور  )من  للشباب  للدخل  مدرة  تدخلية  إجراءات  14 .
الحرة. المشاريع 

37   البعثة الصحية المتخصصة الموفدة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، تقرير موسع، جنيف 21 مايو/أيار 2009. 
38   المعهد النرويجي للبحوث االجتماعية التطبيقية وصندوق األمم المتحدة للسكان. الحياة في قطاع غزة بعد ستة أسابيع من النزاع المسلح في الفترة 27 ديسمبر/

التطبيقية  للبحوث االجتماعية  النرويجي  المعهد  المعيشية )استقصاء(. أجرى كل من  الثاني 2009. شواهد من عينة من األسر  يناير/كانون  كانون األول 17-2008 
لعينة من األسر المعيشية في قطاع غزة، في الفترة 3-12 مارس/آذار 2009، بعد 6-8 أسابيع تقريباً من العدوان  وصندوق األمم المتحدة للسكان مسحاً استقصائياً 

اإلسرائيلي على غزة. واختيرت 2112 أسرة معيشية إجماال بطريقة عشوائية. 
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أ.  المياه والصرف الصحي
تمثل مستودعات المياه الجوفية الساحلية والتي تقع تحت قطاع غزة وإسرائيل المصدر الوحيد للمياه العذبة لغزة. ويقدر اإلنتاج 
السنوي المستمر لهذه المستودعات بما يصل إلى 450 مليون متر مكعب إلسرائيل و55 مليون متر مكعب/عام لغزة.1 ويعد وضع المياه 
من حيث الجودة والكمية في غزة وضعاً قاتماً قبل أن تفرض إسرائيل الحصار وتقوم بعملية الرصاص المصبوب بوقت طويل، وذلك 
بسبب أن كميات المياه التي تستقطعها إسرائيل خارج منطقة شرق غزة تؤثر بشدة على كمية المياه المتاحة لغزة نفسها. باإلضافة 
لذلك، فقد زادت الملوحة في هذه المياه نتيجة لتسرب مياه البحر بسبب االستغالل المفرط والتلوث بواسطة رشح مياه الصرف. وتبعاً 
لذلك، وطبقاً لتقرير منظمة العفو الدولية عام 2009، فإن أكثر من 90 في المائة من المياه غير صالحة للشرب. وقد حذر تقرير برنامج 
األمم المتحدة للبيئة )UNEP( عام 2009 عن تدهور الظروف البيئية في غزة بعد العمليات العسكرية اإلسرائيلية من أن نظام المياه 

الجوفية بقطاع غزة في خطر انهيار حقيقي بعد عملية الرصاص المصبوب وسنوات تفاقم فيها االستخدام المفرط والتلوث. 

جدول 11: قدرة المعالجة الخاصة بمحطات معالجة
مياه الصرف في قطاع غزة

الفعليالتخطيطالمحافظة
500020000شمال غزة

3200050000غزة
00الوسط

00خان يونس
20008500رفح

فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإن 36 في المائة من سكان قطاع غزة غير موصولين بشبكة صرف صحي، كما يستخدمون بالوعات 
تدار بشكل سيئ. باإلضافة لذلك، فإن محطات المعالجة الحالية تواجه ضغطاً شديداً من حيث القدرة وحدود المعالجة، مع جودة 
معالجة تقع تحت معايير منظمة الصحة العالمية. وكنتيجة لذلك، فإن أكثر من 80 ألف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة بالكامل 
والمعالجة جزئياً تصرف في مياه البحر كل يوم، و27 ألف متر مكعب من هذه الكمية عبارة عن مياه صرف غير معالجة ُتصَرف من 

غزة ومن المنطقة الوسطى.2

 وقد أدى الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة وما تبعه من نقص أو عدم كفاية مواد البناء وتأثير عملية الرصاص المصبوب في 
غزة على البنية األساسية للمياه والصرف الصحي إلى تفاقم هذه الحالة الخطيرة بالفعل. ونتيجة لما سبق، تشكل حالة المياه والصرف 

الصحي في غزة في الوقت الحاضر شواغل خطيرة على البيئة والصحة العامة. 

األضرار
كما ورد في خطة اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، سبب الهجوم اإلسرائيلي تدميراً واسعاً في البنية األساسية للمياه والصرف الصحي 
بغزة. وقد تم تدمير 11 بئراً جزئياً أو كلياً، وأربعة خزانات مياه -ـوتضم خزانات جباليا التي تصل سعتها إلى  5000 سم- و20 كم من 
األنابيب وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ في أربعة مواقع. وباإلضافة لذلك، تأثرت محطة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف 

الصحي في شمال غزة باإلضافة إلى مكاتب ومستودعات مصلحة مياه بلديات الساحل. 

1   هيئة العفو الدولية، مياه مضطربة-حرمان الفلسطينيين من الحق العادل في الوصول للمياه، 2009
EWASH   2، »مخطط موجز للبنية األساسية للصرف الصحي ومخاطر الصحة العامة في قطاع غزة لمنظمة الصحة العالمية«، 2009 
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لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة وسكب ما يزيد 
على 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والرواسب 
في المناطق الزراعية المجاورة مما سبب تلوثاً كبيراً في 
أيضاً  اإلسرائيلية  الدبابات  دمرت  وقد  الزراعية.  األراضي 
أنبوب صرف صحي يبلغ قطره 24 بوصة والذي ينقل نحو 
20 ألف متر مكعب/يوم من مياه الصرف الصحي من جنوب 
من  مكعب  متر  ألف   500 حوالي  سكب  سبب  مما  غزة، 
الزراعية  المناطق  في  المعالجة  الصحي غير  الصرف  مياه 
المحيطة. وفي بيت حانون، تم تدمير خط أنابيب يبلغ قطره 
16 بوصة، والذي يربط بين محطة ضخ مياه الصرف الصحي 
انقطاعات  أثرت  فقد  ذلك،  على  عالوة  المعالجة.  ومحطة 
الكهرباء بشدة على معالجة مياه الصرف الصحي المحدودة 
بالفعل، وأدى ذلك إلى صرف النفايات السائلة غير المعالجة 

كلياً على مدى فترات زمنية طويلة. 

على  يزيد  ما  تدمير  تم  المعيشية،  األسر  مستوى  على 
5000 خزان لتخزين المياه فوق األسطح و2200 سخان مياه 
شمسي و500 وصلة مياه والعديد من المضخات الكهربائية. 
كما يعاني حوالي 70 في المائة من السكان من نقص في 
مياه الشرب، حيث يفتقد 200 ألف شخص إمدادات المياه 
المنتظمة، كما ُترك 50 ألف شخص من دون مصدر للمياه 
لعدة أسابيع بعد انتهاء العدوان العسكري. وبشكل عام، تبلغ 
التكلفة التقديرية لألضرار نحو ستة ماليين دوالر، كما هو 

مبين في الجدول أدناه:

جدول 12: التكلفة التقديرية لألضرار التي لحقت بالمياه والصرف الصحي بسبب عملية الرصاص المصبوب

األضرار بالدوالر األمريكيالفئة

آبار المياه
1007000

خزانات المياه 

4647740توصيالت المياه للمنازل وشبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي باإلضافة إلى متطلبات الطوارئ

134000مرافق المياه والصرف الصحي 

183950المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف في شمال قطاع غزة

5972690اإلجمالي
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موضح أدناه توزيع المحافظة لألضرار: 

شكل 4. األضرار المؤكدة على شبكات المياه والصرف الصحي من ِقَبل المحافظة

Confirmed Damages to the Water and Wastewater Networks by Governorate
Does not include damages to CMWU premises
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استجابة اإلنعاش المبكر 
 كانت االستجابة في هذا القطاع مرتفعة وسريعة نسبياً مقارنًة بالقطاعات األخرى. فأوالً وقبل كل شيء، نجحت مصلحة مياه بلديات 
باستخدام  مباشرة  العسكرية  االعتداءات  وبعد  أثناء  رة  المدمَّ األساسية  البنى  من  كبير  لعدد  الطارئة  اإلصالحات  إجراء  في  الساحل 

مخزونات المواد المتوافرة. 

باإلضافة لذلك، حشدت الكثير من المنظمات مواردها لدعم جهود مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه وتقديم المساعدات 
يعانون من عدم  الذين  انخفض عدد األشخاص  المبكر. وقد  اإلنعاش  الخ( مع دعم  المياه،  تنقية  المياه وأنظمة  اإلنسانية )شاحنات 
وجود مصدر مياه جارية من 50 ألف شخص إلى 28 ألف شخص في مايو/أيار، و18 ألف شخص في يونيو/حزيران، و10 آالف في 
يوليو/تموز، وذلك من خالل إعادة تأهيل آبار وخزانات وشبكات المياه. ويرد أدناه الشركاء الرئيسيون في هذه اإلجراءات التدخلية 

وذلك حسب نوع اإلجراء:

على  العمل  ومنظمة  وأوكسفام/بريطانيا  اليونيسيف  مثل  الوكاالت،  من  العديد  استجابت   • الطوارئ:	 حاالت  في  بالمياه  اإلمداد 
مكافحة الجوع-أسبانيا ومؤسسة كير الدولية ومنظمة اإلغاثة الدولية ومجموعة فلسطين للهيدرولوجيا، بشكل فوري لألزمة 

وأمدت السكان المتضررين بمياه الشرب من خالل شاحنات المياه. 
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• قام كل من سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل واليونيسيف ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية وجمعية  آبار المياه:	
قطر الخيرية ومنظمة األيادي المسلمة والهالل األحمر التركي واتحاد إنقاذ الطفولة بإصالح اآلبار المتضررة وتجهيز وإنشاء آبار 

جديدة. 

الساحل  بلديات  الجوع - أسبانيا منظمة مياه  العمل على مكافحة  أمدت منظمة  • الصرف الصحي: 	 الطارئة لمرافق  اإلصالحات 
بالوقود الطارئ كما أجرت أعماالً إصالحية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة وفي الشمال. وقد نفذت اللجنة 
منظمة  نفذت  يونس. كما  بخان  الصحي  الصرف  لمياه  الطارئة  المعالجة  بحيرات  متعددة من  األحمر مراحل  للصليب  الدولية 

األولوية الملحة أنشطة تنظيف في بحيرة تجميع مياه العواصف بخان يونس. 

 • 	PHOو اإليطالية  المدنية  التطوعية  والمجموعة  الطفولة  إنقاذ  واتحاد  أوكسفام/بريطانيا  نفذت  الصحي:  الصرف  شبكات 
مشروعات شبكات صرف صحي في المناطق المتضررة. 

• نفذت سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل واليونيسيف واتحاد إنقاذ  شبكات المياه والتوصيالت المنزلية:	
اإلسالمية  اإلغاثة  ومنظمة  الجوع-أسبانيا  مكافحة  على  العمل  ومنظمة  الدولية  كير  ومؤسسة  وأوكسفام/بريطانيا  الطفولة 

رة. والمجموعة التطوعية المدنية اإليطالية مشاريع شبكات مياه وتوصيالت منزلية في المناطق المدمَّ

•  قامت منظمة أوكسفام واتحاد إنقاذ الطفولة والمجموعة التطوعية المدنية اإليطالية باستبدال أو إصالح ما يزيد  خزانات المياه:	
على 5600 أو نحو 6000 خزان مياه. )مالحظة: لم يتم تضمين األضرار الواقعة على خزانات المياه المنزلية في هذا القطاع بل تم 

تضمينها في قطاع اإلسكان(

• تم توفير و/أو إعادة تأهيل وحدات تحلية المياه من ِقَبل المجموعة التطوعية المدنية اإليطالية - مجموعة  تحلية وتنقية المياه:	
للمياه،  الطارئة  المعالجة  إلى  وباإلضافة  مختلفة.  وقدرات  بمستويات  وأوكسفام/بريطانيا  والونيسيف  للهيدرولوجيا  فلسطين 

نفذت PHO وأوكسفام/بريطانيا العديد من األنشطة المتعلقة بتطهير المياه وتنقيتها. 
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شكل 5. خط ضغط مياه الصرف الصحي ببيت حانون 2009-1-21 3

بشكل عام، وكما هو موضح في الجدول أدناه، فقد تم إحراز تقدم كبير من ِقَبل الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي في عام 2009. 
حيث تم إصالح معظم األضرار، باستثناء خزان مياه جباليا وبعض توصيالت وشبكات المياه المنزلية، وتحديداًً المنازل المدمرة بالكامل. 
باإلضافة لذلك، نجح الشركاء في المياه والصرف الصحي أيضاً في تنفيذ إجراءات تدخلية، وعلى وجه التحديد استهداف إتاحة مياه 
الشرب )آبار المياه وتحلية المياه والشبكات( ومعالجة مياه الصرف )محطات المعالجة الطارئة(، والتي جلبت بعض التحسينات -وإن 

كانت محدودة- إلى القطاع وتجاوزت االحتياجات التي نتجت عن عملية الرصاص المصبوب.

رة للمياه والصرف الصحي هو حقيقة أن بعض واردات   إن العامل الرئيسي في التقدم المحرز في إعادة تأهيل البنية األساسية المدمَّ
مصلحة مياه بلديات الساحل وشركائها من مواد البناء وقطع الغيار والمعدات الالزمة إلعادة تأهيل البنية األساسية للمياه والصرف 
الصحي ُيسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة من ِقَبل إسرائيل، وإن كان ذلك بطريقة مقيدة وغير منتظمة. وبحلول مارس/آذار 2009، 
متنوعة  مواد  54 شاحنة من  تبعتهم  قطاع غزة،  إلى  الصحي  الصرف  المياه ومواد  من  األسمنت وست شاحنات  طناً من   50 دخل 
)أنابيب وأسمنت وقطع غيار( في شهري أبريل/نيسان- مايو/أيار، و12 شاحنة في يونيو/حزيران. وقد سمح لشاحنة واحدة فقط 
بالدخول، ومع ذلك، فبين شهري يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين األول ُسمح لـ 11 شاحنة بالدخول، تبعتها عشر شاحنات في نوفمبر/

تشرين الثاني.

من  كثيراً  أقل  وأنها  المصبوب،  الرصاص  عملية  قبل  الواردات  مستويات  من  بكثير  أدنى  هي  الواردات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
احتياجات القطاع، فقد مكنت مصلحة مياه بلديات الساحل وشركائها من تنفيذ عدد من اإلصالحات المطلوبة. ومن الجدير بالذكر، 
على الرغم من ذلك، أن قطاع المياه والصرف الصحي هو القطاع الوحيد الذي سمحت السلطات اإلسرائيلية بدخول مواد البناء وقطع 

الغيار والمعدات إليه4. 

3   المصدر: جيشا - المركز القانوني لحرية الحركة.
4   تم السماح أيضاً بدخول عدد من المستلزمات الزراعية تدريجياً إلى غزة في عام 2009. لكن، حتى عام 2010، لم يسمح إال بدخول كميات محدودة فقط من المستلزمات 

ذات النطاق الصغير، مع فرض قيود خاصة على المواد الزراعية وقطع الغيار.
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جدول 13:  األضرار والتدخالت لخدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة

االحتياجات المتبقيةاإلجراءات التدخلية في 2009تقييم األضرار*

 إحدى عشرة بئر مياه مدمرة بالكامل آبار المياه
ال شيءتم إصالح 12 بئر مياهأو جزئياً

أربع خزانات مياه مدمرة بالكامل أو خزانات المياه 
جزئياً

تم إصالح خزان الموغاراقا وخزان 
جور الديك وخزان مياه غزة

إعادة بناء خزان جباليا 
)5000 متر مكعب( 

توصيالت المياه 
للمنازل وشبكات 

المياه، وشبكات المياه 
المستعملة باإلضافة إلى 

متطلبات الطوارئ

رة  توصيالت المياه للمنازل المدمَّ
بالكامل )أكثر من 100 ألف تجهيز 

وأنبوبة لوصل المنازل بالتوصيالت 
رة( المدمَّ

تم االنتهاء من 5700 توصيلة 
منزلية إلى شبكات المياه 

الرئيسية في جباليا وبيت الهيا 
وبيت حانون. 

إمداد وتركيب 4300 
توصيلة منزلية. 

25.5 كم من شبكات توزيع المياه 
وخطوط األنابيب مدمرة بالكامل

تم إصالح 20.2 كم من شبكات 
ال شيء**توزيع المياه

أضرار بالغة بشبكات تجميع المياه 
المستعملة

تم إصالح 6.3 كم من شبكات 
ال شيءتجميع المياه المستعملة

مرافق المياه والمياه 
العادمة 

أضرار بالغة بمرافق المياه والمياه 
العادمة

إعادة تأهيل بنايات مصلحة مياه 
بلديات الساحل، ومرافق المياه، 
واألعمال المدنية لمحطة غزة 
لمعالجة المياه العادمة، وإعادة 
التأهيل واإلمداد بالمياه العادمة 
لمصلحة مياه بلديات الساحل 

ومعدات المياه

ال شيء

المشروع الطارئ 
لمعالجة المياه 

المستعملة في شمال 
قطاع غزة

أضرار بالغة لمحطة المشروع الطارئ 
لمعالجة مياه الصرف في شمال غزة 

)NGEST( مثل )أوعية خزان الوقود 
وخطوط الضغط واألنابيب المرنة 
وحجرة التحكم وغرف الصيانة 

وخراطيم القطب الكهربائي وغرف 
التفتيش الهوائية وأخرى(

إصالح غرف الصيانة وغرفة 
التحكم وأوعية خزان الوقود 

واإلضاءة المؤقتة ومكاتب أعمال 
المقاولين وفتحات التحكم في 
صمامات الهواء وخطوط الضغط 

وخطوط األنابيب المرنة وخراطيم 
أعمدة الكهرباء

ال شيء

* تم إجراء هذا التقييم بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(؛ وتم تقديم المعلومات من ِقَبل مصلحة مياه بلديات الساحل.
** تم تحديث التقدير بعد التقييم المبدئي ثم تمت إعادة تأهيل األضرار.
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االحتياجات:
كما هو موضح في الجدول أدناه، ما زالت هناك حاجة إلى مليون و310 آالف دوالر إلصالح األضرار التي لحقت بالبنية األساسية للمياه 
والصرف الصحي والتي سببتها عمليات الرصاص المصبوب العسكرية. وعلى وجه التحديد، ال تزال األولوية إلعادة إعمار خزان جباليا، 
والذي تبلغ سعته اإلجمالية 5000 متر مكعب، من أجل استعادة مستوى ما قبل عملية الرصاص المصبوب من الوصول إلى مياه الشرب 

رة في شمال غزة. في المحافظة. كما ال يزال مطلوباً مبلغ 710 آالف دوالر للقيام باإلصالحات في شبكات المياه المدمَّ

جدول 14:  تكلفة األضرار والتدخالت واالحتياجات لخدمات المياه والصرف الصحي 

األضرار التقديرية 
بالدوالر األمريكي

اإلجراءات التدخلية 
بالدوالر األمريكي

االحتياجات المتبقية 
بالدوالر األمريكي

آبار المياه
1007000416500.00

0
600000خزانات المياه 

توصيالت المياه للمنازل وشبكات المياه، 
إلى  باإلضافة  العادمة  المياه  وشبكات 

متطلبات الطوارئ
46477403963850.00

710000
0
0

134000129000.000مرافق المياه  والمياه العادمة

الصرف  مياه  لمعالجة  الطارئ  المشروع 
الصحي في شمال قطاع غزة

183950183950.000

597269046933001310000

إن اإلجراءات التدخلية التي نفذت في 2009، والتي تضم التحسينات الطفيفة التي قام الشركاء بتحقيقها في إتاحة مياه الشرب 
وفي إصالح وصيانة أعمال شبكة الصرف ومرافق المعالجة، هي، على الرغم من ذلك، قطرة في محيط مقارنًة باالحتياجات الهائلة 
للقطاع. وكما اتضح أعاله، فإن حالة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد تدهورت على مدى العقد الماضي إلى المدى الذي 

المقام األول، وأيضاً للسكان اإلسرائيليين المحيطين بهم.  العامة لسكان قطاع غزة في  أصبحت فيه مهددة للبيئة والصحة 

في  الصحي  والصرف  المياه  حالة  في  الحالي  التدهور  مسار  عكس  في  للمساعدة  كبرى  تدخلية  إجراءات  إلى  حاجة  فهناك  لذا 
قطاع غزة. استنتج تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة أن األمر قد يتطلب ما يقرب من 1.5 مليار دوالر على مدى 20 عاماً إلعادة 
على  الضغط  لتخفيف  البحر  مياه  تحلية  محطات  بتركيب  القيام  ذلك  ويضم  الصحيحة،  حالتها  إلى  الجوفية  المياه  مستودعات 
المفرط. وتؤكد مجموعة حديثة  االستخالص  المالحة والتي يسببها  مع  العذبة  المياه  تداخالت  الجوفية، وتقليل  المياه  مخزون 
المتحدة  واألمم  الساحل  بلديات  مياه  ومصلحة  الفلسطينية  السلطة  وضعتها  الصحي  والصرف  المياه  مجال  في  اإلعمار  إلعادة 
وشركاء آخرين، هذا التقييم وتوضح أن »اإلجراءات األساسية الالزمة إلصالح قطاع المياه والصرف الصحي تتكلف مئات الماليين 
المياه  من  الفاقد  وتقليل  المياه  كبرى إلصالح وصيانة شبكات  تدخلية  بإجراءات  القيام  أيضاً  المطلوب  من  كما  الدوالرات«.  من 
والذي قد وصل في بعض األماكن إلى ما يزيد على 60 في المائة. فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف وتصريفها، من المطلوب تنفيذ 
شبكات  وتوسيع  وصيانة  بإصالح  القيام  األمر  يتطلب  كما  بغزة.  الصرف  مياه  معالجة  قدرة  لزيادة  الكبرى  اإلنشائية  المشاريع 

الصرف لتقليل تسرب مياه الصرف إلى مصادر المياه الجوفية.

المضنية مستمرة على  المفاوضات  للنور. ظلت  تأتي  أن  التدخلية من  اإلجراءات  أياً من هذه  المتواصل  الحصار  يمنع  ذلك،  ومع 
المياه  مشاريع  حول  اإلسرائيلية  والسلطات  المتحدة  األمم  ووكاالت  الفلسطينية  السلطات  بين  الماضية  القليلة  السنوات  مدى 
والصرف الصحي الرئيسية، لكنها لم تؤدِّ إال إلى تقدم ضئيل جداً. وأحد األمثلة المزعجة بشدة هي محطة معالجة المياه بخان 
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يونس، والتي تهدف إلى خدمة 217 ألف مواطن ويمكن أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2013 إذا لم يتم تقييد واردات المواد. 
الظروف  وتحسين  الجوفية  المياه  مصادر  حماية  على  ضخم  إيجابي  تأثير  للمحطة  سيكون  للعمل،  جاهزة  تصبح  أن  وبمجرد 

البيئية في محافظة خان يونس.
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ب.  اإلسكان
ال تزال أهم االحتياجات الملحة غير الملباة في غزة هي إصالح وإعادة بناء المنازل التي ُدمرت خالل عملية الرصاص المصبوب. فقد 
تأثرت أكثر من 61 ألف أسرة من األضرار التي لحقت بمنازلهم خالل عملية الرصاص المصبوب؛ حيث تم تشريد 20,000 شخص بسبب 
التدمير الشديد أو الكامل لمنازلهم. وباإلضافة لذلك، فرت آالف األسر من منازلها بحثاً عن ملجأ أكثر أماناً أثناء االعتداءات. وقد سبب 
الدمار واألضرار التي لحقت بالمساكن تفاقماً في الحالة غير المستقرة بالفعل والتي نتجت عن الظروف الخاصة لقطاع غزة وعن 

عامين من الحصار لم يتم خاللهما القيام بأية عمليات إعمار بسبب نقص مواد البناء. 

ومن الناحية التاريخية، تم تقييد اإلسكان في قطاع غزة بواسطة هذه العوامل: 

الدخل  ومستويات  غزة  قطاع  داخل  إلى  للبضائع  الحرة  الحركة  وتقييد  لألراضي  المرتفعة  األسعار  بسبب  المساكن:. 1  أسعار 
في  الفلسطينيين  العاملين  وجه  في  الحدود  إغالق  بعد  خاصة  محتملة،  غير  السكنية  الوحدات  أسعار  أصبحت  المنخفضة، 

إسرائيل بعد االنتفاضة الثانية.
كثافة السكان:. 2 تقع ثمانية مخيمات لالجئين داخل قطاع غزة. وتمتلك هذه المخيمات واحدة من ضمن أعلى الكثافات السكانية 

في العالم.5 كما يعيش حوالي نصف مليون الجئ في مساحة ال تتعدى 20 كم2.
استنفاد مخزون المساكن: سببت سياسة الهدم اإلسرائيلية المستمرة استنفاد المخزون المتاح للمساكن وأجبرت حوالي 180. 3 ألفاً 
من مواطني غزة على إخالء مساكنهم على مدى السنوات العشر الماضية. وقد أشار تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر 

في مايو/أيار 2007 إلى أنه خالل الفترة بين 2000/9/28 و2006/6/15 تم تدمير 28997 منزالً في قطاع غزة سواء جزئياً أو كلياً.
النمو السكاني:. 4 يضع النمو الطبيعي للسكان ضغوطاً إضافية على قطاع اإلسكان المرَهق بالفعل، خاصة في سياق الحصار الحالي، 

والذي ال ُيسمح فيه بدخول أية مواد بناء. 

5   الموقع الرسمي لألونروا.
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وجدت األسر المكونة حديثاً أنه من غير المقبول العيش تحت نفس السقف مع األسر المركبة، وبدأت  تغير المعايير االجتماعية: . 5
تبحث عن مساكن لألسرة النواتية )األب واألم واألبناء(. 

االحتالل غير القانوني: تم اإلبالغ عن وجود 37 مستوطنة داخل قطاع غزة، يقطنها 30. 6 ألف شخص. 

األضرار
أثرت األضرار التي لحقت بقطاع اإلسكان على عدد كبير من المناطق في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية. ويوضح االستقصاء 
الذي قامت به األونروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP6 أنه قد تم هدم وتدمير مالجئ 61068 أسرة تضم ما يقرب من 433583 

شخصاً، حسب التفاصيل الواردة أدناه.

رة جراء عملية الرصاص المصبوب جدول 15. المساكن المدمَّ

البند
حدة الضرر

اإلجمالي
مة بالكامل أضرار بسيطةأضرار كبيرةمهدَّ

220216894399647887الوحدات السكنية لالجئين
122311541080413181الوحدات السكنية لغير الالجئين

342528435480061068إجمالي الوحدات السكنية

يوضح الجدول أنه قد تم تدمير 3425 وحدة سكنية بالكامل، كما تعرضت 2843 وحدة سكنية ألضرار كبيرة )هيكلية( و54800 
ح باألسفل األضرار التي تلحق بالمنازل من ِقَبل الحكومة والتكلفة التقديرية لهذه  وحدة سكنية ألضرار بسيطة. باإلضافة لذلك، موضَّ

األضرار، بغض النظر عن شدة الضرر.7

جدول 16. األضرار الواقعة على اإلسكان جراء عملية الرصاص المصبوب 

قطاع غزةرفحخان يونسالوسطغزةالشمال

تكلفة األضرار )بالدوالر األمريكي(
9973896160569980252964942151264728357117235475199

)في المائة( األضرار اإلجمالية )قطاع غزة(
422611912100

عدد األسر المتضررة
223601587071778779688261068

)في المائة( إجمالي عدد األسر المتضررة
3726121411100

يوضح الجدول أن التكلفة اإلجمالية لألضرار هي 235475199 دوالراً. وتتركز معظم األضرار في المحافظة الشمالية )42 في المائة من 
رة(، تليها محافظة غزة )26 في المائة(.8  األضرار المقدَّ

أنه منذ يونيو/حزيران  الفرعي مريرة هو  من أسباب استمرار كون أحوال قطاع اإلسكان  إلى مستوى الضرر، فإن واحداً  باإلضافة 
2007 عند بدء فرض الحصار، أصبحت مواد البناء نادرة مما أدى إلى أن تصبح األسر غير قادرة على إصالح األضرار أو إكمال الوحدات 

السكنية المبنية جزئياً.    
6  تم جمع البيانات بواسطة مجموعة اإليواء/المواد غير الغذائية )NFI( - نظرة على حالة غزة - قطاع اإليواء في غزة. 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

.)UNRWA( واألونروا )UNDP( 7  المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
8  تم اإلبالغ عن نتائج مشابهة بواسطة تقييم األضرار وتحديد االحتياجات في قطاع غزة الذي قامت به يونيدا. مارس/آذار 2009، والذي قرر أن األضرار الواقعة على 

قطاع اإلسكان قد تركزت في محافظات شمال غزة )35 في المائة( ووسط غزة )21 في المائة( ومدينة غزة )19 في المائة(.
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شكل 6. األضرار التي لحقت بالمنازل على امتداد حدود رفح - مصر9 

إستجابة اإلنعاش المبكر
بسبب حظر دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، قام عدد قليل من الشركاء بدعم إعادة اإلعمار وإصالح المساكن المدمرة والمتضررة. وبدالً 
م في صورة مساعدات نقدية وخطط تعويض، ويقوم بتنفيذه بشكل أساسي برنامج األمم المتحدة  من ذلك، يذهب معظم الدعم المقدَّ

اإلنمائي، مع جعل األموال متاحة من ِقَبل السلطة الوطنية الفلسطينية واألونروا ووزارة األشغال العامة في غزة. 

المساعدات  تقديم  واألونروا هو   )UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاصة  المالية/التعويض  المساعدات  إن هدف خطط 
لألسر  التعويضات  تقديم  وأيضاً  كبيرة  ألضرار  منازلها  تعرضت  التي  أو  بالكامل  منازلها  تدمير  تم  التي  المعيشية  لألسر  المالية 
رة بالكامل، و3000 دوالر عن األضرار  المعيشية التي تعرضت منازلها ألضرار بسيطة. وقد تم تقديم 5000 دوالر عن المنازل المدمَّ

9  برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2009. التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات العدائية ما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
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الكبيرة لتمكين األسر من تغطية رسوم اإليجار والنفقات المعيشية األخرى حتى يتم القيام بإعادة اإلعمار واإلصالح، باإلضافة لذلك، 
فقد تم تقديم ما يصل إلى 5000 دوالر عن المنازل التي تعرضت ألضرار بسيطة وذلك بناًء على التقدير الفعلي لألضرار. بعد ذلك 
كان من المقرر أن يتم اعتبار أن الحالة األخيرة قد تم تعويضها بالكامل عن األضرار التي تعرضت لها المنازل. ومن الناحية العملية، 
م قد تم  قدمت األونروا أيضاً آلية تعويض مشروط أثناء تنفيذ البرنامج لرعاية مبادرات المساعدة الذاتية ولضمان أن التمويل المقدَّ

استخدامه إلجراء إصالحات فعلية.10 

 جدول 17. المساعدات النقدية واإلجراءات التدخلية التعويضية )بالدوالر األمريكي(11

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )غير الالجئين(األونروا )الالجئون(
اإلجمالي الضرر 

اإلجمالي
أضرار كبيرة

أضرار 
بسيطة

الضرر 
اإلجمالي

أضرار 
كبيرة

أضرار بسيطة

عدد الوحدات السكنية 
المتضررة

2 2021 68943 9961 2231 15410 80461 068

تكلفة الوحدات 
السكنية المتضررة

83 676 00015 793 48640 610 42866 742 90012 694 29215 958 093235 475 199

عدد الوحدات السكنية 
التي تلقت دفعات

2 1001 52941 7831 1441 0566 96254 574

562 959 96274 060 00012 168 0003 720 6005 923 00038 587 0004 500 10األموال المنصرفة

تبلغ القيمة اإلجمالية لهذه اإلجراءات التدخلية 74959562 دوالراً أمريكياً واستفادت منها 54574 أسرة من بين 61068 أسرة معيشية. 
وما زال تنفيذ المساعدات المالية وخطط التعويض مستمراً، وبمجرد االنتهاء منه –وبناًء على توافر األموال– فإنه سوف يغطي جميع 
رة بالكامل والتي تعرضت ألضرار  حاالت األسر المعيشية المتضررة. باإلضافة لما سبق، ووفرت أيضاً سلطات غزة مالكي المساكن المدمَّ
بالغة مساعدات نقدية كإعانات إيجارية وأنفقت ما يصل إلى 23.8 مليون دوالر في هذا الغرض. تم تقديم المدفوعات إلى المنتفعين 

بغض النظر عن حالتهم )الجئين أو غير الجئين(.

10   وتبعاً لذلك، كانت األونروا قادرة على تقديم تعويض كامل إلى 150 أسرة معيشية تعرضت منازلها ألضرار كبيرة بإجمالي يصل إلى 1535075 دوالراً فضاًل عن الـ 41783 
حالة من األسر المعيشية التي تعرضت منازلها ألضرار بسيطة.

)UNRW( واألونروا )UNDP( 11   قاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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من بين إجمالي التمويل المخصص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األونروا، تم استخدام مبلغ إجمالي تبلغ قيمته 52519637 
دوالراً في خطط التعويض وخطط التعويض المشروط، حيث يستفيد منها 48895 أسرة معيشية. وقد أُنفق المبلغ المتبقي كمساعدات 
نقدية ُقدمت إلى 5679 أسرة معيشية ُدمرت مساكنها بالكامل أو تعرضت ألضرار بالغة. وهكذا تلقت 80 في المائة من األسر المتضررة 
رة، حيث إن  تعويضاً كاماًل عن األضرار التي لحقت بها. ويمثل هذا، على الرغم من ذلك، 22 في المائة فقط من تكلفة األضرار المقدَّ
قيمة األضرار التي لحقت بجميع المنتفعين الذين تلقوا تعويضات عن مساكنهم هي تحت 5000 دوالر ما عدا 150 حالة لحقت بها أضرار 

كبيرة وتم تعويضها بالكامل من ِقَبل األونروا.

اإلصالحات الفعلية 
على الرغم من وجود دليل غير موثق على أن األفراد قد أعادوا بناء المنازل المدمرة بالكامل باستخدام المواد المتاحة في السوق 
المحلية أو الواردات من األنفاق، فلم يقم أي من الشركاء بأي إجراء تدخلي إلعادة إعمار المنازل المدمرة بالكامل.12 باإلضافة لذلك، 
قام عدد قليل من الشركاء بدعم إصالح األضرار الكبيرة والبسيطة في المنازل. ويمثل الحصار اإلسرائيلي ومنع استيراد مواد البناء 

األسباب الرئيسية إلحجام الشركاء عن االشتراك في هذا االتجاه. 

واالستثناء الملحوظ لذلك هو مؤسسة الرحمة الخيرية والتي، بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية يبلغ 430 ألف دوالر، قد قامت 
في  مشتركة  الرحمة  ومؤسسة  بالغة.  ألضرار  تعرضت  سكنية  وحدة   368 لـ  الطوارئ  في  اإلعمار  إعادة  وأعمال  التدعيم  بدعم 
الوقت الحاضر في إعادة تأهيل 400 منزل بتمويل من الكويت. وبالمثل، بدأت اإلغاثة اإلسالمية فلسطين مشروعاً لتحسين األحوال 
المعيشية لألسر المحرومة بشدة، وذلك بعدة وسائل منها إعادة تأهيل المساكن. باإلضافة لذلك، كانت األونروا قادرة، من خالل 
برنامج التعويض المشروط، على ضمان أن أموال التعويضات التي تلقتها األسر المتضررة قد تم استخدامها في عمل إصالحات فعلية. 
وقد كانت نتيجة هذا اإلجراء التدخلي إيجابية، وخاصة للمنازل التي تعرضت ألضرار بسيطة، ومن ثّم فقد ضمنت األونروا أن 
جزءاً كبيراً من الحاالت يبلغ 43996 أسرة يستطيعون استخدام التمويل في إصالح مساكنهم. وبزيادة نمو اقتصاد شق األنفاق ومع 
اتساع نطاق المواد المتاحة وزيادة كمياتها في األسواق، يتم وضع خطط طموحة في 2010 من أجل إعادة بناء / إنشاء المنازل، خاصة 

من قبل السلطات العامة في غزة.

رة والتي تعرضت ألضرار،  على الرغم من المشاركة المحدودة للشركاء العالميين والمحليين في إعادة اإلعمار وإصالح المنازل المدمَّ
فإن التقييمين اللذين أجراهما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي13 واألونروا قد وضحا أن عدداً كبيراً من األفراد كانوا قادرين على إصالح 
منازلهم باستخدام المواد المتاحة محلياً والمستوردة عن طريق األنفاق، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد. الجدول التالي هو 

استقراء لنتائج االستقصاء عن العدد اإلجمالي لألسر المعيشية المتضررة:

12  وقد تلقى التمويل، على الرغم من ذلك، عدد من الشركاء، مثل التمويل الذي تلقاه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( 
)بمبلغ إجمالي يبلغ تقريباً 15 مليون دوالر( من حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة )المملكة العربية السعودية( لبناء 200 وحدة سكنية. 

لكنه لم يتم تنفيذ المشاريع بسبب الحصار.
13  وقد احتوى تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على استقصاء في المنازل لعينة تمثيلية من 501 منزل، وتضم المنازل المتعرضة ألضرار كبيرة وبسيطة واألسر 

المعيشية التي تم تعويضها والتي لم يتم تعويضها.
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جدول 18. نتائج استقصاء تقييم اإلصالحات الفعلية )اإلجراءات التدخلية واإلصالح الذاتي( )بالدوالر األمريكي( 

غير الالجئينالالجئون
اإلجمالي الضرر 

اإلجمالي
أضرار بسيطةأضرار كبيرة

الضرر 
اإلجمالي

أضرار كبيرة
أضرار 
بسيطة

عدد الوحدات السكنية 
المتضررة

2 2021 68943 9961 2231 15410 80461 068

تكلفة الوحدات السكنية 
المتضررة

83 676 00015 793 48640 610 42866 742 90012 694 29215 958 093235 475 199

عدد الوحدات السكنية )التي 
تم إصالحها بالكامل(

072618 9180371 45521 136

عدد الوحدات السكنية )التي 
تم إصالحها جزئياً(

074319 35806234 34125 065

العدد اإلجمالي للوحدات 
السكنية )التي تم إصالحها 

كلياً أو جزئياً(
01 46938 27606595 79646 201

التكلفة اإلجمالية لإلصالحات 
)بالدوالر األمريكي(

06 791 19937 058 75802 389 0664 894 34751 133 370

 يوضح التقييمان اللذان تم إجراؤهما أن 75.6 في المائة من األسر المتضررة قد قامت بعمل إصالحات في مساكنهما )78 في المائة من 
الالجئين و49 في المائة من غير الالجئين( في عام 2009، وأن 34.6 في المائة منهما)43 في المائة من الالجئين و11.3 في المائة من غير 
الالجئين( كانت قادرة على إصالح منازلها بالكامل. أما البقية 41 في المائة )44 في المائة من الالجئين و37.7 في المائة من غير الالجئين( 
فقد نجحوا فقط في اإلصالح الجزئي لمنازلهم، أو في عملية صنع اإلصالحات. وقد تم توضيح الفرق بين نتائج األونروا وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي بشكل موسع عن طريق نظام التعويض المشروط الذي بدأته األونروا أثناء تنفيذ مساعداتها المالية / برنامج التعويض. 

 أيضاً يوضح استقصاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه في غياب نظام التعويض المشروط، كان من الصعب على األسر التي تعرضت 
مساكنها ألضرار كبيرة أن تعيد تأهيلها )نجح 3 في المائة منهم فقط، مقابل 13.5 في المائة بالنسبة للمساكن التي تعرضت ألضرار 
بسيطة(، ولكن أيضاً نسبة كبيرة منهم قد استثمرت األموال في اإلصالحات )54 في المائة مقابل 40.2 في المائة للمنازل التي تعرضت 
ألضرار بسيطة(. كما يوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضاً أن نصف األسر المتضررة تقريباً لم تكن قادرًة على إنفاق أي أموال )سواء 

تلقوا مساعدة مالية أو ال(، لكنهم استخدموا أو ادخروا األموال التي تلقوها الستخدامها في احتياجات أخرى أساسية. 

بشكل عام، تم إصالح 27 في المائة من المنازل التي تعرضت ألضرار كبيرة و37 في المائة من المنازل التي تعرضت ألضرار بسيطة، 
كما تم عمل إصالحات جزئية لـ 48 في المائة من المنازل التي تعرضت ألضرار كبيرة و43 في المائة من المنازل التي تعرضت ألضرار 
ذة مقارنة بالتكلفة التقديرية لألضرار، يبدو أن 60 في المائة من األضرار قد تم إصالحها،  بسيطة. فيما يتعلق بقيمة اإلصالحات المنفَّ
وتضم 32 في المائة من األضرار الكبيرة و74 في المائة من األضرار البسيطة. ومرة أخرى، فإن قيمة إصالحات منازل غير الالجئين 
رة بالكامل و19 في المائة لألضرار الكبيرة و30 في المائة لألضرار  المتضررة هي قيمة كبيرة جداً، بإجمالي 25 في المائة للمنازل المدمَّ
البسيطة. وبوجه عام، وحيث إنه لم يتم التمكن من إصالح أي منزل في 2009، فإن قيمة اإلصالحات قد انخفضت بشكل كبير جداً 
ذة في 2009 فقط 22 في المائة من  عن إجمالي تكلفة إعادة إعمار وإعادة تأهيل المساكن المدمرة والمتضررة: وتمثل اإلصالحات المنفَّ

احتياجات إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل.
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االحتياجات 
أثناء عملية  كما اتضح أعاله، فإن احتياجات اإلسكان في قطاع غزة هي بالطبع ليست مقتصرة على المساكن المدمرة أو المتضررة 
الرصاص المصبوب، ولكنها تضم أيضاً 1( الوحدات السكنية التي هدمت أو تضررت أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية السابقة بعد 
عملية الرصاص المصبوب، وقد وصل إجمالي عددها إلى 6325 منزالً مدمراً، و2693 منزالً حدثت له أضرار كبيرة، و6055 منزالً حدثت 
له أضرار بسيطة،14 2( إتمام بناء 2886 وحدة سكنية من ِقَبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا والذي تم تعليقه في يونيو 2009، 
3( بناء وحدات سكنية جديدة الستبدال المنازل المهجورة في مخيمات الالجئين وذلك للوفاء بالمتطلبات الناتجة عن النمو الطبيعي. 
وكنتيجة لذلك، فإن العدد الحالي للوحدات السكنية التي تحتاج إلى استبدال هو 822 17 وحدة سكنية، كما هو موضح أدناه، وإجمالي 
قيمة التمويل الالزم للتغلب على، على األقل جزئياً، أزمة اإلسكان الحالية في قطاع غزة لن يكون أقل من 488 285 829  دوالراً أمريكياً. 

رة بالكامل. وتبدو المهمة أكثر ضخامة، وتعطي نتائج محدودة، على األقل حتى اآلن، فيما يتعلق بإعادة إعمار المنازل المدمَّ

14  ال تضم األشكال عدد المنازل التي تعرضت ألضرار كبيرة أو بسيطة والتي تم تعويضها بالكامل من ِقَبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا. على الرغم من أن 
األونروا قد شملت كافة منازل الالجئين ضمن فئة األضرار البسيطة في مخططات التعويضات الخاصة بها. سيتم تعويض كافة الحاالت المؤهلة من هذه الفئة قبل نهاية 

مايو 2010
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جدول 19. ملخص احتياجات اإلسكان بعد عملية الرصاص المصبوب بسنة

وصف احتياجات اإلسكان
# الوحدات 
السكنية 
المطلوبة

رة  التكلفة المقدَّ
)بالدوالر 
األمريكي(

مالحظات

اإلصالحات

مجموع المبالغ كما حددته 629 417 69325 2إتمام إصالح 2693 وحدة سكنية تعرضت ألضرار شديدة 
استقصاءات/تقييمات برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا  959 583 0555 6إتمام إصالح 5480 وحدة سكنية تعرضت ألضرار طفيفة

588 001 74831 8مجموع اإلصالحات

إعمار جديد

900 418 425150 3إعادة إعمار 3425 وحدة سكنية

مجموع المبالغ كما حددته 
استقصاءات/تقييمات برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا 
في فبراير/شباط 2009

رة قبل عملية الرصاص المصبوب 000 500 900130 2الوحدات السكنية المدمَّ
1500 لغير الالجئين و1400 

لالجئين
إتمام الوحدات السكنية غير المكتملة، وهو البناء الذي 

قد تم تجميده منذ يونيو/حزيران 2007
2 886129 870 000

األونروا وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

مسؤولية األونروا000 495 611252 5إعادة تسكين الالجئين في المنازل المهجورة

تقدير تقريبي000 000 000135 3احتياجات النمو الطبيعي عام 2010

900 283 822798 17مجموع األبنية الجديدة

488 285 829*515 20اإلجمالي

*يضم جميع الوحدات السكنية الجديدة والوحدات السكنية التي تعرضت ألضرار شديدة فقط.
افتراضات:

1. تكلفة 1 متر2من المباني = 300 دوالر أمريكي/متر2
2. منطقة بناء لكل وحدة سكنية = 150 مترا2ً
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ج.  الطاقة

قررت   ،2007 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  معاٍد  ككيان  غزة  إعالن  بعد   .2006 منذ  الكهرباء  في  مستمر  عجز  من  غزة  قطاع  عانى 
إسرائيل تقليل كمية جميع أنواع الوقود المسموح بها لغزة، وتضم البنزين والديزل )السوالر( وغاز الطبخ والوقود الصناعي. وقد 
أوجد التخفيض أزمة طاقة ممتدة، مع تبعات سلبية على توفير الخدمات الرئيسية وعلى قدرة الفلسطينيين في غزة على إدارة 
أسرهم.  وأحد مكونات أزمة الطاقة هذه هو عجز الكهرباء بسبب تخفيض مستويات إنتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة. وقد 
تم تخفيض مستويات اإلنتاج بالفعل بشكل كبير بعد تدمير القوات الجوية اإلسرائيلية لستة محوالت كهربائية في يونيو 2006، كما 
زادت القيود المفروضة على الواردات من الوقود من تعقيد المشكلة. في العامين اللذين سبقا عملية الرصاص المصبوب، أُرغمت 
محطة الطاقة على اإلغالق الكامل لعدة أيام في كل مرة بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى انقطاع للطاقة الكهربائية عن قطاع غزة 

يستمر لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم.

ويغذي قطاَع غزة ثالثُة مصادر للطاقة الكهربائية:

محطة توليد الطاقة.. 1 وهي مصدر الطاقة المحلي الوحيد. تختلف الطاقة الناتجة من المحطة تبعاً للوقود الصناعي الذي تسمح 
إسرائيل بدخوله، وتبلغ حوالي 52 ميجاوات. 

عشرة خطوط تغذية إسرائيلية.. 2 في الوقت الحالي، تمثل إسرائيل المصدر الوحيد إلمداد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية. وتصل 
اإلقراض  من خالل حساب صافي  االستهالك  تسديد رسوم  ويتم  ميجاوات.   120 إلى  غزة  قطاع  إسرائيل  بها  تمد  التي  الطاقة 

الفلسطينية. للسلطة 
خطا تغذية من مصر. تمد مصر قطاع غزة بكمية طاقة تبلغ 17. 3 ميجاوات. ويتم تمويل االستهالك عن طريق عائدات اشتراك 

شركة توزيع كهرباء غزة. 
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في الوقت الراهن، يصل عجز الكهرباء إلى 30 في المائة مقابل الطلب الحالي القليل الذي يبلغ 270 ميجاوات، وذلك بسبب أن القطاعين 
الصناعي والزراعي قد أوقفا العمل كنتيجة للحصار ولعملية الرصاص المصبوب. عادة ما يزيد هذا العجز خالل أشهر الشتاء بسبب 
ارتفاع مستويات االستهالك، ويتحول انقطاع الكهرباء إلى 3-4 أيام في األسبوع، وتبلغ فترة االنقطاع 6-8 ساعات في كل مرة، بافتراض 

عدم وجود اختالالت في خطوط التغذية المصرية واإلسرائيلية. 

األضرار واستجابة اإلنعاش المبكر
أجرت سلطة الطاقة الفلسطينية بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة تقييماً لألضرار عقب عملية الرصاص المصبوب. وقد تم تقييم 
األضرار التي لحقت بالشبكات ومحوالت التوزيع وخطوط الجهد العالي. وقدرت األضرار الفورية بقيمة 10412500 دوالر. كما هو مبين 

في الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار.

األوروبي  واالتحاد  النرويج  ومنها  الكهرباء،  بشبكات  لحقت  التي  األضرار  بإصالح  اهتماماً  المانحة  الجهات  من  عدد  أبدى  وقد 
والبنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية. إلى اآلن تم إنفاق 5772500 دوالر على إصالحات األضرار الناشئة عن عملية الرصاص 
المصبوب )44.56 في المائة من االحتياجات(. باإلضافة لذلك، ساهم البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ خمسة ماليين دوالر من خالل 
المصبوب، وعلى  الرصاص  الكهرباء جراء عملية  التي لحقت بشبكة  األضرار  تأهيل  اإلنمائي إلصالح/إعادة  المتحدة  األمم  برنامج 
التي  النفقات  التالي  الجدول  الحالية. ويوضح  الشبكات  تأهيل وصيانة  وإعادة  النقل  تأهيل وصيانة محطة  إعادة  التحديد  وجه 

المصبوب. الرصاص  صرفت على إصالحات عملية 

جدول 20. النفقات على إصالحات عملية الرصاص المصبوب والمتعلقة بشبكات الكهرباء

البند
التكلفة التقديرية 
لألضرار )بالدوالر 

األمريكي(

تكلفة األضرار التي 
تم إصالحها )بالدوالر 

األمريكي(

تكلفة األضرار التي 
لم يتم إصالحها 

)بالدوالر األمريكي(
الجهة المانحة

1
محوالت التوزيع 

الكهربائية
2 980 0001 591 3821 388 618

المنح النرويجية، االتحاد 
األوروبي، البنك الدولي

2
الكبالت واألسالك 

الكهربائية
2 770 0001 393 1061 376 894

االتحاد األوروبي، البنك 
الدولي

3
عمود من الحديد 

الصلب 
البنك الدولي000 350 0001 000300 650 1

البنك الدولي000 000125 000250 375أعمدة خشبية 4

5
سيارات لشركة 

توزيع الكهرباء
150 000-150 000

6
أعمال الكهرباء 

وتركيب المعادن
2 187 5001 105 5121 081 988

المنح النرويجية، االتحاد 
األوروبي، البنك الدولي

000 300-000 300أعمال الخرسانة7

500 772 0005 640 5004 412 10اإلجمالي

ان
ك

س
واإل

ق 
راف

لم
ة ل

سي
سا

 األ
ية

بن
 : ال

ب
ء 

جز
ال



] [56

الفلسطيني الشعب  مساعدة  برنامج   / اإلنمائي  المتحدة  األمم    برنامج 

 

أصلحت شركة توزيع كهرباء غزة واستعادت إمداد مواطني قطاع غزة بالكهرباء في عام 2009. وقد تم إجراء هذه اإلصالحات، رغم 
ذلك، بطريقة مؤقتة، باستخدام إجراءات إصالح غير قياسية،15 وباستخدام المخزونات المتاحة محلياً. ولم تكن شبكة توزيع كهرباء 
غزة قادرة، وما زالت إلى وقتنا الحاضر، على استعادة الشبكات المدمرة بالكامل، بسبب عدم توافر المواد، وبخاصة األسمنت. فهناك 
150 مادة متعلقة بالكهرباء يبلغ مستوى مخزونها صفراً )مثل كبالت الجهد العالي والمحوالت واألسالك وأجهزة التبديل( وحوالي 400 
مادة أخرى بها عجز نتيجة للحصار.16 بسبب اإلصالحات المؤقتة للشبكات، زاد الفاقد في شبكات الكهرباء من 27 في المائة قبل 

عملية الرصاص المصبوب إلى 35 في المائة بعدها.

باإلضافة لذلك، أظهر اإلمداد بالطاقة الكهربائية انخفاضاً حاداً في الجودة. على الرغم من أن اإلصالحات التي أجرتها شركة توزيع 
كهرباء غزة، بسبب األضرار واسعة النطاق التي لحقت بشبكة الكهرباء، فإن 15-20 في المائة من السكان قد انقطع اتصالهم بشكل 
كامل من الشبكة، خاصة في المناطق التي تعرضت للتوغالت األرضية أثناء عملية الرصاص المصبوب. باإلضافة لذلك، ال يحصل 25 
في المائة من السكان على الطاقة الكهربائية بصورة منتظمة، وذلك بسبب األضرار الجزئية الواقعة على الشبكات وأعمدة الكهرباء. 
أما نسبة الـ 60 في المائة المتبقية من السكان فيحصلون على الطاقة الكهربائية على فترات متقطعة، بسبب االختالالت البسيطة 

في التوصيالت واإلمداد غير المستقر لمحطة توليد الكهرباء المحلية بالوقود الصناعي.

وتمثل الكبالت واألسالك من مختلف األنواع واألنواع المختلفة لألعمدة الخشبية واألعمدة من الصلب واألذرع والقواعد والتجهيزات 
المنتظمة  التبديل )36 كيلوفولت( بعض االحتياجات  للوقود وفواصل  المختلفة  إلى األنواع  المصنوعة من الحديد الصلب باإلضافة 

لعملية الصيانة. وتبلغ التكلفة اإلجمالية لباقي االحتياجات المذكورة في الجدول السابق 5772500 دوالر.

أدى النقص في غاز البروبان لالستخدام المحلي بالسكان إلى االعتماد على الطاقة الكهربائية في الطهي، ومع اإلمداد المنتظم بالكهرباء 
سيؤدي هذا إلى زيادة العجز واالختالالت، وبالتالي زيادة ساعات االنقطاع. كما سيضع هذا فنيي شركة توزيع الكهرباء بغزة تحت 

ضغط هائل. 

الممنوحة،  التي اشترتها شركة توزيع كهرباء غزة واإلمدادات األخرى  الكهربائية  بدخول اإلمدادات  وقد سمحت إسرائيل مؤخراً 
لها  تتعرض  التي  للمشاكل  فعال  بشكل  استجابتها  توقع  منطقياً  يمكن  وال  جداً  محدودة  كانت  بدخولها  سمح  التي  الكميات  ولكن 

شبكة الكهرباء.

15   وقد ربطت شركة توزيع كهرباء غزة مناطق شبكات الكهرباء التي عانت من أضرار خطيرة أثناء عملية الرصاص المصبوب باستخدام األعمدة الخشبية بدالً من 
األعمدة المصنوعة من الحديد الصلب وأحجام وتجهيزات غير كافية من األسالك والكبالت.

16  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. األثر اإلنساني لعامين من الحصار على قطاع غزة. أغسطس/آب 2009.
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د.  النقل والمواصالت
يعتمد النقل والمواصالت في قطاع غزة تقريباً بشكل حصري على 
شبكة الطرق البرية. ويوجد مطار مغلق بالكامل منذ عدة سنوات، 
يوجد  كما  اإلسرائيلية،  العسكرية  العمليات  بواسطة  تدميره  بعد 
عدد من مرافئ الصيد الصغيرة، ولكن تحت التقييدات اإلسرائيلية 
معززة  أنها  كما  البحر،  في  الصيد  قوارب  تحرك  لمدى  الصارمة 
ثّم  بالسالح. ومن  المدججة  اإلسرائيلية  للبحرية  بوجود مستمر 
القيود  بسبب  جوية  أو  بحرية  نقل  وسيلة  غزة  أهل  يملك  فال 

اإلسرائيلية. ويمكن تلخيص اآلثار اإلجمالية للحصار كالتالي:

الطرق، وتضم  الكامل لجميع مشاريع إعمار وتنمية  التعليق  1 .
توافر  عدم  بسبب  وذلك  االنتهاء،  على  الموشكة  المشاريع 
المواد. باإلضافة لذلك، تم تعليق جميع مشاريع صيانة الطرق، 
مما زاد من تدهور األحوال السطحية في الكثير من الطرق. 
كما أدت األحوال السطحية السيئة للطرق إلى اختناق مروري، 

وخاصة في الطرق الرئيسية في المراكز الحضرية.

كما تم تعليق جميع واردات المركبات، مما أدى إلى تضخم في  2 .
أسعار المركبات. باإلضافة لذلك، تم تعليق جميع واردات قطع 
تدهور  وسرعة  توقف  إلى  أدى  الذي  األمر  المركبات،  غيار 

الكثير من المركبات.

ويعتمد أهل غزة اآلن في انتقالهم بشدة على حيوانات الجر  3 .
وعلى الطرق البارعة في إبقاء السيارات تعمل على الطريق، 
وتضم العمل أثناء النقص الشديد للوقود والممارسة الخطرة 

في جعل المركبات تعمل بوقود البروبان المخصص للطهي. 

األضرار
ر تقرير الخطة الوطنية الفلسطينية  تفاقمت األضرار الواقعة على نظام النقل والمواصالت بسبب عملية الرصاص المصبوب. وقد قدَّ
لإلنعاش المبكر األضرار الواقعة على الطرق بـ 78 مليون دوالر. ويمكن لهذا التقرير تحديث هذا التقييم وتخفيضه إلى 14877650 
مليون دوالر17. وقد عانت محافظة شمال غزة من معظم األضرار الخطيرة في شبكة الطرق، حيث تبلغ النسبة اإلجمالية لألضرار الواقعة 
على الطرق 51.7 في المائة. كما تأتي محافظة رفح في المرتبة الثانية من حيث األضرار، بنسبة تبلغ 42 في المائة. ويوضح الجدول 

التالي األضرار الواقعة على شبكة الطرق والتي تقدمها المحافظة.

17   لم تدرس التقديرات التي قدمها تقرير الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر، والذي تم إجراؤه بشكل سريع بسبب الحاجة الملحة إلعداده، األضرار الناتجة 
عن عملية الرصاص المصبوب فقط ولكن أيضاً األضرار الناتجة عن التوغالت األخرى.
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جدول 21. األضرار الواقعة على شبكة الطرق من ِقَبل المحافظة

التكلفة )بالدوالر األمريكي(المساحة )م2(المحافظة
)في المائة( من المناطق 

المدمرة بالكامل
)في المائة( من التكلفة 

اإلجمالية لألضرار

65051.755.3 224 8 990 234 الشمال

0002.22.4 350 000 10 غزة

0001.51.6 238 800 6 الوسط

0002.72.9 425 143 12 خان يونس

00042.037.9 640 5 000 191 رفح

650100.0100.0 877 14 933 454 اإلجمالي

باإلضافة لذلك، تم اإلبالغ عن األضرار التالية على الجسور: 

العبارة الصندوقية في الزهرة، والتي تضررت بالفعل أثناء العمليات العسكرية اإلسرائيلية، كما عانت من ضرر إضافي من القنابل  1 .
أثناء عملية الرصاص المصبوب. إن حالتها اآلن لم تعد مستقرة وتحتاج إلى إعادة إعمار كاملة. 

كما تضرر الجسر الذي يربط بيت حانون مباشرة بمدينة غزة في العمليات اإلسرائيلية السابقة كما تم استهدافه أيضاً أثناء عملية  2 .
الرصاص المصبوب. وقد تم إصالحه بشكل مؤقت ويؤدي عمله اآلن، لكنه يحتاج إلى إصالح دائم.

كما ُدمر جسر السكة بالكامل، والذي أنشئ في وادي غزة، في العمليات العسكرية اإلسرائيلية قبل عملية الرصاص المصبوب.  3 .
باإلضافة لذلك، اُستهدف جسر جور الديك، والذي أنشئ في وادي غزة، وُدمِّر جزئياً قبل عملية الرصاص المصبوب. ويبدو أن 

كال الجسرين قد تم استهدافهما مجدداً أثناء عملية الرصاص المصبوب.

إستجابة اإلنعاش المبكر
بسبب الحصار ومنع استيراد مواد البناء في قطاع غزة، لم يتم تنفيذ أي إجراء تدخلي في 2009 لمعالجة األضرار الواقعة على النقل 
والمواصالت في غزة جراء عملية الرصاص المصبوب. توجد شواهد غير موثقة على إصالحات تم تنفيذها من قبل السلطات في غزة 
للشوارع والطرق في النصف الثاني من عام 2009، وتمت معظمها باستخدام البالط المتداخل المنتج من األنقاض المكسرة المعاد تدويرها. 
ولكن على الرغم من ذلك، تقتصر هذه اإلصالحات على معالجة الحفر والشقوق الناتجة عن االستهالك العادي للطرق وال يمكن مضاهاتها 

بحجم احتياجات القطاع.

االحتياجات 
تضم احتياجات النقل المستقبلية ما يلي:

إصالح الطرق المتضررة، بمساحة إجمالية تبلغ 454933 متراً مربعاً وبكلفة إجمالية 650 877 14. 1 دوالر أمريكي، كما يوضح 
الجدول التالي. يأخذ هذا الجدول في االعتبار مؤشر تكاليف الطرق، والذي أظهر زيادة بنسبة 6.25 في المائة في تكاليف إعمار 

الطرق في أحدث تقدير للمؤشر في ديسمبر/كانون األول عام 2009.
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جدول 22. احتياجات إصالح شبكة الطرق من ِقَبل المحافظة، مع أخذ مؤشر تكاليف الطرق في االعتبار

المساحة )بالمتر المربع(المحافظة
التكلفة )بالدوالر األمريكي( - 

عام 2009
التكلفة )بالدوالر األمريكي( - 

عام 2010
897 760 6508 224 9908 234الشمال

820 000372 000350 10غزة 
518 000253 800238 6الوسط

710 000452 143425 12خان يونس
728 007 0006 640 0005 191رفح

673 847 65015 877 93314 454اإلجمالي

استبدال اإلصالحات المؤقتة التي أجريت للعبارة الصندوقية في الزهرة في وسط محافظة غزة والجسر الذي يربط بين بيت  2 .
حانون ومدينة غزة بإصالحات دائمة. تبلغ التكلفة اإلجمالية لإلصالحات الدائمة 415428 دوالراً أمريكياً، مع أخذ مؤشر تكاليف 

الطرق في االعتبار.

إصالح األضرار التي لحقت بمرافئ الصيد في غزة ووسط غزة وخان يونس ورفح، والتي حدثت في العمليات العسكرية اإلسرائيلية  3 .
قبل عملية الرصاص المصبوب.18 تبلغ التكلفة اإلجمالية لإلصالحات 1047000 دوالر أمريكي، موزعة وفقاً للجدول التالي.

جدول 23. احتياجات إصالحات مرافئ الصيد

تكلفة اإلصالحات )بالدوالر األمريكي(المحافظة
000 520غزة

000 40الوسط
000 30خان يونس

000 457رفح
000 047 1اإلجمالي

إصالح مطار غزة الدولي، ويضم برج المراقبة الذي يبلغ ارتفاعه 28. 4 متراً والمباني الملحقة والممرات واإلنشاءات األخرى بتكلفة 
تبلغ 31 مليون دوالر.19 

ر تكلفة جميع اإلجراءات التدخلية المطلوبة بـ 48310101 دوالر. يقدم الجدول التالي ملخصاً الحتياجات النقل والمواصالت. وتقدَّ

جدول 24. ملخص احتياجات النقل والمواصالت 

إجمالي احتياجات النقل والمواصالت )في المائة(تكلفة االحتياجات )بالدوالر األمريكي(وسائل النقل

67332.8 847 15الطرق
4280.9 415الجسور

0002.2 047 1مرفأ الصيد 
00064.2 000 31المطار 

101100.0 310 48اإلجمالي

18   هذا التقدير هو لألضرار التي لحقت بمرافئ الصيد فقط، وال يشمل تقديراً لألموال الالزمة إلعادة تأهيلها. وبشكل أكثر تحديداً، فإن مرفأ مدينة غزة في حاجة 
إلى عمليات صيانة كبيرة تضم التجريف وإعادة تصميم جدار الميناء وتحسين ساحة إصالح القوارب.

19   ويعتمد هذا العمل على المفاوضات السياسية لفتح المجال الجوي لغزة.
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هـ.  االتصاالت السلكية والالسلكية

تحتكر مجموعة بالتل تقديم خدمات خطوط الهاتف األرضية والهاتف المحمول في قطاع غزة. وتقوم شركة مجموعة بالتل بتقديم 
اتصاالت الخطوط األرضية، أما اتصاالت الهاتف المحمول فتقدمها شركة جوال. وقد تدهورت خدمات االتصاالت نتيجة لنقص قطع الغيار 
األساسية والمعدات الالزمة لتحديث وإصالح األجهزة التي تعرضت للضرر. في بعض الحاالت، يتم تخزين قطع الغيار لفترة تزيد على 

أربعة أعوام انتظاراً لموافقة إسرائيل على استيرادها في قطاع غزة.20

األضرار
سببت األضرار التي لحقت بشبكات الخطوط األرضية وشبكات الهاتف المحمول انقطاعاً في االتصاالت للحكومة المحلية وللمجتمع على 
حد سواء.21 قبل عملية الرصاص المصبوب كان هناك 113 ألف مشترك بالخطوط األرضية وحوالي 550 ألف مشترك بالهاتف المحمول. 
وعقب عملية الرصاص المصبوب مباشرة، تقلص هذا العدد إلى حوالي 103 آالف مشترك بالخطوط األرضية و220 ألف مشترك بالهاتف 

المحمول.22 

لم تكن كثير من األسر المعيشية قادرة على االتصال بالعائلة واألصدقاء في خارج غزة أثناء عملية الرصاص المصبوب. باإلضافة لذلك، 
وجدت كثير من األسر المعيشية صعوبة في االتصال بخدمات الطوارئ مثل اإلسعاف ومرافق الرعاية الطبية. 

تضم األضرار التي لحقت بشركة بالتل:

التدمير الكامل للمحول الرئيسي بغزة  1 .
.) 2 .MSANs( التدمير الكامل ألجهزة االتصاالت متعددة الخدمات

التدمير الجزئي لمباني شركة بالتل، وتضم المراكز الرئيسية للشركة. 3 .
نة. التدمير الجزئي لمبنى المخزن الرئيسي لشركة زوايدة ويشمل ذلك التدمير واسع النطاق لقطع الغيار المخزَّ 4 .

التدمير الجزئي لشبكات الكبالت الهوائية. 5 .

تضم األضرار التي لحقت بشركة جوال:

تدمير برجين يبلغ ارتفاعهما 30. 1 متراً في جبل الكاشف والمقبرة الشرقية.
تدمير برج يقع في منطقة بلدية جباليا ويبلغ ارتفاعه 42. 2 متراً، وإغالق المحول الرئيسي لشركة بالتل

تدمير عمودين بارتفاع 12 متراً وقطر 8. 3 بوصات، ويقعان في مدينة الزهرة وحي الزيتون
تدمير مركبة مزودة بجهاز إرسال للهاتف المحمول 4 .

تدمير مولد ديزل بقدرة 13.5. 5 كيلوفولت أمبير
تدمير وإلحاق الضرر باألعمال المدنية مثل السدود وغرف الحراسة والمعارض ومنشآت األبراج في المراكز الرئيسية والفروع  6 .

على طول قطاع غزة.
رة. تدمير ست غرف للخزانة والمعدات تقع مالصقة لألعمدة واألبراج المدمَّ 7 .

20   يونيدا. تقييم األضرار وتحديد االحتياجات في قطاع غزة. مارس/آذار 2009.
21   يونيدا. تقييم األضرار وتحديد االحتياجات في قطاع غزة مارس/آذار 2009.

22   المرجع السابق.
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إستجابة اإلنعاش المبكر

تم إصالح معظم الخطوط األرضية لشركة بالتل، بإجمالي تكلفة يبلغ 526798 موزعة كالتالي.

جدول 25. تفاصيل إصالحات الخطوط األرضية لشركة بالتل

تكلفة اإلصالحات )بالدوالر األمريكي(البند

000 375مخزن بالتل
000 75محطة تحويل جباليا

798 76استعادة الخطوط األرضية في قطاع غزة بالكامل

798 526اإلجمالي

تم إصالح جميع األضرار التي أبلغت عنها شركة جوال، بتكلفة إجمالية تبلغ 1057143 دوالراً أو 740 ألف دينار أردني. فيما يتعلق بمواقع 
رة بالكامل، تمت إعادة إعمار ثالثة أبراج للطاقة وستة أبراج على أسطح المباني في مواقع متقاربة. كما تم إصالح خمسة  اإلذاعة المدمَّ
أبراج للطاقة وستة أبراج على أسطح المباني، والتي تم تدميرها جزئياً. باإلضافة لذلك، تمت معالجة األضرار التي لحقت بالمعارض 

والمباني. 

في هذا الصدد، من المهم مالحظة أن إعادة اإلعمار وإصالح األضرار يستهلكان معدات وقطع غيار تم التخطيط الستخدامها في توسعات 
الشبكات. وتبعاً لذلك، تم تأجيل مشاريع مهمة لتطوير الشبكات. 

االحتياجات 
ما زالت هناك حاجة إلصالحات بسيطة للخطوط األرضية في المناطق التي تعرضت للتدمير الكامل، مثل األجزاء الشرقية من جباليا. 
ومع ذلك، فبسبب المجال المحدود لإلصالحات المطلوبة، يمكن افتراض أن جميع اإلصالحات الخاصة بعملية الرصاص المصبوب قد 

تمت معالجتها.
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أ.  الزراعة

تلعب الزراعة دوراً مهماً في حماية سبل العيش والرقي بها، ليس فقط في المجتمعات الريفية، فقد كانت دائماً بمثابة ممتص للصدمات 
لدى المجتمعات وال سيما عندما تبوء كل شبكات الضمان االجتماعي بالفشل. 1

يحتوي قطاع غزة على إجمالي 12300 هكتار من األراضي الزراعية لها القدرة على إنتاج 350 ألف إلى 400 ألف طن من المنتجات الزراعية 
سنوياً، 2والتي كان ثلثها يخصص للتصدير حتى وقت قريب )الفراولة والقرنفل والفلفل الحلو والطماطم صغيرة الحجم(. وقد كان 
قطاع الزراعة في الماضي يمثل واحداً من أكبر القطاعات المشغلة للفلسطينيين في قطاع غزة. فقبل فرض الحصار في يونيو/حزيران 
2007، كان قطاع الزراعة يوفر وظائف دائمة ومؤقتة لحوالي 40 ألف شخص في قطاع غزة )وهو ما يمثل 13 في المائة من القوة العاملة( 

ويوفر الغذاء لربع سكان المنطقة.3 

أدى الحصار اإلسرائيلي الشامل المفروض على قطاع الزراعة إلى منع تصدير المنتجات الزراعية ورفض إدخال المدخالت الزراعية، 
وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في القدرة اإلنتاجية لقطاع الزراعة. وقد ذكر المزارعون المحليون أن دخلهم من الزراعة قد 

انخفض بما ال يقل عن 40 في المائة منذ يونيو/حزيران 2007 نظراً لزيادة تكاليف اإلنتاج والمواد الخام.4

1  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقرير قطاع الزراعة. 2 مارس 2009، تبعات أزمة غزة.
2   يونيدا. تقرير تقييم األضرار.

3   المرجع السابق.
4   المرجع السابق.
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األضرار
أكثر من 46 في المائة من األراضي الزراعية في قطاع غزة دمرت أو تعذر الوصول إليها، نتيجًة لعملية الرصاص المصبوب، خاصة 
أن المنطقة العازلة الموجودة بالقرب من الجدار قد زادت، وما زالت القوات العسكرية تفرض هذا القيد حتى اآلن.5 6  و هناك ما 
يقارب 16-17 في المائة من األراضي الزراعية التي لحقت بها أضرار بالغة نتيجة إلقاء القنابل وحركة المركبات العسكرية والتدمير 
واإلجراءات العشوائية، بما في ذلك 17.5 في المائة من البساتين ذات األشجار الناضجة و9.2 في المائة من الحقول المفتوحة.7 باإلضافة 
إلى ذلك، قتل ما يزيد على 4000 رأس ماشية وأغنام وماعز وأكثر من مليون طائر ودجاجة )فروج ودجاج بياض( أثناء عملية الرصاص 

المصبوب، مما يدل على أن األسلحة الرشاشة اإلسرائيلية كانت تستهدف الثروة الحيوانية بشكل مباشر.8 

بالزراعة تساوي  التي لحقت  أن األضرار  الثبات، وهي توضح  الزراعة شديدة  بقطاع  التي لحقت  تعد تقديرات تكلفة األضرار 
000 719 180 دوالر أمريكي، موزعة كما يلي:

جدول 26. األضرار التي لحقت بالزراعة والناجمة عن عملية الرصاص المصبوب

القطاع الفرعي القطاع الفرعي 
 األضرار )بالدوالر 

األمريكي( 
في المائة 
من اإلجمالي

 اإلنتاج النباتي 
والمحاصيل  المروية  )المحاصيل  المفتوحة  والحقول  الفاكهة  أشجار 

المروية بمياه األمطار والفراولة(
 84,786,000 31.5

 اإلنتاج الحيواني 
والمناحل وطيور  البياض  والدجاج  والفروج  والماعز  واألغنام  الماشية 

وحيوانات أخرى وأعالف الحيوانات
 18,133,000 6.7

 البنية األساسية 

المياه  )بحيرات  المياه  تخزين  مرافق  المشاتل،  )الدفيئات(،  الصوبات 
واآلبار(، المعدات الزراعية )المدخالت والمواد(، الطرق الزراعية، البنية 
األساسية التسويقية، مصايد األسماك، مزارع الحيوانات، شبكات الري، 
المتاجر  األخرى،  األساسية  البنية  خسائر  الرئيسية،  األنابيب  خطوط 

الزراعية، خسائر وزارة الزراعة

 77,800,000 28.9

 180,719,000 التكاليف الفورية والمباشرة

32.8 88,242,000 التكاليف طويلة األمد

100.0 268,961,000 إجمالي التكاليف

يبين الجدول أن 31.5 في المائة من إجمالي األضرار قد لحقت باإلنتاج النباتي وأن 6.7 في المائة لحقت باإلنتاج الحيواني و28.9 في 
المائة )77.8 مليون دوالر أمريكي( أصابت البنية األساسية الزراعية. تعد أهمية البنية األساسية الزراعية أحد العناصر الضرورية 
الستعادة األنشطة الزراعية في شتى القطاعات الفرعية من أجل هؤالء المزارعين الذين يعيشون عيش الكفاف والذين يعتمدون على 

األنشطة الزراعية فحسب لكسب عيشهم. 

5   المرجع السابق.
6   )1986 هكتاراً(

7   استقصاء الزراعة الذي أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة األساسية في مجال الزراعة في 
قطاع غزة 

8  الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة 2009-2010 واالستقصاء الخاص بالزراعة.
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شكل 7. األضرار التي لحقت باألراضي الزراعية الموجودة جنوب شرق قطاع غزة9 

إستجابة اإلنعاش المبكر
م الجداول الموضحة أدناه وصفاً تفصيلياً لألضرار الواقعة واإلجراءات التدخلية التي اتخذت عام 2009 واالحتياجات المتبقية التي  ُتقدِّ

لم تلَب بعد لقطاع الزراعة.

جدول 27: األضرار واإلجراءات التدخلية واالحتياجات لألراضي المستصلحة والبنية األساسية ذات الصلة

تكلفة االحتياجات
)دوالر أمريكي(

االحتياجات المتبقية
تكلفة اإلجراءات 

التدخلية )دوالر أمريكي(
اإلجراءات التدخلية خط األساس البنود

 30,426,600 15,237 )دونم(  7,675,000 2,2382 )دونم( 17575 )دونم( البساتين
 5,500,000 550,000 )متر طولي( - - 550,000 )متر طولي( إقامة األسيجة )بالمتر الطولي(
 1,099,200 1,374 )دونم(  3,475,600 5,926 )دونم( 7300 )دونم( محاصيل الحقول المفتوحة
 877,500 3,375 )دونم(  260,000 1,000 )دونم( 4375 )دونم( المحاصيل المروية بمياه األمطار

- -  5,595,000 2,238 )دونم( 700 )دونم( الصوبات )المدمرة بشكل جزئي(
10,000,000 550 )دونم( - - 550 )دونم( الصوبات )المدمرة بشكل جزئي(
 250,000 15 )عدد(  80,000 4 )عدد( 19 )عدد( المشاتل الزراعية )المدمرة بشكل جزئي(
 1,250,000 33 )عدد( - - 33 )عدد( المشاتل الزراعية )المدمرة بالكامل(
10,000,000 10,000,000 - - 10,000,000 خسائر المنطقة العازلة

 59,403,300  17,085,600 اإلجمالي الفرعي

يبين هذا الجدول أنه على الرغم من القيام بإجراءات تدخلية تبلغ قيمتها 17085600 دوالر أمريكي وإعادة تأهيل حوالي 9000 دونم من 
األراضي المدمرة، فما زال هناك الكثير الذي يمكن عمله لكي ينتعش القطاع ويتعافى من عملية الرصاص المصبوب. وسوف تستغرق 
البساتين الناضجة، بشكل خاص، وقتاً طوياًل لتتعافى، حيث ينبغي إعادة زراعة 15 ألف دونم من األراضي. كما يبين الجدول أن الحصار 

ومنع تصدير المواد قد جعال من المستحيل القيام بأي شيء بخالف عمليات إعادة التأهيل الجزئية للبنية األساسية الداعمة. 

9  برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2009. التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات العدائية ما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
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عالوة على ذلك، فإن فرض إسرائيل لمنطقة عازلة جديدة لم يؤِد فقط إلى حرمان الكثير من المزارعين من سبل كسب عيشهم، وإنما أيضاً 
عطل 23 ألف دونم من األرض، بمعنى أن 28 في المائة من األراضي الزراعية في غزة تشكل 7.3 في المائة من منطقة قطاع غزة بأكملها. 
وهذه األراضي ال يمكن استصالحها دون التعرض لمخاطر شخصية جسيمة.10 ومن ثم فإن األثر االجتماعي- االقتصادي لهذا التقييد فيما 

يتعلق بإيجاد فرص العمل واألمن الغذائي قد أدى بشكل كبير إلى أن يفقد حوالي 30 في المائة من العمال الزراعيين )11600( وظائفهم.11

جدول 28: األضرار واإلجراءات التدخلية واالحتياجات - اإلنتاج الحيواني

تكلفة االحتياجات
)دوالر أمريكي(

االحتياجات 
المتبقية

تكلفة اإلجراءات التدخلية
)دوالر أمريكي(

اإلجراءات 
التدخلية

خط األساس البنود

 1,800,000 1,000 )عدد( - - 1,000 )عدد( المواشي )عدد(
 2,680,000 2,680 )عدد(  96,000 320 )عدد( 3,000 )عدد( الغنم والماعز )عدد(

- -  1,795,300 500,000 )عدد( 500,000 )عدد( الفروج )عدد(
 500,000 59,000 )عدد(  502,700 140,000 )عدد( 199,000 )عدد( الدجاج البياض )عدد(
2,000,000 2200 )طن( - - 2200 )طن( أعالف الحيوانات والمعدات
14,000,000 525 )مزرعة( - - 525 )مزرعة( مزارع الدواجن والثروة الحيوانية
 1,000,000 ثالثة أماكن تفريخ - - ثالثة أماكن تفريخ أماكن التفريخ 
 1,500,000 5000 )عدد( - - 5,000 )عدد( خاليا النحل

- -  1,000,000 بنود متنوعة 626,180 )دوالر أمريكي( إجمالي الخسائر في مصايد األسماك
 23,480,000  3,394,000 اإلجمالي الفرعي

فيما يتعلق باإلنتاج الحيواني، ليس هناك أي إجراءات تدخلية تستهدف البنية األساسية الداعمة المدمرة يمكن أن تتخذ، بخالف تجديد 
الثروة الحيوانية )الماشية والماعز والدواجن(. كما أن األضرار التي لحقت بالمزارع وأماكن التفريخ والتي لم يتم إصالحها ما زالت 

مستمرة في الحد من القدرة اإلنتاجية للمزارعين بشكل هائل.

باإلضافة إلى ذلك، فإن صناعة الصيد في غزة قد دمرت بسبب تقليص المساحة التي يستطيع فيها صيادو غزة ممارسة الصيد في عام 
2009؛ إذ انخفضت هذه المساحة من ستة إلى ثالثة أميال بحرية. وبموجب اتفاقيات أوسلو، امتدت حقوق الصيد في غزة إلى 20 
مياًل بحرياً. وقد كان الفلسطينيون حتى عام 2000 لهم الحق في ممارسة الصيد في غزة في مساحة تصل إلى 12 مياًل بحرياً. وفي عام 
2000، تم تقليل هذه المساحة إلى ستة أميال. ومن ثم فقد قل عدد الصيادين العاملين في الوقت الحالي إلى 3400 صياد من أصل 10 آالف 
صياد.12 ونتيجة لهذه السياسة، قسمت كمية السمك التي يتم الحصول عليها شهرياً على 100 على مدار عشر سنوات: ففي حين أنها 

كانت تصل إلى حوالي 1500 طن شهرياً، فقد تدهورت حالياً إلى 15-20 طناً فقط.

جدول 29: األضرار واإلجراءات التدخلية واالحتياجات - البنية األساسية الداعمة )الطرق والمياه والري والتخزين والتسويق(

تكلفة االحتياجات
)دوالر أمريكي( االحتياجات المتبقية تكلفة اإلجراءات التدخلية

)دوالر أمريكي( اإلجراءات التدخلية خط األساس البنود

 4,270,000 122 )بئراً(  3,200,000 128 بئراً مسجلة آبار 250 )بئراً( آبار المياه
 4,000,000 500 )عدد( - - 500 )عدد( بحيرات المياه ومرافق الري
 4,000,000 200,000 )متر طولي( - - 200,000 )متر طولي( خط األنابيب األساسي )بالمتر الطولي(

- -  1,144,000 286كم 200كم الطرق الزراعية
 5,000,000 700 )عدد( - - 700 )عدد( المخازن الزراعية
 900,000 60 )عدد( - - 60 )عدد( المعدات الزراعية

- -  8,872,000 بنود متنوعة 2,000,000 )دوالر أمريكي( المدخالت الزراعية

 18,170,000  13,216,000 اإلجمالي الفرعي

PCHR  10
11   يونيدا. تقرير تقييم األضرار. 

12  البنك الدولي، التوقعات االقتصادية الفلسطينية: إنعاش غزة ونهوض الضفة الغربية، يونيو/حزيران 2009
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المسجلة والطرق  اآلبار  الداعمة، ال سيما  البنية األساسية  تأهيل  الشركاء إلعادة  التدخلية من قبل  اتخذ عدد من اإلجراءات  وقد 
الزراعية. إال أن معظم اإلجراءات التدخلية التي اتخذت ظلت تركز على توزيع المدخالت الزراعية، )بما في ذلك األعالف والبذور 
والنباتات والمبيدات الحشرية( وليس على إعادة تأهيل األصول المنتجة، كما أنها كانت مصممة في الغالب من منظور إنساني بحت 
من أجل صالح المزارعين منخفضي اإلنتاج وصغار المزارعين/مزارعي الفناء الخلفي، وجدير بالذكر أن هذا ينطبق على قطاع الزراعة 
بأسره. وقد زاد توزيع المدخالت على قطاع المزارعين الذين يزرعون لالستهالك المعيشي فقط عن االحتياجات المقدرة بدرجة كبيرة، 
وال ينبغي أن يظل بالمعدل نفسه في المستقبل. ومن ثم ينبغي أن يتم التركيز بدرجة أكبر على إعادة تأهيل البنية األساسية ودعم 
القدرات اإلنتاجية للمزارعين التجاريين؛ حيث إنهم يمثلون قطاعاً مهماً بإمكانه دفع عجلة إنعاش اقتصاد غزة إلى األمام. كما ينبغي 

التركيز بدرجة أكبر على تعزيز مرونة القطاع وتقليل االعتماد على عمليات التصدير واالستيراد.

جدول 30: اإلجراءات التدخلية واالحتياجات – القطاع الزراعي

االحتياجات المتبقية )بالدوالر األمريكي(اإلجراءات التدخلية في عام 2009 )بالدوالر األمريكي(القطاع الفرعي13

59,403,300 17,085,600 األرض المستصلحة

23,480,000 3,394,000 اإلنتاج الحيواني

18,170,000 13,216 البنية األساسية الداعمة

101,053,300 33,695,60014المجموع الكلي
14 13

هولندا  هم  الرئيسيون  المساهمون  وكان  الزراعة.  قطاع  في  التدخلية  اإلجراءات  على   33,695,600 قدره  إجمالي  مبلغ  إنفاق  تم 
والمفوضية األوروبية والبنك اإلسالمي للتنمية وسويسرا والصندوق العربي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واالستثمار. ولكن 
يجدر بنا أن نذكر أن معظم اإلجراءات التدخلية التي مولتها أوروبا كانت تركز على توفير المدخالت الزراعية أكثر مما تركز على 

إعادة تأهيل البنية األساسية. 

تمثل هذه اإلجراءات التدخلية حوالي 25 في المائة من تكلفة األضرار. وهذا يعني أننا ما زلنا في حاجة إلى 100 مليون دوالر أمريكي 
إلعادة تأهيل القطاع بشكل كامل. وعلى الرغم من الجهود المحمودة التي يبذلها عدد من الشركاء، ومنهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمات الوطنية غير الحكومية، فإن استدامة قطاع الزراعة في قطاع غزة ما زالت محل جدل. 

شهدت الشهور األخيرة من عام 2009 ما بدا تخفيفاً للحصار، على األقل فيما يتعلق بالمدخالت الزراعية. ومع ذلك، فإن نظام االستيراد 
ظل غير متوقع بالمرة. فمن انخفاض يصل إلى 149.5 طن من المدخالت التي منحت تصريحاً بالدخول في ديسمبر/كانون األول 2008، 
أي قبل عملية الرصاص المصبوب، إلى ارتفاع يصل إلى 858 طناً في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، كما هو مبين أدناه، يضيف النظام غير 
المستقر الخاص بالتصريح بالدخول مخاطر أكثر جسامة إلى المخاطر العادية الكثيرة المرتبطة بالزراعة، مثل المناخ واألمراض. أما من 
جهة التصدير، فإن عودة مستوى معين من صادرات زهور القرنفل والفراولة في ديسمبر/كانون األول 2009 قد أدت إلى تحسين القطاع 
إلى حد ما. إال أن مستويات الصادرات، ما زالت حتى اآلن، أقل بكثير من مستويات السنة الماضية. ففي عام 2009، لم يتم تصدير سوى 
20 حمولة شاحنة من الزهور عبر نقاط العبور مقارنة بـ 5500 حمولة قبل الحصار )يناير/كانون الثاني 2005 - مايو/أيار 2007(. باإلضافة 
إلى ذلك، أدى تأخير تصريحات تصدير الفراولة إلى إلحاق خسائر في األرباح بالمزارعين الذين فوتوا موسم الذروة األوروبي. وفي ظل 

الظروف الراهنة، يعد اعتماد الزراعة في غزة على األسواق الخارجية ليس حاًل مستداماً من أجل توقعات إنعاش قطاع الزراعة.

13  ال يتبع هذا الجدول التصنيف نفسه المطبق في الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، ال سيما فيما يتعلق بالبنية األساسية الداعمة، ولكنه 
يتبع منهج تصنيف موضوعي: يتم تناول البنية األساسية المرتبطة بقطاع الزراعة الفرعي هنا وليس في القطاع الفرعي للبنية األساسية.

14  يرجع الفرق بين التقدير الحالي لألضرار والبالغ 134748900 دوالر أمريكي وتقدير الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار والبالغ 180719000 
دوالر أمريكي إلى حقيقة أن هذا التقدير ال يتضمن تكلفة المنتجات الزراعية الموسمية أو القيمة االقتصادية لبعض المرافق الزراعية، مثل أماكن التفريخ ومزارع إنتاج 

الدواجن والثروة الحيوانية. كما أن هذا التقدير ال يتضمن األصول الحكومية التي تم تدميرها والخاصة بوزارة الزراعة في غزة.



] [69

شكل 8. المدخالت الزراعية الشهرية )بالطن( التي منحت تصريحاً بالدخول إلى قطاع غزة ما بين
 يونيو/حزيران 2008 وديسمبر/كانون األول 2009

وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الزراعة قادرة على أن تنتعش من آثار عملية الرصاص المصبوب شريطة الوفاء بشروط معينة، من 
بينها: 

 . فتح المعابر التجارية للسماح بحرية حركة البضائع واستئناف األنشطة التجارية التي توقفت منذ يونيو/حزيران 2007. 1
األصول  إنعاش  األنشطة  بين هذه  الزراعية من جديد، ومن  األنشطة  لبدء  العازلة وذلك  للمنطقة  المقيد  الوصول غير  ضمان  2 .

الزراعية الموجودة في هذه المنطقة وإعادة تأهيلها. 
ضمان مصادر طاقة ميسورة التكلفة ويمكن االعتماد عليها.  3 .

إتاحة موارد نقدية للمساعدة على دفع عجلة األنشطة التسويقية.15. 4 

15  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تقرير قطاع الزراعة. 2 مارس 2009، تبعات أزمة غزة.

Monthly Agricultural Inputs (Tons) Allowed Entrance into 
The Gaza Strip

June 2008 - December 2009
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االحتياجات 
تعد التنمية الزراعية ضرورية لتحسين األمن الغذائي وخلق فرص عمل قصيرة األمد وطويلة األمد.16 كما أن من المهم أن نصلح األضرار 
التي لحقت بالبنية األساسية الزراعية كمتطلب أساسي إلجراءات تدخلية أخرى. عالوة على ذلك، ينبغي أن نولي المزيد من االهتمام 
لدعم إعادة تأهيل مزارع البساتين المدمرة والبنية األساسية الخاصة بمزارع الدواجن والثروة الحيوانية والصوبات المدمرة بشكل 

كامل. وتتضمن االحتياجات المستقبلية اإلضافية ما يلي: 17

تقديم نظم تكنولوجيا الري المتقدمة للمزارعين من أجل الحفاظ على موارد المياه المحدودة المتاحة في غزة.  1 .
تعزيز بحيرات تربية المائيات للتكيف مع القيود المفروضة على منطقة الصيد. 2 .

إتاحة فرص عمل للمزارعين الذين دمرت أراضيهم الزراعية، وذلك في إطار هدف شامل، أال وهو تمكين المزارعين على  3 .
مستوى األسر المعيشية؛

تكوين رؤية شاملة وخطة وتحديد أدوار أصحاب المصالح بناًء على تقييم القدرات المؤسسية ووضع نظام رصد وتقييم؛ 4 .
توفير برامج للقروض والتمويل األصغر من أجل االستثمار الزراعي؛ 5 .

إنشاء معامل بيولوجية-زراعية ومراكز تدريب زراعية ومراكز خدمة للطب البيطري؛ 6 .
إنشاء مواقع مراقبة ومزارع لمحاصيل البستنة في منطقة المواصي؛ 7 .

تقوية الدراسات العليا في بعض التخصصات الزراعية المحددة؛ 8 .
توسيع المشروعات الزراعية التجريبية، مثل بحيرات تربية المائيات؛  9 .

فيما يتعلق بمحاصيل البستنة، نشر أنواع جديدة من الخضراوات والثروة الحيوانية. 10 .

16   يونيدا. تقرير تقييم األضرار.
17   مركز تنمية المنظمات غير الحكومية. التقييم السريع الحتياجات قطاع المنظمات غير الحكومية من أجل معالجة تبعات الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة. 

مارس/آذار 2009.
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ب.  المؤسسات الصناعية والتجارية 
ومؤسسات القطاع الخاص األخرى

على غرار ما يحدث في القطاعات األخرى، ما زالت سياسة إغالق المعابر تلقي بظاللها على المؤسسات الصناعية والتجارية ومؤسسات 
القطاع الخاص األخرى في قطاع غزة. ففي عام 2009، تم السماح لكميات محدودة من السلع االستهالكية بالدخول إلى غزة وذلك في 
شكل مساعدات إنسانية بشكل أساسي، وكما هو موضح أعاله، تم السماح أيضاً لكميات محدودة من المنتجات الزراعية بالخروج من 
غزة وال سيما بالقرب من نهاية العام. وقد أدى منع دخول مواد البناء إلى إيقاف عمليتي إعادة تنشيط اقتصاد غزة وإعادة إعمار مرافق 

اإلنتاج الصناعي. 

الصناعي  بالقطاع  التي لحقت  األضرار  قيمة  بشأن  تقريراً  الخاص  القطاع  لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  في مارس/آذار 2009، أصدر 
والقطاع التجاري وقطاع الخدمات، معتمداً في ذلك على تقييم أولي لألضرار تم إجراؤه بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
أعقاب الحرب مباشرة. وقد أكد تقرير المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إجمالي القيمة المقدرة لألضرار والمشار إليها 
في الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، والتي تبلغ 140 مليون دوالر أمريكي، على الرغم من أن تقديره لتوزيع 
األضرار قد اختلف. وقد أخذت بيانات تقرير المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في االعتبار عند كتابة هذا التقرير. كما 
أجرت شركة بدائل التنمية تقييماً آخر لألضرار تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية واالتحاد األوروبي. وقد تم االنتهاء من تقرير 
التقييم بحلول نهاية عام 2009، ولكنه لم يكن قد صدر رسمياً، ومن ثم لم يكن من الممكن أخذه في االعتبار في هذا التقرير. ولكن 
يجدر بنا أن نقول إن نتائج شركة بدائل التنمية تختلف عن التقييمات السابقة وإن األضرار المقدرة أقل. وقد أجري تقييم برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي-المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في أعقاب عملية الرصاص المصبوب مباشرة، ولم يكن تقييماً شاماًل 

لألضرار. ومن ثم، يجب أن تؤخذ تقييمات األضرار التي قدمها هذا التقرير في االعتبار بمزيد من الحيطة والحذر.

األضرار
إن إغالق معابر الحدود، قبل وبعد عملية الرصاص المصبوب، قد أثر بشدة على قطاع الصناعة. فبعد يونيو/حزيران 2007 بوقت 
قصير، أغلقت 3750 منشأة صناعية، أي 90 في المائة من إجمالي الكيانات الصناعية وتمت إقالة 33 ألف عامل، أو 94 في المائة من 

عدد العمال المشتغلين في هذا القطاع.18

أشارت التقارير بشأن األضرار التي لحقت بالقطاع الخاص )باستثناء الزراعة( إلى أن حوالي 1165 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص 
قد دمرت كلياً أو جزئياً نتيجة لعملية الرصاص المصبوب، وكان من بينها 324، أي ثلثها، مؤسسة صناعية )44 في المائة دمرت كلياً، 
و56 في المائة دمرت جزئياً(.19 ويوضح الجدول التالي تحليل الخسائر حسب القطاع الفرعي، كما ورد في تقرير الخطة الفلسطينية 

الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار. 

18  المجلس التنسيقي للقطاع الخاص. أوضاع واحتياجات القطاع الخاص في غزة بعد الحرب.
19  التقرير المشترك التحاد الصناعات الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب.
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جدول 31. الخسائر التي ألحقتها عملية الرصاص المصبوب بالمؤسسات الصناعية والتجارية ومؤسسات القطاع الخاص األخرى

القطاع الفرعي 
 

في المائة من التكلفة المقدرة )بالدوالر األمريكي(
القطاع الفرعي

في المائة من 
القطاعات اإلجماليسلعاألبنية والمعدات

المنشآت الصناعية
 1,87%1,163,79501,163,795ورش األلمنيوم

 59,25%36,785,928100,00036,885,928اإلنشاءات
 5,71%3,557,27603,557,276اللدائن

 7,13%4,436,00004,436,000الزراعة
 0,19%120,0000120,000المستحضرات الصيدالنية

 2,32%1,445,00001,445,000المواد الكيماوية
 2,71%1,684,83901,684,839المنسوجات

 1,75%947,751144,0001,091,751األثاث
 7,19%4,476,04404,476,044النجارة

 10,74%6,682,85506,682,855ورش المعادن
 1,12%698,9290698,929الخياطة

 0,01%8,00008,000الورق
44.54٪100٪62,006,417244,00062,250,417إجمالي الصناعات

التجارة
 74,88%51,937,24411.84251,949,086المشاريع التجارية

 25,12%9,798,8017,632,06617,430,867المحال التجارية
49.64٪100,00٪61,736,0457,643,90869,379,953إجمالي المشاريع التجارية

الخدمات
 36,78%2,989,07402,989,074المقاوالت
 1,64%133,0000133,000المعلومات

 0,83%67,850067,850التأمين
 4,19%340,6800340,680تكنولوجيا المعلومات

 56,42%4,585,53604,585,536المرافق السياحية
 0,13%10,00065010,650خدمة الشاحنات
5.81٪100,00٪8,126,1406508,126,790إجمالي الخدمات

المجموع الكلي

 131,868,6027,888,558139,757,160٪100.00
100٪6٪94٪في المائة من التكلفة

يعد الضرر الرئيسي للعدوان اإلسرائيلي هو تدمير عناصر اإلنتاج األساسية “األبنية والمعدات” التي تمثل 94 في المائة من إجمالي 
األضرار. أما السلع المدمرة فكانت تمثل نسبة صغيرة، تساوي 6 في المائة من إجمالي التدمير. ويرجع هذا إلى حقيقة أن معظم 
منشآت التصنيع كانت قد أغلقت بالفعل ولم تعد هناك سلع مصنعة؛ كما أن المواد الخام ومواد البناء لم يكن يسمح لها بدخول غزة 

قبل عملية الرصاص المصبوب. 
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وباإلضافة إلى الخسائر المباشرة، عانى القطاع من خسائر غير مباشرة، مثل فقد حصته في السوق وفقد عمالئه وفقد موقع المنشأة، 
الذي يعد أصاًل تسويقياً مهماً. وينطبق هذا بشكل خاص على القطاع الفرعي الصناعي؛ حيث إن أغلبية المنشآت الصناعية كانت تقع 

في الجزء الشرقي من غزة وقد دمر هذا الجزء تماماً، باستثناء منطقة غزة الصناعية. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن خسارة الدخل أثناء فترة إغالق المعابر قبل وبعد عملية الرصاص المصبوب سيكون من الصعب تعويضها في 
المستقبل القريب. فضاًل عن أن الكثير من مالك المنشآت الصناعية قد تركوا غزة وأقاموا مشاريعهم التجارية خارج األرض الفلسطينية 

المحتلة. وسيكون لهذا عواقب طويلة األمد على قدرة اقتصاد غزة على التعافي.

تحليل األوضاع
في يناير/كانون الثاني 2010، نشر اتحاد الصناعات الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني تقريراً مشتركاً حول أداء المنشآت الصناعية 
المدمرة بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب. وعلى الرغم من أن هذا التقرير يركز على القطاع الفرعي الصناعي فحسب، 
فإن نتائجه من الممكن أن تستخدم في استقراء القطاع الخاص بأكمله. وفقاً للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، لحق بالقطاع 
الفرعي الصناعي 61 في المائة من قيمة األضرار التي أصابت القطاع الخاص.20 باإلضافة إلى ذلك، يلعب القطاع الصناعي دوراً مهماً في 

تشغيل اقتصاد غزة، بما في ذلك التجارة والخدمات. 

يوضح االستقصاء الذي أجراه اتحاد الصناعات الفلسطيني أنه، على الرغم من عدم السماح بدخول أية مواد بناء لقطاع غزة خالل عام 
2009، فإن 54 في المائة21 من المنشآت الصناعية المدمرة قد أعيد إعمارها باستخدام مواد البناء المتاحة، في حين أن 46 في المائة من 
المنشآت الصناعية لم يتم إعادة إعمارها على اإلطالق.22 عالوة على ذلك، نجحت 97 في المائة من المنشآت التي أعيد إعمارها بشكل 
مثير لإلعجاب في إعادة تأسيس أعمالها، ولو بقدرة محدودة، في حين أن 3 في المائة فقط منها فشلت في مواصلة أنشطتها. والمدهش 
أن إنعاش القطاع الخاص قد حدث في غياب أي نوع من الدعم من الجهات المانحة الدولية أو من شركاء التنمية والخدمات اإلنسانية. 
المشاريع  تنمية  اإلنمائي والذي يركز على  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع   DEEP بالمالحظة هو مشروع  الجدير  الوحيد  واالستثناء 

الصغيرة واألصغر من خالل نظم التمويل األصغر وأجزاء من برامج اإلقراض الصغير من األونروا.

وطبقاً للدراسة، 42 في المائة من المنشآت الصناعية لم تتم إعادة إعمارها نتيجة لعجز في مواد البناء و41 في المائة نتيجة لعجز في 
الموارد المالية و17 في المائة نتيجة لفقد حصتها في السوق وذلك نتيجة القتصاد األنفاق.23 يوضح الجدول التالي أوضاع قطاع الصناعة 

على مدار األعوام الثالثة المنصرمة.

جدول 32. أوضاع قطاع الصناعة، قبل الحصار وأثناء الحصار وفي نهاية عام 2009

بداية الحصارقبل الحصارالتفاصيل
نهاية عام 

2009
مالحظات

39001171170عدد المنشآت العاملة
10. 1 في المائة من المنشآت تعمل بقدرة 

20-50 في المائة؛ 
20. 2 في المائة من المنشآت تعمل بقدرة 

10 في المائة
70. 3 في المائة من المنشآت مغلقة 3500020005000عدد العاملين

20  يختلف تقرير المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن تقرير الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار فيما يتعلق بتوزيع األضرار على 
القطاعات المختلفة. حيث إنه ورد في تقرير الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار أن 44.5 في المائة من األضرار قد لحقت بالقطاع الفرعي 
الصناعي، في حين أن تقرير المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يقدم تقييماً أشمل لألضرار التي لحقت بالقطاع الخاص مقارنة بالخطة الفلسطينية الوطنية 

لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار.
21  التقرير المشترك التحاد الصناعات الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب.

22   المرجع السابق.
23  3- التقرير المشترك التحاد الصناعات الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب.
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يبين الجدول أعاله أن عدد المنشآت الصناعية العاملة اليوم أكبر من العدد قبل الحرب، وأن 30 في المائة من المنشآت الموجودة حالياً 
تمكنت من استئناف أنشطتها، ولو بقدرة محدودة، في مقابل 3 في المائة قبل عملية الرصاص المصبوب. باإلضافة إلى ذلك، يشغل 
القطاع في الوقت الحالي 5000 عامل، في مقابل 2000 عامل قبل عملية الرصاص المصبوب، أي 14.29 في المائة من القوة العاملة قبل 

إغالق المعابر والتي كانت تبلغ 35 ألف عامل في مقابل 5.71 في المائة قبل عملية الرصاص المصبوب. 

ومع ذلك، سوف يستمر انخفاض القدرة اإلنتاجية حتى يسمح بدخول الشاحنة األولى المحملة بالمواد الخام إلى قطاع غزة. فهناك 
انخفضت  قد  مبيعاتها  أن  تقاريرها  في  تورد  عليها  االستقصاء  الفلسطيني  الصناعات  اتحاد  أجرى  التي  المنشآت  من  المائة  في   78
السوق  في  متاحة  لإلنتاج  الالزمة  الخام  المواد  فقط من  المائة  في   10 أن  أيضاً  التقرير  يبين  كما  المائة.  في   76 أكبر من  بنسبة 
الخام  المواد  المائة من  أن 65 في  األنفاق، في حين  إلى غزة عن طريق  إما ألنها كانت مخزنة مسبقاً وإما ألنها دخلت  المحلية، 
الالزمة ينبغي أن توفرها إسرائيل و25 في المائة ينبغي أن تستورد من الخارج. وعلى غير المتوقع، فإن 21 في المائة من آالت اإلنتاج 
متاحة في السوق المحلية، »إما جديدة وإما مستعملة«، في حين أن 44 في المائة ينبغي أن توفرها إسرائيل و35 في المائة ينبغي 

أن تستورد من الخارج.
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االحتياجات 
 54 أن  افترضنا  إذا  المتبقية، ولكننا  الفعلية لالحتياجات  التدخلية والقيمة  الفعلية لإلجراءات  القيمة  تقارير سابقة  أي  لم تحدد 
في المائة من المنشآت المدمرة جزئياً وكلياً قد أعيد تأهيلها، وأن من المنطقي أن نعتبر أن نصف المنشآت المعاد تأهيلها قد أعيد 
في   40.5 تزيد على  ال  أنفسهم  الحقيقيون  المالك  بها  التي سيقوم  لإلصالحات  الكلية  القيمة  أن  يعني  فهذا  تأهيلها جزئياً فحسب، 
المائة من قيمة األضرار. وهذا بدوره يعني أن إجمالي مقدار التمويل الالزم إلعادة اإلعمار الكامل لمنشآت القطاع الخاص المدمرة 
المبكر  لإلنعاش  الوطنية  الفلسطينية  الخطة  في  المحدد  االحتياجات  إجمالي  أخذ  ما  إذا  أمريكي،  دوالر  مليون   83 تقريباً  يساوي 

وإعادة اإلعمار في االعتبار.

إضافية حول  تقييمات  إلى  في حاجة  زلنا  وما  الصناعي فحسب.  الفرعي  للقطاع  تقييم  على  تعتمد  التقديرية  القيمة  هذه  ولكن 
حالة القطاعين الفرعيين الخاصين بالتجارة والخدمات. ومع ذلك، فإذا كان القطاع الفرعي الصناعي قد تمكن من االنتعاش جزئياً من 
عملية الرصاص المصبوب على الرغم من الحصار المستمر، فمن المرجح أن قطاعي التجارة والخدمات قد أحرزا مستوى مشابهاً 
من التقدم، إن لم يكن أعلى، نظراً للدور المتزايد القتصاد األنفاق وطبيعة المنتجات المصدرة من مصر. ومما يدعم هذا االفتراض 

أيضاً انخفاض معدالت البطالة المسجلة في غزة في عام 2009 )انظر القسم أدناه(.

طبيعة اإلجراءات التدخلية المطلوبة
على الرغم من أن المنشآت الخاصة بمنطقة غزة الصناعية قد تأثرت سلباً نتيجة للحصار، فإن القوات اإلسرائيلية لم تهاجمها  1 .
المناطق  تنمية  تحكم  التي  والدولية  اإلقليمية  لالتفاقات  نظراً  وذلك  األخيرة،  المصبوب  الرصاص  عملية  أثناء  مباشر  بشكل 
الصناعية والحفاظ عليها والعمليات الخاصة بها. وهذا يدل على أن نموذج المناطق الصناعية يعد من اإلستراتيجيات الجيدة التي 

يمكن تبنيها من أجل خطط إعادة التنشيط االقتصادي طويلة األمد في غزة. 
يعد الفتح الفوري لنقاط العبور بين غزة وإسرائيل من أجل ضمان حرية حركة البضائع، وال سيما المواد الخام ومواد البناء،  2 .

ضرورياً إلعادة التنشيط االقتصادي وإعادة اإلعمار.
وكما يوضح التقرير المشترك التحاد الصناعات الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني، هناك 21. 3 في المائة من المنشآت الصناعية 
تستطيع شراء اآلالت المطلوبة من السوق المحلية. وتقترح الدراسة دعم هذه المنشآت لكي تتمكن من شراء اآلالت من السوق 

المحلية واستئناف عملياتها.
ويجب أن تقوم الجهات المانحة والوكاالت اإلنسانية بشراء منتجات الصناعة المحلية لتوزيعها على األشخاص الضعفاء والمحتاجين  4 .

كجزء من دعم الصناعة المحلية.
كما ينبغي حث الجهات المانحة على زيادة برامج التوظيف من أجل الحفاظ على العاملين المهرة داخل غزة وتقليل معدالت  5 .

البطالة.
ويقدم القطاع الخاص التابع لألونروا المساندة للمشاريع المنفذة في النصف الثاني من عام 2009. 6 والتي تسير في هذا االتجاه.
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جـ.  فرص العمل وسبل كسب العيش

تدهور اقتصاد غزة الضعيف بالفعل بشكل فظيع منذ فرض الحصار عام 2007. وقد تأثر أهالي غزة بهذا التدهور تأثراً شديداً وزادت 
معدالت البطالة بدرجة كبيرة. ووفقاً لدائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، في الربع األول من عام 2009، كان هناك ما يزيد على 140 
ألف فلسطيني في غزة، ممن كان لديهم االستعداد والقدرة على العمل، عاطلين عن العمل، وهو ما يمثل 41.85 في المائة من القوة 
العاملة هناك، وذلك مقارنة بنسبة 32.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2007. وقد عانى الشباب في سن 20-24 من أعلى معدالت 
البطالة؛ حيث إن 62.2 في المائة منهم كانوا بال وظيفة أثناء النصف األول من عام 2009، في حين أن معدالت البطالة لدى الفتيان في 

سن 15-19 عاماً كانت تبلغ 57.5 في المائة ولدى من في سن 25-29 كانت تبلغ 45.3 في المائة. 

إنه من الواضح أن الظروف االقتصادية الصعبة قد أجبرت المزيد من النساء على دخول سوق العمل، فقد وصلت نسبة البطالة لدى 
النساء الى  46.4 في المائة أي 4.6 في المائة أعلى من المعدل. 

في تقييم التنمية االجتماعية الذي أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، علق الذكور واإلناث على حد سواء على أن اآلثار الجنسانية 
الرتفاع معدل البطالة بين الرجال، في ثقافة يعد فيها الرجال في األساس هم المسؤولون عن كسب لقمة العيش، آثار جسيمة بالنسبة 
للعائالت والمجتمعات. فقد وصفت النساء الالتي اشتركن في مجموعات الدراسة أزواجهن العاطلين عن العمل بأنهم »سريعو الغضب 
وصعبو المراس« ونافدو الصبر مع أطفالهم، في حين أن الرجال قد عبروا عن عرفانهم بجميل زوجاتهم الالئي ال يدخرن جهداً في 

المساهمة في دخل األسرة. 
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تحليل األوضاع

أما في عام 2009، وبالمقارنة بعام 2008، فقد حدثت تحسينات ملحوظة في معدالت التوظيف. في الربع األخير من عام 2009، انخفض 
عدد الفلسطينيين العاطلين، الذين لديهم االستعداد والقدرة على العمل، في غزة إلى 120300 )39.3 في المائة من القوة العاملة(، مقارنة 
بـ 140 ألفاً )41.8 في المائة من القوة العاملة( في الربع األول من عام 2009 و156 ألفاً في النصف الثاني من عام 2008 )47.5 في المائة من 
القوة العاملة( و133913 في النصف األول من عام 2008 )42.33 في المائة من القوة العاملة(. وكان أعلى معدل للبطالة في محافظة خان 

يونس حيث وصل إلى 50.4 في المائة، في مقابل 39.1 في المائة في رفح و38.2 في المائة في مدينة غزة.

وقد لوحظت تحسينات على مدار السنة في كل أفرع نشاط القطاع الخاص تقريباً، والتي تتضمن الخدمات الخاصة والتجارة والتصنيع 
والزراعة )في الربع األخير من عام 2009(. 

في حين أن هذا يعد نتيجة مباشرة ألنشطة إعادة التأهيل واإلصالح التي مورست على مدار السنة )والتي تم تمويلها أو لم يتم من 
قبل الجهات المانحة(، وكذلك نتيجة إلعادة التنشيط المحدود القتصاد غزة والذي شجعه اقتصاد األنفاق، فإن هذه العوامل ال يمكن أن 
تتسبب وحدها في زيادة عدد العاملين في قطاع غزة وخفض معدالت البطالة. فقد ساهمت أيضاً أنشطة الطوارئ واإلنعاش الممولة من 
الخارج، بما فيها برامج خلق فرص العمل وأنشطة دعم سبل العيش في هذه التحسينات المحدودة. عالوة على ذلك، يعرض استقصاء 

العمل الخاص بدائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية زيادة متسقة في عدد الموظفين في القطاع العام بغزة.
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إستجابة اإلنعاش المبكر
العيش والتي نفذها شركاء  الخاصة بدعم سبل  التدخل األخرى  المختلفة وإجراءات  العمل  برامج خلق فرص  التالي  الجدول  يوضح 

محليين ودوليين عام 200924. 

الجدول 33. خلق فرص العمل واإلجراءات التدخلية الخاصة بدعم سبل العيش

24   وقد بذلت كل الجهود المتاحة لتقديم جدول شامل يحتوي على كل اإلجراءات التدخلية الخاصة بخلق فرص العمل. ومع ذلك، وبغرض الموضوعية، ليست هناك 
ضمانات فيما يتعلق بكمال البيانات المقدمة هنا.

خلق فرص العمل - مشروع النقد مقابل العمل
إجمالي التمويل )دوالر أمريكي(عدد المنتفعينالمنظمة

596 149 43734 38األنروا
089 767 0002 7برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

000 442 2102 12التكافل
ACF7 050

495 396 0902 4أوكسفام بريطانيا العظمى
920 942 3861 2اإلغاثة اإلسالمية-فلسطين

COOPI1 620
028 1مؤسسة اإلسكان التعاوني

160 575832المؤسسة التعاونية للمساعدة واإلغاثة في كل مكان
152 400574منظمة األغذية والزراعة

PU 915 305357منظمة األولوية الملحة
STC295 126غير متاح

622 588 10145 75المجموع الفرعي

إنتاج األغذية بالفناء الخلفي - زراعة االستهالك المعيشي
إجمالي التمويلعدد المنتفعينالمنظمة

200 480 1354 14المؤسسة التعاونية للمساعدة واإلغاثة في كل مكان
CRIC1 5431 500 000

424 402 1251 1منظمة األغذية والزراعة
062 336498 1أوكسفام بريطانيا العظمى

FCD396 500غير متاح
001 160454المؤسسة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية

129 000348 2لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية
086 270غير متاحمركز الجمعية التعاونية السويدية
100 122غير متاحمؤسسة تنمية المزارع الفلسطينية

ALADA11749 000
APHEDA7034 000

398 658 4869 20المجموع الفرعي
االئتمان األصغر

إجمالي التمويلعدد المنتفعينالمنظمة

600 693 3993 2األونروا
300 984 6723برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

900 677 0717 3المجموع الفرعي

920 924 65862 98المجموع الكلي
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يبين الجدول أن 920 924 62 دوالراً أمريكياً على األقل قد استثمرها الشركاء عام 2009 في برامج خلق فرص عمل متعددة وإجراءات 
تدخلية طارئة خاصة بسبل العيش. وهذه اإلجراءات التدخلية مسؤولة بدرجة كبيرة عن التغييرات التي طرأت على معدالت البطالة 
المسجلة في عام 2009. وعلى الرغم من أن عدد المنتفعين الوارد في الجدول ال يساوي عدد فرص العمل التي تم خلقها وأنه يدل 
فقط على نطاق اإلجراءات التدخلية، فإن برنامج خلق فرص العمل أونروا وحده قد ولّد 2768748 يوم عمل في عام 2009، أي أكثر من 

9600 وظيفة بدوام كامل في عام واحد.

ومع ذلك، فإن معظم اإلجراءات التدخلية التي تم تنفيذها في عام 2009 تركز على التوفير الفوري للوظائف قصيرة األمد، وعلى دعم 
سبل العيش للمزارعين الذين يعيشون عيش الكفاف وساكني المناطق الحضرية الفقيرة. ولذا تعد استدامة هذه اإلجراءات التدخلية 
منخفضة، ولن يمكن الحفاظ على المكاسب المحققة في عام 2009 إال إذا لم يتم إيقاف هذه البرامج في السنوات القادمة، أو إذا استبدلت 
بإجراءات تدخلية أخرى أكثر استمرارية. وكانت اإلجراءات التدخلية الرئيسية الوحيدة الستدامة سبل كسب العيش التي تم تنفيذها 
في عام 2009 هي مخططات األونروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتمويل األصغر واالئتمان. ففي عام 2009، قدمت األونروا 1623 قرضاً 
لقطاع األعمال والمؤسسات بقيمة 1.95 مليون دوالر أمريكي و776 قرضاً لالستهالك واإلسكان بقيمة 1.74 مليون دوالر أمريكي. ومن 
جانبه، ساند برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 672 أسرة معيشية فقيرة بموجب برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة التابع له، 

بإجمالي استثمارات تبلغ 3.98 مليون دوالر أمريكي.

االحتياجات 
التي  التغييرات  أنه ال يعكس  المقدمة في عام 2009، كما  التعويض  النقدية ونظم  المساعدات  السابق ال يأخذ بعين االعتبار  التحليل 
طرأت على القوة العاملة في القطاع العام أو قيمة المساعدات الغذائية التي قدمها الشركاء في 2009. ومما ال شك فيه أن هذه اإلجراءات 
التدخلية األخيرة قد أنتجت مستوى من الثروة أدى إلى انتعاش االقتصاد بدرجة أكبر. ولكن نظراً لطبيعة هذه اإلجراءات التدخلية، 
فإن جزءاً كبيراً من التقدم الذي شهدناه في عام 2009 لن يمكن الحفاظ على استدامته؛ حيث إنه يعتمد بشكل أساسي على تدفقات 

المعونة التي من المرجح أن تتداعى في عام 2010 والسنوات الالحقة. 

وهذا حقيقي بشكل خاص، عندما يفكر المرء أن معظم التمويل المتاح قد خصص للمساعدات النقدية ونظم التعويض، وكذا نظم خلق 
فرص العمل قصيرة األمد. وفي حين أن كل هذه األشياء قد أسهمت في توليد مستوى معين من الدخل المتيسر، فإنها دعمت بشكل 
أساسي إعادة تنشيط االقتصاد المبنية على الطلب والتي ال تتيح فرص دخل مستدامة وكافية. فضاًل عن ذلك، يعرض استقصاء العمل 
الخاص بدائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، بالرغم من هذه التحسينات، أن القوة الشرائية الفعلية آخذة في االنخفاض، وأن زيادة 
فرص العمل ال تؤدي إلى انخفاض مستويات الفقر. وستظل الحالة المتردية للقطاع الخاص، على الرغم من إعادة تأهيل بعض الكيانات 
الصناعية المذكورة أعاله واإلنعاش المحدود للتجارة والخدمات والذي تسبب فيه اقتصاد األنفاق والتقدم المحقق في قطاع الزراعة، 
هي العقبة الرئيسية أمام النمو المستدام وخلق فرص العمل. عالوة على ذلك، يؤثر اقتصاد شق األنفاق في الديناميكيات االجتماعية 

للقطاع الخاص، وتلك مشكلة يمكن أن تخلق توترات في السنوات القادمة.
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متطلبات اإلجراءات التدخلية
من أجل حل مشكلة البطالة، علينا أن نعيد النشاط االقتصادي إلى طبيعته من خالل فتح نقاط العبور بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل 
على الفور، ألن هذا من شأنه تمكين استيراد المواد الخام ومواد البناء وغيرها من مدخالت اإلنتاج األخرى، وتصدير البضائع المصنعة 

والمنتجات الزراعية، كما أنه سيسهم بقدر كبير في حل مشكلة البطالة، ومن ثم يضيف إلى إعادة تنشيط االقتصاد ككل.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة إلى القيام باإلجراءات التدخلية التالية:

دعم القطاع الخاص في غزة مالياً، والذي يضم الكيانات الصناعية المحلية والخدمات والمشاريع الصغيرة واألصغر؛ وذلك من خالل  1 .
المنح لتمكينها من إعادة تأهيل منشآتها واستئناف عملياتها وإقامة مشاريع جديدة والحصول على المواد الخام المحلية وغيرها 

من المدخالت من أجل استئناف العمليات أو توسيعها، ومن ثم خلق فرص عمل إضافية.
زيادة الفرص المتاحة للجماعات الفقيرة والضعيفة للعثور على وظائف مدفوعة األجر أو البدء في نشاط جاد لدعم سبل العيش.  2 .
ومن منطلق هذا الهدف، ينبغي أن توفر اإلجراءات التدخلية منحاً وقروضاً صغيرة، من أجل إيجاد فرص عمل )في القطاع الخاص 

والمنظمات غير الحكومية( ومن أجل أنشطة تدعم سبل العيش، وذلك من خالل مؤسسات التمويل األصغر.
قابل  اقتصادي  وإنعاش  تنمية  إحداث  من  نتمكن  أن  إلى  زيادتها،  يكن  لم  إن  األمد(،  )قصيرة  التوظيف  برامج  على  الحفاظ  3 .

لالستمرار. 
زيادة االستثمارات في قطاع الزراعة نظراً لقدرته التقليدية على امتصاص العمالة.  4 .

االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي ينبئ حالياً بمستقبل مشرق، ال سيما في ظل الظروف الراهنة. فإذا ما  5 .
وضعنا نصب أعيننا المستوى التعليمي العالي نسبياً، فمن المتوقع أن يكون لتطوير البرمجيات واالستعانة بمصادر خارجية قدرة 
خاصة على جذب االستثمارات وتوليد فرص عمل للعاملين المهرة في قطاع غزة. ومن الممكن أن تكون النساء والعاملون صغار 
السن وذوو االحتياجات الخاصة المنتفعين األساسيين من فرص العمل الموجودة في هذا القطاع، إذا تم تخطيط اإلجراءات التدخلية 

بحرص بحيث تستهدف هذه المجموعات.
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د.  البنوك وتوافر الموارد النقدية

في عام 2009، تفاقمت المشكالت المتعلقة بالبنوك والنقد في غزة بشكل فظيع. فقد زادت صرامة القيود اإلسرائيلية المفروضة على 
حركة النقد من وإلى غزة، كما أن دولة إسرائيل قد منعت حالياً بشكل كامل تقريباً التحويالت النقدية إلى قطاع غزة.

وجدير بالذكر أن العمالت التي يتم التعامل بها في غزة هي الشاقل اإلسرائيلي والدوالر األمريكي والدينار األردني. ومنذ عام 2007 
إلى نهاية عام 2009، كان ثمة عجز في النقد المتاح في الجهاز المصرفي في عملة واحدة على األقل. وقد كانت السمة المميزة في 
عام 2009 هي العجز في الدوالر األمريكي وتوافر الشاقل اإلسرائيلي، مما أجبر البنوك على السداد لعمالئها باستخدام الشاقل، حتى إذا 
كان حساب العميل بالدوالر األمريكي أو بالدينار األردني. وقد أدى السداد للعمالء بالشاقل اإلسرائيلي إلى إحداث العديد من المشكالت 
بين البنوك وعمالئها ألن سعر الصرف في السوق السوداء، التي تعد النظام النقدي الموازي، كان أعلى بكثير من األسعار الرسمية التي 

تستخدمها البنوك.

ويعد السبب الرئيسي في هذا العجز في عملة الدوالر األمريكي هو الحظر اإلسرائيلي لحرية حركة العمالت بين إسرائيل وغزة وبين 
الضفة الغربية وغزة. باإلضافة إلى ذلك، فقد ساهمت األنفاق المحفورة بين غزة ومصر في تفاقم مشكلة العجز في الدوالر األمريكي، 

نظراً ألن السلع االستهالكية التي يتم شراؤها عبر األنفاق يدفع ثمنها بالدوالر األمريكي نقداً.

لسلطة النقد الفلسطينية، أتاحت إسرائيل إجمالي 450 مليون شاقل إسرائيلي داخل قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، لم يكن  وطبقاً 
مسموحاً بإدخال أي نقد بالدينار األردني أو الدوالر األمريكي إلى غزة أو تحويله منها خالل عام 2009، وذلك على الرغم من االحتياج 

إلى 6-8 ماليين دينار أردني و16-18 مليون دوالر أمريكي للتعامالت التجارية اليومية.25

شوهت مشكالت العمالت المذكورة أعاله االقتصاد الفلسطيني، كما أثرت سلباً على القطاع المصرفي وعلى نسبة كبيرة من المقيمين 
داخل غزة؛ حيث إنها خلقت اقتصاداً موازياً غير شرعي خارج االقتصاد المراقب ومعايير الجهاز المصرفي القانونية. وقد أدى العجز في 

الدوالر األمريكي والوفرة في الشاقل اإلسرائيلي إلى النتائج التالية:

لحقت بالبنوك المحلية خسائر ضخمة، األمر الذي هدد قدرة البنوك الصغيرة على استئناف عملياتها. وقد نجمت هذه الخسائر  1 .
عما يلي:

أ - عدم قدرة البنوك على خدمة عمالئها. فالبنوك غير قادرة على استالم ودائع بالشاقل اإلسرائيلي والسداد بالدوالر 
البنوك  الظروف  هذه  منعت  وقد  الدوالر.  لعملة  ماسة  وفي حاجة  الشاقل  بعملة  بالفعل  مشبعة  ألنها  نظراً  األمريكي، 

المحلية من تحقيق أهدافها المالية والتسويقية. 

 ب - أدى االحتفاظ بكميات ضخمة من النقد بعملة الشاقل إلى زيادة تكاليف التأمين والمخاطر التي تواجهها البنوك، نظراً 
ألنه كلما زادت العمالت النقدية التي تحتفظ بها البنوك، زادت أقساط التأمين وزادت المخاطر؛ باإلضافة إلى ذلك، فإنها 

حرمت البنوك من عوائد االستثمار من هذه الكمية الضخمة من النقود بعملة الشاقل.

ج - أدى العجز في عملة الدوالر األمريكي إلى اضطراب العالقة ما بين البنك والعميل وأجبر الكثير من العمالء على التعامل 
نقداً وليس من خالل النظام البنكي. 

.http://palestinian.ning.com/profiles/blogs/cash-flow-in-the-gaza-strip 25  تقرير سامي أبو شماله على اإلنترنت

اد
ص

قت
واال

ش 
عي

ل ال
سب

ـ : 
 ج

زء
لج

ا



] [82

الفلسطيني الشعب  مساعدة  برنامج   / اإلنمائي  المتحدة  األمم    برنامج 

د - جلبت البنوك خسائر على حساباتها في البنوك اإلسرائيلية المراسلة. عادة ما يقوم العمالء المحليون، الراغبون في 
تحويل أموال خارج البالد، بإيداع األموال في بنوك غزة وتقوم البنوك بتحويلها للخارج من خالل حساباتها في البنوك 
اإلسرائيلية المراسلة. ويؤدي تحويل األموال من حسابات إسرائيلية وعدم القدرة على تعويض هذه الحسابات )بسبب 
منع تحويل األموال الفعلية( إلى السحب على المكشوف من البنك؛ ومن ثم تفرض البنوك اإلسرائيلية المراسلة فوائد على 
البنوك المحلية على الرغم من أن البنوك المحلية في الواقع تملك كميات ضخمة من الشاقل. ومما ال شك فيه أن تحمل 
الفوائد وفي الوقت نفسه االحتفاظ بالنقد الفعلي في غزة له أثر سلبي مضاعف على الموقف المالي للبنوك المحلية، على 

الرغم من أنه يفيد النظام المصرفي اإلسرائيلي إلى حد كبير.

يفقد المقيمون داخل غزة، ومن بينهم األشخاص المحتاجين الذين يتلقون دعماً إنسانياً، فرصتهم في الحصول على سعر أعلى  2 .
لدوالراتهم مقارنة بالسعر الذي تقدمه مكاتب الصرف. ويؤثر هذا سلباً على قدرتهم الشرائية. وعلى الرغم من أنهم حصلوا على 

السعر الرسمي لدوالراتهم، فإنهم يعتقدون أنهم قد ضيعوا فرصة رفع مستوى معيشتهم في ضوء الكساد وهبوط األسعار السائد.

يتأثر االقتصاد الفلسطيني ككل سلباً من جراء العجز في أية عملة. ونظراً لوجود عجز في العمالت المتاحة للجهاز المصرفي، نشأ  3 .
نظام نقدي بديل ال يخضع لمراقبة السلطات الشرعية، األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة غسيل األموال واستغالل مدخرات المقيمين 

في غزة في استثمارات محفوفة بالمخاطر وغير مراقبة.

يتطلب حل مشكالت البنوك والعمالت ما يلي:

رفع الحظر عن حرية حركة العمالت من إسرائيل وغزة ومن الضفة الغربية وغزة. 1 .
فتح نقاط العبور بين غزة وكل من إسرائيل ومصر من أجل الحركة الحرة والقانونية للبضائع واألشخاص على حٍد سواء. 2 .

فرض سعر الصرف الرسمي على كل عمليات تبادل األموال، مما سيجعل كل العمالت تتدفق عبر النظام المصرفي. . 3
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أ.  السلطات المحلية واإلدارة العامة

تنبثق أهمية المؤسسات العامة على كل من المستويين المحلي والحكومي من الحقيقة القائلة بأن هذه المؤسسات تقدم خدمات 
المحلية وغيرها. ويتضمن هذا  الضرائب  الماشية وفرض  وذبح  البناء  والرقابة على عمليات  البناء  تصاريح  إصدار  مثل  أساسية، 
القطاع الفرعي مباني وأراضي فضاء حكومية وبلدية ومباني بلدية وسجالت عامة وأرشيفات ومراكز اجتماعية وأسواقاً ومجازر 

ومتنزهات وحدائق.

األضرار
لقد تسبب القصف اإلسرائيلي في تدمير، كلي أو جزئي، للمجلس التشريعي الفلسطيني، سجن غزة، قصر الحكومة، مقر المحفوظات، 
مجلس عموم الموظفين، المجمع الرئاسي، وزارات الداخلية والعدل والثقافة. عالوة على ذلك، تعرض عدد من مرافق البلديات للتدمير 
ومن بينها مراكز تجارية كاألسواق والمجازر والمتاجر. وقد وجد أن الهجمات التي شنت على المجلس التشريعي الفلسطيني وسجن 
غزة شكلت هجمات متعمدة على أهداف مدنية فيما يعد خرقاً لمبادئ القانون اإلنساني الدولي المتعارف عليها والتي بموجبها يتعين 

أن تقتصر الهجمات على أهداف عسكرية دون غيرها.1

شكل 9. الدمار الذي لحق بواحدة من بنايات المجلس التشريعي الفلسطيني2

في  الصراع  بشأن  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير  المحتلة.  العربية  األراضي  من  وغيرها  فلسطين  في  اإلنسان  حقوق  اإلنسان.  حقوق  مجلس    1
غزة. 2009/9/25.

2  برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2009. التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات العدائية ما بين ديسمبر/كانون األول 2008  ويناير/كانون الثاني 2009.
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وبلغ إجمالي عدد بنايات السلطة المحلية واإلدارة العامة التي تعرضت للتدمير في عملية الرصاص المصبوب 103 بنايات. وشكلت 
التابعة  البنايات  المائة من إجمالي بنايات السلطة المحلية، في حين شكلت  القضائية ما نسبته 67 في  بنايات الشرطة والبنايات 

للبلديات والمجازر ما نسبته 23.3 في المائة وشكلت بنايات المحافظات ما نسبته 6.8 في المائة. ويوضح الجدول التالي هذا.

الجدول 34. توزيع بنايات السلطة المحلية واإلدارة العامة التي تعرضت للتدمير حسب نوع البناية

اإلجماليبنايات المحافظاتبنايات البلديات والمجازراألسواقالشرطة والقضاءالبنايات المدمرة

#693247103
%67.02.923.36.8100

إضافة إلى ذلك، يبين الشكل التالي توزيع البنايات المدمرة حسب المحافظة.

شكل 10. بنايات الشرطة والمحافظات والبلديات التي تعرضت للدمار خالل عملية الرصاص المصبوب حسب المحافظة

وتقدر األضرار التي لحقت ببنايات السلطة المحلية واإلدارة العامة بما قيمته 81991832 دوالراً أمريكياً. وكان أعلى مستويات الدمار 
ذلك الذي لحق بمحافظة غزة، حيث اشتملت محافظة غزة على 36 في المائة من إجمالي عدد بنايات السلطة المحلية واإلدارة العامة 

التي دمرت كما تكبدت محافظة غزة نسبة 69 في المائة من تكلفة األضرار. ويوضح الجدول التالي هذا.

Police, Governorate and Municipal Buildings Destroyed During Cast Lead 
By Governorate
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جدول 35. توزيع البنايات التابعة للسلطة المحلية واإلدارة العامة التي تعرضت للتدمير حسب المحافظة

 النسبة المئوية من  # المحافظة
إجمالي العدد 

تكلفة األضرار 
)بالدوالر األمريكي( 

 النسبة المئوية من 
إجمالي التكلفة 

4  3,378,130 13 13شمال غزة
69  56,603,300  36 37غزة

9 7,784,622  20 21وسط غزة
 6  4,566,830  16 16خان يونس

 12 9,658,950  16 16رفح
 100 81,991,832  100  103 اإلجمالي

إستجابة اإلنعاش المبكر
لم تقع عام 2009 أي إجراءات تدخلية ممولة من قبل أي جهة مانحة من أجل إعادة تأهيل بنايات اإلدارة العامة. وفي رد فعل تجاه تدمير 
بنايات الشرطة والقضاء، استأجرت حكومة غزة عقارات بديلة وأجرت بعض عمليات إعادة التأهيل للبنايات التي تعرضت للتدمير. 

غير أن احتياجات القطاع ال تزال جسيمة.

االحتياجات 
إن احتياجات القطاع الفرعي للسلطة المحلية واإلدارة العامة موضحة تحت بند األضرار. وتقدر االحتياجات بما قيمته 81991832 

دوالراً أمريكياً من أجل إعادة إعمار 105 بنايات تابعة للسلطة المحلية واإلدارة العامة.
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ب.  المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية

يعد الدور الذي تلعبه المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في التنمية االجتماعية واالقتصادية أكثر تميزاً 
مقارنة بالبلدان المجاورة التي تتمتع بمستويات مناظرة من التنمية ولقد كان هذا الدور دائماً مكماًل للدور الذي تقوم به الحكومة. 
واالبتكار  والتنوع  المرونة  من  بالمزيد  تتمتع  الحكومية  غير  المنظمات  من  المقدمة  الخدمات  فإن  العامة،  بالخدمات  ومقارنًة 
والديناميكية مقارنًة بالخدمات المماثلة المقدمة بواسطة الحكومة؛ غير أن اإلجراءات التدخلية للمنظمات غير الحكومية محدودة 

من حيث المجال. 

لقد ارتفع عدد المنظمات الفلسطينية غير الحكومية من نحو 930 منظمة عام 2000 إلى حوالي 1500 منظمة عام 2007، وهو ما يمكن 
أن نعزوه، إضافًة إلى االحتياج المحلي للخدمات المقدمة من المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، إلى القسم الكبير من 
المساعدات الدولية التي توجه من خالل مؤسسات المجتمع المدني هذه، والذي قدر بما يقرب من 10 في المائة من المساعدات 

الدولية التي تقدم لألرض الفلسطينية المحتلة.3

األضرار
 تحملت ثماٍن وعشرون منظمة تابعة للمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية األضرار التي لحقت بالمرافق والمعدات بسبب عملية 
الرصاص المصبوب. وقدرت األضرار التي لحقت بالمرافق والمعدات بما قيمته 5886795 دوالراً أمريكياً. ويوضح الجدول التالي تفاصيل 

األضرار الناتجة بكل محافظة.

جدول 36. األضرار التي لحقت ببنايات منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية من جراء عملية الرصاص المصبوب

عدد المنظمات غير الحكوميةالنسبة المئوية لألضرارتكلفة األضرار )بالدوالر األمريكي(المحافظة

789,08513.45شمال غزة
1,783,46030.39غزة

413,0007.04وسط غزة
57,2501.02خان يونس

2,844,00048.35رفح
100.025 5,886,795 اإلجمالي

إستجابة اإلنعاش المبكر
كانت تبعات عملية الرصاص المصبوب أكبر من أن تتحملها القدرة التشغيلية للمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة. وقد تأثر عمل 
بالحصار وبإغالق الحدود ونقص المواد والمعدات وإنشاء المنطقة العازلة والتمويل غير الكافي  بالغاً  المنظمات غير الحكومية تأثراً 

واالنشقاق السياسي الداخلي وعدم كفاية التخطيط والتنسيق التكاملي والشراكة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية.4

3   المعهد الفلسطيني ألبحاث السياسة االقتصادية )ماس( ومركز تنمية المنظمات غير الحكومية. )2009(. تتبع تمويل الجهات الخارجية المانحة للمنظمات الفلسطينية 
غير الحكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 2008-1999.

4   مركز تنمية المنظمات غير الحكومية، مارس/آذار 2009. تقييم االحتياجات السريع لقطاع المنظمات غير الحكومية من أجل االستجابة لتبعات الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة.
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لم توجد أية إجراءات تدخلية تقريباً إلصالح األضرار المادية الناتجة عن عملية الرصاص المصبوب. إذ أنفق حتى تاريخه مبلغ 138510 
دوالراً أمريكياً على عمليات إصالح األضرار بالمنظمات المجتمعية، وهو ما يمثل 2.3 في المائة فقط من إجمالي ما أصاب بنايات المنظمات 
المجتمعية من أضرار. عالوة على ذلك، كانت حوالي 60 في المائة من اإلجراءات التدخلية عبارة عن إصالحات بالجهود الذاتية، ولم 
تشكل عمليات التمويل الخارجية من جهات غير المنظمات المجتمعية سوى 40 في المائة فقط )أي 33 ألف دوالر أمريكي(. وتشمل 

اإلجراءات التدخلية الخاصة ما يلي:

عمليات إصالح ببرنامج غزة للصحة النفسية، بتكلفة قدرها 15. 1 ألف دوالر أمريكي، قامت الحكومة الدنماركية بتمويلها باالشتراك 
مع وكالة التنمية السويسرية ووكالة المعونة النرويجية.

تم إصالح جمعية الهالل األحمر بالجهود الذاتية، وكذلك رابطة األطفال الصم واتحاد المزارعين الفلسطينيين. وكانت التكاليف  2 .
المرتبطة بتلك اإلصالحات 10 آالف و 20 ألف و21500 دوالر أمريكي على التوالي.

كما تم إصالح اتحاد لجان العمل الصحي والذي تكلف 18. 3 ألف دوالر أمريكي بتمويل من منظمة اإلغاثة اإلسالمية.

االحتياجات 
ال تزال هناك احتياجات متبقية بعد مرور عام من توقف عملية الرصاص المصبوب تنطوي على عمليات إعادة إعمار وإصالح للمرافق 
التي ظلت دون إصالح أو تم إصالحها جزئياً. وتشير التقديرات إلى أنه ال تزال هناك حاجة إلى 5748285 دوالراً أمريكياً إلعادة إعمار 

وإصالح منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية. ويوضح الجدول التالي توزيع تلك االحتياجات. 

الجدول 37. االحتياجات اإلصالحية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية بعد انقضاء عام من انتهاء عملية الرصاص المصبوب

المحافظة
االحتياجات 

)بالدوالر األمريكي(
النسبة المئوية 

لالحتياجات
عدد المنظمات 
غير الحكومية

789,08513.75شمال غزة
1,719,20029.95غزة

360,0006.31وسط غزة
36,0000.61خان يونس

2,844,00049.55رفح
5,748,285100.017اإلجمالي

يبين الجدول أن محافظة رفح هي صاحبة أعلى االحتياجات، بالنظر إلى قيمة األضرار/االحتياجات التي في حاجة لتلبيتها. وتأتي في 
المرتبة الثانية محافظة غزة، حيث نجد أن 29.9 في المائة من إجمالي احتياجات إعادة اإلعمار واإلصالح تخص منظمات المجتمع 

المدني والمنظمات المجتمعية.
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أ.  جودة المياه

يرقد القطاع الذي تبلغ مساحته 378 كيلومتراً مربعاً فوق مستودع مياه جوفية غير محدود داخل الحجر الرملي، يعرف باسم الخزان 
الجوفي الساحلي. وظل الخزان الجوفي ألمد طويل يحوي مياهاً عذبة عالية الجودة كما كانت المياه موجودة على عمق قريب، مما كان 
ييسر تنمية الزراعة. ويسقط المطر على قطاع غزة في المتوسط بمعدل 300 ملليمتر سنوياً وهناك نسبة تصل إلى 46 في المائة من 
كمية المطر تعيد ملء الخزان الجوفي. ويستخدم صافي التوازن اإليجابي لتدفق الماء إلى داخل الخزان في ضمان عدم تعرض الخزان 
لدخول المياه المالحة إليه. إال أن الخزان المائي الجوفي تعرض في البداية لسحب زائد منه أثناء فترة تواجد المستوطنات بالقطاع 
واستمر ذلك السحب الجائر نتيجة للنمو التراكمي ألعداد السكان. ونتيجة للسحب المبالغ فيه من الخزان لمواجهة الطلب على 
الماء، حدث انخفاض بمعدل ثابت في مستوى المياه قابلته زيادة في نسبة ملوحة مياه الخزان. ولم ينفذ حتى اآلن أي حل للتعامل مع 
تحدي العجز في المياه وال يزال الموقف يزداد تدهوراً. وتشير التقديرات إلى أن المعدل السنوي إلعادة تغذية الخزان الجوفي الساحلي 
بمياه المطر في قطاع غزة يبلغ حوالي 45 مليون متر مكعب، في حين أن الكمية المسحوبة منه حوالي 163 مليون متر مكعب سنوياً 
الجوفي  الخزان  الحال. لقد تعرض  الواضح أن هذا األمر ال يمكن أن يستمر على هذه  الساحل، 2008(، ومن  بلديات  )مصلحة مياه 
الساحلي للضغوط ليس فقط من السحب الجائر منه، أو من الزيادة المواكبة لذلك في نسبة الملوحة، وإنما أيضاً من التراكمات العالية 
لمستويات التلوث التي تعود إلى مياه الصرف الصحي ومياه الري، والتي على مر األعوام، أدت إلى زيادة تدريجية في مستوى مركبات 

النترات في المياه المسحوبة منه. 

وباإلضافة إلى األضرار التي لحقت بشبكات مياه المجاري، فإن الضرر الرئيسي الذي أصاب جودة المياه خالل عملية الرصاص المصبوب 
تمثل في استهداف البركة الالهوائية رقم 3 لمحطة غزة لمعالجة مياه الصرف، مما أدى النسكاب ما يزيد على 100 ألف متر مكعب من 
مياه الصرف الصحي والنفايات على األراضي الزراعية المجاورة، والتي قدرت مساحتها حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بـ 55 ألف 
متر مربع. غير أن تحدي جودة المياه يسبق في تاريخ حدوثه عملية الرصاص المصبوب، ويتوقع استمراره كتحٍد يواجه قطاع غزة 

خالل األعوام المقبلة.
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االحتياجات
بعيداً عن عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي التي وفرت تحسينات هامشية في مجال توفير مياه الشرب ومد األنابيب وتصريف 
ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما هو مشار إليه في قسم المياه والصرف الصحي أعاله، لم تنفذ خالل عام 2009 أي مشاريع لعالج 
تدهور جودة المياه. ولهذا، ال تزال االحتياجات كما نص عليها تقرير الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، والذي 

أدرج اإلجراءين التدخليين المقترحين التاليين من أجل تحسين جودة المياه:

توفير عملية مراقبة طوارئ لجودة موارد المياه وإمداداتها للمناطق المتضررة بقطاع غزة، بتكلفة مقدرة بـ 0.4. 1 مليون دوالر أمريكي. 
إنشاء محطة للمعالجة الشاملة لمياه الصرف الصحي في خان يونس مع مخططات ترشيح المياه المرتبطة بها. وهذا المشروع لم  2 .
يحصل على التمويل الكافي حيث يحتاج لمبلغ إضافي يقدر بـ 41.27 مليون دوالر أمريكي. واألرصدة المتوافرة في الوقت الراهن 

والتي قدمتها الحكومة اليابانية والبالغة 14.83 مليون دوالر أمريكي سوف يتم تنفيذها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

ب.  األرض والتربة والتنوع البيولوجي

بالتفصيل.  أدى الدمار الذي لحق بالغطاء النباتي أثناء عملية الرصاص المصبوب إلى تدهور األراضي بسبل عدة،1 كما سنوضح الحقاً 
ويتمثل األثر التراكمي لتلك األشكال المتنوعة من التدهور في التكلفة المرتفعة الستصالح األرض وفي االنخفاض في اإلنتاجية الزراعية 

على المدى البعيد.

لقد عمل التجريف الميكانيكي للمسطح النباتي على تحريك غطاء التربة السطحية وإضعافه في مساحات كبيرة. ولسوف يؤثر  1 .
ذلك التدهور الذي أصاب الطبقة السطحية اإلنتاجية على قابلية األرض للزراعة مستقباًل.

وقد عمل مرور مركبات الجر الثقيلة على انضغاط التربة. وسوف تحتاج التربة للحرث باستخدام المحاريث الثقيلة لجعلها  2 .
مالئمة للزراعة من جديد. وال تتوافر في الوقت الراهن مثل هذه المحاريث في قطاع غزة. 

إن تدمير الغطاء النباتي سوف يجعل األرض عرضة لظاهرة التصحر. وتدمير السياج الشجري سوف يعجل كذلك من تآكل التربة  3 .
خالل موسم سقوط المطر. 

وقد ال يقدر المزارعون على زراعة نفس المحاصيل أو إعادة تشجير المناطق المتضررة، بسبب الزيادة العامة في نسبة ملوحة  4 .
المياه المستخدمة في الري. إن أشجار الفاكهة صغيرة السن وشتالت الزيتون أقل قدرة على تحمل الملوحة، وقد ال تتكيف بصورة 

كافية مع المياه المالحة مثلما يحدث بالنسبة لألشجار األكبر سناً. 

1   برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2009. التقييم البيئي لقطاع غزة في أعقاب تصاعد االعتداءات ما بين ديسمبر/كانون األول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
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االحتياجات
لم تنفذ أي مشاريع لعالج أحوال األرض والتربة المتدهورة. ومن ثم، ال تزال االحتياجات كما وردت في الخطة الفلسطينية الوطنية 
لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، والتي اقترحت إجراء عمليات تطهير وإعادة استصالح المناطق الزراعية المتضررة بتكلفة تقدر بـ 0.33 
مليون دوالر أمريكي. وقد ال يكون هذا الرقم دقيقاً حيث ال يزال األمر في حاجة لمزيد من التحري من أجل التقييم الشامل للقطاع 

وتقدير حالة التدهور المتواصل على مدى العام المنصرم. 

جـ.  إزالة األنقاض والذخائر غير المتفجرة
أوضح أثر لعملية الرصاص المصبوب يتمثل في الكمية الهائلة من النفايات المتخلفة عن الدمار الذي أصاب قطاع غزة. إن إزالة األنقاض 
لألنقاض  العشوائي  التخزين واإللقاء  بمواقع  يتعلق  فيما  الرسمي  التوجيه  إلى  باالفتقار  اتسمت  المصبوب  الرصاص  انتهاء عملية  فور 
المزالة من الطرق والمناطق السكنية والتجارية على امتداد جوانب الطرقات وفي األراضي الفضاء. إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وهو الجهة الرئيسية التي تتولى مسألة إزالة األنقاض، يذكر في تقاريره وجود حوالي 600 ألف طن من األنقاض داخل قطاع غزة، حيث 

تعرض 15 ألف منزل لألضرار أو للدمار وكذلك تعرضت المصانع الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة ألضرار كثيفة.2

2  التعافي من كارثة النفايات. بعثة تحليل غزة. 9 إلى 17 أبريل/نيسان، 2009. إعداد جاري موريس - أيفيسون.
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جدول 38. كميات األنقاض المتخلفة عن تدمير المنشآت في قطاع غزة حسب المحافظة3

الكمية التقديرية لألنقاض )بالطن( المنطقة 
216,571مدينة غزة 
158,606شمال غزة 
58,850وسط غزة 
54,068خان يونس 

100,541رفح 
588,637اإلجمالي 

تعرض سكان غزة لمزيد من المخاطر من جراء عملية الرصاص المصبوب نتيجة لعدة عوامل، من بينها وجود ذخائر غير متفجرة 
وغيرها من المواد التي تشكل خطورة. ووفق ما ذكرته منظمة اليونيسيف، فإنه منذ وقف إطالق النار في أعقاب عملية الرصاص 
المصبوب والذي بدأ في 18 يناير/كانون الثاني 2009، بلغ إجمالي من لقوا مصرعهم بسبب الذخائر غير المتفجرة 12 فرداً )متوسط 
أعمارهم 17.5 عام(، وشكل األطفال نسبة 50 في المائة )ستة( من تلك الوفيات. كما أصيب ثالثة وعشرون فرداً، أربعة منهم من 
المائة من إجمالي  التي لم تنفجر بعد، والتي تقدر نسبتها بعشرة في  الذخائر  الرئيسية تتمثل في  التهديدات  األطفال.4 ويبدو أن 
الذخائر التي استخدمت في العمليات القتالية، ومن األلغام المضادة للدبابات التي استخدمت في بعض األحيان كشحنات ناسفة لتدمير 

األبنية، وأخيراً الفوسفور األبيض.5

إستجابة اإلنعاش المبكر
تحقق تقدم واضح فيما يتعلق برفع األنقاض بالمناطق الشمالية من قطاع غزة. وبحلول أوائل شهر مارس/آذار 2010، كان قد تم جمع 
ما زنته 325350 طناً من األنقاض وإزالتها من قبل عدد من الوكاالت، وهي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )بتمويل من الوكالة الكندية 
للتنمية الدولية ]غزة[ والوكالة السويدية للتنمية الدولية ]الشمال[(، مؤسسة اإلسكان التعاوني، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، السلطات المحلية، وزارة الزراعة وتربية الحيوان اإلسبانية )من خالل فرق إبطال 
الذخائر المتفجرة للتعامل مع مخلفات الحرب القابلة لالنفجار(، حيث يضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالدور القيادي في هذا 
الصدد، تليه وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(. وتشكل كميات األنقاض المرفوعة 
حتى ذلك الحين حوالي 55 في المائة من إجمالي األنقاض التي تخلفت عن عملية الرصاص المصبوب، وذلك وفق تقديرات برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي لكمية األنقاض )588683 طناً(. وقد تم تحديد أنشطة أخرى تتعلق برفع األنقاض وإعادة تدوير النفايات، حسبما 

سنوضح فيما بعد. 6 غير أن كميات األنقاض التي تم رفعها خالل تلك األنشطة ال تزال غير محددة.

جدول 39. أنشطة رفع األنقاض اإلضافية بخالف ما يقوم به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا والسلطات المحلية

الموقعالمشروعالوكالة

جمع األنقاض على نطاق صغير لحين إرسالها إلى مشروع برنامج األمم الرابطة الوطنية إلعادة تدوير المخلفات
رفح وخان يونسالمتحدة اإلنمائي لتكسير النفايات

الجمع من 400 منزل مدمر من منازل األسر شديدة الفقر. وال توجد منظمة فيلق الرحمة
قطاع غزة الجنوبيخطط حالية لنقل األنقاض بعد جمعها.

مشروع جمع األنقاض الذي اكتمل في مارس/آذار 2009 استهدف تحسين اإلغاثة اإلسالمية
شمال غزةإمكانية الوصول إلى المساكن التي تعرضت للدمار بالمناطق السكنية.

3  المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني مايو/أيار 2009.
4  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. األثر اإلنساني لعامين من الحصار على قطاع غزة. أغسطس/آب 2009.

5  التعافي من كارثة النفايات. بعثة تحليل غزة. 9 إلى 17  أبريل/نيسان، 2009.  إعداد جاري موريس -  أيفيسون.
6   المرجع السابق.
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تجدر اإلشارة كذلك إلى أنه حتى تاريخه، تم رفع ما مجموعه 20 طناً من نفايات األسبستوس الخطرة وتم تخزينها بشكل سليم.

باإلضافة إلى ذلك، وبخالف منشأة تكسير األنقاض التي يديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يعمل حاليًا العديد من مصانع تكسير األنقاض 
صغيرة الحجم والمملوكة للقطاع الخاص في قطاع غزة. وتمد هذه المصانع أعدادًا متزايدة من مواطني غزة بفرص كسب العيش وقد مكنت 
أيضًا من إعادة بدء أعمال اإلنشاء، حتى ولو بدرجة محدودة. وتستخدم األنقاض المكّسرة في إنتاج البالط المتداخل )اإلنترلوك( والحجارة 
الخرسانية المستخدمة بعد ذلك في إصالح المنازل. وال تتوافر سوى معلومات قليلة عن مشاريع إعادة تدوير نفايات األنقاض الجاري تنفيذها 
حالياً. ومن نافلة القول أن نذكر أن هناك احتياجاً واضحاً على المستوى المحلي لبدائل قياسية لمواد البناء لالستجابة للقيود المفروضة بسبب 
الحصار على إيصال مواد البناء إلى قطاع غزة. ويمكن إرجاع هذا إلى اعتماد تلك المشاريع على معدات ومركبات غير متوافرة حالياً في 

قطاع غزة نتيجة للحصار.

االحتياجات 
ال توجد حاجة لتمويل إضافي من أجل تلبية احتياجات رفع األنقاض المتخلفة عن عملية الرصاص المصبوب. وسوف يبدأ رفع األنقاض 
من المحافظات الوسطى والجنوبية في الربع الثاني من عام 2010 ويتوقع االنتهاء منه بحلول نهاية النصف األول من 2010. ومن المرجح 

أن تستمر عملية تكسير األنقاض حتى نهاية عام 2010. 

د.  إدارة النفايات الصلبة
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إن إدارة النفايات الصلبة، والتي تشمل التعامل مع نفايات المنازل والنفايات الطبية والنفايات المتخلفة عن األعمال التجارية وأنشطة 
التصنيع، كانت دوماً بمثابة تحٍد بيئي معترف به تماماً في قطاع غزة، حتى قبل عملية الرصاص المصبوب. وقد جرت محاوالت في 

الماضي للتعامل مع هذه القضية وقد حدثت بعض التحسينات، غير أن الموقف العام ال يزال أبعد ما يكون عن تحقيق الرضا. 

وفي الوقت الراهن، األطراف الرئيسية المشتركة في إدارة النفايات الصلبة بقطاع غزة نوردها فيما يلي.7 إن البلديات واألونروا تحمل 
على عاتقها القسم األعظم من مسؤوليات إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة.

جدول 40. األطراف الرئيسية الضالعة في إدارة النفايات الصلبة بقطاع غزة

النشاطالوكالة

بلدية غزة
150 عربة تجرها الحمير قدمتها البلديات و150 عربة تجرها الحمير قدمتها إحدى المنظمات اإليطالية 

غير الحكومية، عالوة على مركبات لجمع النفايات من المناطق المدنية ونقلها إلى مقالب النفايات

مجلس شمال غزة إلدارة النفايات الصلبة 
)بيت حانون، بيت الهيا وجباليا(

يورد المجلس تقارير عن جمع النفايات الصلبة من المنازل، والذي يستفيد منه 200 ألف منزل، 
باستعمال طرق جانبية والنقل إلى المقالب بواسطة المركبات.

بلدية رفح
عدد قليل من المركبات تدير عملية جمع النفايات من المناطق السكنية، التي تغطي أقل من 50 في 
المائة من المنازل. وتستخدم البلدية أيضاً أسلوب الجمع من منزل إلى منزل، ومن خالل التعاقدات 

مع متعهدي جمع قمامة صغار وشديدي الصغر ينتمون للقطاع الخاص.

بلدية خان يونس
عدد قليل من المركبات تدير عملية جمع النفايات من المناطق السكنية وتغطي نسبة أقل من 50 

في المائة من المنازل.

األنروا
تجمع النفايات من المخيمات التي تقع تحت سلطتها، وتشمل مخيمات منطقة وسط غزة، وغيرها من 

المخيمات التي تقع داخل نطاق المناطق الحضرية في قطاع غزة، مثل مخيمات الشاطئ وجباليا.

لقد تسببت عملية الرصاص المصبوب في تعقيد منظومة إدارة النفايات الصلبة التي لم تكن أصاًل تتمتع بالكفاءة، وذلك على النحو التالي: 

التلف الذي تعرضت له مركبات جمع النفايات واالفتقار إلى قطع الغيار نتيجة للحصار وتدمير الطرقات ومسارات الوصول وصعوبة  1 .
الوصول إلى مواقع مقالب القمامة. 

عملية جمع النفايات بصورة منتظمة توقفت في الغالب حيث تم تقييد حركة البشر والمركبات على امتداد قطاع غزة. وبالتالي،  2 .
كان على العديد من البلديات أن تلجأ إلجراءات مثل إشعال النار في النفايات المتراكمة أو فتح مقالب قمامة جديدة، ومن بينها 

المقالب التي سبق إغالقها، لتعمل كمناطق تخزين مؤقتة. 
لم يكن باإلمكان فصل النفايات عن بعضها البعض حيث لم تكن المحارق تعمل نتيجة النقطاع التيار الكهربائي. وبالتالي استقبلت  3 .

المقالب مواد خطرة دون تمييزها كنفايات منشآت الرعاية الصحية على سبيل المثال. 
وأخيراً، تعرضت عملية صيانة مقالب القمامة الموجودة إلعاقة شديدة خالل تلك الفترة، ولم تتم الممارسات التقليدية مثل  4 .

التغطية والتصنيف.

وبينما ظلت فيه كمية النفايات، باستثناء النفايات المتخلفة عن الدمار الناجم عن القصف اإلسرائيلي لألبنية في سائر القطاع، مساوية 
لمستويات ما قبل الحرب، إال أن عملية الرصاص المصبوب ألقت بمزيد من الضغوط على أنظمة التعامل مع النفايات الصلبة التي كانت 
مواردها من األصل غير كافية قبل نشوب الحرب. 8 وقد حدث تطور مثير لالنتباه، على األقل على مستوى مدينة غزة، أال وهو إدخال 

استعمال عربات تجرها الحمير والتوسع في ذلك االستخدام من أجل جمع النفايات المنزلية من المساكن.9

7   المرجع السابق.

8   المرجع السابق.
9   قدمت إحدى المنظمات اإليطالية غير الحكومية، وهي التعاون الدولي )كوبي( دعماً مالياً لبلدية غزة من أجل التوسع في استخدام العربات التي تجرها الحمير في 

جمع النفايات.
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وفيما يبدو فإن مقالب القمامة تشكل تحدياً رئيسياً إلدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، نتيجة لضآلة المساحة المتاحة من األراضي 
لالستخدام كمقالب للقمامة وكذلك نتيجة للممارسات غير الخاضعة للسيطرة بالنسبة لدفن القمامة10 إن مقلب القمامة الوحيد الذي 
صممته مؤسسة GTZ األلمانية بقطاع غزة، والواقع في جحر الديك إلى الجنوب من مدينة غزة يتمتع بقدرة محدودة، حيث ذكر أنه 
موجود من أقل من عامين، ولكن األهم من ذلك، أنه يقع داخل ما تعتبره إسرائيل منطقتها الحدودية العازلة الممتدة. وهو على هذا 

النحو، يكون عرضة لإلغالق بين الحين واآلخر. ومن بين القضايا العامة المتعلقة بمقالب القمامة:

الموقع )شديد القرب من المجتمعات(؛ 1 .
الجيولوجيا )يقع فوق رمال شديدة النفاذية(؛ 2 .

اإلنشاء )ال توجد أسفله طبقات واقية(؛ 3 .
الضوابط )المدخل، جامعو القمامة، الحيوانات، مراقبة جودة الهواء، إلخ(. 4 .

فوق ذلك، يبدو أن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد تبدو محدودة النطاق للغاية. ويبدو أن إعادة تدوير المخلفات قاصرة على 
إعادة تدوير مواد البالستيك الحراري، وتحديداً البولي إيثيلين متوسط الكثافة، والخاضعة لتنسيق من االتحاد الفلسطيني للصناعات.11 
وقد أرغم مصنعو البالستيك المحليون على إعادة تدوير المواد البالستيكية في ردة فعل تجاه القيود المفروضة على الواردات من 
المواد الخام عبر نقاط المعابر التي تخضع للسيطرة من الجانب اإلسرائيلي. وتحويل النفايات إلى سماد، على الرغم من الحاجة المحلية 
الظاهرة إليه بسبب قيود الحصار المطوقة والمفروضة على استيراد األسمدة ومحدودية توافر األراضي الصالحة كمقالب للقمامة، ال 
يتم إال على نطاق ضيق للغاية. إال أنه تتوافر اآلن معرفة فنية على النطاق المحلي، وقد نفذت منظمة محلية غير حكومية 12 عدداً من 

المشاريع الصغيرة لتحويل النفايات إلى سماد بالمناطق الجنوبية من قطاع غزة )خان يونس ورفح(.

النفايات الخطرة لمنشآت الرعاية الصحية
تعرف منظمة الصحة العالمية النفايات الخطرة لمنشآت الرعاية الصحية بأنها »تلك النفايات المتخلفة عن المستشفيات والمختبرات 
والجراحات وأية منشأة أخرى تقدم فيها الخدمات الصحية لإلنسان أو الحيوان.« وفيما يبدو أن خطة إدارة النفايات الخطرة لمنشآت 
الرعاية الصحية تحكم عملية جمع النفايات الخطرة من المستشفيات الرئيسية بقطاع غزة في األحوال الطبيعية. غير أنه ال يمكن 
قول ذات الشيء على النفايات الخطرة التي تتخلف عن الشبكة الممتدة لعيادات الرعاية الصحية األولية الموزعة في جميع أنحاء قطاع 
غزة. وطبقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 2100 سرير بمستشفيات قطاع غزة يتوقع أن يكون قد تخلف عنها حوالي 
60 طناً من النفايات خالل فترة القتال التي استمرت 22 يوماً. وقد يشمل ذلك حوالي 48 طناً من النفايات الصلبة اآلتية من البلديات 
و10 أطنان من النفايات المعدية/المسببة لألمراض وطنين من النفايات الخطرة المكونة من دماء وسوائل الجسم، إلخ. وهناك ثالث 
وحدات محارق للنفايات الخطرة في قطاع غزة، ولكن، عالوة على مسألة أن هذه المحارق لم يكن في اإلمكان تشغيلها أثناء عملية 
الرصاص المصبوب نتيجة النقطاعات التيار الكهربائي، فإن معايير التشغيل لتلك الوحدات أيضاً لم تكن محددة.13 ولم يكن في اإلمكان 
نقل النفايات الخطرة لمرافق الرعاية الصحية إلى مقالب القمامة العادية أثناء عملية الرصاص المصبوب، إذ إن خدمات البلدية لجمع 
النفايات كانت قد انهارت. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدراً كبيراً من تلك النفايات المتراكمة تم التخلص منه من خالل الحرق والنقل 
إلى المقالب. وقد كشفت الزيارات التي قامت بها بعثة برنامج األمم المتحدة للبيئة لمقالب القمامة عن شواهد دالة على وجود نفايات 
خطرة لمرافق رعاية صحية وسط النفايات العادية. وفي جميع الحاالت، لم يتم التخلص من النفايات في مناطق منعزلة، أو وضعها داخل 
أكياس بالستيكية ذات عالمات أو ألوان مميزة، وإنما كان الوصول إلى محتوياتها متاحاً. إن إدارة النفايات الخطرة لمرافق الرعاية الصحية 

تمثل قضية بيئية خطيرة في قطاع غزة تحتاج لعالج باعتبارها شأناً ملحاً.

10   خالل بعثة برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى قطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2009، أظهرت جميع مقالب القمامة التي زارها فريق برنامج األمم المتحدة للبيئة شواهد 
على أنه قد تم إلقاء األسبستوس بها، على الرغم من أنه من المستحيل أن نعزو ذلك إلى عملية الرصاص المصبوب وحدها. حسبما ورد في التقييم البيئي لما بعد الصراع 
الذي أعده برنامج األمم المتحدة للبيئة، واألكثر إثارة للقلق، أن بعض المواقع جاءت نتائج فحصها إيجابية من حيث احتوائها على مادة »كروسيدوليت« )األسبستوس 

األزرق(، التي تعد بصفة عامة مسرطنة خمسمائة مرة قدر مادة الكريزوتايل )األسبستوس األبيض(.
11   المرجع السابق.

.)PEF( 12  جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
13  التعافي من كارثة النفايات. بعثة تحليل غزة. 9 إلى 17 أبريل/نيسان، 2009. إعداد جاري موريس - أيفيسون.
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إستجابة اإلنعاش المبكر
لم يتم تنفيذ أي من مشاريع الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.14 واالحتياجات 

وفق ما ورد في الخطة الفلسطينية الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار هي:

توسيع مدافن القمامة القائمة وإعادة تأهيلها. تقدر تكلفة هذا اإلجراء التدخلي بـما يصل إلى أربعة ماليين دوالر أمريكي. 1 .
ماليين  ثالثة  إلى  يصل  بـما  التدخلي  اإلجراء  هذا  تكلفة  تقدر  الصحية.  الرعاية  لمرافق  الخطرة  النفايات  بإدارة  االرتقاء  2 .

دوالر أمريكي.

ومن ثم، فإن احتياجات إدارة النفايات الصلبة تقدر بسبعة ماليين دوالر أمريكي.

14   نفذت بعض أنشطة خلق الوظائف في عام 2009، بواسطة  األونروا، JCP-برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، »كوبي« وغيرها، والمتصلة بنقل النفايات الصلبة إلى 
محطات نقل النفايات الصلبة، باإلضافة إلى كنس الشوارع. وعلى الرغم من أهمية تلك المشاريع، فإنها لم تتناول االحتياجات مثلما عبرت عنها الخطة الفلسطينية 

الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار.
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لإلنعاش  التدخلية  اإلجراءات  1. موجز 
اإلعمار وإعادة 

الجدول 41. اإلجراءات التدخلية 1 واالحتياجات بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب 2

إعادة التأهيل واإلصالحات

القطاع الفرعي في الخطة الفلسطينية 
الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار

اإلجراءات التدخلية 
)بالدوالر األمريكي(

االحتياجات المتبقية 
)بالدوالر األمريكي(

النسبة المئوية 
لإلصالحات

96.4%5,792,458214,095الصحة 
17.5%5,630,34026,509,182التعليم 

78.2%4,693,3001,310,000المياه والصرف الصحي 
21.7%51,133,370184,341,829اإلسكان 

55.4%5,772,5004,640,000الطاقة
0.0%15,847,673-النقل والمواصالت 

100.0%-1,583,941االتصاالت السلكية والالسلكية 
24.8%33,282,511101,053,300الزراعة 

40.5%56,601,65083,155,510القطاع الخاص )غير الزراعي(
0.0%81,991,832-اإلدارة العامة

0.2%138,5105,748,285المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية
0.0%15,400,000-جودة المياه 

0.0%330,000-األراضي والتربة 
100.0%-8,800,000رفع الحطام والذخائر غير المنفجرة

0.0%7,000,000-إدارة النفايات الصلبة
24.7٪173,303,921527,212,036اإلجمالي

الجدول 42. اإلجراءات التدخلية األخرى لإلنعاش بعد عام واحد من عملية الرصاص المصبوب

اإلجراءات التدخلية المعتمدة على النقد واإلجراءات األخرى
المبكر  لإلنعاش  الوطنية  الفلسطينية  الخطة  في  الفرعي  القطاع 

وإعادة اإلعمار
اإلجراءات التدخلية )بالدوالر األمريكي(

53,617,888الحماية االجتماعية وشبكات األمان 
23,826,192اإلسكان

62,924,920فرص العمل وسبل كسب العيش
14,450,045الدعم النفسي-االجتماعي

154,819,045اإلجمالي

1  مكتملة وجاهزة للتنفيذ
2  يشمل 2.8 مليون كمساعدة من الوكالة الفرنسية للتنمية لمستشفى القدس

2
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األساسية 2. الخدمات 
أ.  الصحة

عملية الرصاص المصبوب: أودت العمليات بحياة 16 من العاملين بالقطاع الصحي، وأدت إلى إصابة 25. 1 آخرين، وتحطم 
29 سيارة من سيارات اإلسعاف، وتعطل عالج 40 في المائة من أصحاب األمراض المزمنة. وكذلك أسفرت عن تدمير 
40 وحدة رعاية صحية أولية من إجمالي 60 وحدة )بتكلفة تصل إلى 341930 دوالراً أمريكياً( و12 مستشفى من 

إجمالي 24 مستشفى )بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة ماليين و262 ألف دوالر أمريكي(.
ما بعد عملية الرصاص المصبوب: تم إصالح 33. 2 وحدة من وحدات الرعاية الصحية األولية بشكل كامل وإصالح 
خمس وحدات بصورة جزئية، وهناك 12 مستشفى بينها ما تم إصالحه وما في طريقه إلى اإلصالح. الخدمات التي تم 

تقديمها توافق، بل وتتجاوز إلى حد ما الخدمات المقدمة في سنة 2008.
الجهات الفاعلة الكبرى:. 3 الهالل األحمر القطري )تسع مستشفيات ومعظم وحدات الرعاية الصحية األولية - مليونا 
دوالر أمريكي(، ميرسي ماليزيا )مستشفى الوفاء - 550 ألف دوالر أمريكي(، الوكالة الفرنسية للتنمية )مستشفى 

القدس - 2.8 مليون دوالر أمريكي(، منظمة اإلغاثة اإلسالمية.

ب.  التعليم
 ،) قبل عملية الرصاص المصبوب: 451704 طالب، 637 مدرسة، 53 في المائة من وزارة التعليم والتعليم العالي )383. 1
44 في المائة من األنروا )221(، 3 في المائة من القطاع الخاص )33(. 88 في المائة من المدارس التي أنشأتها األنروا 

و82 في المائة من مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل بنظام الدوامين نتيجة لإلقبال الشديد.
عملية الرصاص المصبوب: مصرع 250 طالباً و15 معلماً وإصابة 866 طالباً و19 معلماً. وقعت أضرار لـ 217 مدرسة، 60. 2 
من دور رياض األطفال والجامعات الثماني العاملة باألرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تدمير 18 مرفقاً بالكامل 
)ثمانية حكومية ومدرستين خاصتين ]منها المدرسة األمريكية في غزة[ وثماني دور رياض أطفال(. تسبب تدمير 
الجامعات في 77 في المائة من إجمالي األضرار )حيث بلغت قيمة األضرار التي لحقت بالجامعات 25 مليون دوالر 

أمريكي من إجمالي األضرار التي بلغت 32 مليون دوالر أمريكي(.

الجدول 43. األضرار واإلصالحات الخاصة بالمرافق التعليمية في قطاع غزة

الجهة المسؤولةالمرافق التعليمية
التكلفة التقديرية 
لألضرار )بالدوالر 

األمريكي(

النسبة المئوية 
إلجمالي 
األضرار

تكلفة البنود 
التي تم إصالحها 
)بالدوالر األمريكي(

النسبة المئوية 
إلجمالي 
اإلصالحات

أضرار لم يتم 
إصالحها )بالدوالر 

األمريكي(

النسبة المئوية 
إلصالحات 

األضرار

المدارس
3,438,000112,058,000371,380,00060الحكومة
729,397261,1751668,2228األنروا

2,889,000952,00012,837,0002القطاع الخاص
24,828,125773,334,6655921,541,46013الجامعات

207,0001124,500282,50060رياض األطفال
32,091,5221005,630,34010026,509,18217.5اإلجمالي

ما بعد عملية الرصاص المصبوب: تم إصالح 33 مدرسة بشكل كامل، بما في ذلك إصالح أضرار جسيمة بـ 29. 3 مدرسة 
تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي. لم يتم إصالح أي مدرسة من المدارس الخاصة )بما في ذلك المدرسة األمريكية(. 
تمت إصالحات جزئية فقط بالمدارس التابعة لألنروا. هناك 184 مدرسة في حاجة إلى إصالحات. ولكن التكلفة 
التقديرية لكل مدرسة تبلغ 11 ألف و500 دوالر أمريكي. تم إصالح أربع جامعات من إجمالي ثمانية. هناك إصالحات 

كبرى متوقفة )بالجامعة اإلسالمية - 16 مليون دوالر أمريكي( نظراً لعدم توافر مواد اإلصالح.
اإلنسانية  المنظمة  الخاصة،  التبرعات  الخيرية،  قطر  جمعية  اإلسالمية،  اإلغاثة  منظمة  الكبرى:. 4  الفاعلة  الجهات 

“هيومان أبيل إنترناشيونال” )اإلمارات العربية المتحدة(، منظمة أيادي المسلمين، الجمعية العالمية للشباب المسلم
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جـ.  المياه والصرف الصحي
عملية الرصاص المصبوب: هناك 50 ألف فرد ال يحصلون على مياه الشرب و200. 1 ألف فرد آخرون يحصلون على مياه 
الشرب بصورة متقطعة. كما تم تدمير11 بئراً وأربعة مستودعات مياه و20 كيلومتراً من مواسير المياه وكذلك شبكات 
الصرف ومحطات الضخ في أربعة مواقع. ودمرت أيضاً محطة معالجة شمال غزة و100 ألف متر مكعب من مواسير 
صب المجاري لمحطة معالجة مياه الصرف بغزة و500 ألف متر مكعب من مواسير صب المجاري من خط مواسير 

الصرف. التكلفة التقديرية لألضرار: ستة ماليين دوالر أمريكي.

الجدول 44. األضرار واإلصالحات الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة

األضرار التقديرية 
بالدوالر األمريكي

اإلجراءات التدخلية 
بالدوالر األمريكي

االحتياجات المتبقية 
بالدوالر األمريكي

1,007,000416,500.000آبار المياه
600,000مستودعات المياه 

الصرف  وشبكات  المياه  وشبكات  للمنازل  المياه  توصيالت 
الصحي باإلضافة إلى االحتياطي

4,647,7403,963,850.00
710,000

0
0

134,000129,000.000مرافق المياه والصرف الصحي 
183,950183,950.000المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف في شمال قطاع غزة

5,972,6904,693,3001,310,000

ما بعد عملية الرصاص المصبوب: تم إصالح األضرار كافة، فيما عدا مستودع جباليا )500. 2 ألف دوالر أمريكي( وشبكات 
المياه. باستثناء القطاع الذي سمحت فيه الحكومة اإلسرائيلية بإدخال بعض المواد وقطع الغيار، مما أدى إلى إجراء 

اإلصالحات الالزمة.
الجهات الفاعلة األساسية:. 3 السلطات المحلية، اليونيسيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، األوكسفام، العمل على 
مكافحة الجوع-أسبانيا، GCV، منظمة “كير”، اتحاد إنقاذ الطفولة، منظمة اإلغاثة اإلسالمية، جمعية قطر الخيرية، 

منظمة أيادي المسلمين.

د.  اإلسكان
عملية الرصاص المصبوب: تم تدمير 3425 منزالً بالكامل، بينما لحقت أضرار جسيمة بنحو 2843. 1 منزالً وأضرار 

بسيطة بنحو 54800 منزل. التكلفة: 235 مليون دوالر أمريكي. وقد تأثرت 61 ألف أسرة وتشردت 6200 أسرة.
مخطط األنروا - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمساعدات النقدية والتعويضات:  74959562. 2 دوالراً أمريكياً. ال توجد 
إجراءات تدخلية مزمعة لترميم المنازل أو إعادة بنائها، فيما عدا اإلجراءات التدخلية الخاصة بترميم جمعية الرحمة 

الخيرية ومخطط التعويض المشروط لألنروا.
تم تنفيذ إصالحات من قبل 75.6 في المائة من األسر المعيشية المتأثرة. وتم إصالح 60. 3 في المائة من األضرار 
الناجمة. وتم ترميم 27 في المائة من المنازل التي عانت من أضرار جسيمة و37 في المائة من المنازل التي لحقت 
بها أضرار بسيطة، بينما أجريت إصالحات جزئية لـ 48 في المائة من المنازل التي لحقت بها خسائر جسيمة و43 
في المائة من المنازل التي تأثرت بشكل نسبي. وال تمثل اإلصالحات المنفذة سوى 22 في المائة فقط من إجمالي 

احتياجات اإلصالح وإعادة اإلعمارالالزمة.
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سبل كسب العيش واألحوال االقتصادية  .3
أ.  الزراعة

عملية الرصاص المصبوب:. 1 ست وأربعون في المائة من الرقعة الزراعية تم تجريفها أو دخلت في حيز )المنطقة 
الصالحة  األراضي  المائة من  في  يمثل 17  )ما  2000 هكتار  تدمير  تم  إمكانية زراعتها.  إلى عدم  أدى  مما  العازلة( 
للزراعة( على نحو بالغ، حيث تم تجريف 17 في المائة من البساتين و9 في المائة من الحقول الزراعية المكشوفة. 
وأدت العمليات إلى نفوق 4000 من الماشية والخراف ومليون دجاجة. مما يعني أن ثمة أضرار جسيمة لحقت بالبنية 

األساسية. وقدرت الخسائر اإلجمالية بنحو 180 مليون دوالر أمريكي.
ما بعد عملية الرصاص المصبوب: تمت إعادة تأهيل 9000. 2 دونم من األراضي المتضررة من العمليات. تم تعويض الثروة 
الحيوانية بشكل جزئي. كما أعيدت الحياة لـ 130 بئراً و290 كيلومتراً من الطرق الزراعية و2238 دونم من الصوبات 

)الدفيئات(. إجمالي التمويل: 33695600 دوالر أمريكي.
لكن معظم الدعم الذي تم تلقيه إلعادة تأهيل الرقعة الزراعية تم توجيهه إلعادة تأهيل البنية األساسية.. 3 من المزمع 
إعادة زراعة 15 ألف بستان، كما ستتم استعادة مزارع ماشية ودواجن تبلغ تكلفتها 40 مليون دوالر أمريكي، وإعادة 
تأهيل الدفيئات والبنية األساسية لتخزين المياه ومياه الري التي تم تحطيمها بالكامل.  إجمالي االحتياجات المتبقية: 

100 مليون دوالر أمريكي. 

ب.  القطاع الخاص
االنتفاضة الثانية: تم إغالق 3750 منشأة صناعية )ما يعادل 90. 1 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية( وتشريد 

33 ألف عامل. ديسمبر/كانون األول 2008: العمل يسري بقوة 117 منشأة صناعية
عملية الرصاص المصبوب: تم تدمير 1165. 2 منشأة من منشآت القطاع الخاص خالل عملية الرصاص المصبوب، منها 

30 في المائة من المنشآت الصناعية.
ما بعد عملية الرصاص المصبوب: إعادة تأهيل 54 في المائة من المنشآت المدمرة والمحطمة. نجاح 97. 3 في المائة 
من المنشآت المعاد تأهيلها في استئناف أنشطتها. 1170 منشأة عاملة، ولكن بطاقة محدودة. ستتم جهود إنعاش القطاع 

دون مساعدات خارجية.

جـ.  فرص العمل وسبل كسب العيش
% البطالة سنة 2007: 32.3 في المائة؛ البطالة خالل الربع األول من سنة 2009: 41.5%. الشباب: 62.6. 1

هناك تحسنات ملحوظة تمت في سنة 2009، بالنسبة لشرائح القطاع الخاص كافة: ففي الربع األول من سنة 2009. 2 
كان عدد من يعانون من البطالة 140 ألف مواطن، وبلغ العدد 156 ألف مواطن في النصف الثاني من السنة نفسها، بينما 

شهد الربع األخير تحسناً حيث بلغ العدد 120 ألف و300 مواطن )بنسبة 39.3 في المائة(.
( البرامج المعتمدة على النقد ومخططات  يتم دعم جهود “اإلنعاش” االقتصادي بواسطة: 1( اقتصاد شق األنفاق، 2( أنشطة اإلصالح، 3. 3
النقد مقابل العمل و4( التوسع في القطاع العام. تم تقديم أكثر من 60 مليون دوالر أمريكي من خالل مخطط النقد مقابل العمل 

ولدعم سبل كسب العيش سنة 2009. كما وفرت األنروا ما يعادل 9600 فرصة عمل بدوام كامل خالل السنة نفسها.
؛ ال يمكن دعم اإلنعاش االقتصادي بصورة كبيرة. هناك اعتماد كبير على التمويل الخارجي والذي سوف يتراجع في 2010. 4

د.  شبكات األمان االجتماعي
لإلعانات  باإلضافة  العالمي،  األغذية  وبرنامج  األنروا  من  إعانات غذائية  مواطني غزة  مواطن من  مليون   1 .1.1 يتلقى 
المتمثلة في العناصر غير الغذائية. تستحيل فرصة توفير 250 دوالراً أمريكياً لمجابهة حاالت الطوارئ بالنسبة لنحو 

60 في المائة من قاطني غزة، حيث ال يقدرون على أفضل التقديرات سوى على كسب قوت يومهم.
تم تنفيذ إجراءات تدخلية بما يعادل 53617888. 2 دوالراً أمريكياً إلصالح شبكات األمان بدعم من االتحاد األوروبي 
من خالل وزارة العمل والشؤون االجتماعية )63.9 في المائة( واألونروا )24.8 في المائة( والبنك الدولي )6.8 في 

المائة( ووزارة األوقاف )غزة( )4.5 في المائة(.
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البنية األساسية للمرافق   .4
أ.  الطاقة

قبل عملية الرصاص المصبوب: عجز عن تقديم خدمات الكهرباء يصل إلى 30. 1 في المائة. العيش في الظالم الدامس 
لمدة 3-4 أيام أسبوعياً. عملية الرصاص المصبوب: لحقت بشبكة الكهرباء أضرار بلغت 10412500 دوالر أمريكي. 

تم تنفيذ إصالحات جزئية في أعقاب عملية الرصاص المصبوب من قبل شركة توزيع كهرباء غزة بتكلفة إجمالية  2 .
تبلغ أربعة ماليين و640 ألف دوالر أمريكي مما أفاد األسر التي ظلت على قيد الحياة. لم تتم أي إصالحات بالنسبة 
ألجزاء الشبكة التي تحطمت بالكامل. تم دعم اإلصالحات المنفذة من قبل النرويج واالتحاد األوروبي والبنك الدولي 

والبنك اإلسالمي للتنمية.
انفصلت نسبة 15-20 في المائة من المنتفعين عن شبكة توزيع الكهرباء بشكل كامل، بينما تعاني 25. 3 في المائة من 
االنفصال الجزئي عن الشبكة، وتتلقى نسبة 60 في المائة خدمات الكهرباء بصورة متقطعة. ال توجد إمدادات بقطع 

الغيار التي توجد حاجة إليها على اإلطالق أو ال توجد سوى إمدادات ضئيلة بها.

ب.  النقل والمواصالت
مشروع بناء الطرق معطل منذ فرض الحصار.. 1 تدهور البنية األساسية للنقل والمواصالت.

األضرار التي لحقت بالطرق والجسور من جراء عملية الرصاص المصبوب: 15. 2 مليون دوالر أمريكي.
لم ترد تقارير بشأن حدوث إجراءات تدخلية )اإلجراءات التدخلية معلقة( في 2009.. 3 االفتقار إلى التمويل ووجود 

عراقيل تعوق الحصول على مثل هذه الخدمات.

جـ.  االتصاالت السلكية والالسلكية
الرصاص  عملية  بعد  ما  الجوال.  بخدمة  مشترك  ألف   1 .550 أرضي،  ألف خط   113 المصبوب:  الرصاص  عملية  قبل 

المصبوب: 103 آالف خط أرضي، 220 ألف مشترك بخدمة الجوال.
األضرار التي لحقت بقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من جراء عملية الرصاص المصبوب: 1.5. 2 مليون دوالر أمريكي.

تم تنفيذ إصالحات بواسطة بالتل وجوال عن طريق )استغالل( المتبقي من الشبكات. 3 .

المدني والمجتمع  الحوكمة   .5
أ.  السلطات المحلية واإلدارة العامة

تم تدمير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني وقصر الحاكم ومقر المحفوظات )األرشيف(  عملية الرصاص المصبوب: . 1
مباني  من   103 استهداف  إلى  باإلضافة  والثقافة.  والعدل  الداخلية  ووزارات  الرئاسي  والمقر  العام  األفراد  ومجلس 
السلطات المحلية )67 في المائة من مباني الشرطة والقضاء، 23 في المائة من البلديات، 7 في المائة من الجهات 

اإلقليمية(. بلغت األضرار الناجمة ما يعادل 82 مليون دوالر أمريكي.
ما بعد عملية الرصاص المصبوب:. 2 ال يوجد أي دعم لهذا القطاع. عمليات إعادة التأهيل معلقة. تتم إعادة توزيع الخدمات 

التي لحقت بها األضرار على المناطق. 

ب.  المجتمع المدني
عملية الرصاص المصبوب: تمت تسوية 28. 1 مبنى من مباني المجتمع المحلي باألرض بشكل كلي. بلغت األضرار ما 

يعادل 5.9 مليون دوالر أمريكي. 
تم تنفيذ عمليات إعادة التأهيل المعلقة. ما بعد عملية الرصاص المصبوب: . 2


